
376 Salomon
5> Eucaon tämä jocatäy ulosnijncuinamurufc«ihana mjncuin Cuu/ walittu nijncuin AuriM,hirmuinen nijncuin sotajoucko?
,o Minä olenmennyt alas sarapiston/tadzoiM
wesoja/ ojanreunalle/ cltrkistelenmnjos wisllapum
tuco-stit/ josGranatomenatwiheriöidzit.
il' Ei minun sielun tietänyt että hän »uinun l>„<
,nan Äin» Nababln UNunuin asti asettallutoli.
12 Palaja/ valaja Sulamith: palaja/pM,
nähdäxeni sinua. Mitä te näitte
paidzihantzl/Mahanaimis.

7. iucu.
/lMnnga ihana on sinunkäyudös sinuntengisäj

sinun molemmatla!ideie>
wat yhtäläiset nijncnil» caxi käadyä / jotca
kädtttchnctowat. Sinun napas on nijncnin
mvrjäincn malja / josta ei costän juomapuutn.
2 Sinun wadzason nijncuinnisuläjä/ istxtttt!,
yNidäriruusuilta.
3 Sinun lnolcmmat caxiiui'
prtamedzäwuohen caxoista.
4 «Bmun caulason uijncuin Elephandin luim
torni: sinun sil>näs owat uNucuinHesboninl»
Mlcot/ B.urabnnill ponisa. Sinllnnenäsen
ftijnciliniibanonmtorni/ zoca cadzo Damaftm
p<un.
5 Smun pääsonlnjzicuinCarlnclin/ simmM
hiurec onniznculnCimAgan pmpura/poinnuM
6 Cui lga ihanaja suloinen olet sinä minun O
man/ h,cuma'a.
7 SinunpltudesHNnijncuin jaM
rjndas on wiMmarjancalmmen. ,



! Vlinä sanoin: minun täyty astua palmupuu»
N<ja ruwetasen oxijn/ anna sillun nisäsolla
„l,clliu wljnapuun marlarypelä/ ja sinunsieran'

!lonm!nc>m«omeua.
, sinun canlas nijncuin hywä ivljna /jc c - hno»

mene minun ystawän sisälle/ ja puhu wanyoi<
Asioista.
,° Minun ystawän on minun/ ja hän himoidze
MM. /

~ Tule minunystäwän/ täykäin tästä kedolle ja
HnkälNlne maan tylijä.

,l Että lne nousisM warahin wijimmäkeen / ja
Min jos Mjnapllut cucojstuwat ja puhkcmcm
Hcwat/josGranatomenar owattullet ulos:fil«iiminä annan sinulle minun nistm.
z CuckajsetandawathajunS/ lalneidan owene»

caickinaisct hywär hedellnät. Minllny'
Kivin/lnina olen sinulle tallella pannut fekH udet
täwanhat, 8. imu.
AOsca nnnä sinlln löntaisin ulcona minun iveli»
len/sinä jocaminunäitininisiä imenyt oltt/ ja
m suuta andaisin/ jaetteikegänminua pilckais.
Mlnä ottaisin sinlnl ja saattaisitl sinua minun
chihuoneseen/ josas minua opctaisit/ ja«ninä
mnMulle krydättyäwijna/ jaGranatomcnan
«kyttä.
H lne:: wasen tätens on minunpääni alla/ jahä-
«MMt«ls halaja minua.
Miilä w.Ulnora,! teitä Jerusalemin Mtäret/ cv
tte lninun armastani herätä/ eli waiwa händä i

hänelle idzekelpa/
ru'e,ta>tl:le ja noja ysiäwälls päälle?

U alia usinä sinua herätän / jpsq sinun
ältis

377Vorfia.,Wcifu.



«ttis sinun syssyttcmyt PN: jpsahän/ joaM,
synnytti / ckacais sinun cansas.
6 Pane minua nijncuin sinetti sinunnijncuin sinetti sinuntäsiwartees.
7 Sillärackaus on wäkewä nijncuin cuolema/i,'tijlvaus on wahwa nijncuin Helwetti/ häncn hij.
lens hchcuwat ja owat HERran tuli: nijil ttt«!wedengän paljous taida rackautta sinniu uttt/eliwicrat Upotta. Jos jocu andais cuicki
ja taloins calutrackaudesta/nijn einecaickiuM
«narai^.
8 Meidän sisarem on wähä/ ja ei hänellä ole «G
Wl lä meidän Mtetemän sisarellem/co<ca häntl'
le puhutan ?

y Jos hän on muuri/ uijn me teemlne hopialin.
«an sen päälle: Jos hän on owi/ injn me
sianchanen Cedrilaudoilla.
, oMinä olen lnuuri »: minun rindani on nijncuin
to>!'.i/ sijtäminä olen hänen silmäin s cdes nijncui»
railhan löytäjä.
~ Salomollaon wijnamäkißaal Hamonisl se»
wijnalnaenandoi hänN'artioille< ettäjocainenan'
dals bänen yedelmistäns tuhannenhvpiavenniiU
tä: Minunwljnumäten onidzeminullani.
,! Sinulle Salolnotule tuhannen/ mutta M<
lioille cari sata hedeiminens.
,; Sinä joca asut krydiniaasa/ anna minun cuul<
la sinun anes/cuulcan cumpanit pääloä. Patm

minunMwän/la ole
eli nuoren peuran/ yrtti wuorella.

SalomHnCHrLian weisun lopM.
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>eremian Mazimswinet.'
Ensimmncn sum.

/Nlngast Caupungi mjn annana on/ joca täy-
lll/nänsCanssaoli? Hän on nijncuin lesti. loca
Dnämen oi:pacattain scas/ia,wallan päällä oli

--nisä / fen täyty nyt alaisnn olla.
,!M yötä hän ilke/njjn ettäkyynelet postlida wuo-
uinni ci hänenMäwistäns kengän handä lohduta.
l-Mn caickihänen lahmnnäiscns cndzowat häne
D,a owat hane!» tullet.

> luda on fangittnradoMldes ia tastas orjudes/
masu pacanain scas / ja(i löydä lepo/caicki hänen
chllisens pahasti lnenewät hänen canfans.
j Zionin tiet owat autiat / ettei kengän juhlittetu-
«wcki hänen porttins owat autianachänen Pap'
Dshuocawat/ jahänen neidzens surtiast
ml jahänidzeönnmrhtisans.
'Hänenwihollise.lswoitti/ hänen wihollisillens»«hywast/ sillä HErra on bänen surkiudellit täyvhänen pahain tecoimi paljolldentäbden/ ja
wnlapseus owat fangina mennet pvis wihclli'
W edellä.
ilacaicki caunistus on Zionin tnttarilda lähte.
Mis/ hänen paämiehens owat nijncuin
lljotca ei laiduinda löyda/ja woimatoinna käy-Aedeswaatiqn eteen.
Jerusalem muista iällä ajalla/ cuinga m°mm ja hyljMy Hm on/ ja cuinga pa,.

> hm, wclhast hy'.M pitänyt on/ että caicki
« canssans wchoUiftn alla on/ ja ci ken
«»heitä auta/ hänen pihollisens nätewäf

hci>



380 Jeremian
heidAilonstzänes/ ja naurawat hänen lepW
8 Jerusalem on syndiä tehnyt/sentähden täyty hj!
nen olla mintuin sqastainewaimo/ caicki jona
ha cunnioisitlcadzowat hänenylön/että he häue höpiäns näkewät/ muttai)än huoca jajlangemaa^n.
9 saastaisudens tarttu hänen liepcstnsi eihän olis lnullut/ että hänelle näitnpidäis wijmci,!käymän/hanVntossnyltzn hirmuisesta cuir!>cttn
llmahan,ja eikengän fijttekän ole joca händä lobdut<

HErra cadzo minunrabollisuttani/ sillä wihol»linen suuresi kersca.
, o Wihollinen on pannut katens caickein hämcallisten calnins päälle/sillä hänen täyty cadzo M,
d>i/ e/ta pacanat hänen vyhyteenskäwit/ joistasi,
n i kieldänyt olei/ ettei heidän pitänyt sinun seura»

> cundaas tuleman. ,

, l Caicki hänen canssäns huocawat leipä keriättnj
heannoit parhat cappalens.ruast/ että hesieluns

cadzoftjs/ janäe/cuiuga «M
olen halwaxi tullut,

caiAlle ininä sanon/jotta tästä käymohii»
,ze/cad;ocatsij^'janälM/ jos/ocn kipuonlniincmn
minunkivun/ jota minua mjn si)ö/sil!aHerra tM
minun surulla/ hänen hirmuisen wihans päin)»
i; Cortelldesta hän lähetti tulen minun luihini!!»
andoisen weimallisen olla nijsa/ minun jalcmue'
teet»'.viritti hänwercon/jasysäis minuntacaperin!
hän ontehnyt minun ammri/ että lninunyli MM
täyty nlurehtia.
14Minunrastat syndiniowatherännet hänenlM'
gaistuxenscautta/ iaynnä caickitullet minun M
lampaalle/ nijn että caicki minun wäkm mi>w
huckn/nijnHErra on minulle tehnyt/ etten mm

~ poiMl nosta ylös. ») H^
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HErra on tallannut caickiwäkewätalas/cuin
inulla oliti hän on andanm minusta juhla«iulut-
Uiinunnuoria miehiäni cadctmmanHErra an»

i ncidzcn Juvantyttären wijnacuopas
! Sentähden minä nijnuten / Molemmat >ninun°,
Mmwettä wuotawat/että lohduttaja/joca miuu
hanipidäis wirgottaman/ on minusta caucana/
«» lapseni owat pois/ sillä wihollinin on»
,ttanut.

,/ CmnZionkätensojenda/ nijn ei kengän ole jo«
n hända lohdutta/ HErra on tastenyt Jacobisi/
O ne jonahänen ymbärilläns owat hänenwihol»
W olisst/ siliä. Jerusalempitä heidän stafans
lijmlin saastainen waimo oleman.
,! Wanhurscas on HErra: Sillä ininä olen hä«
ltxsliullens tottelematoin ollm/cuulcatcaicki mnsiiltjacadzocat minunkipuani,/ Minun neidzeni ja
«rncaistni owatfangiuteeu inennet.
,? Minä cudzum yftäwäni uwuxeni / niutta he v»
«tminun wietellel/ »ninunPappini ja
«« Eaupungisa owat näandynet/sillä he kerjäwät
i>!>ä/ hengens wirgottaxens.
", HErra/ cadzos/rmnga minä olen ahdistuxes/Ase caicki Minun sijallystäuikiwistele/ minun sy«
wntykyttälninun ruumisani? Sillä luinäolelllWäns nturhetta / NlcolM lnieckn/jahuonesa cuo»
M on lninunlestexitehnyt'
" Kyllä st cuulu/ että minähuocan / ja ei cMu-
«»nminullaolelohduttaja/caicki minun wihollise'«luulewat minun onnettomudeni/ja siMrie-Aidzcwat/ sinä sen teet. Nijnanna sijsst päiwä
W/iongascuuluttanut olet/ että heilien täwm»«"ninullengin.

2 2 M-



Jeremian
2! Anna caicki heidän pahudens tulla fin»»,,
ja teelMe/
«un pahain tccoini tähden- Sillä minunxen on suuri/ jaminun sydämen on murheisiws

.2. imu.
HErxa on wihoisans Zivllin tyttär»Hän on Israelin cunnia»Im!tännt taiwasta niaanpäälle. Ei hän ole inuist»asii,Mutans hänen wihapaiwäiläns?

! HErra on armottomast cadottanut caicki Z««bin asumiset. HänonhirmnlsnoesiiilsluduiiVtären scnltzit särkenyt/ja lyönyt heitä maatMM
0,lrijwaltnut/ M waldacundans/ ettäpäämies
; Hnn wätewyden hänen
wihasanssartenyt. Hänonoitian tätenswetäHmcaperin/cosca »vihollinentuli/ la onlacobistll'len sytyttänyt/ jocaculutta caicki ynchärins.
4 Hän on jännittänyt/ nimcuin wihA
nen/ hänen oikian tätens onhan wimytjM'
min wainollinen/ja ontappanut calcki lnitä
nel>. oli nähdä/ ja hänen wihans nijncum tulenj
wucdattannt/ Zionm tyttären majaan.
.5 HE'.'ra onnijncui» wihollinen/han onlsMli»
raadellut/hän on caicki hänen huonens raadcA!
>a oilhällen scantzillsturmellut. Häz» onludantyt»
tärillepaljo walitnsi jamurehl,.; tehnyr.
6 Ia hänen nmjans/ nijncmn trO

,«na«n / >a hänen asuutifens turmeli/ .HErra on an»
danutunohta Zionis setä juhlat enä SabbatM

on andanut hänenhirnlmses wihaftno/ stkäl!u>
ningat että Papit häwäistH.7HErraonheittänythänenAltarins pois/ja H.«M
pyyyvens aldyi andanntl »a hän on hylj"'G



W»wnens nmurit wihollisenMn/ nijn että he
WtHErran huonesa huutanet/n'jncnm juhlalla.
IHErra ajatteli hajottaxens Zionin tyttären mnu.
Wn onnnoran wttänyt sen ylidMa ei ole lään«
Mtäsiänspois/slchenasti<ttä hän sen hucutais/
«mseiso surkiast/ jamuuri on cutistettuna.
, Hänen porttins owat wajotetut maahail i hän«särtenyt hänen salpans jatyhjaxi tehnnt / hänenlmngansjapäänliehens owatpacanain stas/zo»saa cunlla/ eikä heidän Prophetans
chäHErralda löydä.
,° Zionin tyttären »vanhimmat macawat »naan
M/ ja owat äneti/ he heittämät tuhca vääns
Me /ja owat puettanet idzens säckijn/ Jerusalem«inneidzet täywät allapäin.
,i Nim olm minä itkennt/ että minun silmänichewat/ nijn että minun sisällyxenikiwistelc/ «ui.
P »mxan on wuodatettu maan päälle / mmunWnityttären tähden/ costa iinnväiftt ja
llcaupungincatuilla näämmit.
,! Cofcahe sanoit äitillens on leipä jawij«
»! Costa hecaupungin catuillattäännnit j'ni;n,
>in surman haawoitetnt/ ja annoit helyens ylönNn äitinschliju.
!Ah sinä lenlsalemintytär/ keneen minä lver'mnsinun/eli lninätä minä sinun pidän? GmHfzyZionin tytär mihinga minä finua wertaucs/
U ininäsinua lohdutaisin ? Sillä sinu wahinM'suuri nijncuinmeri/ cuca taita sinua parand..n
»dinunProphetas owat sinulle saarnannet tur»Ma hullujanäkyjä/ja ei sinun pahoja tccojas st«Mlluwittaneti joilahe ollsit sinun fangmdesestä
«tt/ waay owat sinulle saarnannee rurhm

, saawM
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saarnoja/joilla he saarnaisit sinun ulos maM
, 5 Caicki ohidzeeäywäiset paucuttawatkäsiäninun tähtesi »a wlhelrelewat sinua i japudistckwli!
päätäns lerusaleinin tyttärelle. Tämäkö «e Ciwpungi on/josta sanotan- SeVncaickemMloin/iy
sta coco maacundailoidzt!
,6 Caickciniviholliset ammottelewat suutcinsst

sinua/ jakiristäwäthss!»,
bakans/ja sanoivat: Mevlemma hänen hucm>tanet/tämäon st paiwä.' jota mehalaisim/ me
saunlne sen/ lneolcmmanijn cauwan elänet.
»7 SeHErraontehnyt nljncuin hän oli ajMl
lut/ hanon täyttänyt sanans/ jongahän aica enm
tästenytoliihänon armottomat hncutmnut/häntn
iläuttanut wihollists sinust/ja sinun waittollisitj
wallau corgottanut.
, 8 Heidän siMmcns hllUta HErran ttigö / O sin!
Ziouin tyttären umuri/ anua päiwallä jayöllä! >'!

nelet wuota / mjncuin ojan /,M myös lackai älkc»
myös sinun silmäis munat.
»9 Nouse sinunftdälmi
ensilttäises walwO HErcan eteen/ nijncuinweu«
nosta tätes hän?:»puoleens/ sinun piscuistes slciuu
tähdel,/ jotcanäljästä Mändynet owat/ jocaidz»
latun nurtisa.
2«» HErra näe jacadzo/jongas nijnturmellutoln
pitäkö myös waimoctln hänenruunlinshedtl»>«!
fi)öman/ ne nuorimmat lapsucaiseMn/ tusiß
waaxan pituet? Pitäkö Prophetat ja
HErranpyhäs nijn tapetuxi tuleman.
2 l Catuilla maasaalit nuoret jawanhat / min><
midzeni ia nuorucaiseni owat miecan lautta la»
gnl'!et/ sinä olet tappanut sinun VibapaiuM lHllä olet armettomast teurastanut. "^
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>l Silla olet lninun wiholliseni ymbäriftölba/

nijncuin juhlapäiwänä/ nijn ettei ten»
MHENran wihan psiwäna ole pääsnyt eitä jää»

Sillä jotta minä caswann ja ruokein/ ne
Mml wihollisen ott »nestacklt»

;. iucu.
olon st Mies/ jonga wiheljälsyttä nähdä

lliVtäyt») hänen hirnulisildtns widzan cautta.
: Hän johdatti»mnua jawei pimeyteen jaei wal»

, Hän onkättns-täandätiyt minua wastan/ ja wl'
Ma wisin ainaminun cansani.
4 Hän on tehnyt minun lihani ja minun nahcan»
Whaxi/ jalninun luuninmstrtanut.

5 Hän rakensi mmua wasian/ jasapella ja wai.
>ll!l!l» hän minua käarn . l cuollet.
l Hän on Minun vanut piNltyteen/ Nijntuin aim
/ Hän on nmtull muurcmut sisälle / etten minä
M ulos/ia minua tolvaan jalcapuuha pmiur.

l Ia waick» minä pargunja huuVan/nijnhän cor»
tntidzc mimmrucouxistani.

> Hän on muUranut lninuntieni tijnni wuojollki«
lilla/ jalninun polculii sulkenut.

ls Hänonwäjynytimnua/mjncM tarhu/nijn^
luinlcjonisalaudes.

" Hän on minlln andanuttielda exyä/ hän on lni»
m repinyt säpäleixi/ jaturhaxi tehnyt.
' Hän on jöudzcns jännittänyt/ jaasetti minun
wlelllttarcoitetta.
Mx ambuis minun munastuihini hänen wijni«

Minä olen caiken nnnun canssani nauru/ja hei»">Mpäiwäinenwirtens.
Bb <Hän



386 lerenuänT^
»sHän on haMudella minunrawinut/ja coiruoh^lajuowuttanut.
«6 Hän on minunhambani säpaleixi musertanu!/hän tierittiMinun tuhgasi».
,7 Minun sielun on ajettu poisrauhasta/ nnnu,
täytt)hywanunohm.
«8 Minä sanoin: Minun woiman jaminun tz»lvonHErran päälle on pois.
»9 Muista W/ cuinga minä nijn radollinenfthyljätty/ koiruoholla ja sapella luotettuolen.
2o Sinä cuitengin sitäajattelet:
21 Sillä minun sielunsano sitä/minä panen W
mmi/ sentähden minäwielä nyt toiwon.
2! HErran laupiudesta se on/ etten meMtihi»
tunet/ ei hänenlaupiudens wielä loppunut -

2; Wam,joca huomen se on usi/ ja sinun uM
sudes on suuri.
24 HErra on minun osan sano minun sielun/ ft»
tähden tahdon »ninä häneen toiwo.
25 SillaHErra on hywä nijlle/ jotta häneenm
wowat/ ja nijllesieluille/ jottahändä tyjywät-
-2 6 Hywä on olla tärsiwäisna/ jaHErralda «M
toiwo.
27 Hywä on ihmiselle/ ijstläcanda nuorudchls,
2 8 Että hänistu yxinäns/on wait/ costa MW
«en paällenstule.
2 9 Ia pane suuns tomuhun /ia odotca toiwo,
zo Ia anda lyödäpostillens/ japal>o pilckl, W
z. Sillä eiHCrra syöxäpois ij u»caickisesi/m<
hän saatta murhellisexi.
z i, Ia taas armahta hänensuurest laupiudesta
zs Silläei hän sydämestäns ihmMcurita/ «>!

murheseensama.
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;5 Nincmnhäntahdois radolliset maan päällä
»M paina ratti alas. (olla.

la heidän fyynsanda Jumalan edes wäaränä
zi Ia heitä wäarin duomita/nijncuin>i HErraPnäkistän.
,7 Cnca tohti sijs sano: Senkaltaiset tapahtu»
mtilman HErran tästytä?
,z Ia ettei hmvä eli paha tulehane kästyns cautta?
;y Mixisils ihmiset nurisewat heidän elaisclns?
locaincn nuriftan hänen si)ndejäns wastan.
4° Tuttisielcam jaedzitäm meidän menom japa°
lckinHErran tygö.

Nostacam meidän si)dämem jakätem taiwa»sen päin/ Jumalantygo.
Me/ me olemma syndiätehnet/ ja cowacorwai'

stt ellet/ setähdäz, sinä oiteinteit/ettes säästänyttän.
Waan sinä olet wihalla ineitä pimittämit/ ja

Vainonnut/ ja arinottomast surmannut.
44 Sinä werhotit ldzes pilwilla/ ettei rucous pää*
snytsenläpidze.

45 Sinä olet meitä loaxi ja saastaisudcxi canssamstt^tthnyt.
4ö Caicki meidän wihollisem owat suutans alw
wttanet meitä wastan.

Me painetall alas jarangaista» pelgolla ja ah-dxcxxella.
Minun silmäni wuotawat wesiojia / minun

lonjsani tyttären surkmden lähden.
4> Minun silmäni wuotawat/ ja ei taida lacata.
;° Sillaeiheaftm/ stjhenasti ettäHErra cadz»wvastalas,anäte. ' -" '

5' Minun silmäni culutta nunulda elä,näni/ mi»°«nc»upunglnj tytärten tähden.
Bb2 52 Mi<
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52 Minun wcholliseniowatnnnun ajanet/ «!>>>>
tuin linnun ilman syytä.
5; He owat minun elämäni cuoppan salwannwjaheittänet liwen minunpäälleni.
54 He owat myös ininunpääni wedellälwalanei!
nijn »ninä sanoin: 3ltyt »ninäratti hucas olen,
5 5 Mutta minä huudin sinun Nimes/ HERroj
alhalda cuopasta.
56 Ia sillä cuulit«luNun Hneni/2'llä sinun cotwiaskätke minunhuocauxestani jahuudostani.
57 iuhene/ cofca «ninä sinua huudan /ja sano-Mpellä,
58 Ra< caise sinä HErra ininiin sieluni asia/ja l«<
nasta ininun hengen.
5Y HErra cadzo/cuinga minun nijn wäänMtchbän/ ja auta mimla lllinunoitellteni.
6» Sinä näet caicki heidän costons/ ja caick h^dänajatuMsMimistai
6i HErra/silzä cuuletheidän pilckans/ jaM
heidän ajainrens minua wastan.
6 2 Mwlln wainollisteni huulet jaheidän neuMs
lninua wastan ylipaiwä.
6; Cadzo sijs/ cosca he maata panewat eli noch
lvat/niin he minusta wirsiä laulamat.
64 Costa heilleHErra niMuin he ansainnet Mi,
65 2lnna heidän sydämenswapista/ ja siuuick
roustastuta.
66 Waino heitä hirmuisudella/ ja hucutahciti
HErra taiwaualda.

4. iucu.
>z^Uinga on culda nijn lnustennutt? Ia jalocii

mj n muuttmmt - Ia pyhän tiwet owac
ca carulla haMtut.
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l Zimn kempit pojat/ cnllan werraxi llletuti
iWga ne owat sawiastian, caltaisexi arwatut/ jot«
ftszwcnwalajateke.
zlratittaridzewatnisätpojillensf jaimettawat
M/llmttamilmn canssam tyttären täyty armo-
pnimewäisille olla/ nyncuillyöcköicorwcsa.
lMwäisten kieli tarWi suun lakeen janontäh»

tmlntnuoretlapsucaiset anowat leipä/ ja ei ole
ltM jouheillesitä jaca.
) lotca muinen söit hercullisest/ he owat catulla
«ndynet/ )occa muinen olitsilMä waatetttut/
ftidän täyty nyt loasa »naata.
i Minuncanssan tyttären syndi onflmrembi/cuin
SeloWn syndi/jocaäkistäcukistettin/ ja ci yxikan
tWjhmruwennut.

7 Hänen Nazarems, olitpuhtalnat cuin luun/ja
Menmt cuinriesca/heidän ihons oli punaiscmtt
imEoralli/heidän cadzandospli nijncuinSaphir.
lMuttanyt on heidän lhons nijnnmstenut syngey>
Wettei he catuilla tuta taita/ heidän nahcansrip'
f» heidän luisans / se cuiwettuinyncninpuu.
z Miecalla tapetuille oli parelybi/ cuinniille/ jot»
ttllälkään cuolit/ jotca naändylttänjahuckunm:»
Mnäljästä-

'° iaupiammatwaimot täyty omia lapsiansteit«
Ulucnens «ninuncanssani tyttären surkiudes.
" HErra on hänen hirmuisudeZs täyttänyt/hän

wuodattanilt hänen julmanwihans/ hän on Zio«
sytyttänyt/joca myös hftnen perustuxens

Manuton.
u Ei Cuningat maan päällä sitä olis usconet/ei-lacaicki ilMjsct maan päällä/ että wainolliftn ja
Elollisen piu tuleiuanlerusalemin porrist sijalle.

Bd; .;Mut'
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», Mutta seon hänen Prophetains stndein H»den/ ja heidänPappeins pahain tecoin tähden/ jot>
ca siellä wanhurscasten weren wuodatit.
'4 Hekäwit sinne ja tänne catmlla/
tiat / jaolit werellä rywötetyt / jaei tainntt heilä»
waaneisins ruweta. / . ,
»5 Waan huusit heitä/ walttäkät saastaiset/!wäldtätät/walttatac/ältat mihingän ruwetco: SUhe wältitheitä/ ja pakenit heitä/ nijn että mci
pacanain seas sanottin: Ei he cauwan sicllä pch,
, 6 Sentähden ouHErran wihaheitä hajottanut
jaeiDen tadzo heidänpäällens / ettei he Pappi»
cunniottanct/ eikä wanhojaarmahtanet.
»7 Cuitengin meidän silmäm curkistelit t>,W
awun jalken/sijhcnastiettä he wälyit'- Coscame»'
dorinnna j)tatanssa/ jocaei meitä autta woinut.
18 He wäjywät meitaj nijn etten merohte meilÄ
tatuillamtäyda/silloinmyös meidän loppumtch
meidän päiwam culuit / »ncidan loppumon tullut.
, ? Meidän wainojam olitnopiamlnat cuin Cn>
cat taiwan alla/ Wuorilla he myös meitä wainoiftl
jacorwesahe meitä wartioidzit.
2a HErran woideltn / jota meidän turwam oli!
on fangittu heidän werckoihins/ cosca he
jotit/ johon me turwaisim/ että me hänen warjW
allaeläisin: pacanainseas.
2, Iloidze jariemuidze sinäEdolnintytär/j oca O
Uzin maalla: Silläsen calkin pitä myös sinuXctt'
lelna/ja sinun pitä ftlyöe jnopuma ja alastitulem

Mutta sinun pahoilla tegoillas on loppu/M
Zionin tytär/ ei hän sillen anna sinua wiedä Pw
mutta sinun pahat tccos / Edomin tytär/pitä hm»
edzimän/ jasin»ln syndis ilmoittama».!



Walimswirreö ;Z,
s. iucu.

HErra/ cuinga meille tapahtui/cadzol
näe meidän ylöncadzetmm.

l Meidän perimMm on mullcalaisten osaxltul»lut/jameidän huone», ulconaistcn.
; Meidän äitimow<t nijnwm lestet. ,

Wettä/ jocameidän omam oli/me joimmerahat'
lm/omat halgot me ostim hinnalla.
5 Caulallam me waiwakärseim/ ja ehkäme jowä'
hnet elimlne/ ei cuitengan meille lepo annettu.
i Mitän piti Egyptin ja Asii)rian ala meitäm
«nwman/ että mesitiekin leipä »neidän rawinno»
M saisimme.
? Meidän Isamowatsiindiatehnet/jaeisillenole
M/ ja meidän pitH heidän pahoja tewjaas nau«
tidzeman.

« Orjat ineitäwallidzewat/ jaei olekengän/joca
meitä heidänkäsistäns pelasta.

;> Meidän pitä hakeman meidän leipäm hengen
pacolla, miecan edes corwesa.
>° Meidän ihomon poldettumjncuin padzis/ senhirmuisen näljän tähden.
»' HeowatwaimotZionisraifcannet/ janeidzet
n Ruhtinat he owat hirttänet/ jawanhimbitaei
l>elunnioittanet.
'; Nuorucaiset piti jauhaman/japiscuisetpuita
c«ndaisans piti co,nbastuman.
>4 Wanhatpuutuit porteista/ ja nuorukaiset ei
Imen candelettasoita.'5 Meidän sydamemriemu loppui/ meidänvan-amonta ändynytmurhexi.
'Meidänpäästäm on cruunu pudonut/woi meitä/
M menijn oleminasyndiätehnet! l?Stn»



,7 Sentähden yn myös meidän chdämem murch,
sans/ m meidän silmäm owat piminnet.
,8 Zioninwuoren tähden/ että se nijn häwitetty
on/ettätetur hänes moxentewoat,
,? Mutta sinä HErra/joca ijancaickisest M j«,
sinunistuilnesijästäikän.
2 o Mixis meidän nijn unohdat? Ia nijn cainvl»,
meitä peräti hyljät?

Palauta HErra ineitä jällenssinuntygtzs, «<

tämetaaspalajaisimme/ udista meidän Mmi,
«ijncuinbealgustaplit.
22 Silläsinä oletmeitä heittänyt pois/ja sinächsangen suuresi wihasiunut meidän paallem.

Jeremian walltuswuten loppu.

Aobmn Rirja.
i. iucu.

li yxi lmesnimeldäTobia/NaphchalinsW.
sta/yhdestä yli,l<nläisenGal»lean caupungW

ylembänä Asserlta tiM wieres wastmalle mdclle
mertacohden.

Se myösfangixi wictin Salmanasserin M
rian Cuningan aicunq. lawaickahännijumM
calaistenseaö fangina oli/ c;häncuiteliganl»!»»'
lan sinlasta llwpunut.
; Ia caickiNtitä hänellä oli/jacoihän welMensja

, tuttavMens/jotlg hänen cansansfangina olit. I
ehtä hän nuorin mies oli Naphthalm sugustl,/ ci
c uitengan hän idzens lapstllisestkäyttänyt.
5 Ia costa umutoin iocainen palweli cullaisitt
wasicsita / jotca lerobeam IsraelinCuningaseli
tehdä andäut/wäKi hän cuitengin sitä cauhismjia.
6 lapitiidMsTemplijnja JerusaleminImw

392 Jeremian Wal,'tuswirr«.
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!an palwtluxeen, palweli siellä HErra /ja ru<
M Israelin Jumalala / andoi myös hänen esi-
ssistnsja tylnmenexens aiwa uscollisest.

Ni»n että hän aina colmandena wuonna / Muu»
«lmsillen/lestillenjaorwojllen heidän kymMene-
M andoi.
l Ne hänM nuorudestans HErran lain jälken.

Costa hännvtcasivanut oli/ ott» hän waimon
Mphthalin sugusta Hannannimelda/ ja sijtti yh«
henpotan/"jonga hän myös Tobiaxi niinitti.
!° Ia opetti hänen nuorudest luinalan sanas /

Jumalalapettämän ja syndiä wättäinän.
»lacoscahancaikensucuns/ waimons jalapsens
Asa wietinpois fangeinseaK'Nmiwe caupungijn.
<lla jocamensöi pacanain uhrista jaruasm/wält'lihä» ja ei saastuttanut idzce senkaltaisella rualla.
>! Ia että hau coco sydälnestansHERra pelkäis /

»ndoi Jumalahänelle anmnValmanasserm AM'liailCuninganedes.
hän andoihänelle luwa käydäxens cnhunga

hin tahdoi/ jatoimitta mitä hänellä tekemistä oli.
>5 Niin hän meni caickemtygö/jotta fangina olitiLohdutti heitä Jumalan sanalla.
>i! Ia hän tuli Medinin caupungijnRagexeen/ja
men myötins oli kymmenenKiwistä hopiata/jot<
uCuningas hänelle andanutoli.
'/ Ia coscahän mmnenlsraelitam seas nätivh«len/ Gabel nimeldahänen sugustan?. jocasangen
W oli/ andoihän hänelle senrahan/ jaotti tir/op
wMhäneldä.
'l Sljttc pitkänaja»perästä/Salmanasserin cuo»
l«mnjollen/ costahäneilpoicansSennaherib hä«WltenstzMdzi/joca Israelin lasten wihamies

.? Käwi



Tobiall
,9 KZwi Tobia joca päiwäcaickeinlsraelitain

tykönä/ja lohdutti heitä/ jaiacoi idzecullengin hö
nen hywvdestäns woimans jälken- >

20 Isowaisiahänruockei/ alastomia hän waatch
ti/ tapetlnw ja cuolleitahänhautais.
2» Mutta Cuningas Sennaherib oli paennutlu>
deast/ cosca Jumala hänen lyönyt oli/ hänenpilcka,
misens tähdcll.Cosca han nyt palais/oli hän tinc»,-
sans/ ia andoi paljoIsraelin lapsia tappa / nijden
ruuulirtoiimtti Tobia hautaan.
-! Mutta cosca Cuningas sentittä sai/ kastihanhäne rapetta/ia ottihäneldä cmken häne tawarans.
2; WaanTobia pakeniwaimons ja poicans tM'
sa/ javiti idzens sala hywäinystawains tykönä.

Waan lvijdenpäiwän perästä wijdettä t>)M'
mcndä tapettin Cuningasomjlda pojildans.
25 Ia Tobia tuli jällens cotians/ ja caicki hänen
tawarans anncttin hänelle jällens.

-2 iucu.

pidon walmistO'
nnloli.
i pojallms: Mene jacudzu ne juiN
set meidän sugustam meidän cansam rualle.
z Iacosca hän palais/ sanoi hän Isallens TebN»
le: Mi Ismelitaon cuollnna catulla.
4 Nijnnousi Tobia cohta pöydän tykö/ ennen cuin
hänsöi/ jameni sen cuolluenruumin tygö/ jaß
sen/ ja candl i hänen sala huontsene/ tttä hän seick
la hautais yöllä.

,
,

5 Iacosca häil rilumin salakätkenyt oli/ sti hanlN'
päns murheisäu^.
6 Ia ajatteliM sana cuin HErra Amos P"



Kim. ??5

Man cautca puhunut oli. Teidän juhlapaiwän
M murhepäiwixituleman.
7 Ia meniyöllä jahautais sen cuolluen:
lMutta hänen ystäwäns nuhtelithändä/ja sanoit:
WentästtEuningas sinun lapetta sen asian tah«
len/jasinäoletsijtä siihen sijtä pasnyt/ jacuiten-
zinhautatcuolleita.

MuttaTobia peltäislumalataenämmän cmn
Eumngastal ja candoi salaisest cocon ne tapttut/ja
fitisalahuonesans/ jayöllä hän hautais heidän.
>° Mutta se tapahtui yhtenä päiwänä/cosca hän
Aia tuli cuolleitahauta<nast/ja oli wäfMs/ jano»
jckseinuxelle/ ja nuckui.
» Sondi päästlnnenpesastäns/ se putois pala-
Una hänen sillnijns/josta hän tuli sMxi.
>! Mutta sencaltaisen waiwan andöiluinala tul'lohänepäällens/ että jalken tulewaiset oppisit tär-
liinän: N.jncuin pyhästä Hiobista.
>; Ia että hän nuorudestanslumalatapeljännyt/
>°hänen tästyns pitänyt oli/ei hän »vihastunut ei'lanapisnut Jumalala wastan/ että hän oli anda^
»uthänensotiaxitulla:
>F Waan pyjyi lujana Jumalan pelgos/ ja tijtti
Mnalata caitenelinaicans.
') Ia nijncuin cuningatpyhä Hiobi nauroit.

Nijn myös Tobiatnauroithänen ystäwäns/ ja
sanoit: Cusa nyt sinun uscalluxes on/jonga tähden
M sinunallnuisas andanut/ja nijnpaljocuolluitahaudannut olet?
7 IaTobia nuhteliheitä, j»sanoi: Mät sano»lonlltt:
'? Sillä me olem pyhäin lapset/ja odstam eläma«
"longalulnala anda n jlle/jotLauscos wahwana

hänen
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»y Mutta Hanna hänen emändäns ttki
työtä kasitläns/ jaruockei hänen kehrämisellä.
22 Mutta se tapahtui/ että hännuoren wuohen toi
cotia. '-.

21 Ia costa hänen miehensTobia cuulisen inääty.
wän sanoibän-. Eadzocat/ ettei sewarastettu ole/lw>
dacathändäisiinuällensjällens: sillä ei lyeidänft-
wi jyödä lvarastetttfta calusta/ eM siihenryhtyä.

Sijtä
stms ia sanoi: Tästä nähdän/että sinun ustallufes
ei ole mitäni jasinun almmsasowathuckunet,

Sencaltaisilla ja muilla sanoilla / soimais hän,
hänelle hänen wiheljäiiyttans.

iIQ Illoin huocais Tobiarascast / ick<,
jaruOilenlaul ja janoi:

: HErra sinä olethurscas / jacaicki sinun työs o>
wat oikiat ja sula hywyys jauscollisus, :
; Ia nyt minunHErran ole minulle armollincnl
jaälä costa ncklltn syntiäni! älä muistele mumn ö>
tä minun Isäini pakojaMoja,
4 Sillaen me sinun tästyjäs pitänet/ nijn lne
olem annetut meidän wihollisillem/ että he meitä
ryöstäwät/fangina pitäwätjatappawat/ jaolm
häwäistyxexii nauruxi japilcaxi tullet muucalaisil'
le/ cuhungas lueidän hajottanut olet.
5 Ia nyt HErra/ hirmuisetowat sinun duonM
etten me sinunkästyjäs pitänet ote/ e.ngä oikein si>
nunedesäswaeldanet.
6 Ach HErra ostta Minulle armo/ ja corja lni»u!>
hengen rauhas; Sillä Minä tahdoisin paremmst
cuolla/cnmelä.
7 Ia se tapahtui sinä päiwänä/ että S,lraRM>
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lintytär Mcdereili taupungistMagerest Myös pa^
hoinhäwäistin ja soimattitt hänen Ifäns pijcalda.
8 Seoli annettu seidzemälle miehelle toinen toisens
jällen/jayri paha hengiAsmodi nin»eldä/oli heidän
toicki tappanut/ cohta cuinhe wuotöstl» tulit hänen
tygöns.
z, Senrähden sommis handächänell Isäns pijca/
j<lsanoi: lunlalätchtön/etten me ikanäns sinusta
Msyhtäkän poica/ eli tytärtä maan päällä/ sinä
tnitstesmurhaM
i° Tahdotcos minungm tappa nijncuin sinä ne
seitMän miestätappanut olet? Nijden sanamchden meni hän calnarijnhuonen päälle/ja ei s»3»
nyt eikä juonut colmenapäi.vänä.
ii laeilacannmrucoilemastjaitteMäst/ jaru»
bili Jumalala/että hän hänen sijtahäwaistMst!mp^,hdais.
>l Sijtte tollnandenapäiwänä/ costahänrucou'
Nns päättän»)t oli/ kijtti hän Jumalala 'a sanoi:
>; Kiitetty olcon sinun nimes HEMa meidänBm Jumala: Sillä cosca sinä wihastut/ oso'tatsmäarinonja hywyden/ahdistnxes sinächnnitnuderi annat nijlle/ iotca sinuarltcoi lewar.
iz Sinun puoles minun HErran/Männän minä
tliswoni.
>5 Sinunkygbs minänostan silmäni/ jarucoileu
sinua/ettäs minun pelastaisit tästä rascast häwäp
styxest/ eli lniuul» tääldä corjaisit.
'6 Sinätiedät HErra/ etten ininä lniestä himoin.mole/za olen«linun sieluni puhdasna pitänyt cap
k>!<apahoista himoista.

i >7 EngäolecoftanhäpemättölMn jariwoinjou.

»8 Me'
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,8 Miestä ottaman olen.minä mielistynyt sinun
pclgpsaö/ la en hembeydcsta.
, y Taicka en ole minäheidän / elickä ei he minun
wertaiseni ollet/ja sinäolet minua mitämax / M
stännt toiselle miehelle-
2c» Sillä sinun ueuwos ei ole ihmisen woimas.

i Mutta sen minä tyllätodexi teidän/ jocalinna-.
lata palwele/scl'iusauxen jällenlohdutetan/ja n,ul«

hest pelastetan/jacuritnxenjälkenlöytä annen.
2! Sillä et sinä mielisty meidän cadoturen,:Eil>
la saten verasi annat sinä Auringonpaista / >a par»
gun la itc.mperest täytät sinä meidän ilolla.
!; Sinunnimelles/Israelin lunmla/ olconija»'
caickinentiltos jaylistys.
24 Sillähetkellä cuultin heidän molembain lu>
couxens HErralda taiwas.
2 5 Ia se pyhä liaphael / HErran Engeli lähctet«
tin heitä inolembita auttaman' että heidän rnccii'
xens yhtä haawZ tuotm HErran eteen.

4. iucu.
Tobia luulirucouxens cuulduxi/ että hä>

cliolemanpiti/ huusi hän poicanstygms
jasanoi hänelle:
2 Racas poicail/ tuule minun sanani/ japidänt
lujasi sinun sydämesäs-
; Cosca Jumalaminun sieluni torja/ .nijnhoutt
«sinunruumini/ja cunmoitasinun ämas caickno
ellnaicanas.
4 Muista mitä waara hän tärsei/ cosra hän smu»
sydämens alla candoi. lDiew,,!.
5 Iacosca hän cuole/ mjn hauta händä minu»
6 Ia caickena sinun elinaicanas pidä Jumala <K
maisedesjasydäluesäs/ >a cartaenes nnhiW
syMnmielistv/ la I«lnalan tastyä wastan tc?.
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Sinunmwarastas autaköyhiä / jaälä käännä

armollisesta
sinun päälles.

> z L„sas taidat jniin autatarwidzepa:
!, paljo on/ nijnanna runsast j jos si-
»D wähäon/ nijnannasijtcl wahästä hywalla
Utöllä.
,° Sillä sinäcocotsinulles hywän palcan tuscasa.
„ Silla almllyelasta caitesta Ennistä ja cuole»
«Ml ja ei (lan edes.
n' Almu on hyw<l lohdutus wrkeiminan lu«na«
ij,; il»
Msmunomawaimos/ älakenengän muuhun
'4 Älä anna ylpeydenhallita eitä sinun sydämesäs
t!i sinun sanoisas/ silläst on taiten cadotnxen alcu.
>5 Isca sinun työläs eete/anna hänelle cohta häne
folckans / jaäläkiellä teldälän ansaittua patckans.
,j lotes tahdo sinulles tehtä/ M sitä myös toi-
M tee. (teillas:
</laa leipäs isowaiselle/ japeitä alastomia waat«
>i Anna almua sinunleiwästäs ja wijnastasIu»«alisten yamamifis/ja älä syö elickäjuo siinniste»»
>5» Kysi) ainaneuwo wijsaille.
l° Iatijtä aina Jumalala / jaruwile / että bänssun hallidzis / jaettäscaitts sinun töisiis seuraisit
l> Sinunpitämnös tietämän poltan/ että minä
Mlnenenleiwistahopiata lasn« ottesas/ lainaismWelllle Nage>es Medenis/ ja hänen Arjoin».«nsonmmulla.uEe-uähden ajattelecuingashänstygönsl tulisit/«w»sit senrahan jaandaisit hänentzyoitt,xens.
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2 Hlä murheti poican /me olelttma tosin lsytch
mmm n»e saamine paljo hywä/ jos n:e Jumalapellamme / wältäu; syndiä/ jateemme hywä.

s.
wastais nuoriTobia Isällens / ja

Caicki Mitäs minulle sanonut olet/ n,i.
nun Isän/ tahdon minä tehdä.
2 Muna cuingammuntätä mha anoman pua/«
millä tiedä,ei hän minuatunne, engä minä händz
Mitä minunpitä mcrtyi wielnän/että hän mini»
uscois? En tiedä minä nmös tietä sinne.
Z Nijnwastais händä Isäns ja sanoi- Hine«
tirjoituxens on minulla / cascas sen hänelle näytät/
nijnhän cohta sinulle andarahan.
4 Mene nyt pois ja edzi sinlllles uscollinen ctil«p!l>
m/ jocapalcalttbestsmuncansasmenis/ etck>«
rahat ininuneläisäm iällens saisin
5 'NijnmeuinuoriTobiaulos/jalbysi yhdeiltm
nin «uorucaisen cumpanin seisomast/ jocaoli puk?
nut ja waltnistanutwaeldaman / la ei tietänyt/c«i
se humalan Engeli oli.
6 Terwetti händä/ jasanoi: Custas olet M
cumpanin?
7 hän sanoi: Minä olenyxi Israelita.
8 sanoi hänelle: Tiedätlös t,en Med
umnlle? Hän wastajs: Tiedän tyllä, ia olen p z
seinwaeldanut/ia olen maja ollut wcl,c,« t<
Gabelintytönä, joca asu RagexesMedenisiic» ,

on Egbatwnan wuorella. la
9 IaTobia sanoi hänelle: Odotas wahä M K
henasti että minä sen Isälleni sanon..
,c> laTobmmenilasanoi h<se nuormainm lulis sMi»
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~ qahälnneni sisälle wanhan tygö/ ja terwttti
l>,i!idä/»a sanoi: humala andacon sinulle ilo.
„ IaTobia sanoi hänelle: Mitä ilo minullao«
KiM, pidäis / jongapimeydes istuman pitä/ ia tai»
,M Mlleutta en nähdä taida? ,
~ Ia uuorucainensanoi hänelle: Ole karsiwäi'
M/lumalä sinuapian autta. .

,4 Ia Tobia sanoi hänelle: Tahdottos mimm
johdättaRagexen MedenijnGabelintygö?

Wn minä annan sinulle sinun palckas costas pala»
iat. IaEngelistnoi hauelle t

t)Minä tahdon hänen sinne wiedä/ja jällenssinun
n,gös tännetuoda.

. ,
-

~

i 6 Ia Tobia sanot hänelle/ minä rucoilen sinua/
ftno minulle/mistä sugusta ja teuengä siltucunna-
stasinäolet? . -
17 Ia EngeliRaphael sanoi: Ole aneti/ eittz sij'
näylläole) että sinulla on simansaataja/ mitä si«
nmttarwitan tietajnän custa minä olen:
>l Cuitenginettäs sitä wähemmiu pelkäisit/mjn
ininä sanon sinulle: Minä olen Azaria/ situren A»
»aniail poica»

laTobiu sanoi: Sinä olethywästa sugusta/
ininärucoilen sinua/ ettes wihastuis/ että minä
sinun sucuäs kysi)nyt olen.
«Ia Engeli.sanoi.- Minä tahdon sinun poicas
Wvenä sinne jajällens tänne saatta.
»l Tobiawastais: N<jnmengärmatcan/luma'
!>'olcon teidän canfan tiellä/)a hänen Engelins joh-
l«ttaconteitä.

SilloinwalmistiTobiaidzens/ ja caickimitä
häncansimsottatahdoi/ja siunais Isäns ia aitins/
iainmimatcans culnpaninens.

Cc 2jl<



7; Iahänen aitinsrnpeis itkemän/ jasanoi:
olet sinä ottanut ja

lähettänyt pois/minä soisin ettei se raha itänäns e>
lis ollut/jongatähde sinä hänen olet lähettänytpoij
25 Meolisimwtynet meidän tövhyteem/ ftM
suuririckaus että meidän poicam tykönam oli?.
2<5 Ia Tobia sanoi: meidän poitM
meneraitina ja palaja terwenäljasinun silmas nil»
tewäthänen.
27 Silläminäuscon / että Jumalanhywä Engtli
johdattahänen/ ja caicki hywin toimitta mitäh«>nen toimittamiston/ nijn että hän ilotta Mc»imeidän tygöm palaja.
:8 Nijnhänenaitinswaickeniijatytyisijhen.

6. im».
Tobia meni matcans/ ja

cansans. Ia ensimaisenpäiwän matc«
tutit he Tygnren wirrau tygö.

la hän menipesemän jalcojansi jacadzs/ s»
cala hyppäis sieldä jatahtoi nieldä hänen.
; Jota Tobia hämmästyi/ )a huusi täydellä j>lt!>
jä/ja sanoi: HErra/ hän tahto minun stöda.

'4 IaEngeli sanoi hänelle: Tarm hänen kidch
mins/ jawedä händä ylös. Ia hän weti h»
maalle/ niinhän pyrisihänenjalcainsedes.
5 Silloin sanoiEngeli: Halcaise cala cahtial h
dän/ -sappi ia maxa pidä sinulle: Sillä ne M
sangenhywänvoitex.
6 lainonicahdatcappalet calastahe paistoit/!»
etltcansimsmatcalle: Nc muut he suolaisit ewhi
»natcalle/sijhenastiettä hetuNsitßagereMdeiW
7 Nijn Tobia tyjmEligclllle/ >a sanoi hänck
Mmärncoilm sinuaAzaria weljen/ ettäs sinß
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jnwllt/mitä woittita niistä cappaleista tthdä tai-

«„ j iotcas minultkästit tähdellä pitä?
lMnEngeli sanoi: Coscas cappalen sydändä
M tulisien hijldcnpäälle/ nijn se carcotta caicki-
Wstttöpelitmichenjawaimon nMnyn emihe

taida.
lacalan' maxaonhywä silunä woidella/ että

lolwopoisculltis.
!«Ia Tvbia sanoi: Ctlhunga mepoickemme:
,i Ia EAgeli wastais ia sanoi: Tisä oi»Ui mies
Haguel nilneldä/ sinun langossinun sugustas / hä«
Mon ainoastansyri tytär/ Sara nimelbä/ jaei
fhtiln muuta lasta.
i: Sinulle on cäicki hänen mwärans aiwoitut/
Melat hänen tyttärens.

>z Ano sijs handa hänen Isäldäns / nijnhän anda
sinulleenlännäxi.

Nijn sanoi Tobla- Mincl olen cuuttUt/ että
Mjo ennen seidzenMelniehclle annettu on/ nö
Miowatcuollet/ paällisexi sanotan/ ettäpaha

heidän tappalluti
>5 Sentähdett pettän mmä / ettei minun uwss
chkäwis/ nijn cuolisit nnnun wanhcmbaniWns / että minä ainoa poicct olen.

>i Silloin sanoi Engcli Raphael/ cuu.le ininäs«on sinulle/keiden päälle pertelclla waldaon.
'? Nimittäin niiden päälle/ jotta cadzowat Iu»
Alan ylör./ja Waiwoin haureuden tähden waimo<
>«Mawat/ iujncuin järjettömäteläimet,
'l Mutta sma/coscas lnorsiames cansa cama«
«ii tulet / pitä sinun colme paiwäPltämän sinus

jahHnen cansans rucoileinnn.
la sinä yönä coscas panet cglan maxan tuli-

Cc 2 sie»
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sten hijldenpäälle / nijn perkele tule carcoteturj.
20 Toisna nönäpitä sinun hänentygöns menemänsijwollisest nijncuinpyhät Patriarchat.
21 Colmandenayönä sinä saat siunauxen/ ettäter-
lvet lapset teistä syndywät.
2! Mutta coscacolmas yö culunuton/nijn sinun

neidzentygö Jumalan pelgos menemän/ cni
.Mlmän himosta cuin pahasta halusta/ että sinija sinun lapses siunauxen saisit/ joca Abrahamin
siemenelle luwattuon.

.

. 7. iUeU:
II Ahe menitRaguelin tygö/ jaRaguel otti lvii>

heidän iloisesta.
2 Janhän cadzoi Tobian päälle/ jasanoi HamA
le emännälleni: Cuinga tämä nuori mieson <»c!
dän lllngoinmuotoinen.
z Ia cosca hän sen puhunut oli/ simoi hän: Cusii,
te oletta minun weljeni?He sanoit:Me
thalin sugusta/nijstä fangeista cuin,Niniwesow«.
4 Raguel sanoi: Tunncttacominun weljtniÄ
biaufla he sanoit: Me tuUnem hänen hywin.
5 I<l cuin hän nyt paljo hywä puhui Tobiasta/sir
noiEngelißaguelille- Tobia jongasperän W
entämän nuoren miehen Isä.
6 IaRaguel nojais hänen puoleens/ itki/Mw
hänen caulaans/ jasuutaandoihänen / ia sanoi!
7 Hywästi siunuttu olesinä minunracas pow
Sillä sinä olet juuri jalonmiehen poica.
8 Ia Hanna hänen emändäns/ ja Sara M»
tyttärens rupeisit lnyös itkeinän.
9 Sijttetästi Raguel tappa lamban ja ml,»> >
sta ruoca. Ia cuinhe heitärucoilit pöydän cygi
istuman/sanoi Tobia:
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,0 En minä tanäpän syö engä jno/elletsina myötH
«mminulle minunrucoustam/ ja lupa minulle
Zom sinun tytärtäi!.'
>i Cescaßaguelsen cuulii peljästyi han muisiain
D nulle seidzelnsille miehelletapahtunut oli/joil-
lthän ennen hänen tMtärens «ndanut oli/ ja pel»
M että Men myös nijn tapahtuman piti.
il Iacosca ei hän wastata'tahtonut/ sanoiEngeli
Anelle: Älä pestä hänelle anda pij ca / sinun tytca«
Bonhäncljeanvoittuwaimoxi: Sillähän peltä
Jumalala/ sentähden ei pitänyt yxitän muista si'
„l,s.märtäs saaman.
«, Silloin sanoiRaguel: En minä epäile l ettei
Humala minun catkeroita tyynelitäm/jarucouxia«

»> luullutole.
,4 lauscon/ettähänsttäwartenonteidän antziv
wtnununtygönitnllaiettä minuntyttärentänlän
ftishänen sugustans/ Mosexeniainjälten/ jaälä
nytmitän epäile/ minä annan hänen sinulle.
») Ia otti tyttärens käden/ jalöi sitä Tobian kck.
leen/ jasanoi: Abrahamin lumala/Isaachil» 111-
Ala/ Jacobin Jumala/ olconteidäncansan / in
outtacon teitä yhten/ ja audaconhänensiunauxens
msast teille.

<<! Ia he otitkirjan ja kirjoitit Awiolijton.
'? lalijtitllMlalata japidit wieras pito.
'l Ia Raguel cudzui tygöns Hannan hänen wai>
«»»ns/ jakasti hänen toisen camarin walmista.
'!> Iaweit sinne Saran heidän tyttärens/ ja
Witti.
2° Ia hän sanoi hänelle? Olerohtia minun tyttä.
Nnj taiwan HErra andacon sinulle ilon/sijtä mur>
M tuin sinäkärsinyt olet.

Ct; L.Ln-



B. iucu
chtollisen jälten wtithemwrknTobianwid-«Vzenwgtzcamarijn.

2 Ia Tobia muisti Engelin sanat/ jaotti Mstänscap palen maxa/ ia panisin tulisille hytille.
3 ja
slloi hänen cauwas Egyptin corpeeu.
4 Sijtte neuwoi Tobia neidzyttä /ja sanoi: Sa-
ra / nouse ja llllnalata tanäpäu ja huc>mena / sillä nämätcolme yötä >ne rucoilcam/ jachcam yhdes nijncuinAwiowäki.

me olem pyhäin lapset / ei meidän sowi si.säätyä nijn alca cuinpacanain / jotta Jumalan
tadzowatylZn.
6 Ia be nousiuM jarncoilit hartast/ että luim»
lss heitä warjetis.
7 Ia Tobiarucoili/ ja sanoi -. HErra miuyn lu.
malan/ sinä meidän Isaimlnmala/ sinua lM
Mu taiwas/ maa/meri» caickiwedttja lähtet.l jo
ccucki luodut / mitä nijsa on. >

8 Sinä olet tehnytAdalnin maan tomusta/ M
let hänelle andanut Hewan apulaifexi.
9 Ia nyt HErra/stnä nedätittten minäpahasiahi'
mosta tätäulinunsisanaiwaiinoxeni ottanutole»
waan että minä lapsiaMaisin/ jongacautta sinun
pyhuNimes ijancalcklst ylistettäift,
»c> Ia Sara sanoi: HErra armahda mcW

että me molemmin terwenä mahdaiD»meidän wanhudem faawutta.
Puoliyöstä huusi Ragml palwelmtans/ ft

meni hauta tekemän.
i! Silla yänsimonMitämaxi hänelle on!»!!»
tapahtunut cum umillenginsedzenMe/ zotca tzäni
lihlannttolit. »zZ
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i? Ia cmn he haudan tchner olit/ tuli Raguel
Minons tygö/ja sanoi:
,4 lähetä pijca/ jaanna, cadp/ joshangin mol-
lut on/ertä me hänen ennen päiwa hautaisim.
,5 Ia pijca meniCamarijn löysi heidän molem-
Mnenvenäjaraidisna/ macawan toinen toisens
tykönä.
«6 Ia se toi heille sen hylvänsanoman. laßaguel
wimoinens NM lulnalata/ ia sanoit:
>7 MekiitämsilmaHErra Israelin lumala/ed
teisetapahtunutjotame peltaisim. Sillä sinä o«
letlaupiudesmeillen näyttänyt/ ia olet meidän
lvihollisem/joca meidänpaha teki/pois ajanut. Si-
nä olet armahtanut näitäcahm ainocaista lasta.
,8 Ia nytHErra/am,a heidän aina sinua kilttä
sencalmisen armon edestä /ja sinulle ainatijwst uh'
rata/ että muutihmiset heisä tundisit/että sinä ai-
noa Jumalaolet caites niailluas.
»y laßagueltästicohmtäyttä haudan/ ennen'
tuinpaiwä tulis.
l° laMiwaimonstaas walmiftaehtollistn/ja
toimuti heille caickinaistttarpet tielle.

la hän andoirappa cari lihawata härkä/ja nel-
jälammasta iacudzui calckitäyimmäiM jaystä-
wäns wieraxi.
!2 laßaguel neuwoijarucoili suzlvest Tobiat/
lvijpylnäntytönan^c<yiMcko. Ia c ntesta hänen
tawarastans andoihan puoleli Tob alle/ jatekitir-
MWen/cttä hänen cuolemaus jällen/ st toilien
puoli myös Tobian olis.

5». imu.
huusi TlbiaEngelin tPöns/ (sillä han

sanoi hänelle: AMiaC(4 wel»
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pelien/ minärucoilen sinua/ cuule minun sanan.
2 Waicka minä idzeni sinulle olnaxi palweliales
andaisin'/ niin ei cuitengansc mitan olis sinunhivwäintccowftchten. '

? Cuitengin rucoilen minä/ otatämä palweliaja
Calneli ja uicne Gabclin tygoRagereen McdenlÄ

' ja «Nna hänelle tämä kirioitus/ja öta häneldä stwha/jarucoilehändäminun häihini tulema!,.
4 Sillä sinä tiedät/ minun Isän lule hetket jn
wät/jq jos minäpäiwangiil ena wllwyn/uijn
siclunstulemurhcllisexi.
5 Ia sinä tiedät cuinga hartastßagucl minua ru-
coilluton / etten ininä häneldä tieidä taida.
6 Dilloin ottiEngeliRaphael neljä Ätaguelinpal-
weliata/' ja caxi Cameliä/ jämeniRa,qcxee>,/ jz
löysi Gabclin /ja andoihänelle kirjoitu).cll/ »a fti
rahan häneldä.
7 Ia ilmoittihänelle caicki mitä tapahtunut eli
Tobian pojalla jacudzui hända häihin.
8 Iacosca he ynnä tulitRaguelin huonescnjlöysit
he Tobian pöydän tykönä/ja cadzo/ hän nousi hei»dän tähtens / jaannoit suuta toinen toiscns.
5» Ia Gabel itki/jakiittilumalata/ ja sanoi: Is'
raelin Jumalasiunatcon sinua/ sillä sinä olet cm>
mallisen/ hurscan ja jumalisenmiehenpoica/ joca
waiwaisille paljo hywä tehnyton.
i o Siunatut olcon sinun waimos ja teidän mn-
hemban.
~ Ia Jumala andaconteidän nähdä teidän lap-
sen/ jalasun lapset colmanden ja neljäuden B>
ween/ jasiunattu olcon sinun sucus Israelin I«-
malalda / joca halkdze la wallidze ijancaickiseen.
12 Ia cuuche caickiAlMnsanonet oltt/ istuit he
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Mllwgö/waanheatncidzitja iloidzit luma»
/Fösca nuoriTobia häideiss tähden ccnnvan oli

rupeis wanha Tobia hänen Isäns mur»
Miman jasanoi: MiMmiunpoican niin cau»
>pgn pois on/ jamitähandäwijwyttä.
i Mamar/Gabeloncuollut/ ja ei kengän tahdorrahamaxa.,
i)a tulit sangen murhcllisexii Tobia ja HannaMnmelnändäns/ ja itkitmolemmin/ ettei heidän
Miw määrätyMajalla cotiapalajnnut.
la hänen äitinsitki nijn ettei hän tahtonut id«

zenslohdutta qndalja ftmoi: Woi minun poican/
Woiminun poican/ nnxi me olempäästänet sinun
Wcldanmn / meidän ainoan ilom/ meidän ainoan
!chdutu,rel«l wanhudesami meidäll sydämemja
liicidän pcrillisem.
5 MM oljskyllä tawamtollut/ jos en me sinuaclispois päästänet.
i Ia Tobia sanoi hänelle/ oleänetija hywäsztur»
M / eimeidän poicam Jumalan äwulla hätä ole/Anella on uscollintnculnpani cansans.,
/ Waan eihän tahtonut idzcilsanda lohdutta/ja
Mi ioca päiwä ulos ja cadzoi' jocacujalle/ custahänen tulemanpitijoshänjosacusahäuen nätls.
l MuttaRaZuel' sanoi wäwyllens Tobialle:
Pysylneidälltykönäm/ lninatahdoli sananlähct-täTobialle sinun Isalles / jahänen tietä anda/ et«
Ustenvenäolet.
? Ia Tobia sanoi: Minntiedän että minun 5Wn
loäitm parhallanslukcwat jocaidzcn päiwänia
Mm/ jaowat minuntähteni cowin »nurhcisans.
'° Ia coscaßkguelmonilla. Enoilla rucolli To.

bia«/
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biataettetihänmillän muoto sitätetis/ andoihänhänelle Saran f jaandoihänelle puolen caikestahss.nen tawarastnns/ palwelioista/ pijcoista/carjM
Cameleistgja häriM japaljonraha/ jaaudoihz»
nenterwenäja iloisna tyköns mennä pois/ iasanoi-
-,!. HErran pyhäEngeliolcon sinun cansas', titl>
lä/ M
ltzntäjsit sinun wanhembas terwenä/ja Jumala »n»
dacon lttinun sillnäm nähdä teidän lapsen ennen
cumminäcuolen.
,! Ia »vanhemmat otittyttärens/ja suuta nnnoit
hänm i ja päästit hänen tMns.
,; Ia neuwoit handä että hän pidäis mieheni
tvanhemmat cunnias/ nnncuin onmttin wauhw
baus/racastais miestäns/ hallidziswisustpechn/
pidäis idzens cunniallistst.

il. iucu.
MAtielläcosca he tulit Harani!»/ ioca snMli
N'walisMmwtt/ ensilnäisnä päiwänä toista»
tmnmendä/sanoi Engeli: '
2 Weljen Tooiaj sinä tiedät/ mihingätilaanM
jätit Ijäs.
; lossumntahtosonl nijntaykämedellä/ jaa»'
dacam sinun waimos carjancansa jällestätulla.

la cosca se, Toblallekelpais / sanoi Nap)atlM
,nvtztäs calan sappe / jahe menitnyn edellä.
5 Mutta Hanna iftyi jocapäiwä tien wieres >«««>

lä/ nijn että hän saicadzo cauwas ylnbärillens.
6 nätilMM'

. cans calica jatunsi cohta hänen/ jawori il>noitUl
mau michellens/la sanoi: Cadzo/sinun poicast«lt>

Ia Raphael sanoi Tobialle/cohta cuinsinalM
Pestn tulet/ nijnrucoile ja huuda HErran tO

I
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jakiitä handä/ jamene sijtte Isäs tygö/ja anna suu«
tthänen.z Ia woitele cohta hänen silimns Kllan sapella/
cum sinulla on/ nijn hänen silmäns csihta aukene.
M/ja sinun Isäs taas nake ja suuresi ilöidze.Nijnjuori coira edellä/ jonga hecansansotta»
M olit/ jaliehacoidzihännnlläns/ hyppeli M oli i-
lnnen. .

1° Ia hänen sMa Isans nousi «list/ ja tijruhti
nijn cowin/ että hän louckais idzens. Niin hän
cudzui palweliantygbns/ jöcahända talutti tade»
stäcohtaman poicans.
,i Sitä teki myös «iti/ja he suuta annoithänen
jaittit molemmin ilosta.
>: lacosca herllcoilletolitla Jumala
ta / istuit he caicki maai,' (säns silmät.
,z Silloin otti jawoitelil»
>4 lahänkärsi jacaihiläxihä'
nenfilmistHns/ munan calwo.
»5 Ia Tobia otti sen/jariwäis voii' hänen, silmi«
stäns/ja hän sai cohta bäneu n Uöns jällens.
>t I» he kiitit Imnalata/hanla hänen emändans
jacaicki cuw stn tietä sait.Mlnä fijtän sinua HErraM Is> nelin Jumala/ ettäs minua curnit ja autit
lmmiälällenslmjn ettäminärackan poicanisaan
«ähdäjäliens.
»8 lastidzemän päiwanperästätuliSara hänen
Dicans waimo<taiten hänen perhens / carians ja
Cmn.ltins cansa/ja toi palio raha cansans/ nijn
lnyos senrahan/cninhä,,Gabelildasaanut
'!l Ia Tobia jutteli wanhemmillens cuingapaljy hywä humala Anelle tchnl)t oli / sen emn-

PMin
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pani,» mutta / cmn hänen cansa,ls waeldan><t
pli.
2Q Ia 2cchjor jaNabath TobiaN langot/ tulit
hänen tygöns ja toiwotit hänelle onne/ iloidzithll»
«en cansans caitesta sijtä hywM/ cuin HErra hä>nelleandanutoli:
2, Ia he stit yhdes ftidzemän päiwä jaolitiloi»
set.

le, iucu.

cudzui Tobia poicans tygöns/ia sanoi!
Mitä meannam sille pyhälle miehelle/ M

'sinun waeldanuton.
2 Ia Toblawastais Isims: Cuingametaidam
maxa hänelle nehywättyöt min hän minulle tch
3 Hänon minun in-venu wienyt pois/iaw°
nm cotiajällens'Hän toisen rahan Gabelil-
da idze/ ja autti minuatälle emänälle/ nijn h>!n
lnnssaisipoili vahan h,'nAn/ ia tcfi hänen ww
yelttluNls iloiferil la/ hän autti minua cosco
minun suuri cala nictta tahdoin jaaudoi simck
lMs jällens/ jaon Wnyt meille sangen B«
jon hywä -'
4 Cuingasijs me taidammaxa hänelle sencalm
set hywät wöt?' MuM minä rncoilen siM
Isän/taridze, hänelle puoli caitesta sijtä tawaw
sia cuin <ne myötäm tuonet olem/ että hän ne ot<
ta>s.
5 Iu molemlnat sckä Isä että poica/ cudzuithj'
«en erinäns/ jarucoilit händä ottainan puolencai'
kesta sij ta tawarasta/ cuin he myötäns tuonet

6 H'



Mhan sanoi heille salaisest: Kiittakät ja cuw
Macat taiwan lumalata jocaidzcn edes/
M hän teille sencalmistn armon

7 Cumngasten ja Forssein neuwo ja salaisutta
M salauaman/ muttaluinalantölta pitä cor«
Wi ylistettämän ja julistettaman.
l SencallaineNrucous paastolla ja almuisalla on
jmunbi ciiin paljo culda/ coom tawaraxi.
Sillä alinuisat wapahtawat cuoKmasta/pylM'

M pois synnit/ japitäwatelämäs.
i° saattamat idzens pois

» Nijn minä nyt ilmoitanteille töwden/ ja m
sck sitä salaista kästyä.
llCoscq sinä nijn catterastiitkit järutoilit/ja nou°
sitrualda/ jä hautaisit cuollnta/ kätkit ruumttsa'
Khuonesees/ja hautaisit ne yöllä/silloin minä can»
yA sinun tucouxes HErran eteen.
;; Ia dttäs Jumalallekelpaisit/nijn sen piti nijn
ilman/ ilmankiusausta ei sinun pitänytoieman/
ttck coetetturiolisit tullun

la Jumala oN minuli lähettänyt parandc,'
wnsinua/ja sitä,paha henge/ jocä
Saran sinun poicas emännän tykönä oli.
> 5 Ia minä olenRaphael / Ui nijstä MzemDEngclist/ jotcaseisomme HErran edes,
»6 lacosca he sen cuulit/ hämlllästyithc/wapi'
ftja langinsitlnaahau caswoillens.
'7 Ia Engeli sanoi heille: Olcathywäs wrwas/iaälkätpel/ättö:

Slllä se cuin minä teidän tykönän ollut o-
len/

413Kirja.



len / sen on Jumalanijn tahtonut/kijttäkat z<j cUinjoittocat häuda.
»i» Minä olin syöpänäni ja juovananiteidän can,
san/ »uutta mmäpamidzen näkymätöindi ruoc»,/
lota eiyukän ihmineunähdä taida.
20 lanytonaica/ ettämina menen taas häintygöns/ jota miuunon lähettänyt / cunmoittMttt
lumalata ja llmoittacat hänen ihmekäns.
21 Ia cosca hän sen sanonut oli/ catoishänhM,,
silmäins cdest/ ja ei he händä elläinbi näh<
net.
22 Ia he Angeisit maahan colmcri heckeri/jl» c«l,.

' moititlumalata: Sijtte nousit be ja sanelitch
t«/ ja ilmoitithänen suuria ihmeitäns.

i). iucu.
kijtti IliMlM

«><!v jasanoi: HEpra/smä olctsuuri ja wakn»z
Jumala! ja sinun lvalvatundas Pysy
sinä cuntat jalohwtat lMens.
2,

ulos/ sinun sättäs ei taidakellgän wälttä.
; Te Israelin lapset/klfträkät HErra/jaylistO
händä pacauuinedes.
4 Sillä stntähdtn on hän liidän hc-jattanut
namsecaanijotcatihändatunne/ illttoittamanlÄ
«en ihmeitäns / jaettä pacanatymmärraisit l etici
kengän ole caickiwaldias lUinala / waan hän oi'
noastans.
5 Hän on curittanutmeitä Meidän syndeim ch
de»/jahänen laupwdestans hän meitä j«W
auttg.
4 Eadzocat mitä hän meidän cansam tchM^
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WtMf händä velgolla ja wapistuxella kijttätat
häM hänentö>säns',a ylistäkät händä joca yan'

caickisckhallidze. ,

'

, Ia »ninä myös tahdonkiltta täsä maasa/
ine fangina olemme -. SMhän on näyttänyt

hmenssyndistllecansialle.
z Sentäbdenpalamat te fhndiset/ jatehkat ;ota<
tin hywä Jumalan edes/ ja ustocatettä hanteille
hywa osotta. '

,

? Ia ininä tahdon nyt sydämestäni iloita lunM'
l»s-
-lo KijttäkatHErra te hänen walittuns/ pstakat
ilcpaiwjä jatltttärät händä.
» Jerusalem sinä lamalancaupungi/Jumala
langaise sinua sinun"töldes tähden! muttahän taas
mnahtajnlua.
n KijtäHExra hänen lahjains edesti ja ylistä
ijancaickista lumalata / että hän taasratennaissmun majas/ jatois jällenslaicki sinun sangis/nijn,
ettäs iloidzisit ijancaickiftst.
'; Sinunpitä paistaman nifutmn kirkas wal-
ttlis/jacaikismallman äris pita sinua tnnnivitet'
tman.
>4 Caucaiseha maalda, pitä sinun tygöstulda'
«An/ ja lahjoja cannettaman.
>.5 Sinusapitä rucoildäman HErra/ ja sinuapi'
tapyhäxi cildzuttaman/ HErran suuna nimepi'
tasinusarucoiidaman.
16 Kirotut pitä oleman caicki / jotcacadzowar st-W yltzn/ cadomuxi pitä tuleman caicki / jotta st.m pilckawat/ siunatut pitä Oleman caicki / jotcamm rakendawat.

'? V!nt»



,6 Mutta sinun pitä iloidzcman simin lapsistaSillä hetulewatcaicki siunatuxi/ ja pitä c00n.,»
manHErrantygö.
»8 Amuätowatne jötca sinuaracastawat/jajD
ca sinulle onne toiwottawat.
19 Minun sielunkizttatän HErra: Sillä M

ra meidän Flnnalam lunasta Jerusalemin W>
sungincaiktsta hänen murheistans.
2a Autuas minäkinolen/ jostahtet minun suq».
stani saawat nähdä lerusaltlnin hänen cun»!^saus.
L, lerusaleinin portit pitä Saphirist ja SIN»
ragdist rakcrut pleman / ja caicki hänen muurins
callcistä kimistä/ joca curilda.
2,! Walkmsta japlihtasta Marliiorista pitä cM
hänen catuns lastetlltolclnan/ ja joca catullapitj
weisattaman Halleluja.
i; Kijtett» olconliimala/ joca hänen ott corgM.
nut / ja hänen waldacundans pysytön ijanM
sest hänen päällans/ 7llncn.

»4- iucu.
Tobia oli m.

A/tyns.saanut Mens/ eli hän wiulä Me W
wndctta tylnimndH aiastaica/ ja nätilaM
lapset-

, .
. . .

e lacoscahansadatilacahdmaiastaian WW
oli? haudattinhän Mniwes mmnallistst:
; Sillä cosca hän cuusi tylnllieudä ai»
staicawanhaoli/ tuli hänsotiap/ ja cuudenw
tymmendenä wuonnasai hännakynsjallens.
4 Ia sen muun ikänsculuttihän iloisesti ja'»!'
«estyi Jumalanpelgos/ jacuoli hywäsrauh^-

416



Kirjaa 417
«niTobian eteens/ jaseidzemän nuorta poicaista/

lasta/ jasanoi heille:i Nmiwe pitä pian hawitettaman: Gma
««sanaptluw. Mutta Medenis puäwielä sijt«
«c«uwan rauhan oleman/ja meidän weljem/jot«
«Israelinmaalda hajotetutowat/ pitä tuleman
jjllens.

«mcas asutlyi tuleman/ja Jumalanhuone/ joca
Mtmvn/ pitä ratettanlan jällens/ ja caicki
jm Jumalalapelkäwät/pitä sinnetultlnan jäl-

!eni.
«lapacanatyitä ntybS Kyltämän heidän epaju»
mlans /ja pita tuleman Jerusalemiin/ ja siellä
«suinsn.

5 lataicki pacanat ja cunittgat pitä siellä iloid»
Man/ ja palwelelnan Israelin Jumalala,

«o Nij» cuulcat nyt minun poicani teidän I»
sinne: Palwelcat HErra totudes /ja olcar wa«Mhänes/ mrwatcat häne»» täydellisesi.
» Tehtätnntähäntästenyto»/ iaopettacatsen.
«ltaistta teidän lapsilleni että he my3s al«

nniaandaisit / että he aina Jumalala velkäisit/
!»luottaisit hänen päälleni cailesta sydäme-
Bns. ,
" la/rackatlapset/ cuulcat minua/ja ältätpy-

syt! «äsäNinnves/ waan cosca teidän Mn hau-
danneloletta minuntyköni minun hautaani/MM
»estät menemän täaldäpois.
>z Sillä minä naenl että Niniwen syndi lopet«
t« hänen.
'4la<ohta cuoleman Mm meni To«

Dd bia



4iz Hissona
bia Niniwtst emändäns, lastens ja lasteni
stens cansa Medenijn appens ja hänen emändäns
sumin tvgö/ ja löysi, heidän raidisna ja terwn!hywäsä woimasans /ja hän holhois heitä.
«5 >la costa he cuolit/ painoi hän myösheidänsil-
wänstijnnii jasai mjn caiken perinnön jaRagiie,
<in tawaran/ jaeli hanmn wijdenden polwtti,/ j«
näki lapseus jalastnls lapset.
i 6 Ia cosra hän yhderan kymmenen ja yhttfän
»vuotinenoli/ joicahän Jumalanpelgos ilollatl».
nyt oli/ halltaisit hänen HZnen sucuns.
17 Ia caicki hänen sucuns elit jumalisesi/ jatmi.
mallisesi: Nijuettä he M Jumalalle ettj ch

misille// ja taikille cuili lnaacunnas asmto»
iollisetolit.

Tobian Nirjän Loppu.

Vistoria Wusannast
'

ja Danieltst-
! Jolla oli emändä/ Susanna niM

Heltian tytär / jotaoli sangenihana ja jumalin»
3 Sillä hänellä oli jumaliset wanhemmat/ jm
hänenolitopettanet Jumalan imi»
4 Ia hänen mietzensloMM oli sangen ckl>>
jahänelläoli cauniskrydi ulaahänen huonenst»
«ä. Ia ludalaiset wlitalati tocon hänen wM
ewi hänoli erinomainenmies caickein heidän ft
sans.
? Muttasinawuönnaolicaxiwanha CanD
Auomarixipandu/ ne olit sencattaistt ihmip



jtistaHErra sanonut oli: Heidän Duomarinste»
ftlvät caickinaista paliuttaßabelis.

NetulitiocapäiwH lo,akimin tygö/ ja jolla
M asia oli/ sen piti siellätuleman heidän eteens.:
? Ia cosca Canssa oli mennyt pois puolipäi»
M oli Susannan tapa mennä miehenstrydi»
inaahan,

z Ia coscalvanhat jocapäiwa nöit hänen sinne
«imewanl sytyit he pahast himost händä wsstan>
zla wlit tyhmäxl/ jacadzsit tarcast hänen
Mlens ettei hetaitayettaiwasinpämcadzo/ ei
chtellet Jumalan sana eilärangaistusta.
lo Multa he himoidzit molemmatl)äM:
~ Ia häpeisit toinen toisellensilmoitta/ ja cum-
titin olis mielelläns hänen canfans maannut.
ii lawartioidzitjocapäiwäwiriästhändä/ että

he ainoastans hänennähnetkin olisit.
,; Mutta toinen sanoitoiselle: Käytämme cotia/
Wnytonruanajca.
>4 Iacosca he töinen toiststans erinnet olit/ pa»
lail cumbitin täcaperin ja tulit jällens yhsen.
Cescatoinen tysyi toisellens/ tunnustit he mo<
lnnmatheidän pahan himons. Sijtte mielistyit

hewamoidzeman/ cosca he löytäisit waunony'
finäns.

>5 Ia cosca he sowelian päiwänolit »näärännet
Mdä wäjyäxens/ tuli Susanna cahden pijcans
sllnsa/ cuin hänet.apans oli/ trydimaalM peftmän
idzens / silla silloinoli sangen palawa.
>6la eitrydimaas o,ttutyhtän ihntistä/ paidzi näi-

«cahtawanha jottaheidans lymyttänetolit/ ja
wnioidzit händä.

Dd2 »7 Ia
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Historia
,-7 Ia hän sanoi pijcoillens: Tuocat minullen
Balsannta ja saipuatai jasultecat trydimaa < et>
tä minä idzenipesisin.
»8 lapijcat teit nijncuin hän oli Wenyt/ja
suljitkrydimaan/ jamenit poi< salaportifta / tue»manhänelle mitä hän tahdot/ ja ei huomainnet
»mebiH Sillähe olitidzens lymyttänet.
,y Costa pijcat olit mennet pois/ tulit ne taxi
wanha ja juoxithänen tygönsl jasanoit:
is Cadzo/trydilma on suljettu/ ja eikengän näe
meitä/ ia me olemma syttynet stnun rackaudtsta?/
tee siis meidän tahtom.
11 Mutta jos etsinä tahdo/ nijn me tunnustamme
sinun väälles/että me nuoren miehen yxinäns sinun
wtönäsliytanetolemma/ ja että sinä pijcai eltt
ftntähde» pois lähettänyt.
2! Mn Susanna huocais/ ja sanoi: Woi cm»'
ga suures tuscas minä olen,: Sillä, jos minä sen
teemnijnmiym»pltäcuoleman: Mutta jei en
minä sitä tetz/ nijn en minä pääse teidän W
stän. .
2; Cuitengin ennen tahdon »nina w»att,nn«
ihmisten täsijn tulla / cuin HErra wastan syntii
«ehdä.
24 Ia rupeis ilmeisesi huutamaa waan ntM!>>
hathuusitmyöshändä wastan.
25 Ia toinen juoxi trydlmaan olveen jaMs
sen.
26 Costa canssacuuli huudon/ juoxitHesako
tista krydimahan/ cadzoman mitä häneUe tapch»'
nut oli. «

la ne ivzchatrupeistt. hänestä sanoman/ «>!«

em



,tttHpalweljatrupeisit hänen tähtens häpemän-.
Sillä ei sencaltaista ollut coscan Susannasta
cuulw.
,z Toisna psiwänä cosca cansa tulilojati,nin hä<
«mmiehens huonesen cocon i tulit myös ne caximnhatäynätts waäryttä ja cawalutta Susan»
mt wastan / saattaxens handäcuoleman.
l, Ia sanoitcaikellecansalle: iahettäkät/ jaan»
MtSusannaHeltian tytär/ lojakiminemän-
tä tänne tuoda.
z« Iacosca hän cudzuttu oli / tuli hän lvauhem»
mittms / lastens / jacaiken suclmscansa.
z. Mutta hän oli ihana jacaunis.
zl Sentähdenkästitnänlät pahan juoniset otta
M häneldätäärilijnan/iolia hän idzens peittänyt
elijettähe hänen cauneudestanshimontzolisit sa»n-
muttanet.
z; Ia caicki jotta hänentlMnäns seisoit jahänen
msit/itkit hända.

ne caxi wanha nousitcanssan seasta/ japanit
Utenshänen pääns päälle.

Mutta hän itki,ja nosti silmäns taiwasen päin»
Sillähänen svdämens uscalsi HErman.z<l Ia ne wanhat rupeisit sanoman: Eosia mecchenainoastans tnMnaas käystendelim/ tuli'
Mcahden pycanscansa sisälle/ja sulti trydimaan/
!'lähetti pijcatpois.
p Nijn yxi nuorimies mli hänentvgöns/ jocaldMslympttänytoli, ja pani lewäts hänen can°!»!>s.'
!" Mutta coscametrydunaan louckcnt sencaltai'

juoximmame sinne Njrust/)«
toinen tvisens tpkö.

Susannasi. 4«



39 Mutta sitä nuorta miestä en me woittaw.
40 Sillä hän olimeitä wätewämbi,
wenawoi„a hyppäjspois, 'Mutta hänen liietyn.

oli/ waanei
hän tahtonut meille sqno/sen me todistam.
4, lacanssauscoinecari nijncuin Duömareita
jaylimmäistä canssan seqs/ ja duomidzit Susan»
nancuolemaan.
4: Mutta hän huusi/uurella änellä/ ja sanoi!
HErraijancaickinen Jumala/ joca caicki salaisu.
dettunnetja caicki asiat tiedätennen min Hetapa!).
tulvat.
4, Sinätiedät että nämät Wäärin minua wastiin
todistanet owat. Ia nyt, cadzo/minun pitä cuo»
leman/waickaminä wiatoin olen/ jota he minun,
päälleni häpiällisest walhetellst owat»
44 Ia Jumala cuuli hänen huutons.
45 Ia costa hän cuole«naan wietin / tehoittilu»
malayhdnluuorucaiscn sydämen/ jonga num eli
Daniel/ hän huusi cortiast:
46 Minä tahdon ollawiatöintämän weresa.
47 Ia caicki cansiä Mnsitymbärins hänen M
leeus< ja kysyit hänelle mitä hän niillä sanoilla
.ajattelis. Mutta hän astui heidänkestelieM i«
janoi:
48 Olettaco te Israelismjntyhmät, ettättw
midzet Israelin tyttären / ennen cuinte asiantuft
titta jatoden tiedätte? Palaitcat lällens oltM
steen:

Sillä nämät owat wäärin händä wasta»

Ia caicki CanssapalaisiNijrust ymbärA

' MsM



~ «za ne wanhat sanoit Danielille: Istu mei»
ianeuwo «neitäettä sinun Jumalasen»

wircäan on cudzunlit.
« IaDaniel sanoi hellle-.Eroittacatheitä toinen
msestans/ nijn minä tahdon cum»nangin erinäns
millella. cssca he toinen töisesmns eroitetut
McudzmhZZensimäisen/ ja sandihänelle- , Si»
n.i wanha pahan elttneii/ Mllä haawakäsittäwöt
jiillinsyndiosinun/joitasennentehnyt olet/ costas
Mrin duomidzit ja wialtomathucutit/waan
ivialtisetwapaxi sanoit. ,

fz Ia mitengin on HErrakieldänyt: Ei sinun
Murscnita,a wiattouna kuolettaman.

OlmosnMätnähnyt/nijnsauo/ cungapuun
«lla sinä slet nämät yhves löytänyt?
)i HnMhänwastais: ieiMyenalla. Nijn
Daniel sanoi -. Oikem/HErrcm Ellgeli ltzytäsinunhtiaieirka: Sillä sinunwalhellas saatat sinä
sinus pois hengeldäs.
56 lacoscatälnä otettinpois/ cudzui hän wyöit
tGneteens tuleman/ ja sanoi hänelle.- Sinä
Canaansucuza et liidan/ caunws on sinun pet»
ttnyt/ ja paha. himo on sinun sydämes taändä»
ni^t.,
57 Näin te otetta Israelin tyttärille MM/ Mheidänon pelgosta täytynyt teidän mieldän nviitai>M« ludan tytär ei ole teidän pahuteen suo-stunut.
5N Sanos nyt) tunga puun alla sinä olet heidän«hdes täsittänyt?
5P Multahan wasiais: Tammen alla. Nijn
Daniel sanoi: Oikein/ HERran Engeliliä on

Susannass. 42;
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miecka sinua tahtia jaca jatappa: Silläsinun lv«l<
Hellas saatatsinä sinus hengeldäspois.
6c» NijncmckiCaussarupeissuurella änellähliu.
taman / jatijtämän lumalatm jocanijtä aumjot»
ca idzens häneen luvttawat.
«i Ia nousit nijtä cahta wastan/ ett<l
Damel heidän outista sanoistans oli heidänwoinz.
nutwääräxi todistajan.
6! Ia teit heille Moseren lain jätten / nijncui» heheidsnlähtmmälstäns wastan pahoin tehmt olitl
ja tapoitheidän. Ia näin silloin wiatoin wm pe>
lastettin.
6 z Mutta Heltias e»,cu,däns cansa ylistit Ima»
lata/Susannan heidän wttärens tähden/ Ich.
tuni» hänen mieheni cania / jacaiten sucunsc«nft,
ettei«litänhäpiallistä hinest ltzytty.
<4 Ia Daniel tuli suiuexi Canssan edes/ sljtt

päiwM/ ja sijmenamminja euämmin.

Susannan Historian Loppu.



Wirst -Nirla.
i Muutamat Kijtos Wivret VdestTestamentisi.

Marian Kijwswirfi.
luc. l.

sielun suuresi ylistä HMi>
WWRU)' "^'^"hengei» iloidzeluma-lasa minun Wapahtajasani.ADM, Ettäh än cadzoi pijcans nöpryttä/

Cadzo tästedes pnä caickein sucuum-
daitt m>!uia Autuaxi cudzuman.
Hilla st »voimallinen on tehnyt suuria ihmeitä

NMM cohtan/ Ia hänen Nimens on Pybä.
lxmen laupiudens pysy jugusia sucuhun /

ajotta händä pelkäwät.
Hän osotti woimans Käsiwarrellans/ laha<-

jckineiotcacorjatowatsydamens mielestä.
Woimalliser oii hän cukisianut isiuimeld/ Ia

jaotti n? nöyrät.
Isowaistttäytti hänhywydellä/ larickatjätti
Hän corjaisilsraelinhänen palwclians/ Mui-

siain oma laupiuttans.
Nijncuin hän on puhunut meidän Isillem A<-

bMamiljahänenSieMenellens ijancaickisesi.
öunnia olconlsän jaPojan/ japyhän Henge.

,
NimcuinollutonAlgustajanyt/ laama/ja

Wcaicktsesia ijancaickisehen / Amen.
Se sama.sielun surest kilttäHErra/ Händ Yll-ästä monen kerran/ Hengen iloidze Jumala-lan/ Minun wchwas Wapahtajasan.

Ce Et
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Ethän catzoi Pij cans nöyrä/Eikylönanna wscan Köyhä/ Catzo/

Autuax minua cutzuman.SilläHErracuinwäkewä on/ IhmelliM
tehnyton/Minuncohtan kyllä hywin/HänmNi-
mens on cackein Pyhin.

longalaupiuleiloytälucuu / locavysySu-
gusta Sucuun/Nijdenylitzelastewa/ CuinlK
dä aina pelkäwät.

Hän osotti wäkewän woimans/ Kylicowall
Käsiwarrellans / Coriatl)ajotti häpiällW/
Sydämens ylpiäsi mielestä.

Woimallisetmaahanoncaannut/ IstuimM
tukistanut. lällens corjaishän neköyhät/ M
corotti ne nöyrät.

Isowaisill armons näytti/lottialosthywM
täytti. NerickatowatlMynnet/ lotc hän°n

. tphjär jättänyt.
Ia Israelin palweljans / Hän hywinkM

corjaiscans/ Omaaarmons muistainwielä/ H
luwatun laupiuns päälle.

Nijncuinhän on jopuhunut/ MeidänlM
luwannm/AbrahamiljasenSiemenell / lolM
maii _

Eunnia olcon aina Isällen / Nijn myösIV
suxellPojallen/NijnikänsHengelPyhällen/Nyl
ja ijancaickisehen.

Zachariaren Mos Wirsi.
F)ljtetty olcon HErra Israelin Jumala/ Sf3Xiäl)änone^inytjalunastanuthancnCanM

Ia on meille corottanut autudcn sanven/ H^
vidiil hänen palweljans Huones.



427
' tzesiaMentist. 4^^>

Ntjiicuinhätwn muinen puhunut/ Hänen Py<»
örophetaiyssuunrautta. "

Wapahtaxens meltä meidän Wihollisildam/jacaickeinnijdenKädest/ jotca meitäwihawat.Osottaxcnslaupiuttameidänlsillem/lamui-
siiyms hänen pyhää lijttvns.
Ia M jonga hän wannoi Abmbamil

»Mn Istllem/ mcillen andäxens.
Että me wapahdetut meidänWihotlistemKä-

dest/Pelkälnät händäpalwelisimPyhydes ja hur-
Ddcs häne edesäns caickena meidän elinaicana.
Ia sinäPoicainenpitä cuyuttaman Piimäisen

Aophetaxi/ sillä sinun pitä käymän HERran
Mswon eteen/ walmistaman hänen tietälw.
Ia andaman autuden tunnon hänen Cansal-

lt,s/ heidän syndeinsandexisaamisex.
Meidänlumalansydämcllisen laupiuden caut-

ta/Jolla meitä onetzmytCoitto yiha.
, Walistaman nijta joeca Pimeydes ja cuolon
Mies istumat / ja ojendaman meidän lalcam
WhanTielle,, Cunnia olconlsän jaPojanja
Wn Hengen/:c.'

Se sama.
W. c. Minun sielun suresi Mcl Her.

Djtet ole Israelin Jumal/ Nyt caswos Py-
"hät tänn cumar / Cansas sinä oletetzinyt / ja
cMtuxest päästänyt.
Gill sinä autuudenGarmen/Mlöscovotit meit

>vattm/ Davidin pyhän Palwelias Huoyesa/
ftngen armeliast.Niincuinsinuldonmulnenvuhuttu/jaendiseld
edustettu/ Ärophetais pyhäm suun mutta/ Et-
mmMtatzdoitautta. .

Eeij Mch



' Mest
MeidänwthMPemKädest/ Caicketn w<?in<j<

ittenedssi/ OsotitläupiudenlMem/ Muisckpy,
hän lijttos päällen.

Ia sen wagan walan päälle/ longas wahwast
wannoid täällä / Adrahamill meidän Isallm
Wi§istä andaxes meillen.

Että me pääsned Wihollisild/ Sinua pelkämilt
palwelisim/ Oikeudes/ pphydes hywin/ Caickin
meidän ikäpäiwin.

Poiminen pitä cudzuttaman/ Prophetaxisen
Corkeimman / CuinkäwiHErran caswon eteen/
Walmistaman hänell Tietä.

EvangeliuminSaarnalla/AndamanHEmn
Canssalle/ Tunnon Autuuden tulemisen/ lajyn,
deins andex saamisen.

Sekin Jumalansuloisesi / Laupiudcsi janM
haluisest/"Iost on edzinyt meitä Md/ Chnjlui
Kirkas coitto ylhäld.

Valistamancuin pimeydes/ Istuwad/ jacus<
lonspwpdes/ Ia nijnojendaman täällä/ Meidiln
jalcamrauhan tielle.

Cunnia olcon Isän/ :c>
Simeonin Kijwswirsi.

FDAffenytHErra sinun Palweljas/ Nauhansanas jälken. Sillä minun silmän
owat nähnet/ Sinun autuudes.

longa sinä olet walmistanut / Caikille cch
soille.

WalkeudexiwalistamanPacanoita/lasinulcansas Israelin Cunniari.
Cunnia olcon Isän / «.
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S? sama.

V.c. Minun sielun suuresi WtäHErra.ssMWnyt HErra palweljas/ Rauhan mene-/j^mänsoweljast/ Salli tDsurkiudesi pois ol-
len/ Sinun oman sanas zälken.
Sill owat nähnet minun Silmän / Sinun

Wavahtajasjoilmei/ longswalmistit armosi/
wcttm / Caickein Canssain caswon eteen.

Walkeudex walistaman/PacanoitjaLunasta-
mn/ Canssas myös Israelinparhax/ CuuluisaZ
«ckiax cunniax. Cunnia.

Wielä se sama.
UAuhasratki tääldä nyt lähden/lälken luma-
<v)lan tahdon/ Nyt emit ilon cans caickein näh-
den/ Tästmailmasimahdan/ Senpuhen perän/
Cuin Jumalminul luwan on/Cuolema minul uni
elcwa on.

Senniin tekepilEsiyChrisius/ Sewahwa
Vapahtajan / long minun silmän owatnähnet
wW/ Senuston oleman/ Midänainoautuun
jaelämän/ Hädäs että kestel cuolemat.

TämänHErra olet asettanut/ Armosicaickein
canssain eteen / Iahänen Waldacundans anba-
nut/ Caikisc cudzu'tieten/ Sanas cansacallin ja
Mn/ Cuin ilmoitta synnin jahädän.Hän on autuas kirkas wglo/ Cuinwalaisema->lm«uaiken / Jäsen wie Jumalanhuones jalon/
Vmeydest pvjes. Hän pandu on Israelin cor-
"V/ Ilyx/ Autuur ja cunniax.P Ambrosiuxen ja AugustinuxenKijtosWirsi.

Jumala sinua mekijtämme/ SinuaHErm
'"me tunnustamme.

Sinua ijancaickisia Isää / Cunnioitta caicki
Wilma. Leiij Sin««



tz;6 Udest
SmuacaickiEngelit/TaiwaatjacaickinGl

wallat.
SinuaWtäwätCherubim ja Seraphim,sa-

noden ilman lackamat:
Pyhä/ Pyhä/ Pyhä HEvraJumala Zebaoth.Täydet owatTaiwatettä Maa? sinunHEr-
raudes cunniat.

Sinuakiittäpi Pyhä Aposiolittcn ioucko.
Sinua Mftoskijttäwät/caickipyhätProphttat
Nijn myös kirckatMartyrit/ kijttäwätsmua

wahwalla todistuxella.
Se Pyhä Seuracunda ymbäri Mailman/

Tunnustasinua Isäxi ylönpaldisesa waliasa.
Ia sinun cunniallisia/totista ia ainocaijlaDoicas,

Nijn myös lohduttajat Pyhä Henge,
SinäChristecunnian Cuningas.
Sinä oletlsän ijancaickinen Poica.
Et sinä wieroinm Neitzen cohtu miehutta ck

taisas/ Wapahtaxes Ihmisten sikioit.
Sinäylitze moitit Cuoleman/ja awaisit M

wan caikille uscowaisille.,
Sinäistutlumalan oikialla/sinunlsäscuiiias
Sinä myös ujcotantulcwan/ yhdexi Duom

rixi.
Nijn me siis rucoilema sinua/ ettäs Palwck

vitas auttaisit/ jotcascallUaMerellas oletluna-
stanut.

Iaanna heille ijancaickinen ilo/ sinun pWs
canffa. .

OHErrawapahdasinun Canftsja siunasi
nun pericundas.

Hallitzemyös aina heitä/ ja ylöscorota'M
raickistst. JM



Tesiamenfisi.
locapäiwä mekijtämmesinua/ jacunnioitam

ftiiinNimesijancaickisesiniinijancaickisthen.
Warjele meitä HErra tänäpäiwän caikisia

Mistä. ,

Armahda meidän pääUemHErra/ jaole meil<-
le laupias. *

Sinunlaupiudesolcon meidänpäällem HEr-
ra / mjncuin me sinun päälles toiwom.

SinuunHErra me turwamme/Wannamei-tiNtänänshäpiänalatulla.,
P. iuchcruxcn tijws Wirsi.

Jumalsinuakijtäm/
SinuaHErra cunnias pidäm.

Sinull ijancaickinen Isä/
Caick Mailma cunniat lisä.

Engelit jaTaiwan woimat/
Sinull kijtoxen aina tuomat.

Smust CherubimjaSeraphim/
Lackamat huutamatynnä näin:

Mä on Jumala/ Pyhä on Jumala/PyhäHEßra Zebaoth/Cuin meille caickj hywät tuot/
Täydetowat Taiwat ja Maa/

Sinun Herraudes cunniat.
SinuaApostolit kijttäwät/

Sitä Prophetat tehdä pyytämät.
Ei Martyrein joucko sinua unhota/Mutt alat sinua cunnioitta.
SinuaChristicunda tunnusta/Coco maacunda myös julista/
Isäxi caickiwaldiax.Ia Poicaas Mailman haldiax/,
Mä Hmge lohduttaja^/

E e mj Ia
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Ia hywyteen totuttajax.

O cunnian Cuningas Chrisi,
Isäs Poica olet sinä wiW.

Ihmisen lunasiuxen tähden/
Ett wieroin cohtua Neidzn,.

Sinä cuoleman alas painoit/
Taiwad uscollisill teid awoi,

Suurell woimall ja cunniall.
Sinä uscotan myös mlewan/

Caick Ihmised Duomidzcman.
Me rucoilem Canssas auta/

longas lunasiid Weres cautta.
Taiwan cunnial meu pueta/

Pphäisjouckon-anna luetta.
HErra seuracundas/

Siuna hywäst pericundas.
Hallidze heittää! ollesans/Corgot heit Taiwasen tullesans/locapäiwä me sinua kijtäm/

Sinun Nimes alat ylistäm / >
p Synnist meit tänä pän warjele. /

5 Sitä HErra nie sinuld anelem.
Tee laupius cansam Jumala/

Armollas puolem cumarra.
päällem pyhä armos/

olem me aina toiwos.
, Sinun päälles HLRra me luotan,/

Alä häpiät päällem tuota / Amen.
n. Catechjsmuswtrsix tehry,

Jumalan kymmenen Kastyä / Exod. 20/
A>Ämät ne kymmenen Kästy owat/ Cui:', I>>''
"> »"malan tahdonmeill tuowat/jotchän Moscxcn



wirsij'! ichty '4;;
Mannoi/ja Sinainwuorellmeillcannoi/ Ky-
lie Eleison:

Minä olen sinunHErras lumalas / Mmuit
Murwanas/ Mmunpäällenusco wahwasta/
Minua myös sydämesiracasia /Kyrie Eleison.SmunHErraslumalas Nime/ Pidä aina
ftmn ihmen/ M turhan lausu sitä/ Mutt ylist/
moile ja kijtä/ KvrieEl.

Muistlepopäiwäpyhittä/ EttOrjasmchdais
lewätä. Sinuntyös silloin ylönanna/jalumalall
palwelus cqnna/ Kyrie El.

IsäsjaAitis ainnioita/ Heildkijtosainpydä
noitta/ NijntyösMaanpäällämenesty ja ikäs
Me pitkästy/Kyrie Cl.

Msinäketäncuoliaxinö/ KädeU/ Asell/
MjaTyoll. HeitpoisWiha ja ylpeys/ Pidä
caickein ysiäwys/ Kyrie El.

AwioMstyn pyhä side/ Sinä wahwan aina
pidä/ Tydy sinun oman puolisas/ Ole puhdas röis
japuheisas/ Kyrie El.

SinunrMtes ca!u jaraha / äläwarasteli tem-'
masala/ Alähändcoscaniuonittel/ Mutt py><
i)'!»d aina suositel/ Kyrie El.

A!ä wärä todistust sano/ älä myöscoscan wääs
nnwanno/Racasta aina totutta/Walhest sinuas
Mhluowuta/ Kyrie El.

AiäsinunLähimmäists huonetta/ EliEmäw
dätpydähimoira/ Mitähänenombiomans/ Hl,

tulco huomas/ Kyrie El.
, Suo hänen caicki ne hywät/ Cuinsinä myös
Allespydät/ Se on HErrankälky jalaki/ Johonhälmeit wahwaftwami/ Kyrie El.-

Mitä nyt Myjä täyttämän/ Ia elomnildm
Mm
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jälkenkäyttämän/ Pyhä Hengi meitauttacon/ Ia
woima siihen lainatcon/ Kpm Eleison.

Jumal asuwa Taiwas/ HäntahtonsU)tiettäwäx sanoi/ Meil cuin maan pääl eläm
waiwas/ ja/ymmenen käskyä andoi.

, Sanoi:Hläpidämuitlumalit/Hläapuuker,
Minä olensinun ainoa lumalas/ Ty-

gön turwa/ racast minua pelkä.
Hlälaus turhan lumalas Nime / Älä sill sa-

datte!/ määrin wanno/ Sitä aurhuuda/fiK
pidä ihmen / jostuscattahtonet wälttä.

Muista pyhittä Lepopäiwäs/ lumalall pab
welus edescanna/ Hänen sananscuule/ Kircos
käywos/ Muut Astarettäsylsn anna.

Wanhembuas cunniaspidä/ Hlä ylöncM
-nijtä/ Nljn nautit saat ikä pitkä/ Menestytmyös
hywin sijtä.

LähimmWäs älä tapa/ M wiha/ sorra/ alas
paina/ Näisthändwastä olemapa/ händracch
holho/ autaina.

Cartahuorutjariettaittapoi/Hläolehaurw
denhallus/ Racast puolisotas Awio/ Ole puhdas
Puheis/ Tsis/Haluis.Hlä warast/ petä/ wiettel/ ryöwä. Eri toisen
vmast tyynni/ Waan wirastas wacuul pM/
Cuins sijtsaatsijhen sitt tydy.

Mmäärin todistLähimäistwastan/Aläwck
hettel/ panettel/ häwäis/ Totuut/ oikiut pM
racgsta/ Lähimmäisestäsainpuhu hywäst.

Hlä pyydä lähimmäises huonet/ Hänen mM
tans/ manderens/ saamans/Hlä seiso perän ww
kall juonell/ salli nehänen 01l omas huomas.Hänen emäMtäns älähimoi/ Hänen M
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hettäns/ Carjans tosin/Hlä suo heitä tygöskim-
mot/ Suo caickihänel/ cuinitzes soisit.

Nämät kästytannoiitz Jumal/ Ia Me mei«
nijt täyttä. O Jumal awus jaarmos suomal/

Ann meidän nijs ain elomkäyttä.
<QE cuin tahto Christit olla/ SenNimen can-
'Vsa myös cuolla / Hänen tule kästyt tietä/
lotc N meit coscan wietä. Ne Jumalan sormill
kiyoitettin/ Sinainwuorelwastanotettin/Sen
hurstan Mosexen cautta.

Muistakästyn ainapitä/ Opimyös seuraman
nijta, Sano itzeHErra Jumal/ Cuin lain cans
ei cuwael: Pidä minua lumalas edestä Ia uscoMen sydämesi/ Wieraitlmnalitmyös wältä.

Minun Nimen cunnias pidä/ Kijtäjg ylistäsi
ti: lös sen lausut coscan turhan/ Heitänpäälles
wihan julman. Sitä myös jakinsinuld pydaisi/,
EttsLepopäiwänpidWt/ Ia tsilläs pyhitäisit.

Wanhemmild älä cunniatkiellä/Nijn cauwan -

Mywinsaat elä. Hlä myO iähimäiM tapa.
Ole huorudest ainawapa. Hläwarast/älawää-
mtodisi: Hlä Lähimäises huonet omisi/ Eli mi- '
tH on hänen omans.

NämätHErran Wytowat/ lotc Jumalantahdon meil tuowat / Hlä nijtwiha eli potki:Sill
ttnijs on caunis oppi. Uscoll colm ensimmäist
«yletän/ Rackaudell/ jälkimäisetpäätetän/ CoscJumalhengens laina.

Näitäpitä jasydämen paina/Sijhen apu meil-
lmlaina/ Autnwosetmekäffyis tegois/ ja cai-ns hywisämenols/ Täsäsurkiudesnijneläisim/
EtwijmeinTaiwasenwiedDn/ChrisiurenPoi-mcautta. , z.Uscon
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Ulcon Tunnustususcom yhden Jumalanpääll/loca on lau<
/ Cum suurell woimal,a wäell,

Meill lahjoi anda jalisä/hän onTaiwan jaM<W
'luonut/Caick hywät myssMailman suonut/HH,,
meist murhen ainapitä/ En me mahda epäillä WHän meitä tahto rawita / Ia myös cmcki tarita,
Mitä me mahdam tarwita.

Me uscom lEsurenChrisiuren pääll, luma,
lanPo, an mewänHErram/ loca on WoimallajaTyöll/Isänswertainen monenkerran/ Hänftsikis Pyhsjt Hengest / Spndyi myös Mariasi
Neitzest/ Ristin pMlencuoletettin/ Haudattin,
ni»n astui Helwettin/Nousylös omalwoimall/Dsiu Isänsoikiall/ sield tahto tulla duomioll.

Me uscomPyhän Hengen pääll/ VhdcnMhän Scuracunnan.lohonSaarnalla ja Casiell,
Cootcm monda maacunda. losacaicksi)nnitw
netan andex/ Päästetän myös lain candest. Nij,i
me wijmeinylösnousem/ saam myös nähdätoinen
toistm/ ijancaickisenelämän/PitäChrisiityt
perimän/ Ia nijn aina ilospysymän/ Amn.

uscom yhden Jumalanpääl/ Isän caicki',

caickein nakywäistenja näkymättömäintekiän.
Ia yhden HErranpäällelEsurenCyristuM

JumalanainocaisenPojan/ ennen caicki
säjtä spndynen/ lumalanlumalast/Walkeudm
walkeudest/totistnlumalan totisesta Jumalasta/
syndynen ei tehdyn/ Isän cansia yhdes olemiD
jongacauttacaickitchdytowat. locameidännMn tähdm/ jameidän Autuudemtähden/ alas
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Di Taiwaasi.laotti miehudenPyhän Hengen
Btta/NntzesiäMariast/ja tuli ihmisex.Meidänmyosedestäm/ risiinnaulittin Pontins Pilaturm
M/moletettinja haudattin. AlasastuiHelwet-

kirjoitusten
Mn. laylösastuiTaiwasen.
Mkädell. lasieldä tulewataasonsuurellcun-Mll/duomitzemaneläwitjacuolleit. long wal-
lmmnal ci loppua ole.
Ia Pyhän Hengen pääll/ HErran wirwottas

D, locauloskäylsäjtäjaPojasta. lotaynnä
Wn jaPojcm cans / Palwellan jacumarretan/
Ia aina cunnioitetan / locaProphetain muttamyös puhunut on. Iayhden pyhän yhteisen/ja A-
poMtsen Seuracunnan. Me tunnustan: yhden
Wensyndeinanderisaamisexi.laodötamcuol-
luitten ylösnousemista. latulewaisenMailman
Omät/ Ameu.

W. E. OlEsu cuingsolel piMM.
i2Ecuin tahto Autuas olla/ hän tunnusiacan'Vuscons / Ei st muutoin taida tulla / josti
3lmalannatundons. Isä jaPoica tuta pyydä/
i!» myys unhot HengePyhH / Nämät «lm on
Mlumal.
Minäsijsusconlstnpääl/jahänesripuNkijm.

Msnsuurwoimalljawäell/ Hänellon caicki-?
wldian Nimi/ Taiwan jaMaan on hän luonut,
Wlle tarpet myössuonut/Ei hännmt ylsnana,

Minämyös usconlEsurenpääl/Cuin onChri-wFänPoica.HHnomblmetvänHerramtääll/Mewä kyllä jawoipa. Hän sit sikisPyhäsiWMsyndpiMariastpuhtast Neitzest/ Jumal
«msnytombi.

LM
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Kärseisitcatkeräpijnan/Risiinpääl cuokttttin/

handin hautan caunm sian/Cohtalas asiui Hchwettin.Täll muoto pääsi meit cuoKmast/EsiM.
tuxeen tulemasi/Nain piru nyt woimans cadot.

Nousjällens colmannell panvä!!/ Cuolemsiomallwäel. Astuisit Taiwasm ylhäll/ Istu '>

säns oikialkädell. Sielduscotan hän tulewan/E-
-läwärja Cuollet duomitzemaii/ sen woiman fti
han Isäld.

Mmämyos uscön Hengen pM/ Jonakirja
nimiltä Pyhäx. HänIstst Pojast uloskäy/Yh.
der lohduttajarhywäx/ Hänzanallpacanatcow
pi/ la(3?euracunda holhopl/cuin on nijdcn Whäin joucko.

Sunä sit andex annetan/si)lmit jawäärät teot/
- Muumit cuopast ylös nssman / Ia saamat toiset

menot. NWijancalckisttznelämään/Pitähurscat
heitäns wetämän / Taiwahan wc.ldacundan.

Tämä on nyt minlin Uscon/ sen tunnustan tic-
dos wahwas/ Jumal hänen perustuxenson/ slllse on hänen Lahjans/ Etminä täs ustos pysyisin/
lalumaläperän kysyisin/Auta minuaP.Hengi,

W.E, Isä meidän yllM Talwas.uscom pääl yhden Jumalan/ Ijäncaicki''

caickolewaisten/ Näkymättsmäin/ näkywaisieiu
Cuinluodutholho,hallitze/meit racasta jarawitze

Me uscom pääl yhden HErran/ lEsuxen Ju-
malan Poian/ Isasiijancaickisestsyndynen/ On
Jumalasi Jumala totinen/ IMscans yMw
do/ longcauttcalck luoduttthdyt on.

Jocameidänlhmisten tähden/ meidän M
Nmdem tähden/ TänalasastuiTaiwasta/ O^

«M



MudenNeiMMariasca/PyhänHengennM
M/ wlitäydexlhmistxi.

lumaljaMiesyxChristuson/ Cuinedestäm
Ristin naulit on/CuoliPilatuxen mallan all/Ma«
xoiSyndimM Cuolemall/ Wapahti meit Pi-
run wallast/ Cadotuxesi/ cuoleman Cuopast.

Hän coht cuoltuanshaudattin/ Nhn astui alas
Helwettin/Helwetinmallanhajotti/ Pirun Moi-
man pois cadotti/ Ettei meit wahingoitta saa/
Emn olem Christuxen omat.

Cuolluistnouscolmandenpäiwän/Pyhänkir-
Mxenperän. Sitt suun woitonCunniancans/.
HänylösastuiTaimasen/Zsm Isän oikiall Kä-
dell/Wallitzecaick omall waell.,

lällens tulema duomitzeman/SuurenCunni-
ancansjawoiman/Caickijcuolluitetteläwitä/U-
-scomattomar pijnan heittä/ Meit uscowaisij ty-
ginsotta/ Ilon ihanan meill tuotta.

Me uscom pääll Hengen Pyhan/HErran wir-
wottajälumaiä/IsästPojastuloskäywän/Vnn
chdescunnioitettawan/ Hän puhui Prophetam
cautta / Meit Jumalan Lapsix autta.

Me uscom Mailmas oleman/ Z)hden pchän
Geuracunnan/Cuinonuscowaistenjoucko/Sa-
MSacramenttil coottu/ SijnChristuspää on
japalwellan/long jäjenixmeitäm tunnustam.Uscom synnit andex armosi/Jumal anda Poi<lms ansiosi/ longwerell olem ostetut/Hänenpy-
hänNimeens castetut/ Näin lapsir tulem luma-lall/ Setapahtu uftoll ainoall.

Uscom ja odotamwiW/Cuolluitten ylssnou-
Mst/Wijmeispäiwän tapahtuwä/Meitijäistn
wmänkäymän/ Iloon jariemuun lackamat/ jong

meill suo loppumat.
.

;R«-

Wirsixi tehty
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;. Rucous / Manh. s.

IlSä meidän ylkäll taiwas/ Me köyhät cchV)olemwaiwas/TulemmasinuldarucoilemW
Ia caicki tarpeit aneleman.Cuule HErra meidän
rucourem/ Ota myös wasian huocauxem.
,/ Ann ainaNimes Pyhuettä/ lasanasviiwsl
opetetta. Autettämewäärätopeturet/ WälG
sim/ jamyöserhetyxtt/ Sinun opisaspysytW
smust myös hywin puhuinm.

Lähestykönwaldacundas/EnätyxtulconSw
racundas/ Annmondasijhentäällätull/ lasicte
ijancaickifestoll. PyhäHengimeitjuojelcon/K
pirun wallast marzelcon.

Sinun tahtos olcon nijnmaasa/ Cuin stta<
pahtu taiwasa/ Aut että me sinua cuulisim/ law
stis nöyrät olisim / Mitä meis on paha sisuu / stn
sinä HErra pois rij su.

Annmeiljocapaiwäinen Leipä / Ia cmkelltw
pell lahjoitmeitä/Te? ikäwäxcuin meillä c,n/ Ia p
nämeillen olet suon. Caikestrijdastja sodasta/ O
HErra meitäpelasta.

Meidänricoxem jawiam / Ann andexi HEnil
pian/ Nijncuin me tahoom micke<läm/ Unhotta
meidän wihamiestem/ Heidännuhtens jaMy
dens/coftasHErra meit nöyryrät.

Hlä meit johdat kiustuxeenv Eli myössyiiim
wetä/Cuintcht»

meit alatpettä. Händä wajlan seiso aina/ OÄ
meill woima laina.

Caikesipchastja bädästä/ OHErra meitW
päästä / Sekä tääl terwsn ollesam / Ett tat-dis,a
myös cuottesam / Ota silloin sielu husmas/B»
hänm tulla sinun suojas.
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Näidetl päälle cuin me anom / H«ZRra me nyt

Ammsanom/ lauscomwahwasiisenpääl/ Ett
nuahdot andamell/ Sill sinä olet andias/ Ju-

mala caickiwaldias.
.ixHErra Jumal qrmollineNljä / Taiwan

luoja/ jamitäombinW/ Köyhiä lap-
siaslaupiudescautta/ Cuule ja auta.

Me sinuarucoilem/tahdoisit armos anda/Cai-
MCansoil/ Cuin maan pijricandä/ Sinunpy-
hH Nimcs pyhittä jakijttä / jacunnioitta.

Tulcon myös lähes aina waldacundas / j<t
Uitä talut sinUn seuracundas, Hallitze meitä ai-
na Pyhäl henget/ Aja pois PerkeleEngelein jouckotaiwaasmieles täyttä / Nijn
ma meidän.maasaelomtäyttä/ Tuskisjawai-
Ws amanöyrän olla / jasinua ytulla.
RawitzeHErräjocapäiwäperhes/ ja meidän

mmin lama hänen werhons/ suo meille rauha/Oat myöspois ota l Eip autasota.Ricoxet suuret cuin rulewat candex / Ne sinHHErraannameillen andex/ nijncuin me meidän
wainomiestenwian/ Unhodam pian.
Mailma meitä piru ja myös liham / Mönehen'Mtipahutenjawihan/Nijtwastanseiso/ja alas

Ma / woima metll laina.
Caikesta sielun jamyösruumin waarast/ja cai-«stMhast/HErra meitäpelasi/ja anna cosca hen-Mumist eri/Taiwahas peri.
Mitä mesinunMysjälren anom / jaAmen

Mestsydämestämstnom/Sillsinunsanasombi
"chwasangen/ SeombiAmen.

ylhäldäTaiwast /cuin
Smuasaina rucoil-

Ff da,
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da/ pyhitetolconpyhäNimes ainoasi/ CiinniH
tettu cairild täällä / taiwas ett meildmaan pääl-
lä. Sinunsanason meidän cuulla/ joll nimes M
hittä tienem / jotapaitz ei se meis taida tulla / Gesijhenmeitäwiene/ Suo se töill tunnusta jasuul<
la/ Nijnnimes pyhitti liene<
Isä on armos waldacundameihin tulla/sitä M

sianottauscolla/ Ettnät sijn saisimolla. Sim
tahtos<uin taiwas nijn maas meis <m olla / Cum
wastas on anpois cuolla/ jameist perätpois tulla.
An meilljocapäiwäinenleipäm/ Ruumin tarpcill
meit lahjoit/ Rauhasculutta mnös aicam/ W
dat/ sodatpois hajot/ Työm päall siunaWsW
kän,/ Wayingot meistpois wajot.

O Istricoxem jawelcam andex an/ joillmieles
wihoitimaina/ Englacatsynnisttaine:
me myösmielestäm nijdenunhotam/ Heidän nul><
tens ja jyynscohtam/jotcaricoit meit wasian.Ä!
annkiusauxen langet/Etem sinusipois eri. PWpahastjahädäsisange/Näisainaayumkeri.M
cunniaxes sinä meilandel/Suo TaiwaniloM

itz lEsus Christ/ Cuule meit/ omatlW
olem/Sinä meil olet oikia Isä ainost / Aiwa ai
mollinenandias / Woitmyös woipacaickiW!
dias/Saatat > a ftutat auttaomias/LupatlujG
waca/ wahwa sanoisas.

Pyhitti Nimesolcon aina / sijn ainosautllö
tulla taidam/ sitä ylistä armosi meill laina/ V»
puheill pyhäsi elä mahdam/ Waldacundaslch
tulcon/ cusa rauha/ hurscaus/ iloon. Nijnw
cuin taiwas tahtos olcon/ Ett sinuacuulisinu,
hmatahtom. „
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Annmeilljocapäiwänenleipäm/ Cäns caicki-

naiset ruumin tarpem. Ann ander meill meidän
welcam / Cuin me meidän welwollistemannam:
Kiusauxeen älä meit johdat/ Ettei ylitz woittais >

nmt wihamichem/ Pahasi ja cuoleman ffidast
wapat/ Nijn sittsinua ainamekijttänenn

4. Cästesta,
<ss!Eßra Chtistustulilordanitl/ IstnsstM

/ ja ottaman Castett lohaiuid/Wanhurscautt nijn päättämän / SilloinCasts
japuhdistus / Säättin ja wahwistettin / Se on
Mmän udiftus/ jollsyndiwoimattomaxichlill/Chnsiuren weren cautta.
Sijs tiedä jaymmärrä nyt / Mikä pyhäCaste<mbi/ Cuinpoispyhkihalut häjyt/ ja Jumalan

Lapsixluopi. Wesi on se/sano Jumala/ Eicui-
tengä paljas wesi/ Sijnlon Sanancans hengi sa-
la/minriettaudet pois pese/ikep Jumalmeitcasta.Tutkistelcamme myös melkiast / Mitä Chri-stiencastes tapcht. Isä huuti taiwasi selkiäsi/
Etc st maan päällä cajaht: Tämä on minunracas
Poican/ jocaminun mielen tietä/ Händä cuulcat
cliacan/ Ei hän ttit tahdo wiettä / Seuratcat

oppins;
Poica ruumins cans seisoi nähden/lohcinnexenUonwedes. Kyhkyisenmuodollaleten/ PyhH

Hengi tuli edes. Sijs uscocamtäydellisest/Cosca
ACastetpyydäm/ Ettsijn on yximielistst/ IDPoica/ HengiPyhä/ jotctahtomatmeisäasu.

Christus oman oppins cauttaTahtons annoi
mill tietä. KältCansaawäärydestautta/ ja
ll>coonheitä wetä. Andaheitänsnijncastetta/ ja

omax.Näimb autuus meills
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annetan/Tullan myös Jumalan Pojar. 9Wsä johdatamieles.

, loca näit ei tahdo usco/Hän ftnnisäns ainapa
sy>pahuusjacuolemanpusco / Hänen Helwttti»
aja jasysi. Sieldhäneisuinganulospääs/ Oman
woimansacautta. Ei työ/ toimi/ eiyxikänmics/
Händä myös taida autta/Piru hänenwasianotta

Weden silmä täsänäke/ Cuinruuminpuhtax
saatta/ Sielun sanakirckar teke/PyhänHciig:»
woimancautta/Tälläsijsterwelliselwedell/Tw
ditpois pyhitän sielusi / Sill se on secoitettuw

rell/ Cuin tiuckuiChristuxenkyljest. OlconhjUi,
suuri kijtos< '

f. Ripisi eli Synnin Mstosi.
Hristus sananskästi saarnatta/Mmbärmck

caiken/ja nijdenpääl lupa crmahta/jotcsm
wastan ottamat taiten. Sencaut sielutwirww
tan/ Saadan Menslumalan armo.

Waan ihminen heicko ja paha / Ei sittzuscea
taida. SillChristus töisäns am wahwa/
rivis ne anderanda/Pappi sijs Christuxen puolesi,
päästä synnist japirun Mnest/ josseuscollotttan
wastan. .

» .

Mitä maan päällä pWetän/ Se on myösw
was päästett.' MitätMsitoinsäästetän / Se
ylhäll on sidott jasäästett. long synnittääll aM
annetan/ SenpMeiTaiwaascanneta/ Nw
bäChristusitzesano.

Ota sijs wastan Mrran sana/Sekäripis cm
saarnas. Seombilujajawahwa/ PirunmM
enjangencarwas / Sanaansinuas aina tctM
Se sielun aina lohdutta / Sen edest kiMM
HErraa.
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s.Chrisiuxm EpwlW.

i. Cor. «.

UssusChrisius lunastajam/Tuli meitä synnisi
Vwapchtaman / Hän nijt catkerall cuolemall/
Wapaht/ cuin olit cadotuxen all.

Etten mehändä unhodaisi' Nijnsääsi hän meil-
len maji/Omanpyhänruumins Leiwäsä/ jaMin
wmnsä wijnasa, -

Tällä ruall pyytä meit wahwax/ja caikestpa-
hudestwapax/ ustocam lujasti senpM/ la nijn
käykäm tälle psydäll.

SctWsaapi nythywää/ Cuin sen usco wah-w^stapyytä/ EttäMruasombihän/ jocacuoli
mMnedestäm,
, Costmetätä ehtollist pidäm/ ja meidän sielum
Urawitzem / Hänen pijnans päälle muistacam/
Jumalan sana myös julistacam.
Se ombi myös Christuren tahto / Etten me

M yhdestä hajot: luocansijs jocainen merestä/Cuin ruumin otta leiwästä.
Cukinitzenstäsätutkican / ja nijn Mruocaa

nailttican/ jocamahdotoinsijtäotta/ secadotuxenMllens tuotta.
Sitätäsäsinämuistele/ älä sen päällmitän my-

ös epäile/ Ett synnit on sinull annet andex/ sijhen
mmis on meill pandix.

ItzeChristus sinunfynnis cannoi/ ia sentähdensimll näin wannoi: Nijn totta cuin minä elän/nun synnis otin minä päällen.
Senpääll sinus wahwasti luom/HZnen sana-

Ms äiz luowu suotta / joca synnil, rascautettuw se Me pöydälle tulcon.
Joca sen nyt oikein tietä / Ett hän täs suurenEfiij armon
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armonlsytä/ sesyökän M ustos wchwas/ Wsydän saa olla rauhas.

Isällcuinmeitänäinrawitze/laPoicanscauttaprmonstaritze/ Kijtos olconijancaickistsi/HäMsuuren hywydens edest.
HErralumald ythäld taiwast/Hä-«lXnen myös poicans ylistäkäm wahwast / Mweitrumilljawerellänsäruocki / Ma hän meille

autuuden tuotti/ Kyrie Eleison.
HErrasinun ruumis japyhä weres / wahwsiacon meit tässurkiaseräs. Olcon myösmeidän

sieluni ewäs/Wij nas japuhtas leiwäs/Kyrie El.
Christe säruumis edestämme annoit/ jasillä clä<

mänmeille cannoit. Ett sinä,tainutmeillen muuta
«nda/ jollame muistos mahdaisim canda/K.E.

Oma sun tahtosHEßm siihen waati / Etti
päälles Isäs wihacaattin/ sinä sijs cuolettttin/Me
Isän cansa sowitettin/ Kyrie El.

Nyt tämän hercuncansa meitä wahwist/M
jarackaudellcaunist/ Että me sinun päälles usA
laisim/ja Christi weljem ainaracastaisim / HA
Eleison.HlämeildpyhäHengeö pois ota / joca oikun
tien meille osotta, Että rauhas Christicundas/
waelda saissinun waldacundaas/Kyrie El.
AEHu kielen mujsta mielen/ KijtälesuMl)Y<

Taiwaasthamastastunalas/ihmM
jlmandunut. Miehin miellyi/tännetuli/ NeiW

Ilmeikäwi ihmetnäwyit/ Opinopetti auw
dest / sittpijnattin jasurmattin / Meidänsyndm
«dest: Meitä ett säWis/ pojesväMisCM
DM/ pirunkädest.
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Cuolemanmennes/ chtonennen/ Ehto atrian
Mi/, Ruuminsruax/ werensjuomax/Leiwäs
mjnassowitti: Meillensyöcä/ ja myös juota/

Cuolemans muistox caiketi.
Salaus luuri tämä onjuuri/Uscoll ymmärret-

tävä. Leipä eimuutu/ ruumis sijn suotu/ Z)nna
Mcnotettapa: Salasaadan / tawalltaiwan,
Ruumis suulla nautittapa.

Taito eitiedä/tietoei tähdä / Ymmärrys ei ym-
märrä/ Ruumiöleiwäs/ weriwijnas/ Cuinga
suulla nautitan. Sana saatta/ Christus täyttä/
Usto tietä erymätä.

Christus syödän/ ainmeildjuodan/ Ei Hansen
wmwähene/ Ruumilleiwäs/ werell wijnas/
Clxonanscummasakollene/ Murusnijnon/ cai-
tes cuin on/Coconans Christuspysyne.

Nijn sepaha cuinse hywä/ Leiwäs wijnas mo-
lemmin/ suulla syöpt/ suulla juopi/ Ruumin we-
rmmolemmin. Cuolema pahall/elämä hywäll/
Eri osa on molemmill.

Paha on wieras catumatoin täs / Uscotoin
HErmn sanoi/ Eikäparane/ainapahene/Tieten
pysy synnispahoin: Synnixsyspi/duomioxjuopiv
Otta cadotuxen ansion.

Synneinscatuwa/ sydämestsurewa / Oieta
ckmätäns tahtoin/ Hywä täsliene/ uscoatienne/
HErran omijnasetus sanoin/HErran cuoleman/
Mnoman / Sillsynnist vääsnensujcoin.

Tälle pöydäll sydamelnoyräll / Armoi keriH-
wällastucam. HErran cuolimall ostetut olema/
Tälluscollnäinnautitcam/ Cuin tottnautitzem/
Njn totttietkäm/ Andexi syndim saawam.

Lfiiij Mm
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Näin laupiastimeit lunajn/Ehristuscuolemal-

lans cowall. Taiwantaxitze/ruocki/rawitze Ruu«'
millwerellänsmeitomß / Meihin hän yhdisty/
meillenomiftu/ Wirwottainmeitalinoma.

lEsukijtet/jaylistet/ruumillasmeitruockimasi,

wiruttamast:Z)nnäl<än/Hengenpyhän/Cunnia
nyt cuin alust hamast. '

CalechislnuM Pitäden uscosiM
mailmanedes/ jollJumal! itzemeit lahjoi/ jgcW
ten cappalenjacoi/ Catechismus on sen nimi,

Nijsänytoncnsimäinen/ HErrantästytjaw
ki/ joitahän meitä pitämän / ja aina täyttämän
waati. Racastlumalatsydämesiäs/janijncuin
itzeslähimmäistäs/ Nijn jäM lain täytät.

Toinen uscomantotutta / jaon tHynäns oppi
hywää/ Se Jumalanmeill osotta/Isän/Pojan,

! Hengen pyhän / Uscon cautta me Andex saanv
! Syndim/ ricoxemjawiam/ Christuxen pijnan
z woimall.

Colmascappaltäsäopis / Tahto sijtt totutta

tä näitä / jotcyanen nimens tekis pyhäx / jameille
! myös tulis hywäx/sielun jaRuumin puolesi.

Neljäs cappalcutzutanCaftex/ se on hengellis
nen Hiti/Cuin synnytmeitlumalan lapsix/ja PM
jynnmpoispeittä. Mitasäsijnoletluwan/pida
sewahwanja lujan / NijnJumal myös lijttons
pitä.

Wijdes nimitetänripix / se on myös Momen
pppi/ jocaspnnistontulluriwix / jaCastenlijton



myös potki/ ft tästä lohduturen saa. Sillpappi
hnnitandex anda/jos hän muutoin usco wahwastHErranEhtollisen tapa/On näistäwijmeinen
cappal/ CusaChristusitzensjaca / MeilLeiwän
jn myös Wijnan all. Sill me hänen canhanb
Mstetän/ jaustomeiswahwisietan/ Sielum

rawitan wahwast.
Etmetain opin mahdaisim / Lujast ja tarcast

M/ jastnymmärtätaidaisim/ senjälkenmyös
mtämkäytts:Sijhenautmeitracasl<H/jaPy-
hän Hengen armolisä/Nijn me sinuaalatikijtam.
ui. Muutamat Davidin Psalmit

ymsixi tehdyt.
?lalmu« i. Learuz vir.

Mtuas se cutn ei käystele/ lumalattomittenHretkel/ eiksymsien teille astele/ Eik istu pilckait-
tc,Mel/mutt Herran Lakilueffele / Yötpäiwät
D tutkistele / se tule hänell wijmein hywäx.
Hän on,cuin istutettu puu/juoxewanOjanrcu-

nal/Cuin hedelmäns aicanans edestuo/ jonglehtieiwarise wehmal / Mitä hän teke / se menesty/
Mlittlumalgtoin hämmästy / jahajo cuin tuhcatuules.
Sill et ne Jumalattomat/ Eiwoi seiso duomi-

medes/Eiksyndisetcatumattomat/Löytähursca-
simseas/ HErra hurscasten Tien tietä/, Mutt

Omatie cadotuxen.?lal.«. dzuare fremuerunr.
kiucus samowat Pacanat / Cansa on

/ WallatjaEuningatpau-hwat/plMdcn yhteen neuwons/ HErra wastanjstamliscuullawisusta/ japitähä-.
Ffv He
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Hevuhumatnähikelkenäns/ Sen päälmch

tekemätwalans: Alkäncucanmeistikänäns/ An,
daco heidän alans/poickcatcaiscam heidän sitens/pääldäm heittMm pois ikens/ Mamheidänw
jansolco.

MuttHErracmnTaiwaspauha/HeidäniU,
nensanäke/ Hänheitä pitcka ja naura/ Häpiän
alabeitstke.Mn närkästy wijmein picaist<i/Tiu«
scuheitä myös nuhaisesi / jalausu tällä sanall:Poicanminä pamnCuningax/ Mtze Sienin
Wuoren/ja sowltin hänellcuuliax/ stkäManhan
ettäNuoren/ Käskin hänen tahtoni ilmoitta/ja
wärästopistkirwotta/jotchaucutellutolit.

Sanoin hänel puhen tämän/ Sinäoletminun
wcas poican/Minä synnytin sinun tänäpän/sinun
cauttaspirun woitan / Minäcuolluist sinun
nostin/ Callilwerelläs myösostin/ Necmnca-
dotetut olit.

Pydä minuld pacanatperiH/ Ne annan mini
Neolcon

myös sinun omas. Rauta witzal heit muserra/
Cuin sawi astiatpuserra/stn wallan sinulle anein.

Sentähden Herrat Cuningat/ MmmärM
nytnäitä/ Maan Duomarit myös oppicat/ japa>
randacatteitän.
itcathäneswäristen/ Se ombi minun tahton.

Poican sijs wastan ottacat / Eihäntcihinstt
suutu/ Hlkäthändcoscanwihoittaco/ Nijnttie
tiellä hucu: Sill äkist hän sytty wihaan/ M"'
gaise pahatkyll pian/Autuashäne MllenstuM

Psal.6.AckHErra straffaickeml«. ...

3MH HERra HIH wihasas / Rangalst köO
: Aläcosthirmuisuhchs/Mnunlp
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tin monda nuria: Ole minull armollinen/parun/
olenradollinen / Caick luun onpeljästynet.
Minun Sielunon hämmästynyt / Woi HEr-

«cuingacauwan ? Ach HErra aum minua nyt/
Matginsurkian waiwan. Pelast sielun jaarmos
fto; Ei kengän kijtost sinull tuo / Cuin cuollen
mullas maca.
HuocauM olen wäsynyt/ Cuin on minun mur-

hemöytä/ itcusta ratki naändynyt: KiwuillanyliZötä / Uitan minunwuoten murheisan/ jaca-
Dn leposian/ kynelilläni hartaill.Murhestonmuoton muuttunut/Caswoincau-
Mslangen/ Ennen aicanwanhandunut/ Sill
minuacowinsangen/ Minunwihollisen waino-,
wat/ Armottomasi ahdistamat Radollist joca
lulmald.
Pahan juomatminusi erickät/ SillHEßra

itcunicuule: Paetcatpahointekiät/ SillHErra
Meni tule. HErra cuule rucouxen/ Ottawa-
stananomuxen/ Eik ikäns minua hyljä.
Caicki minun wihollisen/Huckuwatyhtä hawa/behirmuisesipeljätetän/jahäpiänhäijytsaawat:
Maperin myssajetan/ jailman armo poljetan!
luur nopiast myös häwaistän.

?l. ,4. vixir mszpienz.
M. c. Se cuin tahto Christie olla.

AUullans tyhmätkyll kerscawat / Palwele-Jumalattaiten/ tsil ja sydämet pois-
lieldäwät/ Ettei Zumalat ole caiket /, Caicklu-
wlastefywättaidosans/ Cauhiatowattsis/ ta-
w«'sans. Ei hpwä tes Ml kengän.
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päälle/ Heistjosjocu olis/cuintahdoi/Oikein tuta
Jumalattäällä/joca hänen tahtons tiedäis, edsis/
jahäne sanans pidäis/Senjälken tääl myös eIM.

> Muttcaickpoisharhannetowat/ juurluma«
lan oikiast tunnost / Turmellut cqick/
mat/ Eryxincukinkimmois/ Wastoin Jumalanmieldä caick ainteit/ Cuin hywäteki/ eiollu yhtän
Heit/Eiihmistainotyhtän.

Eikö caick pahoin tekiät tainne / MerkitätätH
jatietä/ jotcminun wäkeän wäkisest waino/ CMLeiwän ylös niele/ jotceiensingänlumalcintw

' wa/ Eikhändähädasänsauxhuuda/ mutt luoc«
tawat itzens päälle.

Sydän pelwostheillwapisewaon/ Sekäamq
että tuscas/HErra hurscail anda lewon/On lästli
nijt / cuin pysywät uscos. Sen köyhän oikm
neuwon sit/ Te häjyst hämäisit/ hyljäisit / Man,

on hänen turwans.
"

lofclsrael saisSionist/
wun. CoscaHErra armoistans omist/poiskäända

> CansansFangiun/SeChnstuxencauttapchtu/
Cuin Wavahtajax on luwattu/Nijn iloitzelsta'.
elriemull,

Erm cuca sinun majasas/ Saaalatasuuja
Vpysyy?laPyhäl sia
etzi jakysy? Se cuin täälwälttäpi wicaa/EilMw, !
aäntemyöslnca/ jatotudeskijnnirippu.

ei Weljäns panettel/Mutt hlllltzeM
lensaina/ Eikketänwihajacadettel/Eikpydaa',
wsvsina / Eil myös lumalatoindcuule / WM
pyhäin jouckoonalat tul?/ jaheitäcunnias pm. ,
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Hädäs myös jota-

kin lupa/ jawalasanswahwanseisopi/ Tahto sa-
msjällcns tuta, Racasta myösLähimäistäns/
Pytä händ autta Hädästäns/Woimans jataitons
«tläst.
loca ei myöspydä woitta/ Wääryl toisen Ca«

lujaRaha/Eik lahjoi wiattomald ota/Cuin Ma-
ilmas on tapa paha. Secuinnäin tekeja eläpi/
ScnHErraMajanswetäpi / jasiellä wahwa-liapysys V .

?5i 211. Lx«uäi»t te vertl.
Lcon HErra sinull laupias/Hädäs rucouxes

Hänonluonnostansarmias/Sen-
chdenauxestulcon. lacobinlumal sinua war-
jelcon/ Cuin sinun CuniNgax teki / Hän sinun tur-
ws Myösolcon/ jocapäiwä ja hetki/ Sen toi-
wotta caicki wäku

TaiwastHErra sinua auttacon/ Ettei wiha-
mssinuasurmais / jaSienin sinua saattacon/Moletsinähywästurwas/ HänombiHEr-!>>Zebaoth/pysy lujan jawahwan/ jocahändwa-
stansodanot/ Cohta selyötin maahan/ jasainijn
lopun pahan.
Sinun uhrispääll hän catzocon / japalweluxes

»eyrän/ Rucouxes wastanvttacon/ Se on Man
«li jaköyhän. Mitäs pyydät hän sinul andacon/
Vahwistacon sinun,NMvos. Onne hywä sinul>ainatcon/ TöisäsjacWsmenois. NijnoletsH
hywäs lewos.

Me kerscamme sinun awustas/ longlumal
woicauttas.Smä wahwistatmeitNeuwc,'chmuutoinmitän auttais.Sotanlumalan
"«nlähdem/ jaLipun nostam ylös. Sill Cunin-

gaMm
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gasiamHNra nähden / Autta ja wetätygsns,
ja cuule hänen pyptsns.

Waunut/Orhltedesotetan / Sotan menM
kyllwchwast/ janijdenväälleluotetan/ jotkeite»
tän päästä waiwast. MuttmeHErran
otan/ Mennesämkästettyn Sotan/ Hänen pää>«
lens meitän luotam / Hän olcon meidän Otam.
Hänen me edelläm tuotam.

Ne jumalattomatlangewat/Oman
tähden/ jahäpiäncanspakenewat/FanOmyis
pojes wiedän/ Mutt mtz cuinturwanHEßianpääl/ Pysymme cohdallans wahwan/ tapch
tukyllHErranwäel/ Cuin lupais meillenßau>
han/ Otta pääldem pois waiwan.

Olcöntijtosliyt Isälle/ja
jal/VlistysH?ngelpyl)älle/Sanocamcaikelwl!!<
mall/ Niincmnollut on alusta/ Nijn lopvun O
olcon. Jumalansuurest armosta/Apunmlaina
tulcon / Hän aina myös meitä cuulcon.

ps. !!. V-U8 meu«.

Cuoleman kiwus sanot / cosc kHrsei
wihan Taiwast: Minun Jumalan»

mlx minun ylon annoit? Minun Jumalan/ tN"
wäswaiwas / Sinun tygss huudan lackamal,
Apu anon W hädäs / Engwaicken oin päiw,!!
parcumast/ Ettwasta/ett tule lähes. O aicaiw
wät/Pahain pilcat minua pijnawat.

HErrasmä pyhäcuitengin/ Rauhaslstaels
asut. Cuin sinua ainkijitäcummingin/HandW<
hömastett wäsy. Isäm tygös huudit/ luotit/PM
les/ olit heidän aino turwans/ Heit hädW,is
päästit wäelläs/Cuin olit all rastan cuorman/ A>n
autit näit / Ett WM andgn tulla heit.
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MnäMatoenihminenliene/Ihmisienirmitys

laihme / Häwäisi/pilcat caickminuatienne/Päätpudista nauro tehne / Sylke pitittä caick pilcka,
W-,un si)dändän simrestwaiwa/ Näin puhumat
minustilzeilkiät: Jumalaan/ apuutoi-
wo / Saamnähdä coht/ joshän JumalanPoica
on tott.

Cnitcng Imnalturmani olet/ Minuntoit ulos
Hmncohdusi / Hitinrinnald minun turwis otit/-
Mlles heitett olin Min cohdusi. KäsishätH
>m älä olecaucan/Suur tustst/ettei apu olecustan,
Sonnitsuuret minua ymbät omat/ Mullit liha-watminuapustewat/Hengeniperän/Carcawat
cuin mlopeura.

Olen cuin mesi uloscaattu / caick Luun hajal
eroin yhdest/Kiwust sydämenisutattu/ CuinMe-
dmwahawalkian liekisi / poiscuiwen cuin Cruu?
sinmuru/ Wäken jawoiman liene/ Muhoxpure

mnsuur/ Cuolemancahusolenjuur.
Coirildolenymbärahdistett / Kestel juur jul-

minparwe/ Mten/jalcanläpitzlämistet/Heitit
HamenipäälArwan/ MinunWaatten he heil«-lensiaoit. Puun pääl olin pingotettu/ Ettjoca
Wnem haj oit/Kyll caick olisLuuni luettu. Iha-
siuxens nait/ Ettptjnas pahas olin näin.

HErra minun wäkewyden oleläs/Auxrienä/älä ercan minusta. Miecast/ coirain käsist sielunipäast/ Pääst minua jalopeuran suusta/ Nimes
welijllen julistan / kijtän sinua Smracunnas.
CMkijtMtHEßraylistäin/ Cuin händ pel-

kat: Sucucunnat Israelin / Eunnioitcat handyWin mielin.
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Ei hyljän hänNadollistWaiwaist/ EikCaf-wons hanestpois käändän. Cuuldeli hänen huu<

toans Taiwast/Aina hänen auxmsriendä/Suu-resseuracunnas sinuäkijtän / Maran julklupau-
xcn. Köyhätftowät ja rawitan/
tziwät/ sullylistyxen/ Täst tuomat am/ joiden
dänelärauhasljäm

Mailman äärin muistettacaii/ Ett käännyislt
Christuxmtundon. Händ pacanatcaickcumar<
tacan/ HänheilCuninganpandu on. Rickat
köyhäthändpatwelcat / Löydät hänes autuuden
uscoll/ Hänenarmonsamaruttajatelcat/ Joit
saarnatansuloisellmenoll/ Lasten Lapsijw Nijn
ljäisijn-aitoin asti.

?s> 2;. ÖOMMUS legic me.
lkäsilloin taitapuuttu/cosc HErra tamn

TaiwanLeiwäll minuaruocki. Ia sillä wedell
minuajuotta/ Euin sielulle lewon tuotta/ Seon
hänen pyhä Hengens.

« .
.

Oman Nimens tähden osotta/ Hän mmull o>-
kian taidan/Cusa Sieluniwirwotta/Iasana!!',
rawita taidan. Sill pydän minä ollawahw.i/
Waickpiru pyristenpauha/Sillsinä cansanioki

Sinun witzas/stkH Sauwas / Laumas tyM
minua tuocon/ Ettenminjexyiscauwas/ Em
tulis harhan luoton. Sinäwalmistit
dän, Cusa pyhänSanaslöydän/
nollistan massan. . .

I
Minun päänsinä mysswoitelit/PyhänHGl

OPncansa/ lonq sinäminulsomittelit/ Ettef
tulispirun ansan. Sinunarmos minunelätta/ !<

tygsshuoneswedättä/ Cusaei mitänpuutu, l
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. ?s. t« levuvl.
' Smuasydä-
, sangen hala» Annarmosminuil/ apus
, laina/ longperän halun verät pala. Turmatta
"/' M mull turwaxtule/ Häpiän ala etten culje/Ek

teiwihan suopani saisiloit.
Ei yritän häpiän ala tule / Cuin sinua odotta

,-,. sinuunluoita.Händ sinukätes ulottune.Murhest/
..! mnamwainowatsyytäpaitz/ Sinun suruisij
~,, Melioitas.

Vtinull osot/opeta ties HErra/ Nijs anna
~« mpyrkijjaelä. Totudesjminuawiejoca kerran/
' Sinä oletminun Jumalanwielä/ Minun,apun^

Turman/ uscalluren/ Odotan sinua/ ain iAwsl-
D/ Keng cadotta / cuin sinä autat.

Muista HErra ainhywydes
,H man laupiudes/ Ett ne lujan canssas seisomat
, !.U/ Cuin sawat Armos nauttiaxens. Mailman
' Mjopäättänolet/ Ett nijt cuin

wannet/ SinäAutuar tehdä tahdot.
~ Nourudeni syndij älä muista /Ne minul andex

«nnaifit. Wirutmittuawioist/synnistsuista/ Ett
eläainsaisin/ Päälleni muist/ minua ar-

nähden/ Poicas pyhän pijnan tähden/ jong

HERra oikm/suloinen/hywä/ HändauMs»liutawitwastan. Jos osawat horjatta syndin
Mn/>HänMens heitylösnosta/ Heillenopetta

,M pyhän. Heit harjoitta tiehens hywän/bcidan sydändäns lohdutta lujasi.
i< HErran Tiethywys ja totuusowat/Sill cuin

MmSananspitä / Uimes tähdenlumal ru-
' x Gg toi'.M
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coilen cowan / Pääst caick minun syndin siteet/long vahut minus paljo HErm kDyis
tiell minua wiem/ Sinunpyhän tahtos »älken.Necumlumalatapelkäwät näin / Saamat

- ilon auman Taiwas. lotc hänen päällens usw
wat ain/ Ei ylsnaneta waiwas/ HErmheitä hck
ho jacoriapi/ Lijttons lujanheill ilmoittapi/Heillpengens hywän lainap.

SilmänHErra tygösnostan ollen/ siuuldG
wsitzenainapuu/PäDpahastpaulast/cusakiM
olen/ longperäsonCuolemancahu. AHHEm
ole mmularmollinen / Sillslen waiwaimnw
dollinen / Caikild viön catzottu cowin.

AutSydändänmuchestjahädäst/Anderanull
, Snndinriettat. Wie minua ulos Wil)ollW
kädest/ Joitaon minull mondatuima/Cuin wiha«
wat minua ilma syytä: HErratuftast minuapM
siä Pydä / Catzo minun suruistsurkiuttan.

SnojelSieluan/ auta minua nyt/ Ettenp
piäänlangeis. PäällesHErra olen uscaldanut,
Smuldaputoimen sangen. .Warjel/ wapatw

, nuasurust/tuscast/ArmostähdenHErrahmM
Christicundas cuule jaholho.

?l ;l. In « Oomin« fpersv!.
minä HErrauftallan/Aut etten tB
aia/Engä myös ijäisen waiwan. 3W

coilensinua/ warjeleminua/ Armoscauttad!''
Taiwan. . ._,SmunlaupiatCorwastänmkänä/CuuleW
couxen/ tygoniriennä / Minull pyhä Henges w
hetä / Cuin awun teke tuscastuke / Annmiill,!'
waiwan wähetä. .

Seiso sanMMV
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ele liniiaKija / angar/ Wihollifta viru wastan/
CustcolMisin/ sotijsaisin/ CuinMllen pahoin
oin haasta.Jumaloletminun wäken/eton/Minunturwam ,

Opuw aucuun/ilon/Minun Asen/kilpen/cans Cal-
lion/ Isän ihanan/Cuin autat ijan/ Alda'wai-
mllisten mallan.

Mailma minua paljon waiwa/Malhell/wai-
M/ coirullaiwall/, Ei edestahdo totutt tuoda/
Mmiawarjele/ HErra suojele/ Hläansenpa-
hut minun seurat.

> Hengem HErrahatdus annan/ Isä älä minua
Bnam.a/ Poicaspyhcinpijnantähden/ Snpeis
MpWä/ aUt hädW/ Tpgös turman täyden
toden.

MosJumalan monin kerran/ Isän/ Pojan
nieidän HErran / Lohduttajan pyhän Hengen/
Cuinwoimallansmeit hallitze Sitt eimeit
wahingoitz kengän.

e ?i» ;/. Zemulari.
3)i/Lwos sinä paharespanao / Ettmallmas pa-
hojapaljon. CuinHeinHpianpoislange/NiiN
hckmhuckuwatwaljon/TurwasinuasalnHEr-
ranpääll/ TeehywHMMaasatääll/ Jumal si-
W mockirunsast.Tydy mitä Jumalpane pM/ Sydämes suo-
mat Mul saatta. HErran haldun ties heitä Ml/
Mhywin senkyllä laitta. Sinunoikiudesbän
« tuo/ Odsthänd etthänsensinulsus/ Wa-cuudes toimeen tuotta.
.

longtääl menesty mieliwalba/ Hlä sinä cadeti
M/ Ettesmäärin tee/wihasmalda/ Pahatkyll

PaicastansMMH puuttumat:
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Hurscat/ Siwiätmaasasuwat/ MmunsfM
wat rauhas suures.

Hurscast haasta häjyhäwittä/ Hambanskiw
siä pahoin puria/Mieckans wetä loutzenszäM«
tä/ Tappaxens köyhä curia. MieckakäyWll
Sydänd omaa / )outzi taittu Jumalansuoman/
Cuin naura pahml päiwäns tullex.

Hurscastenwähäkestäwämbon /

garten Saalissuuri/ CuidenKäsiwarsi catkewa
on, HErra hurscaitholho juuri/ Heidän periin
döns pysy sangen/ Häjyll ajal häpiään ei lange,
Runsastrawitan nälkä Wuosm.lulmat/ehkjuurjalot/catowat/Akild/cuinsa,
wupoishajo. Maxamathelainaxottawat/Hm
scasomanshywin lahjoi. HErransiunatutmaanperi/Hänen kirottuns maasteri/luurjuurims
pois juritetan.

Hurscan waellusHErraldhallitan/Muutoin
wahingonitzenswetka. Horjattahän/ huckuueisallita/ HErra händkädelläns kätke. Lapsudest
tulin wanhennur / En nähny hurscast hylM/
Eng hänen lastens.kerjäwän leipä.

«Poickepoispahudest/pysyhywäs/ Muistamia
tä wircas waati. Ei Jumal ylönannapWs/
Wahwan warjeluxenhänell saatta. Siwck!!-
kiät HErrald siunatan / pahan pojat pahasi kiw
tan/ Oikiutt Jumal ylssautta.

Oikiudenopithurscankieles/HErranLckiain
myös mieles/Ojetan ettei tsisänsliwlstv/WM
häjy händ wäjymäs istu. Eilumal jätäsenhän
dunhänd / Eost määränDuomion all on pam
HErra händ syytoinnä pitä.

, ~KätkeHErranWyt/ händ odota/ Hänaß
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l«ns autta sinua ilmeis. Pahoi pois catoman paitz
Wodota/ Näkemänpitä sinun silmäs. Näjinsuu-
MSangarinwaldian/ Ohitzkäwm/ catoiskyll
ckn/Kysyin? Eipcusanlöytty,
Matoin ole/ oikein sinuskäytä/ Rauhan wij-

Mnsesinullsaatta. Häjyn elkiset huckuu täyty/
Zn,i yhten wijmein calckcaatan. HErra hurftaitMahädäst/ päästäpahointckijttenkädest/ sillheulisit häncn päällens.
Mtlms auttaköyhä watwaist/Haluns sen puo-
Mnkäändä/ HErra händ armahtaTaiwast/hjnhädäs holho Händä/Herrahänd warjele waa-
Mkätke/elättäjocahaaras/Maas menesty hy-
win anda/ Eik salli wihollisten walda.

Joshän tule taudin tustan / lasattu sairau-
A/ ItzryhtähändHErrahurscain/ tuotta
tnweyteen. Sanoin:HErra armadpaallen/ pa-
ran myös minun Sielun täällä / Minä wastas
winrascast/ An andex walitanwaikiast.

Pahan suowat minust näin puhu: Costa hänmahtanecuolla? Costa sijs hänen Nimcns hucku?EisoisMailmasminuaolla. HecurkisteUenca-tzomt/ Minun wicojan he wartioiwat/ Ett pa-
netellen laittaisit / jalcainsala minua saisinWiholisen minua wäjywät/' Minul wahmgot
Oäpyytäin. Taca purren he häyhywät/ Pu-M minust pahoin paitz syytä. Conan parin

Mu hänen täyty tähän tustan / Eiknousylss
W coscan.Vstäwän johong uscalsin / Jota minäruokin
Ml/ Senjuonttllkiätastaitzin/ Ettjalcainsala

GS iij minua
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minua potki: HErra ole minull laupias/ autnlos
Cuopastcauhjast. Ann endisellen minun nosta/
heill tahdon jällenscosia.

Ettäs minull armos osotat / Sen saan mii
tästä tietä. Ettessalli wihollisten suotta Kcrscat,
Wäkiwallas rietä -. HErra tiedät minunwiatw
Max/ wahwistatlapsexesomax/ Asttat minun
Caswoseteen/ Nijn ilon ijäisten.

lumalalllsraelinHErrall / Mtosjacunnia
«lcon/ Nyt aina lajocakerrall/Armons cdesi/ cuin
«n tarjon/ AinkoM waiwaisi wastan/ joitei lK
ylönMocoscan / Waanapuns ainanda sangen/
zong meill mpos suocon / Amen,

Ps. 4;. O HErre fräls mig och dom/ «.

/t< HErra minua auttele/ sijtälumalattomO
armollisestpelastele/Ain wieckain

ihmistenansasi. Sinä lumalolet minun wäke-
Hvyden'/ mixannat minun olla nijn surullisen/ Ia
wihollisen ain alas polte?

An walkiudesjatomdes paista/ Cuinjohdatta
Nikiä tietä / sinunpyhMwuorellessuista/ Ty-
aös an minua aina wietä: HErran 3lltarin tyg«
astelen/ Tygos HErra minua saattele/ G>m
minä suuresti kytän.

Mnun Sielun mix olet nijn murhellmen/
Laatat minun, ? MinunLuojan

-«n sangen armollinen/ Cuin autta minua murhw
cknanmsi/ Hänen päällens tahdonitzen luotia
Häncosinmjnulleawuntuotta / Sillhänonw
mun lumMn MHErmn.

Olcon Isän ijancaickisest kijtos/joca holho i
HMi^ecaicki/Olcon Polanmyöscuniaamsamä-

HenOlM^
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lohduttaja!!/ Olconmyöscunniajocaajall/Kij-

tcs »a ylistys / Amen. -

oKlOsan yhdest corkiast CuniiMst / Hänen
woimast / Yhden juuv

ihananWirren. Cuin on minun ajun ajatuxen/
laMencauniskirjoituxen/ Händylistäxen sa-
doinkerroin- Caunijn sinä seasIhmistenLasten/
Huules suloiset caickeinkesten / Sill on sinun siu-
nannut Jumal/ NijnijancaickisellwoimaU.

Sangar wyotä Mieckas wyölles / Totudes
Mbaxmenestywos/Itzescunnialliftstkäytä. Ect
kMOikiuden saisit / Ettei he alas' poljetaisi.
Omakätes ihmeitä näyttä. Nuojesylon teräwat
«M/EttCansateteeslangewat/Häpiänwihol-
llses saamat/ Caick hajowatyhtä haawa.

Sinunistuinus/ O Jumala/ Pysy lujan jaja-
lma/ Ijancaickisihin Aicoin. SinunWalda-
cundaswaldicka/ Onoikiudenwaldicka/ Oikiutt
lacasiat caikin paicoin / Wihat jumalatoind
menoo julma / Sentähden sinunlumalas O Ju-
mal/ SinunwoidetlonilonOM/ Mlitzesinun
«ftweljeis.

Cuins Cunnia salistas ulolkäyt/Ia jalocorkeu-
desasnäyt/ Waattes haju hywM tulle.Käywät
Cuningan Tyttäret cauniullas / Morsian seiso«Ikiallkädelläs/ Sulas callimmas Cullas: Cuule
TMrcaunisjacatzo/CallistCorwasjaastaitze/
Unhota oma Cansas / Isäsmyös huonecansia.

GaaCuningas haluncauniutes/HänonHEr-tas ihanaisutes. Händ sun pitä cumartaman<<ytär Tyyri lnbjoinens tule tänn / Rickamatcans täyan/ Hänenetmsrucoilemä/ Se
G 3 Mj Eumn
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Cuningan Tytiirkyll taiten / Onsisäldcoconans
cauniscaiket/ Dnonpuetetylitzcaickein/ Cau?nimbijn Cullaizm waattein»

Hän waatteis monen mutcal cudotuis/ Wie<dän Cuningan tygö suotuis/ CungNeitzen leick
sisaret käymät / Aotc händ aina noudattamat,

tygös naurain/ Ne myös ilon jariemun cans/Si<sallwiedäniuurcyhdasians / Cuningan awqran
Salijn/ He käymät sinn sisäll taluin.

Sinunlsädesmyos edest / Sinun pitä sta<man Lapsi todesi/jostjatost ihastu mahdat. Nijt
sinun Päämicher panemanPitä / Mtz awaran
Mailman/ NäinsJumalan armon meillsamat.
Nijn Sugust Sucucundahan / Sinun MNimes mllistetan / Sentähden Cansa caick Uctthlin ljäisest sinua kijttH,

Tämä wirsinytmeisattu/ On Jumalan Poi<
canwerrattu/ Cusahän cutzutanSangar/ Nijn
eans corkiaxi Cuningax/ sen suuren waldans cuw
niax/ Onylkäjalo myös sangen. Cutzutanhäm
'Morsiamexens/ (Veuracundacaunisioxens/ jost
Jumalanarmon näemcohtam/ Händkijtäm nw
leen M johtain,

S< ftma «isin.
ama/ Jessen juuren Wesa/ Sm

Davidin pchä Poica / Minun corkia cunnia Cu<
ningun/ Sulun sinunperäspala, Män/ AD
wäwÄmoani/ Armahani/Ihanani/ Otitminun
vmax morsiamexes.

Minun Culcancaunis cnnmaCrunun/ A'M
ilon/ runsas riemun/Jumalan jaMarianMW

Sydän»»
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Wämen ssmm cutzucuckaisex / Sinun suotuis
svangeliumis/ On Hunaja/ makiaMaito/Cul-
hm/cunnian/Hosianna/TaiwanManna/mlnun
hod annat/ Sittensuum sinuhun ijäs.
Sytyt chdämm sinua halaman/ Rackaudest

fttHspalamaw SinäkircaslEsuChriste. Ila-
huta minua eläwax / Oleman Ruumis jäsenex/
Wt am ilman esiet. Halan/ palan/ Paras pal-
jas/aiwaarmahas/ sangen sairas/ lälkesolen
lackaun himosi,
Cuinscatzotlaupiast minun puolen / Ilmei i-

lon paiste paällen / lumalald juur julki coitta.
Wchwast minua wlrwotta wircux / Sanas/
Hmges/ Ruumis/Weres/O lEsu armon aitta.
Corja minua/lEsu armias/pyhin parmois/anna
Mvs: Castes cautt cutzut/tulen tygos,

Isä Jumal/ minun Isän arman/ alusi ennen
MMailman/Racastitminua Pojasas. PoicasMn uscolkihlan on/Häncn oikia Awionsolen/
Wautuas ilon ainoasi. Eija/ Eija/ Ilon elä-
män / Taiwan tawaran plhäl andawa / Siel
Md ihanasi ijät kijtän,

Caunistsiel Candelet cajawat/ Harput hel-DlMsewät/ Uruinuuswirsipauha. Cusacau-
cklEstixencans/ Minun Män arman culdancans / Saan rackan ilos olla. Hypät/weisat/
Voitonwirtä/HErrakijttä/händ ylistä/ Corkia«n cunnian Cuningas. -
Ocuingan olen iloinen / EttpyhäPoicalE-

men/Minul tawara tiettäwä l«ne/ Hän minun
n»ewWn>ljmein/ Paradijsin ilon ilmei/ Täst
foucutta Wän tienen. Amen/ Amsn. Jo sijs

Gs» joudu
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jouduCuldaCrunun/ilomriemun/ Mirwiwyt'
PMsMwsitzm.?l. 4.6. veu» nolirumrefu^ium.

on JumalTaiwast/ Meidän
Hän autta meit hädDawaiwaft/ cuin usein päällemcootam Meidän.wi<

hollisem/ onhirmullmen/ Neuwoismonis/ Mhoisjuoms/ Eilöytähänenwertans.
Händäwastanomastwoimasi/ Eitohtmyri-»

känmennä. Villlsänlumalansuomast/ Chwstussotantulitänne.
manpoisott/ Se jaloSangan ia töisäns augar,
Sai woiton ylitzen pirun. '

Waick coco mailma wastan olis / Ia perit
meit cadotta tahdois/ Ei cuitengan edestulis/Gk
matcan sais mitä hän aicois.. Hänen päämiehensl

ansan/ Itzephäncouppanlange.
Rauhan he meill pitä suoman / Waickowat

kiucus jahullun. SillChristus on meidän
mam/ Han on meitMttaman tullut/Jos hemeild
pois temmawat/ Hengenjatawaran/ Olconne
heil/jää cuitengin meil/,lumalan Waldacunda.

Se sama samall Nuonl.
jfDlnnaluiaonluUala/Meidänmyoswahwa

Wuori/ SotaHErrakyll camala/ Tuki tw
waiaMuuri. Wastanwainollisi/ jamulhamie/
hi/ / 5M
wetäwatWanhoi jaNuori.
. Ettämeolemitzestäm/ Sangen häjyt jaheicot/

sijs Linnan turwatcam / lotavhlewÄ
peicot. Nimi senlEsus/ nijn on myösChriW
HErraZebaoth/ cuinsynnit pois ott/ longw
sis woitto M. Wl
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Pirut Ilmas ia Perkelet / Pangon paxuld

nm Sääste/Kyll lEsus meitäwarjele/Ia pau-
lgtpojes syöxe.Heymbärkäywät/cuin jalopeurat,
Woiwataina/ meit alaspaina/ WaanHErraMäestä. ,

JosJumal taas sen salli / Ett piruRuumin
tappa. RyfumysspoisCalutcallit/ larijstat
mat nappa. Ottacanwapast/ ei hän sielu tapa/
GmChristus osti/ elämäänlunasti/ Ei näkemän
cuckman Cuoppa.

Cunnia olconIsälle / joca on caickeinLuoja,
Cunmapyhäll Pojalle/ Joca on Lunastaja/ Nijn
pyhänHengen/ Cunniasemmeng/ wasianwai-
Pja suloinen suoja/ Hän on myösLohduttaja.

Wtelä se sama.
W, c. Nvt caicki ChrMtyt iloitc«t.

NUmal onmeidän wäkewa apum / turwa tosin
Vtustissuuris. Emme sijs pelkä että hucum,
Ehk mailma cukistuis juuri/ WaickMeripau-
hais/allot cuohuisit/WuoretMeren sywyten wa-
Wt/ Mäet mulistuisit ylös alais.

Cmteng JumalancaunisCaupung / Cuinon
pyhäin Seuracunda / Cusa Jumalain asuwa
mb/ Waywanonikäcundans/ Meisomisansasu amChristusitze/Autta/ warjele meit/ war-
tioitze/Keng hucuttaHErran huonen?Cumngain wallatcukistuwat / Pois bucku pa-
canat täyty / Maa on wärisewä ja wapisewa/

CoscChristus äänens näyttä. HänHErra Ze-baoch can§am on / MeiWacobin Jumaltmwan
«n/Cuincaltze Christicundans.Tuicat/ mtzocah HErrantoitZ/Cuin hänmaa»
Mä tew Hänftdar pois soitta/ hajottg/ lou-

tzen
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tzenjaKeihänsärke. Ratiat ricko/ pyssyt polta,
Ei kengän händwoiodotta/ HättsotMsiwamllz tuimall,

Tundecat minua/minun woiman / Ett olcnHErra jaJumal/ Pacanain seas Cunnian wo><
tan/ luur wahwalwäkewäl woimal. Teidänpääldan wihollisettorjun / Teist etteikengän hä-pän horlat/ Itzsodin itz Cunniancannan.

HERm se suuri sodan Päämies, Itz meidänedestämsoti / lacobjnlumalwastanwlhamiest,
Wahwast warjelemeittoki. Hän totinen turwa,
tukimeilon/Jumalia MesmeidänWeljenion,
Christus/jollrijtosolcon.

?s. 5,. lVlis«yre mei Deus,
MRmahda päällem Jumala / Sinun suurentähden. Iapyhän armos »voimalla/
Poispyhi minun wääryden. Pese minua synM
puhtax/ Pahuden minä tunnen aina/ Edestssyw
nistä loytänrumax/Sinäsanoisas sangewahwa.

Sijtesminäolinsyndinen/SynnisHitinM
nunMailman toi / SinäHERra'olet totinen,
Salaudes minul ilmei soit / Hysopin cans
päällen wisca/ Nijn tulen Lumi walkiar/ Ann
minun criul menoriemullista / Nijn särjetyt luut
tulemat iloisex.Käännä Caswos pois synnistän, Pahus M
nustpojes puhdista, puhdas sydän luominusM
Oikia hengi minun uudista. Hlä minua ylonaw
na/Hlä minuld hengespois ahdista. Terweydes
ilo minull canna/Wapa Hengi minun wahwista.

Sinun tygös pahat wäännäisin / ja tyhmät
tiellcswedäisin. Etthetygssitzenskäännälsic/!»
Mäsinuatiedäisit. OHErrawapahdamiM

Svnnifi»
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ssymstä ja menosi määräsi. Nijn kielen kijttä

sinua/ Sinunoikiudes edest.
lossinäminuld uhriaanot/ Nijn minä nijt si-

nulle pydän. Se uhrlcuinsinä tahdot/On yxmur-
hellien Sydän. Ole Sionil armollinen/ Nijn,
smallasylonraketan/Sinun Caupungisleru«
ftlem/ Cusa puhdas Uhri sinut haetan.

Se sama:
/<<Le armollinen minullJumal / Sinun suu-ren hywydessuomal / Synnist minua ulos
M/ Sinun suuren laupiuscautta. Jannunannostas awarast/Pese minua teostani wäaräst/
Pchdist puhtax minun Syndin/ Pahattecon mi-
njtunnen. Sill syndin on edesän ain / Syndi
tm ainoatsinua wastoin/edesäs tein paljon paha/
Sinä sanoisas oletkpllwahwa / CoscduomitanHswoitat.

Catzo synnis olen syndynyt / Hitin on synnis
minun siittänyt/Syneisest siemenesi saanut/ suu-
ressynnis olenmaannut. Catzo Jumal totutt ha-
lot/Wijsaudes cuin on salat/Ilmoittanut minul
«ltt/ Tutki sitä tiedän todell. Wala Hysopill
bErra päällen/ Ett puhtax lumiwalkiax tulen/
Mnms iloanna cuullaxen / Ett ne luutsaisitiha-!ti>M/lotcas särkenyt olet.

Caswos st)nnistän poispeitä/ Pahateconcaick!»!isheitä/ Caikist synnist minua puhdist/ SinunHmges minun udist / Puhdas Sydän minuhun>U/ Sinunpyhä Henges minull suo/Hlä minuld
Mpoisota/ Minua sinustälä eroita. Wahwistminua awus turwall/ Tueminua Hengelläswa-M/ Tahdonties ovetta synneisill/ lotca eisinual"ndenetwiel/ Ettkäännyisit h« tpM

Vlinun
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Minunterweydenlumalminuapääst/WM

wioist/enkieldäni sääsi/ Wanhurscauttasjulisw
man/ Sinunkijtostas ylistämän. SillsinullUhrieikelpa/ TaiUhuHErrall ei olehalpa/ AhdW
jasärjett Sydän / Mmchellmen Hengi japMn.
Tee HErra hywin Siomncohtan/,Nl,nrafttansanas woimaan/ Jerusalem se Caupung suur,
Cusa sinul Uhrit kelpawat juur / Cuin uhratan
Altaris päälle.

?s.s?.Ouiä
/ Sinunpa

N.<i/lost pahudestas/ Ets wahingot tckemänolct
angar/ TiedHErmnlaupiudesta/ EtjejocapD
wakyll kestä/Cuin sinun juonestaita estä/lonM
käden alla olet.

Kieleswahinqonwalhellsaatta/ Cumpam
Weitzi wi,le. Wäärytt/ pahutt puhu maitta/
Totutt jahywyt pijle / Cuin cadotust «antzans
tuotta/ Sitäs pyydät puhu suotta/ Wieckalljl!
wäärällkielell.

Jumal jinuncoconans cadotta /

serta muista/ Maiastasbäwittä/hajotta/ MO
myös verät pois soitta. Ne hurscatcosca sennäkc<
wät/ Täst Jumalathe pelkäwät/ lanaumwat
sinua soimain.

Catzo tai, ei Jumalanturwännut / Eira HV
tanhywyteen / Waanonitzenspääll luottanut/
Mstaans jaRickauteens / Paha tekemän oli
wäkewä/ Wahingotcaikillkäkewä/ JotaJumal
eiwoiMsiä.
.

PysynminäHErranhuonestäM/ CumtM'<
Hljypuu caswain. Luotanain JumalanW

S'M,
MW
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MesHErra am odotan/ Cumuscollisias loh-
dutta / lost iloitzewat he aina.

te mMuiijnratki / Ettet te puhu oi-
Etk tahdo duomitcohmtta? Paljon

paha teet pahude<l caicki / Muillen maacunnas
tllmalda/Tekemästwääryttwäkiwalda.

jumalattomat joHitins cohdust/Perki pahan
Mtowat/ Exywäterhetyxencowan/ Io riu-
tuitzewat Hitins cohdust / Paha am ajattelemat
tW/ CuinKärmet kiuckuwan nähdan.

HeöwatcuinKyykärmecuuroi/Cuinkijnnilu-
titze corwans/Ettei cuulisäändä lumojans/loca

, iuurhywäst taita lumoi/ Nijneihetotteletotutta/
Eit nilt cuin oikein ovetta^SarjeHErraheidänSuuhunshambat/Hei-
dän häjyt neuwonshajot/ Iapahat juonensmy-
osjaot/ Muren jalopeuranftömhambat/ Hei-dänwäjymänspoiswajot / Heidänkiuckunspe-
rät pois cadot.

Heidän pitäcatoman äckiseld/ Cuinwuotawa
yliwesi mene/Pois cuiwa ei ole enä. Cuin Nuolet
ammutut juurwMstld/Rickanduwat/poispuut-
tmat: Nijn ikäns häjyt huckuwat.Nijnhuckuwat: Cuin Näkin codat/Auringon
paisiesratkraukewat/Cuoresanswedexsulawat:
Cl,in Waimonkesteräinen he owat: Auringotheemchdäsaa/ lotcaicowat asuapM Maan.

Ennen cuin Oriantappurat nuoret/ Kypsywät
Zdex pensans pääl / Wwitän / hacatan pois

Nijnheidänjuonens puolituoren/ Hi-
han caut ynnä itz Sikiömms / Pyjs juuritetan
«lonai^.
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Hurscas se siitä iloitze Nljn / Cosca näkecost«päiwän/lumalatto»nanylitzkäywän/jostjalcanspese senWeres sijn / Cusa coston näke tuiman/

Suuremman/ cuin sois olewan.
Ett jocaitzensanoman pitä: Cuittng hurscashywäxens saa / Ett Jumal Duomar on pääl

maan/ Cuin warjele/holhohurscast sitä/ Pahainwainost jawäkiwallast/Rangaise pahat ajailans
Ps.6i. Hiclp Gudh UthaffnnMdes TKron/ic.

OliUtaHErra meit armostas / CuuterucoufemKirwochädästja tustasta/ Ia meille
rauha laina! JumalaCaickiwaldias / SuG/
holho meidän haldiam / jaEsiwaldam warjel.

PyhäHengeshändhallitcon/ Eaikis asioisja
menois;3?euwonandajilllainatcon/Vmmärryil
cmkisneuwois: Ett päättäisit/ >aitzens ainakäyttäisit/Sinon pyhäin kästyisjälken,

Uscolliset Myläiset/ SuoHEßrahänck
wiela/ jotcatotuttaracastaisit; Eikoikiutkeltck
kiellä/ jacatzoisitainhartasta/ VhteisenCansanparasta / Wälttäin abneutt jaylpeytt.

Anna meidänEsiwaldam/ Niin hallita Mb
dacundans/ Ett sinun mieles noudais ain/ Eik
unhotaiscostanwalans; Holho händ ama
mollas/ Ett oikiat tiet ainwaellais/ EiknMll
tielle wiedäis.

Tyranniudesta tuimasi / jamuista wioist tai-
kist/WarjelHErrahändäluiast/jahywyteenain
wahwist: An hänenrauhas hallita/ jacaicki hy-
wintoimitta/ Sinunpyhän Nimes cunniax.

Ole Cuningallem laupias / ja caikill Mdy>u
aina; Meille myös caikill armiast/ SinunPM
Henges laina! Ettcaikin sinuakiittäisin,/ LM
mata ylistäisim/ Seuracunasas pphäs, St
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Secansta cauwas carcot pois / Cum pyytä ain

Mpitä/ EikäCansalles rauha sois/ Eik tahdo
M sitä / Waan meille HMrarauha lain,
WrjelmyösSsuracundasain/Smullescun-
Msuurex.?l. 67. Oeu» nillereatur.
Wmala päällem armahtacon / Ia hywästi
Vsiunatcon meitä / Caswons ylitzem walisia-
W/Andacon meit armollanspeittä: Että me maa
Mundisim / Hänentiens jaoppinswahwan/
Pacanoitten seas myöscuulisim / Christuxen mei-
tlinLunastajam/Cunnianiakijtoxensaawan.
Coco mailma sinuakijttäkön/ OHErrajocai-

tzeilKielel/ Ccucki Cansamyös iloitcan/ Nyt wei-
stten hywäll mielel. Ett sinä tänne tahdoittulla/
Mutta tekemän caikil. Sen saamme myös si-Inustcuulla/ Ettäs nuhtetandex annat nijll/ lotL
armokeriäwät sinulda.

Sinua myös Cansa kijttä mahta / Ia ylistH'
sangen suuresi/ Ett cukin aina nähdä saa/ Maan
Hedelmän candawan tuoreft. Siunatcon meit
Wja Poica / Siunatcon Pyhä Hengi myös/
Wtkön cukin Maan paicka/HErra suutta zaMwättyss/ Senpäälmesanom/Amen.

?5. 65. Balvum me tae.
Ma minua Jumalantäst tustas/ Wedet fi)-
HM sieluni ylitzMsca/Wirta wäkewäupotta
minun. PohjattomanMutaanwajon/Muotoni
Luuttu/ Hahmoni haio/ Cuiteng wiel turmansinuun. Huutainwäsyin/änenirauwen/Näköni
soennut: Ettni,n cauwan/Odotan minun Juma-lan>älken/Hän apuuni cummingkerki.
Ep«lumisttwäkewät owat/lotcpaitz sytä mi-
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nuawainowat/ Maxan/
Jumala minun ricoxen tiedät/ salli heithz<piän wietä/ Minun cauttan cumturwis tnle/M
nunturwillan sinua etzizt aina/Heit
ra älä anna. Pilcka kärsin caickein nähden / Si<nuniaKästyis tähden.
. Muucalaistx tulin Welijllen /

Min Lapsilien / Huones kiwaus minun syZpi,
Pilcat nijden cuin sinua pilcaisit / Minun pzällm
langetaosaisit/ Seminuakipiästlyöpi/ Mini
itkin/ Paastoisinhartasikyll/Naurettin/ Msäkin yll/ Caikistaydyijuttun tulla / luomapw
gis wirtenä olla.

HErrarucoilenlaupms cautta / CuuldclW
nuahädäs/ja ylös'auta / Logast ja WG
Ettei weden kyymiMnualainois / ElkCaim
aucko päällen painuis / Wapat minua wihch
sist. minua armostas ain/ Caswosill
peitä/käännä päin/Minun sielun aufirimnä/H
ta/ahdistuxeslienen. -

Sinunsilmäs pilcat caick näke / Cuin wihck
senminullteke/ Sejydändänrickistrke. Odm
myös täsähädäs / Jos jocuväälleni armahdaii
latahdoisapunikeMj/ Ei kengän ollu/ ei M
tullut/ Cuin sanallans minua olls auttanut/M
olin peräti Hyljätt/Pilcatt caikild jasyljett<

Sappe annoitminun syödäxen / Ia Hticatjl
nosan juodaxen/Psytäns heill paulax olcon/Hel
costoxjalangemisex / Heidänsilmänssottcon!!
miäx/ Landens ain horjuwax tulcon. WuK, wihas heidän päällens/Heit hirmuisudesasW
läilens/ HusnenshetdänkumiNolcon/ MoB
iatsinmtulco.
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IMaslkelsit/ sitäwainowat/ Sijt ihastu-

/ Ettäs angarastomiaswitzat.
synnisi syndin länget/ Oikiudes tykö hei<-

tH pois änge / Ettei malda ojeta Pois pyhi
heit elämän Kirjastas / Alä an kirjoitetta hursti
s«,i cans. Minuaradollist apus aution/ Sinun
Mlles kljtosi lausun. >

' Sesmul paremb/ cuinMullein uhri/ jostKöy-
hitiloitzewat juuri / Sinun elMtes iVydänelä/hErracuuleKöyhäin Huuto/Eik Fangians ylön-
W millän muoto/ Cuinhäneen turwawat wielä/
Maa/Meri/TaiwaskijtMt EttSion
wielajutankerran Sen peri hänen palweljans
siemen/ lotckijttäwätHLrranNime.

?l. 7:. bunuz Israeli.
W. c. O HErra lulMla Talwaji mckM

glsHlumat/cuin edestaisin käy/Täsä Mailmas»Hmaan päällä. Nijt lumalattomit minänäjin/
luurmenestymän täällä. lalon/Pramin/NauslMLewos/Acuoleman hädäs/muus pelMos/Ei
ele he misän tuscas.YlsiiäsiwäkiwaldaiekewätM/Tahtöils pe-
tän caickpäättäin. Luottamat tUrhantäw««ranspääl/ Itzenskyll coriast käyttäin/ HyMäin hywät
nemvot hyljäwät / Nijt laittamat ja sylkemät/
He>llkchawat omat juonena
Kelwattäyty mitä puhumat tääl / Cuin olis

puhuttu Taiwast. HeihinMieldyCansa maan
M/ Heidän juoniansylistä wahwast. Ei usco
humalan näkemän/ Mitähe täällä tekemät/ julk
Jumalat pilcannewat.

losjoldainMastoinsanotan / Seheildätyh-
tehdänLsOä taitama nlsncchotan/Hyl-
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locapäiwä myös waiwata/Aintäytyhänekärsiä.losl näky Jumalinen halwimmax/
malald olis hyljyx / lumalatoinJumalanpa
weljax/Istuman Jumalan sylis. Mutt toisinHErransanas liene/ Cuin heidän lspustanss«,
tienein / Mix tätä pitämän pitä.

HErraheit panet liuckaan pääl/ lost Mdlw
Zewat pohjan/ Ennen
Perät saamat lopun pahan, Heidän Cuwani
cuin uni pois cato/ Eikengän su heist näin sane:
Heil Jumal laupias lime.

HErra omaswarjeletainoastans/Heitä

luopuutästä elost/Se toisell tamall tapalM Si-
nun cunniaxes seiohtu/ja heidän Sieluns autuur.

Sentähdenkärsiä mahdan / Eik ylpeit totella
MUä/ Oikein itzen täyttätahdott / Muistaa ch
loppunipäälle/ CuinHuomejo tääldculkism/TD
surkludestpois olkeisin/Jota ikäwöitzenama.

HERra minun wahwa Sataman / Minuii
paras tawaran olet. Paljokwähäk/ saatuu/saa<
mat/ Sijtäeilucuuolie. CoscSydämesänHw
ges lahja on/ Minun lohdutuxen Turman/ toi<
won / Nijn minull kyll tammat liene.

Waick SieluRumis minuld waipuis/ Caicl
MaajaTaiwashuckuis / Cuitengsydämenw
göstaipuis/Ustalluxell sinuskijnniripuis. Sim
lEju Christ olet auttajan / Osan / Tmwanl
Wapahtajan/ Sinä minua ylös pidät. ,

Tygospidän jaoppis ala/ Se minunilon am
ombi. El cunniat/ corkiatmallat/ Ei tawarau!

/ loist Plallma paljon Mne-l
MW!
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Mä wasian waiwoinkerstanen / SmunNb'inestäsjatWäs.

?f. 77. Voce mea.
W. c. Sinun lygös HErrcl tulen.'

AÄdäs huudan jaetzinHErra / häncuuldeleVminm aändän. Käten ojennan jocakerran/
Vurheisan muistanbändä. Olen sydämen ah-
Huxes/ Unetoin/wsetöinhämmästUes/ Ei salli
Sielun lohdutettuJumal ljancaickistst hyljänek? Ettei sillen ar-
«ensnäyttän ? Hänen lsupiuns nät puutunet?
Osllliupaustans täyttän? Onghgnjo unhoitan
mahta? Eikenätahionepäälcatzahta: OnZ
Mn wihans wuox armons?
Turhan miuäitzenwaiwan näin / Mldlu-Wlcaickwoi muutta. Mxinänsihmeit taita teh-dliain / Tuscas awun anda suutm. Wanhoi

ckoi ajattelen/Endisij apujamuistelen/Euin Ju-
mal hädäs minull näytti.

MuistamuitaHErran ihmeitä sang?
suuri / Cuin omillens tehnex loytsn / Am auttain,
beithädäsjWri. Sinä IsraelinCansasomas/ .

Ules weit ihmeittes woimas / Orjudest sangm
fturest.

Sinuntahtos täytytulla ilmei / Caick luodut
lumdonswastan/ Taiwas/ Maa/Meri/Ilmat/
Mwet/lacaickcoscastahdotcosia/Cujwintal-
,wnMerenläpitzweit/ sinunCansas coscasih-m teit / Jumal sinun wertas ei lsytä.
Sinun työsihmelliset liene/ Tutkimattomat
ncuwos/ Tuscas autta aina tiennet / Nijt cuin

!?l!a etziwät toiwos. Sinun sanas lupa awun
l>w/ Toiwonets sen minul yytkin lainat/.Sinun<!>'MzsljtynGos. Hhiij l»s.
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Cansas perittäwäs pääll/ Caranttpa«
owat / Wärä Jumalan palwelH

wäell/ Päälltungein edes tuomat. Eiwoikächsinun pyhää Sanaas/ Saastutit Kircos poljit
alas / Cans cukistit Caupullgis perät.

Pyhäis meren wuodatit/ cuin meden/
gän heitä haudan / Linduin ruax jaMaanPe<
toin/ Annoit heidänLihans naurain. Z)M
asuwild me pilcatan/ Sanas tähden alaspolj!.
tan/ longcauttahäwäistän Nimes.

HErracuinas cauwan tahtonet / Nijn wihck
nen olla meillen?Etkossyndimandexandane? Et-
kös armahtane meidän päällem? Hlämeitran-
gaisjulmudesas /Muista päällem laupiudM
Armos ann/ apuhum riennä.

Wuodatawihasnijden pääll / Cuin ei sinua
tutatainnet. CuMcansneWaldacunnattM

. Cuin eisinun Nimes maininnet / Mutt stisowot
sinua mustan aina/ Sanaaspyytäwätalaspw
na/ ja pyhää Nimes pilcat.

- Auta meit auttajani Jumal/ Sinun Nimi
cunnian tähden / Wihsllisten Mmudestumi
Armahda päällem/ aux ehdi/ Endisijsyndiämil!
muista/,An andex/lepy/ mihas suista/ Mew«>
waiser olem tullet.

I)litz Käwäistyxem jawahingom / Wiel wi^l»lisild kärnm enä/ Cuin Sydämenkiwun HMM
.vn/ Coschenäinpilcata tienne: Cusaseluiß

johonluotlt? lold awunheillens loimotit?
nous HErra/ costaheidän pilcans.

Ann huocaurem etees tulla / Sorja
lewaisijöapfts/Joita pyytän surmanala/ H^-
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Wwarrellas ratki/ En meturwa toista tienne/
Omaisinä meil turwa lienet/ Sinäp lunasta-
M olet..

Pilcatpilckajillen mara / loill sinuapilcannet
M. Hädäs meitä aina auta/Me olemCansas
ma.Auxhuudä sinua/päälles luotam/Coscmeille
«pu smuld suodan / Nijn julistamkijtores izat.

?s.Li. V«US stetir.
seiso Jumalten seas / japuhui sanoill

NMä/ Nijllejotchänasettisians/ duomarixi
maan päällä. Cuing cauwan te nijn tahdotta/
Wäärinduomitjahallita? lanijtähywi) cadot-
ta / Pahoi wääryten awitta.
' SenKöyhän asian pois heitätt/ Jota teidän
tulis autta/ Hänen oikiudens myös peität/ Wää-
ck duomioncautta.Orwoilasien myös hymyttä/
Pyydät teidän alanwäärvdell / NijtLain edest -
pois lykittä / Joit teidän tulis lepytellä

WaiwaisillOikius andacat/Armahtacatkoy-
hNpäällen/ Sort» jaRadollistauttacat/ Jota
wihatan siell jatäällä. > Waan euei he ketän tot-
tele/ Pimeys heidänkäsit picaisest/ Pahuus myös
Maan wastan ottele/ lasljrtäpostssiastans.

Minä tejin teitälumalix/Ia saatin Cunniaan
suureen/ Cutzuin Vlimäisen myospojix/Iu asetin
istuman juureen.Muttminä jällensalascukisian/Tmä oikeuden istuimest / laMellMaacunnall
julistan/EttHminä teitäwihan hirmuisesi.

' Cuin muutkin ihmiset te cuolet/ MuttCoirain
tawallhucut. Piruldwoitetuxmyöstulet/ Ia
tuslemanalanucut. OHERranouse jakemj/
CMll oikiutta saattaman / Sill sinä saatMaa-
Mnatperij/ Sijs tule meit pian auttaman.

H h tiij
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cuin armollinen olit / Usein sinun Maa<
/ Ia Jacobisicuin Fangy tu--lit/Lunastithettäjällens johtain. Cansassynnit

«ndexi annoit/heidänpahatteconspeittt/ja leppyä
wihastaswannoit / WihasjulmudenpoislM/Coscas parannuxen beit wedit.

Jumalpoiskäännä wihas meisi/MeidänM-
pahtajam meitä lohdut. Wihastuks päällem
Wncaickistst? Sugust sucuhnn wihata tahdot?Etkös meit jällens wirwota? Ett Cansas sinussaisiloita/Meil armZsHErra osota/Täsä tuscas
nyt meitä auta/ Meidän murhemmeisi pois ota.

Ojoscancuullacuitengsaisin / Mitäpyhälu-
malapuhu/ Rauhan lupaisi/ Can<
sallens/ jotanäin tuke/ Pyhiäns hän holhokyllin/
Ettei he tyhmyten tulisi/ Eik epäilisi hänesiollm/
Ia kärsimättömät olisi/ lostlumalall laitos
tulis sitt.

Nijden on hänen apuns / Cuin händilpelkawät ainijan / Et cunnia meidän Maallam
asuis/ lacaickhywinkäwisijan. Ettlaupiusja
Totuus täsä/Kestenäns toisians cohtaisit/ Nan-
hurscaus jaRauha läsnä, / Toinen toisens suuta
annaisit/ lost cukin ilon sitte saisi.TotuusmyösMaastwesoiwan näkyis/ Hur-scaus itzensTaiwast alas annais/ Näin meillm
HERra hywin tekis / Meidän maan Hedelmän
cannais: Näit HErra meil anna Armostas/
hotsyndim/ armadpäällem/ Huyjmhätäm/leO
wihastas / Anna anomisen / out meitä täällj.
Sitt tijtäm smug suull/ sydämellä.

rl. §»»
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?s. 90. vomine reku^lum.

HErra JumalaTaiwast/ OletsinähädHsMeill turma ijäinen ollen.
M cuin Wuoret jaMaa oli / Ia Mailma luos
dliMi/Smälumal ijancaickisest olet.Suuren
smnjawaiwan perän / Lastet IhmisetCuole-
merän. Sanot: Asemin tulcat jällen/ TelH-msienLapset ollen.
Tuhatajastaica on kädesäs/ Cuin yxMinpäi-

wiedesäs/ Cuin yönwartius pois asiu. Cuin
CM wuotawat/heit lastet / He owat cuin yx
mWn. CuinRuoho cohtalacastu/ jocawar-
Mkyllcucoistu/Nopiastehtopoissurcastu/Nij-
Mn/ cuiwa/ pois cato: Nijn ihminen hajo ja
I>»isjaco.

Sen saattamatsynnimjulmat/ Etts päällem
Hastutlumal/lost me hucum näin nuriast/SisWhirmuisildesteketain/Ett äkild täld tematam
Wn/Cuolemankiwull surklast. Sielpahat tysm
Astule/Tundemattomatsyndimsuljet/walkeu-
chn Caswos eteen/ Joiteipeitettä taita toten.

Täst meidän ikäm lyhy on / Elom äkist culuwamGinlmsuuren wihastähden:Wuotem pikems
m loppumat / Cuin jocu jaaritus huckuwa/wng enäkestä mahdam? On eliaicamseitzemän-
Wmend Wuot/ Enin cahdexan kymmend suot/Mnparas/ tusca/suru suur/ Cuinletensekin!>in,tta juur.

Mutt cuca sen nyt uscon? ? Etts tuik tuimastUastunet / Syndein tähden meidän päällem?
"Mgwihaswastäwapisene?Kenabirmuisuttas
Wnne? KengpyytänesijspoispMä? Hsrrq

Hih V opeta
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opeta meitajatteleman/ Ett meidän pitäcummlnz
cuoleman / lost ymmärtäwäisextulisim / Sitt
sydämell ivahwall ain olisim.

HErrakäännä sinuaspuolem, Palweljas me
cuitöngolem/ Armahdawaiwaisuttam. Tä>M
meit pian armollas/ Etteläisämiloitzem awullas,
Huojennafurkiuttam / Etts meit cauwanwai,
wannutolet/ lotconettomutkärsinet olem/ Meit
iloL ilahum Mllä/Nijn sinuakijtäm ijätMcn.

Armo tyss osota palwelioilles/ Sinun cumas
heidän Lapsillens / Sen jälken sydänmeis pala:
HERraZumalmeillepyis olcon / Apuns canz
tyaöm aina tulcon / Saikin tätäanomjahalam:
Kcktem työtHErra täyttäkon/ Ne meidäncans-
sam päättäkön / Caick hywin Sielun Ruumin
puolesi/ Nijnainakhtäm suasenedest.

rI.Z l.Oui K»di«r.

Wnenhuomansanda / jaCaicklwaldianwW
josasupi/Hänen tygöns toiwons canda. Se jan»
HErrall: Sinäminun turman/ Minun Juma-
lan/minunLinnan / longa päälle aina
Hän wäkewäst minua pelasta/ Käsittä) änpahast
paulasta/ MraatelemanRuton mallan.

Sulillansonsinulwahwan marjon/ NaM
wihollisteswaino.Sinu suojashäne Sijpems au
on/Rohwais sinuas/älä ole
wchwawacuus / 101 l lujasi lupais tulla apum
OnKeihäs / Kilpi/tukiturwa / Cuin lamll ei

anna sinua/ waan waarast wiW autta/
jast sijhen sinuas turmat. , ,

Yöncauhiancauhisturetjulmat/ Pehämm
ei sinua Pidä / WnM stMwäistt NuM
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«uimat/ Ei sinuhun osata tiedä. Eiktartu tauti
Mpimeisryhty / Etkßutto/ cuinpuolipäiwän
lyippy, Waiktuhanensiwuscaatuis/Kymenen
tchac oikiall eurill. Silmäts nähden nukistuis
sM. Ei cultengan sinuun sattuis.
Sinä silmilläs iloascatzot / Cuing pahat palc-

ws saamat. Se piimäinen on sinun toiwos/ Ei
sMwahingonhaawat / ItzHErrahurscas oa
Mturwas/ Cuinwisust sinua warjelewaaras.
Omitän pahutsinuacohta/ Jumalanarmostja
M/ EiwitzausmikänMajaaslähest/ Ratk
rachas saat olla totta.

KmustHErra on Engeleilkästynsanda/Kät-
kMn sinua jocahetkes. Hepalweluxenswisust
Mäin/ Wartioiwat sinua wircasretkis/ IaWns sinua candawat / jalcasettes olelöucka-
wä: Waicks käysit jalopeuran pääll julman,
MyrckyisenmyssKyykärmen/ Eip wahingoitze
myrckyLohikärme.Sillitzsinustnäinsanolumal:

Etthän minua halaisjaikäwöik/ HänenminH
hmst päästän. Hän tunde minun Nimen pyy-
ms/ Warjelenhändä jasäästän/ Hän auxhuutaminua/ händcuuldelen/ hänentykönänstuscaso-
len/Hänenpian pois temmansield/ Cunnianwij-
meinsaatanhänell / Rawitzen händ pitkälliM
Hand autuuteen corjan tääld.

?l ps. Venus exuliemuz.
Mn weisatcamHErrall / Meidän Autudem
>»turwall/ Käykämmyöskijtoxell/hänen eteens
laWlmeill/ SillHEßra suur Jumal/ Ylitzcaickein lumalain / Cuningas stiur woimall/
fllllllcaickeinCuningain/VxinänsHerrainHerra

Hmen Kädestns »n caicki mitä Maqsa on,
Mwttcn
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Wuorien eanscuckulat/ Meri/ Maa omans o-
wat/ Näit caick on hänenKätens tehnyt walmi-siainpäänäns/ tulcatcumartacam/ Polwillem
lanqetcam / HErran meidänLuojam eteen.

H än meidänlumalam/Händäme aina cumD
ram/ Me hänenkättens Lauma/ Elatus Cansa
oma. Jos nijn
älkätpaaduttacoSydändän/ CuinaMhaikiu-
den/ corwes tapaht.

Siell Isänne kiusaisit minua / Minun työn
nähdä sait. Kärsein tätä Cansa näin neljäkyimnd
Ajastaic/TallCansallsanoinnäin-.Sydämelhän
exy ain/Eik oppii minun teitän tahton/ loil wilMsan mannoin / Etteipidä minun lepoon käymän.

Cunnia olconlsäll / kiitos suuri cansPojall/
Pyhälle Aengel myös / Cuin meit autta oikias
tyos. Cuin se ombiollutalustaina/ nijn myös nyt/
joijancaickiseldnijn ijancaickisehen /

malall ainoall.
10;. Leneäic »nimg.

«.c5/Zlist hänen Nimens pyhä / Minun SielunkijtäHErra/Aläunhoda/Mitätehnytonminull
Hywä/Ettarmostans/ juurcohdastans/ Minun
paxanda/ andex anda MinunSyndin/wicania
nuhten/ Ricoxen ja myös muut puuttcn.

HänHengen hädäst aina päästä/ Cuolemst
M/Armonsylhäld anda minun saada/ Lahjans
laina/ tawarall täyttä/ Caunist minua Wtn/
Hänen hywyttäns kijttä mahdan / Teke tuorex
minun / ja nuyrex/ Duomion tuotta/oikiunsaatta/
Caikil cuinkärsimät wääryttä / Mdäpahoilda
paitzi syytä.
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MostM tiettäwäx tehnyt on / Tchtons cuin

hnwäon/ IsraelinCansallkästyns/ HErra on
halulsesi laupias/ Aiwan armias/ Kärsiwäsuu-
resthywydestäns / Eihänijäx/rijtellijax/ Wi-
haanhidas/ eikijätwihas/ Eiksynneisyynjälken
lcha/ Eik pahan tysm perän meillemaxa.

Cuin taiwas pääll maan corotet on / Niin
HErraandawaon/Armonspelkäwäistenspääl-

!e. Cuin cauwas lännest sijrtty on Itä/Nijn meist
poispitä/ Meidän pahattecom täällä. Cuin Isä
mchtaLastaarmalM NijnHErra ikäns/ armoi
Mnäns/ Armahtapelkäwäistenspäällen/ lotc
Md aurens huutamat täällä.

Hän tietä meidän heicon menom/ AM meis
on/Olemtomucuinvoismuke. Cuin Ruoho/ on
Msäns ihminen/ Cuincuckainen/ Cothcucoisiu/
Mapoislauke/ Cosc Tuuli Mll puhaldapM/
Eikkestä enä/ eik sians tienne/ NijnNld elom me-
ne / Pettäwä tääll meidän ikäm liene.

Ijancaickisest iiancaickiseen / Hywäin ylitze/
HErranarmotulottuwat/Hänen oikiudenspysy
nijn/ LastenLapsijn/ Nijlcuinhänenlijtosanso-
mt/ Ain kästyt muistain/ Synnistsuistain.HEr-
ra isiuimens on Taiwas tawoittan/Sanan cautt
Waldacundans /Lewiäp ylitzecaickein Maacun-
dain.
KijttäkätHErra teEngelit/ Wäkewstkem-

l>it/ CuinhänenKästyns teette/ EtthänenSa-»llns äni cuull aism/lostcunniansaisi/Häne So-wäkens hända kijttä/ Palweliat te cuin hänenchtonsteet/ Caick hänen työns/ cqikis paicois
ms/Kijttäkätkitwan HErra/ MnunSielunWH«ndmo.ziinftrWN.
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Se sama wisitt.''kijtäHErm/ Ia

tt.ci/mens ylistä/ Sill ett hän monen kerrä/ Cun-
nians Christityil julista. Synnit andexandaai-
na/ Heicothäntekewahwax/ Armons hän meillelaina/Cuolemastsaatta wapax/Runsasthän mei-tärawitze/Hengenwoiman myös uudista/
den mikille taritze/ Wiattomatnuhteist puhdista.

Hän meillen ilmoittapi/ Hywän tahtons/tiensjMeuwons/ Mielsitte myös osottap!/ Armons/suosionsjapyhät menons / Hänen wiwns pian
loppu/ Eik ansion jälkenrangaisemeit/ öaupiuten

, ökistmysstottu: Ia lohdutta murl>eilistt/ Cm
on Maan pääl lewitett/ Nijn armollani

m.eitäpeittä/Cuin Itäon Lännest eritett/Nijn hän
synnit meist pois heittä.

CumlsäLapsiansarmähta / Heidän nuhtens
unhotta pian/NijnJumal meitpuolens carwch
ta/ Josmeturwam häneenijan/Häntundemei-
dänheiconluondom/Ett me olem tehdyt tuhwO
Ia olemwerramtruohon / Cuinhaja ja cucoiji.:
puhtast/ Cosc tuuli sen pääl pchele/
tastu/ Nijn Ihminenäkistmysspuuttele/ lap
Mpojeslahastu.

MuttHErran armo onwahwa/ NijtwaD
'euinhändpelkäwät / Ia pysi)wät hurscan aina,
Kästyns jälkenmyöseläwätt Taiwason
Istuimens/ lahallitzeiMcaicklsest. TeEngck
hänenkästyläisens / CuinsaarnattewöimalliMVeidän myös ylistämän pitä / Luotudm cVs

' HErra/ Minun sielun myösainaW/ lu<
WM monin kermn,
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?s. ,«9. veuz liluäem mesm.

W. c. lumaia suurejk hywydcst/ ic.
«>Hristus wastan wiholllsians/Ia wamoitans
Emalitta waikiast / Cuin hänen oppianö/ 0-
Mlisz Wihawat/wainowatwieckast/ Joit
MM kiro ja sadatta / Cuineiannaidzenso-
Ma/ Eik ojennu olkiall Tielle.

Heitracastan/heille hpwä teen/ Wapahdan
Mspirunwallast/ Heillebnwääratk rucoilen/
Wan pois wetätiesi wäämst/ Opill oikial oje«
taannan/ Sanancautt saatanAutuut saaman/
Wcohennan/ corjan/ heitholhon.

Heminua/yppian/ omian wastan/ CuinMa-
ilmasOrjana
lasta/ Wastanwäkewästwainowat/ Pilckaa
puhumat myrckyisel mielell/walhell wääräl
lallKielel!/ Pois polkemat omani perät.
filcanpucuhun heitä. lulk jumalatoinannaylitz
M/ WiemänheitwillitysTietä. Perkelheitwäkewäst wallitcon / Cadotuxen cahleill hal-
litcon/ Olcon cocoElkimäkirctt.

Synnixßucouxetrauwetcon/ Awun anied
HMtyt ölcon. Hapiän cans wirald pois panya-
tm/ Toinen jälsian sensaacon.' Conowhamencalun coriatcon / Heild oudotomatcaick ottacon/
OlconyloncadzotutcMld.

Isäns/ äitins synnit alat / MuistosHErrancksolcon/ Heidän päällänspysykön perät/ Hei-Mcowin cosecon/ satwawn/ Kestenikäpäiwät
Wtmon / Elo-äkild cohtcacketcon/Häpian canSloppuun heildä.Waimot lM Mn / M can-
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daman suruista sydänd. Lapset waiwaisna or<
woin olcon/ Culcuinkerjäyfisräykon. Sikiättoi-sespelwos puuttucon/Pericunda caicki cadotcon.Heidän Nimens unhotet olcon.

Ettei he Autuuttahtonet/Eik siunaustasaada,
Heild siunaus cauwas carconne / HeistAutuuz
ercanetaamman. Tahdoitkiroust saada/sesal,
wa/ Päällenspypditcadotustcauhiat, Taitotta
tapahtu heille.

Tainpäällens pukemat cuin werhans / leng
ean§anscandawataina.TällcuinWyslläw!)öt«
täwät heitäns / Eik moi pois pUldäns panna.
Cuin juomasisill juoxepi / CuinÖljy Luihin lu-
japi/ Wahwast sisällyxijn wajo.

Nijn heihin kirous kijnni ryhty / lasadatussattu jasalwa / Coco cadotus itzensimem yhti)/
Näin caickeinW käycowasi / Cuin minua/mi<
nun oppian/ opettaitan/ Wainowatomiani
liaica / Nijn totta tapahtu heillen.

?s. lio. Dixit vominuz.asuma Taiwas / Christurtl'VminunHErrallen / Sinä oletPouan w,
cas/ Mdencaldainenwoimallen. Istumim
vikiallkädellän / Sijhenast ett minä sinullwetl-
len/ Wihamiehes astin laudar.

SinunWaldaswitzanSionisi/HErratch
to uloslähtttä. Sieldämyssstnas iloisesi/VM
man äärijn lewittä: saikis paicois sinä hallihc
WihMes!kestell wallitze/ Että he pchude!-
lackais. . ~,. ..CoscasuldpijnallasuuM/Synnlnpzällwa!-

lelduhrisiyulmdetän/»
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Mwutsynnytetän/ Nijncum yxiamu caste.

sna mycs walallans wahwist / Eikcadu
Millän Ajall/Etthän sinun asetti papix/Melc-
Ddchin tawall. Sinä myös ijät nijnpysyt/Si-
ijwanha Uhrij äläkysy/ st pijnas cautt pois lacka.

Gmtähden moni myös wihastu/ larijteleu-
ftwasias/ Mutt sinämatzdatsijt ihastu / Ett
Mmonsmuncansias / SuuretCunittgacwi-
Mns/ lotcnaurawatsinuapidoisans / Mu«
ftta hän cohtarickn
Hän tahtlswäkewälmenotl / CaickiMaacuw
Mduomita / EikMärij MM lewoll / Mutc

Cmppan heitä somitta Pirun jouckonscanfa
>ck>/ Wallan bäneld myöspois wiepi/ EipsitH
PNH estä.
Mutt ennen pitä hänen cuöleman/ Ialihasans

Uimänwaiwan/ Cansans näin tuscast suoria
M/ Nnntuitt oli puhuttu cauwan/ Colmanden
Dän sitt nouseman / Ia ijancaicklsest hallitze-
M/ Nijncuin suur waldias HErrä.
OlconlumalanTaiwasi kijtos / CUnnm ja

wima alat / Cuin piti cMammelijttons/ IaWstmeitpois palat / Hän itze meille nijnwan-
mla omall suullans myös sanoi / Cucast meit
wWat mahta.

?l. iii. Leutui vir.
Mtuas se cuin pelkäHErm / Hänen täffyns
<Ma monen kerran/ SenSiemen on wäkewH «

man pääll/Herrald myös hywäst siunattu tääl.
Huone hänelt hywin Mot on / Nlckaudell,

mniall myös muutoin. Pimiäs saa hänpaista-en wäloN/Cuin walista sydämenhcituN.Hänhywätew mielisestlaina/ Öikeinjatoi-
Ii Ml
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melpuhu aina/ Hän pysy ain ijäisen muiston/ °l<,<'
sta caikild cunnial cuuluwa on.

Jumalantygö turwans pane/Eik pääl carcaustpeljäne/ Hän loppun astpysy wahwan/ NäkMhollistens häpiän saaman. ,Mielelläns omans aldix anda / Sm köMkylltarjoxcanda/ HänsijstulehurscaudensMs,
Corkiall corgotetux cunnian cans.

Cuin Jumalaloin sen näkcwä on / Sydämen,
kiwust pyortywä on / Caickhänenhimons aiwoi«tu.ret/Hois catomatasti perustuxen.

?l. 117. l!,«uäHle vominum.
sKLlelujallollLujall/TeCansatcaicknäinhuw
>»tacatratk.KijtetJumal suuret Cunnial/locaaicoin Sananssuomeill caikm paicoin.

Armostsulastauttimeitluiast/ Synnisi/ M
hast/CuolonKidasi/PirunKädest/Helwetinl)H<
däst/CautChristurenpyhän PoicanslEsuM

On hywydesi näin meitwarjelain/ Pirunjw
nist/mahingoistmonist/ Opistwääräst/ Sielun
waarast/ Meil totuuns toi/ tykönäm wiell Msen soi.

IloWeisull/ KijtosLaulull/ TalwellKejN
F)listsslsäll>Pojall pchäll/Hengell Hywäll/Cck
ollut on alust/ nijn lackamat kijtos olcon.

waiwa päällenkäy / HEnan
silloin huudan/ Hän minua kyllä autta

woi/ Niinettstcauwascuullan/ HänonseftM
yxinäns/CuinGYlun autta waarasi/Senpchan
huulenhyminäsi/ Ia wieckanKielen paulasi. ,

Mika taim olla huonombi / Cuin yxiwmai
KlOEosc hän pahyis Mis ymbi/ la^wahlM
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Mämieli / Hän on nijncuin yhden wäkewän/
Tcräwä tulinen nuoli / Wahingotwalmis teke-
män / Ia pitämän häjyij juonij.

Woi ett minun pitä oleman / Mailnps nijn.
Mm waihell/ Cuin minuavyytäwät cuoleman/
Zaama alaspainell / Minä elin ainasowinnoll,
tuimain jaKrrein keM/ Coscminä heill puhuin
suoMNijn he minua pydit esiell.
MuttHErran olcon suunkijtos/Cuin minua

Miautta/ Nijldäcllinonsijnälijtos/ Ettsaisit
muahautan/ sNinä kijtänmyösHErraChri-
siusi/ SM myöspyhä Henge/ loca minua edes
wie wisust / Ettei M saakengän.

?s. 124» >iili vominus»
AOseiHErra auta meitä / Coscwihollisttso-
Wtiwat cangam/ Ia tacaperin lyö heitä/ lotcmitä pytäwät ansan. losti hättlsraeliz war-
jck/ Ia itzecanssans suojele / Turha on caick mei-
l>jn'tecom.

Ihmisten juoni jawäki, Ei meitä peljättä mgh-
d». Se cuin Taiwat jaMaan teki/ MeitäheisisMtaita. Costa he owatpahall juonell/ Sil-lch onlUmaitoisell mielell/ Cuin toimitta caicki
tzwin.
, öeowätkiucusjäwimmas/ Ei wöimcitkärsi)
W. myös sulkeheidänkillans/ Ett jäisit
mit ylosniellä. Cuin allot Meres pauhawat/,
WhemeidänWertamjanowat/lumalTai-
MitänHhkon.
Mn tiedä / Ia heitäns Chnstityx kehumat/Bdmeloja puhe on"pyhä. O HERra sinun

liii Nimetz
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Nimesheitos/ Heidän coirudens on peitos/ Cu>,
mg cauwan sitä kärsit?

Se ombi myös heidän lijttons / EttMD
tei saanet meitä wauloms. Heidän Nuoransapoickcatkeis/ Heidän Werckonsa myös rackch/
Ia menijn wallallens pääsim.

OHErrasinänijtä lohduta / Cuin owatku,j
sauxes/Etttahdomyossimlstasluowutta/lotca
sinua huutamat auxens. Sitäme usein lujemm
Ia itze aina tunnemme/Ett ston sangen tosi.

Waick wihollinm wielä meitä/ Cadchtija
myös waino/ En cuitengantoiwonheitä/ Eiig ole
hänen edesäns caino. SiU st cuinmaan jaTai"
wanloi/ Auttameitä/cuinkylläwoi/ Senminj
wchwasti uscon.

?s. 117. Vominuz «e^ik.
MOseiHErrarakmnaH'<onetta/laylöspid<!

menoimyöstoimita/ja caickijw
win lijtä/ Turhan st muildylösraketan/ TvM»
caluyhten haetan/ huckan myös työtätehdan.

Ellei HErraCaupungitwarjele/HolhoLiw
noija Tornij/ Ia töisäm seas carkele/ Itzemyis
lijcuta sormij: Joshän eiwalwo ylitzem/Turhan
juoxem japyrisem / Wartiat myös walwowat
huckan.

Sen teettä te myös kyllä turhan/Ett alati
heselät/ Unesinousetylönwarhain/ lahilM
käyttä lewät / Syöttä sitt leipän surun cans<
longHErra anda matesans/omille ystäwillcns,

Lasten tähden tejuoxelet/ Iasuurta murhetpx
dät/<>destänmuita pois syöxelet/ caluheilien cocon
pydät/ LapsttowatHErranlahjat/ EuinlM
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tarpm kylläHina / Ia murhen heistä pitä

Nijncuin sotamies kädesäns / Tundewasa-
nWsjanuolms/ Jottahän wetäpi edes/ NN
wariele' Pääns ja Suolens / Nijn Nuoret
Mrra myös tunde/lotc hän silloinSotaan tun-
ge/ Costa hän autta tahto.
Autuatowat/joidenWijm/ Sencaltaisij on

chnäns/ Eip yxikän heitä saakijnni/ EikWiha-
inies heit häwais / Cosc he puolestans sotiwat,
Piäldäns Wihollisij otiwat/Nijn heidänmyötä

WielH toisin.
/tt-Llei Cartanoit ja taloja / Jumal ylss pidä

jaota/ Lahjojans '

Mc laina/ losei hän mlostoimita/ Mitätäsä
tilien tarwita/ Turhan täsätyötätehdän.

losei lumaliseU wäelläns / Jumal hallitzeMaacundi/Caupungeitcaitzekädelläns/Warjele
Waldacundi/Elleiitz anna armostRauha/Tur-han Herrain neuwopauha/ Wartiatcaickwal-
wowat huckan.

Te cuin pyrijtte ain päiwillöill / Sitt surunms syötte leipän/ Murheill/ epäyssuruill/töill/tehdärickax teitän. Jumaledescatzo omil-
wTarpet/ jaandaylläisens/ locuinhema-cawat parhain.

Jumal on teille suonut / Joisi pidätte
wrhet paljon / Joit Jumalwiisaft on luonut/Heitwijsastelättätahto / Itz heill elatuxen edes
mo/ Werhqn/ «rpen anda tahto/ Näit heill jo
wlmit liene.Nijncuin Sotamies Kädestäns / NuoKnsMbl!cungtahto:NijnNuorijlumalehdostans/

Ii iij Ihmein
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Ihmeisest edescatzo. Miehet waimot »vieraildaNaild/ Saattayhtenihmeisellaill/ Ilmeihcithpwäst siuna.

Autuas st jollaon kyllä /- Sencaltaist nuorta
Wäke/ Ei hän häpiän taidatulla/sens näke/Cuinhänporteis heit puhuttele/Oikiun
edes myss juttele/ Asiasans wahwanpysy.

Isä/ Poica/ Henge pyhä / Mueoiila hartast
mahdam/ Ett soiskäden käyndö hywä/ Taloin
tois/ cuittehdä taidam/ EanswarjelisWaldcv
cundam/ Rauhan annaismeidänMaacundam/
Meit Sijpeins ala suojais.

?s. 127. onms3,
s)sMtuas st cuin pelkä HErra/Iahänenkässyni

seura/Käms työ sinunelättä/Ia onnmtygss wedättä.
Emänd on sinul uscollinen/ CI,M Wijna pmm

oxahedelmällinen/ Lapftscuin Öljypuun wcht/ -
Psytäs ymbärill seisomat.

Catzos/ cuingstmiessiunatan/ lacaikellhy-
wälllahjoitetan/ CuinHErrapelkäpiaina/ O-!
nen Sanansrindans myös paina.

Minä sanonsmul totutta: Sionist Jumal si>
vua lohdutta/ Anda sinun nähdä
rusalemin myös hywinckäywän.

Näkewät myös sinunsilmäs / Ett Lapset sinul
lisändywät illmis / lotcrauhas sittsaawatM
Istaelln cans Msan päällä.

tHosHErra tulen / Ia huudan
walwas / 3lwa Corwas äänencmilei

Mmlnustman?cauwas/ Jos sinäsMtM
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M/ Ia wäärydettahdot luestel/ Cucawoisi-
Mcdestspysy.

Jos me sijs chnnistäm tahdom/ Wapax ja
jchw tulla / Siihen ei mahdu ansioni/ Saa-
man, sm pitä muulla/ Jumal suuren Armons
cautta/ Tahto meitä nijstä autta / Händä me
Uwikemcaicki..,

Smtähdcn työni unhotan/ loca eisyndipei-
tä, Ia Jumalasiturwan otan/ Toiwonmyss
hjnehsn heitän/ Hän alatminua auttapi/Cuin
Mm Sanans lupapi/ loca on sangen tosi.losbänwielfiusapi meitä/ laawuncansia
wijpn/ Cuitengin odotan händä/ Hänesmyos
kijnniripun/ Hän luullanolewan Hirmuinen/Jo-
ia on sanqesuloinen/lawalmis auttamancaicki.

Waick me olempahuttäynäns/Ia aina syn-
nis eläin/ Nnn cuitenginarmoi päänäns/Tahto
l)inwarista päällem/ Hänmeim synnist päästä-
pi/ lariettaudest pesepi/ OlcW hänen'ainoanlijtos.

Ps.izo. Vl tig afHiertansGrunbe/ «.

huudan HERra/ Caikesta sydä-
Hlmest/ Ah auta tälläkerrall/ lEsu armolli-
scstl Awa sinuncorwas wielä/Cuuleman huu-
dan/ M minuldapuskiellä/ Mucheisjatu-
Wn.

Jos oikiun jälken synnit/ tahdoisit duomita;
Nijn huckuisin caicktyynni/ Eng wois witän
Mätä/Mutt sinä armosi ricas/ Hidas olet

Sille cuintunde wicans/ lariendH«tuman. '

Caiken minun turwan panen/ O HERra sas
«asMtl/ Sijtä ain awun sanen/ Ehk cuinga

Ii mj täWis
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käwistääll/ SielunamHErra toiwo/lahäM
odotta : Cuin wartia yöllä walwo / lapgim
toimetta.

Israel lujasi luota / AinHErranhywytem
Hän sinull awun tuotta/Ia autta aututten: Hin
synnit anderanda/ Suurestaarmosta/ IstaM
awuncanda/ Iatussisi pelasta,

MNnä yxi yhteys/ kestcnäinen rackaus/ M
VslillweljestenElon: Vnnäyhdesasua/ Ilnm
yhtänhasua/ Weljexetomallehdoll: Hanambon mielistilo/ Suloiscmb suotuist Elo/ Caickein
calleind Caluu jalo/IaparastMailman meno.

KempiKyläistenkestell / TaloistaicaulM
sten/ luuv paras Paricunnas, Hywähän hallia
tuxes/hywa oikias opetuxes/Sim HErran Sm
racunnas/ Tälltaloshywinhallitan/ Walda>
dacunnat mallitan/ Seurqcunda edes seisotan/
Hywin caick edes catzotan.
' Paramb Balsamij parasi/ Oljuwoidettabaja/
waisi/Sep on HErran Hengen woide/Hyodch
semb ajaist nestet /, Callimb cansKesäist caM

>! Cuinmaantuorextehdä woipi. CustCuckM
cukoistuwat /, Metzätmyssihastuwat/ Laihot
caickleitzottawat/ Hedelmätcans kljruttawat.

Sinun Jumal ssunaurens / Menesiyren w
pauxens lupais jakästi pysyy, Rauhallisij rM
sia/ Lapsirens lausu tästä / Suomaan periM
kysy. Työt menesiywäiset owat/Caick menot tel<
mehen tuomat/ Suo.sioisten sowinnot / Wmick
sien olennot.
Wuhaanrakenda Rauhan/Warjeluxen, wch



MMha/ Suotuis elo yhteinen. Seuracun-
nan suosio / Oikian opin yhteys/ Ainaauttaau-
tuucen/Itze näin Jumal lupais sen : Elonalino-
>msm/ Mnnilon ihanaisen/Saada pximlelisten.

Ne eripurauxet tuowqt Torat / Tappeluxet
Taloin/ häjythäwitpxet. Saattain Sodatca-
pinat caick / Rauhattoman menonratk Walda-
mdain cukistuxet, Opis pahan pahennuxen/ Oi«
fiald tield erhetyxen/Sieluncans cqdotuxen/lost
Jumal suocon warjelMn.

NUur wirtais wieres Babylon / Me suurellWsurullisiuim / Costa mielem muistui Siom
Wuodatimkyynneleitparcuin: laripustim car-
wallmielell/ Candelem/ jotchywätliene/ Ratk
pajustohonpaxuun/ Cuinonsimäwierasamaas/
losa me pilcasa pahas / Pidettin waiwaisnawaljun.

Olim siell faneina cauwan/ Ainkärftim suruusickiät/Kästir meidän pchatpauhain/Iloita itcu-
samilktät: Winhäwyttömäthäkytit/ WirttH
meildiloista pyysit/ Mieltcarwaudex huuten:Weisalcat nyt weisu caunis/ loca on tehty Sio-
nis/Iakyll cumajais cuulden.

Näin suures surus täst kerrall / Taidammek
Mtäällä/ Iloisesi weisataHErrall/ Wirttä
wieralla maalla? lerusalejos minä sinun Maas/
Ahotan/mahtaHErrataas/ Unhotta oikian ka-
ten: JosenainaSionitamuist/Kielensijtkipeist,
wuist/ Tarttucon suuni lakeen.

Alinomatjos en ylist/ lerusalemij pyhä/ Wiel
wäsynyn murheistsywist/ Toiwotahänellhpwä.

päiwänä / MuistHErra Edomill
Ii v läma/



Davidin492
tämä/Culnwimasi huuta taisi: Lyö/ lyonw,
han/- jouduhäzyis/ Ett perustoMgmtäydyis,
Käändy ylösalaisin.

Sinull ssjs häwytöin Babel/ Eik HENra
muisiamjallens? Costainpilckas cowall M-
dell/ Ia saattain waiwa päälles. Autuas on
Masinun juones/ Oman Owes eteen tuone/Iasillä mitalthywin/ Mitta cuins meille mitan lie-
«,et/ Autuas sinun LapsespKnet/ Armottomasi
paista Kiwijn.

sinä minuntutkij tiennet/ Tunnetmi-
M)mm tiedät caickpienetk/ loco istun/ nousen/
macan/ Näet caick tyynni/ edesttaca/ Taam-
bataiaturen tiedät/ locatahold minun ymbärs
tierrät. ,

Ei ole Sanacan kieleni pM/ lotes cM
tiedä tääll/ Mitk edell jälkin minull tapalM
Setoimituxellas johtu/ Kätespä ainpäM
maca/ Paitz tcchdoms ei minull mitäntapaht.

, Tämä tieto minull tarpelliwn / Ia on ylon
ihmellinen/ Sangen cans corkia callis/ hywä/
Ylitz käyymmärrystfywää/ Tietos/tauos/tecos/
ihmeis/ Tunnustan/ ei woikäsittä täs.

Cunga sinun Hengestäs menen? Cunga Cas
wostas pakenen? losylss Taiwas astuiim mi-
nä/ Sielä edHn olet sinä/ Ehk
tin tulisin/ vieläkin minunedessn olisit. ..

JosAmurustonSMet minullMrin / M
mWn Merenääriin/ MinälendDn/ja asuift
siell/ Kätes minun sinne weis wiel/ Sinunoina
Kätes caicktäyttä/ lot ei mim wälttä/ se M
nunpeittä.

«,^,

o"
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sanon: Pimeys peittä minua muoll/Nijn

yin täyty walkiun minuU 011/ Sinun edesäsei
MumPimeys/ Ole Pimeys/waan walkius/
Z)owalaise cuin päiwäwalwain /Pimeys pai-
sta/cuin walkiuswalkiain.
Wallasas on minun Munascuun/ Halun/hi-

mon/ myös menon muut/ Mincohdus minun
ymbärs peitit / Wahwan warieluxes näytit.
Kijtän sen edest sinua toden/ Ettihmellisest teh-
ty olen. .

Ihmelliset HERra owat tyss/ Sen nähdH
taidan tiedän myss/ minun Luun ollet sala-
tutsinuld/ Cosc olin Hitin cohtun tull/ Siinsa-
laiftstehty ollu/Cosc alhall maas olin luotu.

Minun walmistamatoin oloin/Näki silmäs en-
nen cuinsminunloit/ Luut/Suonet/ Ioc« lä-
sw/ Ikäpäiwätkcaick/ cuin minull olemanjpiti
ratk/ Ennen cuin ne edes tulit/ Jo sinun Kir-
jottirjoitetolit.

Jumalcumgcallitminull owat/ Ajatuxes/ih-ms luomat. Cuing lukematoin näiden lucu/

!uur /Eng wois waick lukisin nyt juur/ Ne saman
lugun ylitzwoitta/ Ain sinun tsitästuM totta.

loscas Jumal.tuimat tappaisit/ Wericoi-mminust pois ajaisit/ He pilckawat sinua/ ylpiät
mat/ Paitz syytä sinua wihmvat/ Täydellwi-
M/heitäwiha/ lostjällensminu wihawatijan.
Tutki sijs minua Jumala/ Eoettel Sydämen

»Hasa/Kiusa minuaKästylläs/ tutkiAiatursn/mnon muutkin/ Jos tien pahan päällä lienen/hm autuun tielle minua wiene.
M ylWin sinuakiittelen/ Ctts Sijpeisall

MW suojelit/ Minun luonnut tchnpt/bolhon,
cajn-
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cainnut/ Cmns olet juurparhain tainnut/ Tai
tieto tygss turwan saatta / Sydändän syinpst
pois palautta.

W. c. Tygös Jumal Mwöitzen aina.
Sydämen/Sielunkijttäkän/ HErro
auttajat aina. .Päämiesten pM tm

watanturhan, Ne Herratei auttataine/ Itzo«
watawuttomat ihmiset/ Synmstt/ sairat/cuolc<
watset / loideng apu turhan rauke:.

Ei nijn corkiat Cuningast ole/ Eik ihmistnijnjalo/Cuineihengensylönanjacuyle/Mullax,
tuhar/tomur tule. Caickein Md täyty culkepois/
Heidän juonens joututyhjän myös / Canscaicl
aiwoituxens hucran.

Wtuas Jumalanitzens luotta / HändauM
huuta aina / Hän apun on hänell hädäs totta,

Lohdutuxen sydämeen paina/ Händ eikengän wol
cadotta/ Itzlumalhändturwinsotta / Händ
holho/warjelewisust.

HErran woima on puuttumatoin/ Cuinautta
am suutta/saatta/Taiwan/ Maan/ Meren/caicl
cuin nijs on / HERran Käsi tehnyt on caictig/
HErran lupaus luja liene / Eik?tänpettäfttM>
ne/ Wahwastuscowaisiansautta. ,

Waickas wäkiwaldakärsinet/ HErran perän
odot jatoiwo / Hän puolesias puhu jasotine/AY
ta woi/ taita jatahto/ Awuntuotygoturwanw
tensv Saatta oikludenuscowittens/ Pahainpa-
huden pois polke.

CaKll cowall näljäll Ajall/ Jumal omians coft
jatttietä/Ruocki/rawitze/ruaUjuomall/Tarpcn
Wrjonainpiß / FangitpäW Tornein poW!'^



Puldeist/cahleist/pahastpäiwäsi/Wihollisetcars
«tta cauwas.
HErrasokiat näkemänsaattä/ Murhellisctila-

«a/ Sorrut japoljetut ylssautta/ Ojenda oi-
Wcautta/ Cuin oikiut/totut tottele/ HERran
Moon turwaele/Händ racasta itzelumal.

OuooiwieraitHErra warjele/ Hädäst/ waa-
«>stheit säästä/Orwoionnettomij auttele/Wää-
ryst,wäkiwallasipäästä/ Lestist muistamurhen
fitä/ Holho heitäkädelläns peittH / Heidän ylon-
chens eosta.

hajoita jumalattomain/ Aiwoituretja
A, Työtchhjärteke/juonetjulmat/ Mwilonckcottawäljän/ HErraonCuningas ijaiuaicki-
sest/ Caick wallitze woimallisest/ "Seuracunda
Mlujaweisa.

?s. 147. JerusHltin.
Mrusalempyhä Caupunq/ Kijtä sinun HEro
Äras wahwast/Sillett h)n on ollsinull apuw
Wnsinun päästi myöswaiwast/ Hän lapses hy-
wäsii siunaisi/ Sinull myösrauhan lupaisi/ Cm-U hywällhän sinun täyttä.
Sanansjakastyns sinull lähet / Cuin onnen

luwatmyotäns/ Einijtestäfaaeliwähet/ Ettei
Mätä työtHns. Lumi jaJaanijden edes sulapi/Wirta myös pojes cuiwapi / Cowus ei siellä
myös pysy.

, Näin Jumala tehdä pyytä/ IsraelinCansallaw. Ei ole myösilman syytä/Ettei hännijt caikill
«a/ Hänen Mutta
!e>m halapi/ Hong JumalSydämen awa.

iv. Muuta,
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'IV. Muutamat Evangeliumit

Wirsixi tehdyt.
Mach. 3.

N l. Minun Sielun kiitä HERra»lEsus astui Hahtehen/ Opetuslasteni
ylitz meren/Lastihän hänens lewämän/

Asiiiilmapuhaldaman/ tuulispäät tylytjtuo
xuman/' Äallor kyllcowin culkenian/ Laine
wahan läickyi jatäytti/ Uppoman heit häkytti.
Opetuslapset pzrät peljästyit/
ra herätit/ HERra herä ylös auttaman/
genhädästpäästämän,

Elles apum nyt ehtine / lomehädäsä hucku,
nem. Puhui herättyansHErra: Mix pelkämin
vletarat/ Cansianminuil uscoctak uppowan/ Clj
tiautta teitän woiwan? Ong usco ollenM
teillä? Meren tywenex teki heille/ Coht ilman
äkildä asetti/Hengen hädDheitäautti.TäsitM,
sithänd tuscasturwaxi/hädän ahta Ädauttajan.

Cuin tuscat tungewat päällem/ AuxhuM
HGNra herättäkäm. Hetkex hän nuckuwanw
ky/Cuiteng oikiall ajallawurehti.Uscoll am apu
häneld anocam/Aurhudost hän herä meitautte<
man/ Äwun itz on meilllujastluwan/ OntD>
näm tuscas turrvan. Hänenomans meainaolcm/
loselämeli omall werMnsll>
sietut/HänenNnneenscanscastetut.

Cuin lastansHitiarmaitze/ HädästhändM
auttane: Nijn Christus meit murheis muista/
waiwoift meit omicins ulos autta. Ellei apul> <p

jaistandane/Ersaicam eteem joutune. M m
eummingkäWinen/ Itcunalhosierjäm»'^
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Wtcuolemancorjameit tvgsns/ Wie wai-
Veisiitcuist ulos/3?ijn autuan ilohon ijäism/lost
MkijtoslEsuxen.

Match. ii.
/MtzuChrisius:Cmcktygontulcat/Cuormall

«ninua cuulcat/- Zotca synnilras«
contetut olet/teidänpääldän Cuormanhuojenna/
Smsälytän selkäni ltz oman/ MinCuolemast
Män tulet. .
Minun iken päällen ottacat/ Ett Mämesist-wiäolen/oppicat/ Cuormate cändacae kewiät:

Minun Cuorman kewiä/ iken sowelias/ Sen,
schten/ /uin teidän on työläs / Sit Slelullen
ltwon löydät.

Teidän rastan Cuorman ccmrwin/Cosc Hen-
genRistin pääll ylsncmnoin / Messin Jumalan
jlllmanwihan. Tätä Ml aina muista mahdat/Turwatcattähän culn parhain taidat/Sit saavlailos elä ijän:
Minun ijestänihanatwetäkät/ Sanankätke-

«t/Kästyn pitäkät/ Tehkät cuin teilletMtäällä/
Menän toinen toistanracastacat/ Mät paha
Malla costaca/Waan woittacat pahahywäkl.
WinCuorma canscandacat/losatt minua

semtcat / Seteillen sowelias liene / 101 l hiili-»nhchytLihanhimot/Cuinsynninhecumantim-
m, Mlumalan wihanwiene.
- Ett woi te minun Cuormancanda/itzetahdonmenawun anda/ Teit Hengellän hallita tien-
"en- Itz olen tuscas teidän tvkönän/ Teit ei
«Wn kädestäni ryswä/ Lepon TeitMd wij-
inenmienen.
KckracaMm Httumgthartast/Näky miew
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Risti rascax/ Cuta kärsim wähän erän/joi

Jumaloikiullkäwiscansiam / meille tekis/ cuin
olemansain/ jo huckunet olisim perät.

MeidänM täytykärsi waiwa/ Luodut taick
tärätodistawat/los tahdoChrisiittyn olla/Mutt
Mailmawaiwoihinsuutw / jaCHMuxenustost
pois puuttu / Häjyn haluns himös ollen.

Cuolemaseiricastautärickaus/ Eisuuruus,
Nuorus/ eikwijsaus/ Tasan
ma/Cuinparhallansraitin/riemuisnaollan/Acki
sairaxtullaw pois cuollan / Cuin cucoisius Wte
ratk turhan.CukinCuolemancauhiutpelkä/Cuolemankit-
lis aicoikäändyä/ Iapäin parannofipitä. Cuin
kieli ei silleN puhu woine/ Eikaju ajatttlla tainm
Aica itzens-tärkix wetä.

Keng catu ajallans/autuas liene/Cohtterwm
sijhenrienne/ Itzens turwaChrisiuxen tygo/ lu.
malanpelwos itzens täyttä / Syndij jamailniK
pahut wälttä/ Näin odötta HErran tulo.

Sitijancaickinenllötule'/ (lotaeicuultu/e,
nähty ole) Meill Christin uscollisitl wijmc,w
Sijn meidän murhem maxetan / Wmwat iy
kyiset pois unhotttan/ lohdattacon JumalD !
meitä.

Wielä , ,

cs-Ulcat tänncaick/sano JumalanPoica/ M <
tchdon teit autta cuin olen woipa / 3?" ,

syndiwaiwacamahta/Wanhat/Nuoret/M
hetiaWaimot/ Cutzunnnnäpoispahastjuoß ,
lotca minun cansian elä tahto. <

Minunikenialoiakewiä / locaminuastM z
minHMnfiwiä/ Smtuormaminäcanscänm
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Wpahudenhäneld pöiskännän/ lahywyden
Unea puolena wäännän / Ia armoja hänelle

Mitä minun can§an mallmas tthtin/ Costa
ininä Ristin pääll cuolttettin/ Setule teidän ai-
namuW. loca sitä alattottele /Ia mielesäns
ainamuistele/ Se Helwetisthänens pois suista.,
Mailma kyll tahdois autuar Ma / Mutt

tchdoismieMlänstuscas olla/ CuincaickeintM
lWtulc. Sentähdenolewahwc^jaluja/ Jos
tahdotuilla HErrancujan / Nijn aina hänen kä-
styns cuule. '

-
. ~„ ,

Caickluoduttodistosttandardat/CuinMeres
jaMaanpäälasuwat / Että tääll tule ainkärsiä;

lom eisitä tehdä tahdo/ Eipähän taiwäsen mah-
du, MttHelwetiskitu waikmst/

TänHpän on ihminen iloisans/ Mutt huomia
onmuldacuollesiMs / EttmoleMan cummingiN
»R. Cuincauneudenscanscuckainen/ Langeja
cuolemyös ihmineN/jocäRuoho werra^-on »vedet

Ett ihminen cuolemm carttele/ Ia HelwetinTuldawälttele/Rupe sitcatumanwhmem: Ous-
ftnsCuoleman edes/ Ia juurcauhian tuoneil tä-
des/ Eipautasitcatumusknän.

Että me sijs caickicuolemma/ lacukinTuo-
nellen huolemma/ Nijn HErraan turwatcam ai-
W/Älkämmeitämwijmeiserstästäkö/ larHtu-Wstcauwasjättäkö/Etteipirumeitalaspamaisi
Masttiautatawara / Eik mlorta wäftwys

lliwarn/ Sillcuölemancummittginpitä/ JollaCuldaonkylläjaHopiat / lalumalald suuretWt/ Ei Tuoni tottele nijtä.
EiMnwijsauswiMauta/-Mutt täyty

Kk menuä
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.mennäcuoleman hautaan/ loca on caickemlop'
pu.AutuasChristuxenystäwäon / Sill HErraalati Armonssuo / Ei tule hän Helwettijn lopull.

Culllcat nyt caicki Chnstityt / Cuin oletta
Christuxes ristityt/Mitä hän ovetta meille: loca
on meidän terweydem/ Ia cajckeinparaswqlkcuo
dem / kijttäkäm sijs HErra aina.

Hlkätpahapahallacostaco/ Hlkätitz wään)t'.
tämaxaco/ S'.l! HErra Duomarix tule/ Olmt
cmnweljexetkestenän / Walmit ain hywä tck-

x män/ VAjnHErranCuorijntulett.
Liha se sisuns perän teke / Iamailman cansp

tä käke / Ei tottele HErran kästy / Sillkipu ja
Risti meitä waiwa / lamondataälterweyttäns
caiwa / losa moni kesten wäsy. , K.

Rastas kyllßisti on mielestäm / Cuin
dän päälläni wiheljäisten/ Mitästmeist muutoin
olis/ sos oikeull käwis/ Ia hänen
wihansmjn suuri olis / Nijn cukin ijancaickistst
cuolis.

Tästedes tule ilösia / laaicatule juuripian/
Sitä me toiwomme cukin.Ei löytäIhmisiMaanpäällä/ Cuinioscusontietäntäällä/ Sitäilocuinsaamme cuulla.

Mitä sijsHErralumala / Onmeitle luww
nut Sanallans/ Senhän myös wahwana pita.
Hänauttacon meitä hädäjäm / Ia lohduttacanlistisäm/ Johonme itzem ain liitäm.

Match. i?<
W, c. Jumala suureft hytvydcst.

~

lEsus Wuorell kircastui / Coltnen P
»!>vosilllins nähden / MosesjaElias ilmesty!/
ChriziuxenKunnian tähden / He puhuit lM
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Wsmns/long kärsiwäoli cohdastans/Meidän
Wmudem tähden.

Cuin Pietar kipinän kirckaudest/ Ia taiwan
W saimaista / Coht tunsi taitons tarckcmdest,
loic ennen ei nähnyt costan / Ri«must raukeis
houraus sanojin/ ColmeMaja tehdäxens anoi/
Mosexell/ Eliall M HErrall.

Isän ääni pilwest cuului/ Cuin heitä ymbärins
wsrjoi / Christuxest todistain näin puhui / Ia
caickein eteemme waaroi: Tämä on minun mcas
Poican/ Cuinminäklumaljocaaican/ Minust
iMcaickistft syndyn.

Johoncoconqnsmielistyn/ long tähden on hy«
wammull suosio / Myösmuihincaickijnihmisijn/
Cuin häneen tahtomat juostu/ Händ cuulcac, mi-
tä hän teill sano / Caick tehkätmitähän teild ano/
Caick «arttacat mit.ä hän kieldä.

Coht Opetus lapset wawahdit / lotc'ennm
liemchwit sangen / S't cuin Isän ääni caiahti/Velwost olit Machan langen/ Jumalan äändäkirckcuidcsans / Ei Liha kärsi turmelluxesans/ En-
nm alin kircastetan.

HeitChristus ojenda jalohdutta: Ett tästä tepMämahda/ Tämä näky teit totutta/ Etusco
minun päällen taidat. Minä humalan ainoa
Wwolen/ Cuitengteidäntähtencuolen/ Cuin
tniwstit uhrit/ Prophetat.

Christuxen kijldäwä kirckaus / CuMCaswo cuinAurinqo paisti /,Waattetcuinwal-
Mn wtlckaus / suin Opetuslapset sen maistit/edes menneii Taiwan kirckauxes / Näjitsuures ihastmes / Ön tuleman elä-
Mmenost,

Kk ij Mn



sol, Evangelimnit
Tään elämän hecnma / ilo jaloin/ Cunma/hi)-

wys/rickaus/ muha/ Werraxwedetyt Taiwan
Eloon/ On Waiwaisus / häpiä/ meno turha. Ei
taida täälltaitomkäsittä/ Ijancckckisen elämänHywyttä/long Christuxes JumalMelllwaimist.

SiellnäemlumalanCaswoist caswoin/ En«
gelitten japyhäin scuras/ Il»sijancaickises/cuin
siellon/ Ounnias/ sanomattomasrauhas. Tu«
hannentuhattkerta ylitze käy/Caick enä cuin cutin
ajatelwoi/ PaitznijtcuiNeiilmoitettliene^

Mixcuolematalallistcowin pelkäm/ long lä-
pitze eloon autuaan tNlem / Ettijäinenlloonsm
jälken/ longsuhttn ei waiwat mitän M

-Mg nijt wähä kärsiä Mahda? Lijoiteng hänen
cunnians tähden tahdo?Cuin ansain on autuuden
meillen.

MixcatowaistMailmaracastani/ SenlM
man perän pysrim? Ain ajallist pyyvämwch
wasta/ Nälncadotuxen päin pyrim. ItzemHeb
wetin piinaan pudotam / Ia taiwan tawarat
unhotam/ lotca ijancaickiset oM

,

Sinn ihanaan ilyisen elämään / Jos täälda
! tulla tahdom:Niln paratcampaha elämätäm/Ia

Christusta cuullamahdam/Hanenuscosans ainll
olcam/Rlstim kärsikäm: Näin sinne tullan/ Cung
iloon meit Jumal wieksll.

Mckch. >is. ,

9>X Cuningastchdoilucu laske/ Canscalckem
35Palweljoittens: Palweliansedes mydaD
ste/ Tilij tekemän etens cohtoitens/ Nijntuli edes
ensimäinen/ loca sai cowutt cuulla/ Ettwelcaol»
kymMncn / TuhattaLeiwistäCulda'.

Ei ollut hänellCulda taickRcha / MMM



Wirsixi lehdyl. 503
Maista suurta welca. lost meno«olihänelljuu?
paha /Cuin cukin senkylläajatelcan. Sillkästi
HErra hänenmyytä/ Waimon/ Lapset/ caick
calun/lollakin muoto maxo pyytä, Aicap annais .
chryden halun.

SePalwelja langeis maahantähän/ Nöyrä-
stiCuningast rucoillen: OhywäHErracuules
w.ihä/ jaarmahda mMnpäällen/ Olekärsiwäi-
nmcumingin/ Minun nytköyhän welcan/ Maxa
wijmeisengpenningin/ Tahdon minämieles iälke.

COosnyt sitä suurta laupiut / longa täsä se
Mm näytti; Ettkärseicaikenwelan paitziutt

käytti: Armahti
ikmshänen päällens/ Welan cairen andexannoi/
siistipäällisexwallallens/ Nijncuin hän ennen
M.

Mutta se sama paha Palmella/ Vähän kyll
Cuninganarmo muisti / Cojc löysi yhdenCanffa-
palweljcm/ S>täcurcust weti jakir:sti. Se oli
welcasata penningit: Max nopiastcaickikäteen/
TaickTornin sinun paistan cummingin/ Cuules/
e,n ropojacan jätä.

langeis maahan:Kärsi minua
hetki aica/ Kätes minä maxan caikenRahan/ Et- .
tes ensmgän minua laita. Waan Weliäns el
sWänyt/ Heitti hänen pimiän paickan/ Eiksieldennen ulospäästänyt/ Cuin jocaropoin saican.

Costa Cuningas sai tämän cuulla/ Närkästyi
Wsijtsuurest sangen/ SenPalweljan tygons
«moitlilla: Sinähalutoin/wihanipäälleslan-
-B</ Armostwelansmull andex annoin/ Coscas"Mytit eteen / Weljelles nijn tehdä mahdoit/Ms ajateltu M?

Ktiij HErra



504 Evangeliumie
HErraweltansjällmstygäluki / SlllpaW

Palweliallen tuimall/ Ia cowin hänen suori ja
suki/ Haldun andainbyöwetilljulmall. Jos em-»me,si)dämest ann andex / Cuin meill Lähimmäisentm/lotctullataidaisitcandex/NijnlumalmM
tehdä käke.

Jumalmeill näytädtaupiuden / Synnitmyis
caikillen cmdex annat / Niin tahdot / kestenäm
rackauden/ Ett toinen toistam wastan cannam/O
Jumal sijhen meitä auta / Täällä näinkäyttää
lom/ EttsilttewiMeinPoicascautta/ Tulisim
Taiwan Ilon,

Mttth. 20.

z?"AiwanWaldacunda on wedet / Vhden pw
lsännän werrax /> locaWijnamäkems

lähett/Iapalckais Töywäkekevrax.Mosmenihan
Huomeneld warhain / Caick cuinsijn löys/ cutzui
peräns/ KäM mennä Wilnamäkem/sitcuinD
wä penningisi määräis.

Eosc colmannetl bttkell ulosläx/Löysi muitjW
tilasseifomasta / MstWijnamäken mennä
wäx täx/ Lupais heill cohtulistst maxa. Nijn cuuo,
dell Hetkelljayhdexäll/ Tekihänratksymalmm
to/Meni myös yhdell toistakymmenell/ Soimais
heill caiken päiwän jouto.

Hecshtwastaisitnäinhändä: EimeitkenM
palcata tahton: Kästi heidäng Wijnamäkeeni
mennä / Lupais heilleandakyll cohtuun. Nijn
Ehton perhen Isändä käste / Perhens haldian
mara heill palcan: Täyspäiwäpenningculleng
Zaste/ Ensimätsinast/ wijmeisistalcain.

Edes tulit cuin hetken otit tyos / PM luulon?
sgit tänden pälwäpsslcan / Oit luulu



Wirsixj lchdyc. fa^
sWvans myös/ Enämän: Sait hekin pälwäpal-
can: Ia napisit perhen Isändä wastan : Nä-
mätwljmeiset tyss olit yhden hetken / Teitheit
wmaxem/ meit lastain/ Istc cannoim calken
pjiwän heiden.

En tee wääryt/ sanoi yhdel heisi: Edks määrän
päiwä penningist cancan; Ot cuin sinun tule/
mene matcas täst / Cuin sinungin/ tahdon wij-
meistng anda / Eng saa tehdä calustan/ mitän
tahdon? Catzoks carsast/ett olen hywä? Nijn
lvijmeiset ensimäisix tullon / Ensimäisetwijmei-
ft jäämät.

Christus sanoi: Mondcutzututowat/ Mutt
uloswalituthaowat/Senitzepahudellanswal-
dawat / Hyhäin Jumalan hywän neuwon ar-
mo, CuineimaxajälkenMailmantawan/ Jo-
ca perän Työn ia ansion catzo ? Mutt anda>äl-kcn armons aiwan / Waldacunnasans cuing,
hän tahto.

Match. ez.
A)XrimsMieswäkewätyos/Walmistisuu-
IHmhäitä / AinoallPojall suurell woimall/
101 l Cunnians tahtoi näyttä / Ia cutzu annoi/
nuoma wanhoi / Eip sinne tahdottukäydä.

Hänkäl?i menn/sekä sinne ja tänn / Wiwaita
cutzuman häihin / Waan cutzutut teit/ nijncuin
Gmät/Eik tullet Pitoihin näihin/Otit esten/hei-WsMsten/Tulitnijnpahoinpäiwin.

Hän cutzuitygsns yhden ystäwistäns/ Lupais
Mmhywästpitä. Hän wastaisinim: En mah-du minä sinn/ Eng taida myös tehdä sitä/ Wai-wnotm/seminullsuotin/ Embminätottel muu-'tamM.

Kkttij Hsn
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Hän sanoi jällens toisell pstswällens/ EimK

nuilamitM puutu/ Tutiloitzeman/ minunhuo-nesan / Hlä sinä minuun suutu / Cuule rucouxen/fuletygöntänn/ Parhax sinull caicki muuttu.
Setaas w astais:Entulla sais/ Uut Cartanot

rakennan ylös / Cusa saisin asu ilman hajut/ On
maita myös toists kyläs / Sill sinull sanon/sim
minä tahdon/ Tänäpän pyynöis.

Sanot jällens cohtpalmeisoillens: Wieraseolmastännwedä / Kirur sinus jo tule pimeys,
, Näki hänenZlaste lewät/ En mä odyt / eng herc-

km coM/ Uxen kijnni paistan perät.
Cohtkielsi hän/ sanoi myös essen/ Minullon

on wijsi parihärki/ Nijlajell mahdan/ josmuutoin
taidqn/Sill aica on minulle tärcki/Rickax aitvon,
calu cocon tahdon/ Ia nijdenperän pyrkij.

' MinH itzellen usein ajattelen : ssuing mailma
mahdaiskäydä. Oikeinwäärin/ cocon Min,
Mitäminäsaan nähdä/ Minäjuoxelen/ mond
syöxelen/ Josmuutoin sen taidan tehdä.

Hänhakioliwai/ jacoconsai/ EircoscanylM
andanuttyötä. Yswijmeiniähest/ härjätpW
ikest/ja tahdoinijn cotia pyytä/Waimshänenhch
ki/ jaowen sulki/ Etzi mieMns wasian syytä.

Sijtä kiellyst / sijtte mielyst/ Cuningan m-
rax palat/ Mutt joutui myshäx/ jatulityolP
Suhettu usta awat. Nijn itzcnspetti/jahercut
jätti, lotc ensist olit wapat,

'

!!

tähän pihan / Huonen on täys/ wierani lloib/
Mene sijs pojes pian/ Ettes minua cuul/ jaennen
tull/ Ei st sinull tarita ljan.

,
.

MinMe ja minuaHM Lapsen/ PtrlM
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Mainion. Cusa mahdan lewon sada/ Cung ysn
s,a myös anon : Cowq hetki minun Mailman
Mi/ Kirotux minä stn sanon.

.

Mailma cowa/pahansuowa/ SinunpWes
miMuotjn paljon/ Kirjottet on minunelon/ Pa-
hutonkyllä tarjon. "'Suljettintaiwqs/ sillolen
miwas/ Menoonminulljuurwaljo.

Nyt minä cuolen'/ menen wieraxtuonen / En
minähändäwälttätaida. Mailmammun petti/
piru paulans weti / Sitä minäwalitta mahdan.
Hellyefin tuli/ palama uuni/
saada.

' "

'
Wirsitämä/neuwo meitä/ EttemhpljäEvan-

Mumin Häitä/Enäpitäinmailman pitoi/Tawa-
roitja menoi näitä: Jos sen teemme/ nijn hucum-
m/ Cadotuxen syöxem itz meitäm°

Match.es.,
kihlattu/ Kymmenen

il/Neitzenwerrattu/ jotcMäwastan heitäns
hangitzit / Ia Lampujans, wahwast walmisiit/
Meit synneisit/ ah Jumal grmahd.'

Wijs wijsast mytztänsOljy otit/long tyhmät
että unhotit. Wilpyis Mljän uneliax caick tulit/ ,
longwqlwoakästewän mulit / Meit!c.

Vhän tulonPuoli yön huuto huusi/ Händ ma-
ltankäykät: Caick nousit/ Lampujanswalmista-
mn wiriäst/ lotc tyhmild coht sammuitcuriast/Mcit:c.,
.

Tyhmätwijmein wijsaild öljy, anoit/ Senkiel-
Heheilo/ja sanoit: Cuing sitäteille tehdä taidm
EtMampum sammu/ cuinteidäng/ Meitu.

Mutt tygs myypäin mennä mahdat/ loild öljy
Wceilltaidat.Heidän ostos olles/Vlkätuli/H<li-K.k v hin
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hm meit/ cmnwalmitolit/ Meit synneisit / :cNijnOwicohtkijnnisuljettin/ SieldulostaMtteljettin/ lotclustasalwattu awatanoit:O
HCrra meill awa/ he sanoit / Meit synn. :c.Poistykönmengät/ entettätunne/ Hänwa«siaislM: Kästimennä/ Sijhenijäisenitcunpi-
miänpaickgn/ Helwetin hirmuunhaikian/ Meitshnneisit/ :c.

Näin Chriiluxen tulemus tietämätoin / HMcuoleman myös huomatoin,/ longjälken onar<
mon aica ulos iuosnut/ Parannoren paickapois
pääsnyt / Meit synneisit / lc.

Si)sneuws meitHErrawalwWan/ Armm
ajall ojenduman / Hänen ansions Öljy ottama»/
Händhywäselosodottaman/ Meitsynn. :c.

Cans hywiin
ulcocullaiset / lotc Christuxen Öljyn hyljäwät/
Mailmanhecumastbuckuwat/ Meitsynn. :c.

Ei taida tehdä autuax ansiom omat/PmtzChw
siuxenanfion suomat / Johonluottain lujasitw
watcam/ AinelomcauniWpttMm/ Meitsnw
neisill jong Jumal suocon.

Mailmgn myös suru suistacam / Aunmdest
murhe muisiacam / HErran tulo wirjäst wartio-
itcam/ Nijn ilon Taiwan tawoitam/ Mcksyw
veisit/ ah Jumalarmahd.

Iliiaern,
c?-E Christityt ylss herätkät / Ia wisust ain

maatcosywin. Sill tulos onitz HERra cohta,
Lyheni ajat aicoi / Caick synmisitduomittahto/
Keng edes siin seiso woi.

Ei ketän auta suuruus/ Eirickaus eiknuouius/Cost



Wirsixi tehdyt. 509
AscCuolema tygsm tule/ Ei apu näist yhtän ole/
Sinun Jumalkyll cadotta taita / lossynniselH
oiwoit: Sijsitzesain hyminlaita/ Händ' hywä?
sks jos wacoit.
Cuin Chrisius tuleCunniasans / Ia caickem

EnZeleins cans: Nijn anda hän äänenscuulla/
Caickedes täyty tulla / Elämät ynnä cans Cuo-
luittm/Duomiolle lugun tecon. Teke hän lamma-
sten jaWohten/Pahain ett hywäin eron.
Ustollisitton hänsanowa / lotc oikiallpuolell

mat: Tesiunatut tännetulcat/Waldacund wal-
missaacat.lsoisin/lanoisin/olinHuto/Sairas/
Fangin / Alast: Te minua aina pydit holhot /

Usconna näytitt lujast.
Ne hurscat hämmästywät / Tähän cunnian

jawastawat: Eosc näjim sinun näit mrwitzewan?
Meit sinua palwelewan: WaanHErraheittä-jinwasta : Caick cuin oletta tehnet / Näit mi-
nun picnimbitän wastan / Gen olette minun
suonet.
Mutt nijl toisill o.'i hänsanoma/lotc wasemall.seisomat: Helwettinteidän pitä tuleman/Piruinmsoleman/ Et te minua mafian ottanet/ Etk

wpiut näyttänet/lulmudenoletosottanet/Tar-
feisan minun hyljännet.

w / lostus waiwas sinun japuuttunen / Eng ole
Wa holhonet ? Waan hän jällensmafia heille/haatta heithäpiälle: Mitä et tehnetminun pie-
mmillen/ Ett tehnet tätä mipullen.
HeHelwetintuleenheitetän/ PiruinhuomanWtän / Cusa pijna pilcka puuttumat / Itcumu Memgt. Huistftt ijancgickisten Elämän,

Ehtistufne
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Christuren canstakäymät/ Iloon lackamat iloitzh
man/ Ia cunman Cruunun saamat,

Jumal meill armons ftnnoi / Ia pyhän S<v
nansmeillsoi: loskätkem/senjWneläm/ Tott
autuaxtulem. lospahoin eläm/jasenhM,
Me Jumalan wihoitam / Nijn tietä waellam
wälia/ Meitäm itze cadotam.

SittOetemmeolisollet/ Muttcohdusacohta
cuollet/ Ellem pammin tääll itzew waroi/Kätkcin
humalan sanoi. O HErra siihen armos laina/
Pyhän Hengescautta / Ett ollsim tMwchan
aina/ Meit tygss wijmein auta.

Marc. s.
häjynelkinen/ Weljens eläisEnck-

Vnän ryöwäis / Johannes Castaja julkinen,
Sen siicurutzaut sowais / Fangiun Herodes
heitti hänen/ Totutt eitoteltu eräk / Herodias h<!<
jyNainen/ Seisoi hänen Hengens perän.

Ei julkjuljennethandsurmat/ lostCansaM
jopiti/ Etzeitaicaa/tilan turma/ Soweljast sw
syndymäpäiwälläns / WieraS pidon wäftW
walmist/ Porton neuwonpiteestpäänäns.

SaatSangaritAtriöitzeman/
heitä täytti / Saat wieratWijnasi iloitzeman,
Cansjuopunuxitzens näytti / Tytärtäjä tantzais
taitamasi/ Herodexen mieli suoswst/ HypM
häjy pahast tawast/ Ilkiän äitinsä neuwost.

Tai tantzin tapakelpaisi / Wjeraill jaHew
dexellen/ Hänpijcallujastlupaisi/ WalallwM
notulljällen/ Mittikänstahdoisanoa/ Micl
puolenWaldacunda. Näin paljon palcstM
Saner ei cuulun monda.
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Tytärtygs Hitinsäjuoxi/Kysyin/mttä Cunin-

Danöis. Se siel sanat suuhun sysxi/ Werta
Miehen jalon janois: Johannes julkimeitsoima/
w hän pois päiwild wiedäis/ Sen päätä Fatis
Dll tuoda/ Anos ett cohtfetehdäisiCuinCumngascuuli/mitäanoi/Teettelisurui-
ftsen erän: Waan wierastens tähden tahdoi/
Geiso lupaltzens perän. Cuin mielesäns aicoien-
iieng/KästByowelin pyrki eiksiecäill/Porto mie-
len nouttr sejnmeng/Coht Castajan caulan leicat.

Wieraist ei yxikän estänyt / Wuodattamasi
WtoindW/rta/ Eikheitäns Annisi säästänet/
Miellyittähän kästykertan/ Cum tai tapa tahto

wiel näky/ Herroil mielinkielin olla/ Turhan tan--
tzintähbcntäyty/MurhalMichenhurscancuolla.

Byswci pyhän Miehen pään cannoi/ Pijcan
Han Porton käteen. Se wieckalläitillens an-
m/ CuinPään werisen weti eteens/ Herodias
hwctupalans sai / Päät werisiä wielä tuckais/
Muiwallansaänensnäin/ Päälticlen/ cuin
DdluckaiH

Herovcs häwytsinCuningas / Päämiesiens
Horttonscansia/Elithecumas/corrias cunnias/
Past itz ehdollansa. loild Johannes suurinSaarnamies/ Poljettinpuhuja toden/ PortonWn tantzin tähden / Pitoon pää Byöwelild
>Mn.

OPito kirottukiuckuinen / Cusaweriwiatoinwota/ Canscauhiatmuuttysttehtänen/ Cuin
Mjonpahutta tuotta. Suuret eisalli syndejäns
mat/ Eikitzensojetaanna. Saarnaitwaino-wtwäkewäll woimall/ JMmaMwat pahoin
Man. "

Herodes
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Herodes Huoranscans tuli/ Hywild häiwilvpois perät/ Culcuinelit/cunniatcuolit/ kaaduit

cadotuxen ijät. Sijn Castaja caickein
cans/ ElämänCrunuacanda.
xen ainoastans/ Cuinucust Ilon anda.

HWlwäjä Siemenens mmi kylwämän/ lostTVmuutamatlangeisitTienohen / Setallatin
Linnuilda syötin: MumamatKiwiraunionlyi'
tin/louitzens coht ylösjoudutit/Märkyden puut-
iesi poudittin.

Muut Orjantappuroijn tulit sijt / lotc ym
ylöstävden tucahutitnijt. Neljäs osawänMaahan/Toi hedelmän satakertaan. 101l
Curwatcuullaon/ftcuulcan/ Taiten tarcasitw
tohon tulcan.

JumalanSana se Siemen on/Isng Jumala
Sarnallkylwäwäom Ne cuuliatTienwmat
vwat/lotca laiscast Sanancuulewat/Perkelft
muistosi otta pois/ Ettei uscoin Aumax tullaD.

Callioncaldaisetowatne,/ CuinSananm
sian ilollottane/ Heheckexjaajaxustowat/ Cost
päällenkäypiwaiwacswa/lakiusau^ttuleM
Cohta uscosta pois langewat<

Orjantappuran Maan tawaistt / OwatW
Äsiatajaitet/ Estäwät jaRickaun suru suur/ )s
tämän Elämän hecuma juur/ lötcei sanan cch«
anna/ Eikse nijsHedetmätäcanna.

Hywän Maan tawaistt täs owat / CuinS»><
nan wisusti cuulewat / Sen hywäs sydimi-
Mewät/ Sen »älken elämäns käpttäwäl
stis owat kärsiwäiset / Sanan tunnustuxes
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Meidän cowa SydämenOlumal/ Kynnä

Vanas »aHenges woimall / Mailmalliset estet
»oisrewi/ Ettei ne meidän Sydämeemlewi/ Ann
«Zanas Hedelmäncans cuulla/lauscoin sittAu-
txlif tulla.

iuc. l«:
on wica sangen suur, lotalumal ei

Mächäwome/ CusaSydämes seasujuur/
JumalanHenHi ei olla sijn tainne. PyhäKirja
Pänuriax/ wiaxnuhtele lijax: Cuinme.
lyttäsi tietä saanem.
Lain kysyi: Mtäntten/ ett

Elon saan ijantaickisen? SanoilEsus: lostäsä
M: Racastlumalat Sydämesi caikest/ Nyn
Wmmäisiäs / cuinfinuas. Hurseax tehdä hän
idMtahdm/Sanoi:Keng Lähimmäisen liene?
lEfts wastais: ihminen lerichoon waelsi

Ittllsalemist/ locasittcswalyckyinen/ Wahin-
«wn oli langeman walmis: Rycwärtenckasijn
tlilihänsljn, Cuincaickpoisotit/händhaawoitit/
Ztit hänen puol cuolluexi.NijnyxPappisitäTietkäwi / NN hänen ja
°H mene. Sill matcall myös Lewit näwyi/ Me>
nepois/ eiksiecailesijnenä. WajelsSamarit/
Vetsitä syt/ Ia näki senköyhän Miehen/ArmahtMil/ sidoi hänen haawans.«

wuodatWijna jaÖljy / Japani
mluhtanspäälle/ WeiMajan/ corjaishänd
foljm/Nljn cauwan cuinhän wijwyi siellä. Ra-
MM aimoilähtes/ jasanoi Isännäll sille :Coria
BdwW/Mitäs culutat/ palates maxan.

Sanoi



EtzMtllumit514
Sanoi lEsusLainoppenull: TällcumW,

wärtenkäsijntuli/ KenZhänenLähimmäisenson
011/Näistcölmest/cuinstäsänytcuulit? luurcoh,dastansLainoppenwustais-: Sen sanon totta/
jocasen cohtan/ Laupiuden työn täsä teku

Sitt lEjus hänet näin sanoi: Mene/ jatee sa-
mal muoto. JMpuheli hän tiettäwäx ailnoi/ Et-
tei hän nijn tehnyt 01l Mäti muoto: Waickoli
täynäns omn ylpeyttäns /, Caickein cuulles ker-
taisi suuresi/ löstwijmeinhäpemänrupeis!

Se ihminen on tyhmä tosin / Cuin itzens piäll
ensingänturwa/ Me entaida ollatoisin/ Cuin
synnin wiöis täynnä SijhenSamarW
turwatcam kijn / Sangen wDst/cuin onlEsus
Christ/Hän yxinäns pnrandahaawam.

caxi. Coton onöldukyllkerrax/ Senuo-
rembisanaxlMi / Mitä minun tule tästätaloisi,
Ann Isä minun saada / Minä tahdon elä juurM
losi/ Muill maW mennä mahdan/ Haistmn
cotorupe. ~ ,

Hänläxi sijttemuille mail / Muttel sijt pahon
hystyn. Sieltullhän.piänmsndawaill/ CÄn
häneld ylss syötin. Irstasta elämän tottui/ M
cauwan cuin täydyi Raha. Muttsitt cmM
hyspääljoudui / Tuli H3nellmeno paha/ wp<
myosMttumanrupeis.

.AnnoisittMnensPaimener/VlitzeSua M
man/ Soi Rapaa Watzansa täyttex/ ElM
täytynytcauwan. Hän wuistisijtte MmeM
MnsäMajan päällen, Ettverhesm siel
Ad/EioälkäolluthM/AicolW«tiameM
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Minä käyn täst (ma hän) Isän maal / Ricos

ftnandexanon: Isän Sydämenkäändä Jumal/
Ect tule minun tygön. En pydä sitten pojaxens /

Minun coiruden tähden / Ottacan waiwoin
orjarens/ Työhön minä mielellän lähden/ Eml>
M«lke,anoo.

Cosclsä hänencauca näki / luoxcohtahändHwastan. Ia armon hänencachans teki / Ott
lins/eikä händ lastan. Parhatwaatttt edescawnoi,Kälrhänennepäällenspuke/Sormuxenhä-,
Mmyosannoi/EipsitHwielmiMnluken/ EtthWn teki teurax.

Iloitcat hywät weickaisctt / Minun canssantilliä hctkell: Sill minä sain, jällensPoimisen/
locaonollpchalretkell. Nijn tuli pellold toinen
mli/ Cuin toton oli aina ollut/ PerheldstcohtaWi: Mitä nyt tähänon tullut/ Mist tämä 110nousi?

Laulu jahyppäys cuulu tD Huilut jaHarput
Gössoiwan. Mikänytmahtaollaläff/ lostilochpinäin cowan ? juoris nyt tekele/
lost hänen tyhmydens nähdän / Wiljaa andaMakeile, Häjyn Pojansa tähden / Cuin «nläiken caluns tuhlan.

palwelin elinaimn / olenhänestwaarinmyds ottan: Ei cuitengan yhtänWohlacan/Mi-mystäwäneteentuottan/Waan tämän tähdenUtahdoi/Suuren culutuxen tehdä/ Syötetyn
Wän myös tappoi/ Cuca näit woipi nähdä? Ia 'Awäärytkärsi. '

~
NijnM lausuiPojallens: Cuule mitä minäwon, SmäoletCotoncohdallans/ Sinun hal->usmmä caick annoin. TämäWeljes on pois

il
. iullm/
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!. tullut/ Häwin japerät tophtM HänoncauwU

eadonollut/Mutt jällensnyt ylös löyttin: SMminä iloitzen suuresi. '

,

Etsinä cungantahton pyytä/Ett mahda myös ca«
tu sitä. Et ole sinäkärsin suurta waiwa/Custst on
sinunhalus? Omastasetmitäncaiwa/ Tallella
ombicalus. Etkös näitajatell mahda?Nijn ole nyt Syndinen iloisas/piaslsä/ Cuintuletygss pynnöisans/ Amons
hän sinulslisä/ lossinäsuas tahdot nöyryttä/Ia
nuhtes andex anot: Nijnhänwihanskylllöyhit-
tä/ Syndismyssandexsanop: MysinäsittpiK
kämät edes.
'

Olcon nyt JumalanTaiwast/ Kijtos sanottu
aina. HänpaästämeitwMwaiwast/Sesana
smäsydämes paina. O-HErraautmeitähädO
Armos anna päällempaista. KirwotmeitPw
kelenkädesi/ Suo meidän ilosmaista/ Amenme
stn pääll sanom.

iuc. ls.
s)>lmlEsus puhui wertauxill/ Köyhäin W':

oli, lollosaisollCW
tanonhaldia/ Waärinwaldia/ SesijsmjncW
desentuli/ EttHErransomaolituhlan/ Cuing
cuullanv Sinustnäin? SanoiseHErra: Tee
lucu sinun hallituMstas / Cohdasias/ Tästedei
hallita et saa.

CoscHuonenHaldiatamcuuli/MuchestckItzellens ajattel ja lausui: HErra muld wim
ottapois/ Caiwaenwois/ HäpiäkerjäyresiM
tu. Tiedänkyllä mitä täsä teen:Corjaten/HuoUZ
«ttawat sitt minun. EaickHEßrans wel>M
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iPcHUI/ Yhdell puhui: Paljot HErmnwelca
«irsilnin?Sesanoi: Sata Tynnyri/Öljy juuri/Kästi
hincnKirjans otta / Sen siankirjoit wijskym-
mnd/Sijn on kylien/ Sitt toistl hän sanoicohta:Mitä sun welca mun HErran on ? Tiet tahdon.
Sanoi: Satapunda Nisui. Hän sanoi: Kirs
jasmahdat otta / Kirjoita Cahdexan kymmen!)'

, >m wisust.Tätä wärä Huonen haldiat sijn/Kijtti HErra
ch/Et wijsast eteensä catzel. lEsus sanoi:Mail-
mmlapset/ Wijsamatliewät/ Mensisans/ cuin
Mkiun LarHt. lost Chrijius caicki meit näinmna/Tällä Sanal: Tchkät ysiäwit elinaican,
Mrästtawarast/ costjälltarwitais: Corja-
lois/ Teit ijancaickisijn Majoin.

Täll puhell hän opetta näin: stt caikin ain/Tiswiytja ahneut wäldäm/Tarpes autam waiwaistRnmast/ latawarast/ Cuin meidän tykönäm
chtän / Näin Mailman edes tunnustam / U-

autuudenLapset olem:Sill laupiude
!>)», meill näyttä sen / ett lEMn / MostMWi tulem.

4uc.,s.
MEisatcamnytrickastMiehest/cumwaatettMänenscaunist / Eli myös ylön hercullisest/m»n et sitä moni cauhisi. Lazarus kerjätä MiesMa / Leipä häneld kerjämän tuli/ Haawoistja
MsOaarca/ Sana monda paha cuuli,
Mi syodäxens murui ppyti / lotcputöisit
Hdän ala. Tahdoi myös mielelläns tyty/Sw-
Misten herckun japalan / Coirat sijn osotitba«
W/Nuolitpuhtax hänen haawans/Ricas köl>

Uij HHld
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, häld stästiCaluns / Ilmoitti mjn pahat tapas.

/ lawietinCW
geleild Taiwas / Abrahamin helmas Icwon löys,
Silloin loppui hänen waiwans.Senjältenmyis
Vi«cas cuoli /Ruumis pandin corjast hautan/
Sielu pijnaan jawaiwaan tuli / Ei raha mitä-
kin auttan.

Ollesansvijnas jakiwus/Silmänsä nosti ylös/
SainahdäAbrahaminslwus/Lazarurenisiuwailos/Nijnhuuti hänkyll surtiast: O Abraham w
caslsä/ Armadpäällenjuurhuikiast/ MM
puM. ...

Lazarus tygoni lähetä / Händä minä suunst
caipan/ Kästhänenpijnaniwähetä/ lakewitti
minun waiwan: Weteenhänsormenscastacoii/lähdytMnsilläkielm/Täsäliekis/cuinpalawa
on / Ei käy jälken yhdengän mielen.

Muista Poican misäIlos / Olit sinä mailmas
. wielä/Wijna jaMettä joitpidois/ Makiatbw
cut soit sinä siellä.Lazarusparca sitä wastan/msei
nälkä jakipu/ Sill ilo saa hän nyt maisia / Wtt
sinull on itcu jakitu.

Suur juopaombi wahwistett/Meidän M
dänwaihell/ Tieontällwälillnijnahdisiett/ W
ei yxikän tule aihell: Sijs rucoilen minä (sano
hän) Minul on wijsiwelie elos / Pane Lazarus
heitä kestemän / Parandaman paha menos.

OPoican sanon sen puolesi / Ei taida st cohm
vlla.CuulcanProphetaitjaMojest/Ni,ntM
wat Autuax tulla. Oracas Isä Abraham / G
he nijhintydy wielä / Lähet cuolluit heill >aarna<
man / Vtijn palamat oikiall tielle. ..

WastaisiAbramsamalheckell:ElleiheMesc i
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woicmllla/ Prophetain oppi myöskätke/ Cuin
sois heit autuax tulla / Eiuscohemyösikänäns/
les cuolluistplösnostan/Sarnataisin heidän ty«
Wäns/Eicultengan ottaisi wastan.,

Catzoscuing Jumalaracasta/Ksyhäja annet-
tuylon/ Pyytä händpäästäwaiwasta/ laftatta
taiwan iloon / Näistä me sentähdm oppicam/
Waiwaisiholhoman aina/ Eikjalcain ala sorta-
man / Nijn Jumal meill armons laina.

Hlkän nyt yMnajatelco / Et ricas heitetän
Ms: Sill Rickaus suuriLahja on/ Etsitä tat-
itta toimes. Mutt sitäRamattukyll laitta/ Coscwäärinkäytetän saatu / Eik waiwaisi tahdota
ama/ Cuin näljäs maahan caattu.

loh. z.
laitta / Cuin on juurhäjy

iltapa: Paha heitsthen / Pyt-
kim hänest olla wapa.. Chnstus sen cuitengin
wahwisti/ LahjaU ja ihmelleaunisti/ Nijncum
Johannes sano:

Caanas Galileanmaacunnas / Häät olit col-
mannell päiwäll/ Ni,n cutzuttinMaria muiden
<ans/ Sille pidollenköylM. ChristusynnäA-
postolit/ Iloisans sinne myöstulit / Wahwista-man Awiolkalky.

.

Wijnan puuttes Mi sanoi: Poican/Wijnatis puuttu. Wastais lEsus: Sinä Waimv/Wtahdon minä sinuunftuttu/Ei oleminun ai-
canwielätuU/Engtahdophtänsanosinull/MitHminä tehdä tahdon.Ei cuitengan sijtä Sanast/Hämmästyn hänenNitins/ Waanpalwelioillsanoi wahwast: Pi-imät hänenKästyns. SKnolipand wesiCruusi,

Llii, luut-
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Juuttain tawan jälkenCuusi / NehänWwe<
dcll täyttä.

Cchta st luopuiluonnostans/ cuin ennen olilw
' ten. Christus sen wiedäcohdastanö/Käst edestäy<

wän eteen. Costa hän oli maistan Wijna/ CutzuiMHn tpgöns pian / ja sanoi tällä tawall:
Cukin ensinedestuopi/Pidoisans parhanM

nan/. Ia sijtte cuinWäki juopu/HuonomatM
' sian. Hywän sinäkätkit tähän ast / lawieM

annoit huonommast/ Ongo se oikein tehty?
Gentähden eiyxikän mahda/Awiostästyälaib

, ta. Se oi i solmu luja jawahwa/lota ei päDettil
taita. Alksn sitä peljätkö kengän/ Mutt ilon cans
sijhen mengän / loc eitaida mutoinM.
tan Talois: Sen Christus omalla wäell/ Anda
jatäyttä jalost: Christus tarpet parham nälc,
Hän weden Mjnax wiel teke / Murhen myis
iioxkäändä.

Me rucoilem sinua Chrisie / Pysy aina M
famfalois/ Sm

carcota/Cuin
)outzellans meittavcotta/ Mn me sinua am ky
täm. Iol),;.

W. c. Sinun tvgös HCrra Chrisie huudan j tt.
slVHin suurest on/ Mailmat

danuton/ Ihmisex/ ihmistenpilcax/Orj ax ala sw
kian surman: Sywäst synnincadotuxesi/ Helm
tintuscast/ Mailmat ulosguttaman/ nijnaucuax
Mmän ustost. » .^.

Kmgarwat Armon awarutta / Tästaitow
wckaulltamm? EloleyhtäkNwMtta/Cm
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Mtä tämän woine. Eip andan Jumal Poi-
«,is Mailman/CadottamanMailmat/Waan
wapahtaman/ Hän maxoi synnit Mailman./ joi
Jumalan wihan maljan.

McitJumal armost autuax autta / Paitz o-
manawun ansiot / ChristuxenLunasturencaut-
ta/ CuinLain ala edestam annoi. Christus cai-
killansaitzAutuuden/ jonguscollomaxotam/ il-
man ansiötam / Cuin turwa pääl Christuxen/
Oill armost autuus on oma.

Cuin ei usto / jo duomittuon / Ei taidahän au-
tuax tulla?Ettei päällumalanPojan uscon/Hyl-
>j hänen ansions callin/ cauhia cadotus sitä seura/Witzens taida autta/ Synnist
Chnjnis apu on aino/Usco awust osallisexsaatta.

Sen Christus itze opetta / Ett ijäisen elämän
stane /Cuinuscoselonslopetta/ Täälltunnusta
Christnst tainne. SenChristus tunnustatuldu-
M/Isäns edes/Is,msLapser/Cansans perillisex:
Cutzu caickein cuulden/ Ilon ijäthänd osallisex.

V. loca Pyhän Kircko Winet,
eli Messu Wirret.

Kyrie Eleison.
NSälumalwaldiasHErra/ Cucaombisi-Vnunwertas / Taiwan/ Maan sinä olet luo-
nut/ Tarpet myös eläwillsuonut: ArmoslähetalasTaiwast/ Päästä meit hädästjawaiwast.

OCHristelumalanPoica / Cuinlsässydä-
Wcoitat / Sinäsurmata sinus annoit/ ja sen«ahmasta meill wannoit / Cttäs meit tahdottMta / Sinäpäällem aina armahda.
" Pyhä HengiLohduttaja/Igrijdois paras

Ll iiij , sowit-
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sowutaja/ Wilpi nmsi pojes ahdista/ Totuus sy<
dämen wahwista: Armahda myys meidänM
lem / Wedä meit oikialle tiellen.

Isä/Poica/ Pyhä Hengi/ Jumalayricuitew
gin/ Luondocappales Hallitze/Chnsticundas myis
wallitze/ Armoscan^gtygomtule./ lameidjst
huvcaurem cuule.

Oloriil in excelliz Oeo.
Os/Inoan Jumalan corkeudes / Kijtos jacunch

/ Hänen armons edest jarackaudens/
101 l ei coscan lopvu tulco. Nyt onsuurirauha
tapahtunut maas / Jumal on ihmisten Mwj
tgas / Sijt olcon he suuresa ilos.

Meylistäm/ kijtämjacunnioitzem / Rucoilem
myös sinua racaslsä / Cuin hallitzet taiwanja
maanyliken/ lacaickem/mitäonnijsa.
paletowat sinunkädesäs/Caickwapisewatmyos

Suuri on sinulla walda.
OlEsu Christ Jumalan Poica / Cuin isiut

Isäs tykönä/Pirun sinä ylitzcn woita/ Ia meidän
puotem likene. Isäs cans meitä sowita / Caikesc
hädäst myös awita/Wahwista meidän ustom.

O puhdas Jumalan caritza / Cuin mailnm
snnnitpoisotat/ Ia armos meillen taritzet/ Rau<
han myös caikillentuotat/ Meidänsinä rucomni
cuule/jaavus cantza tygömtule / Sinä pplM
corkia HERra. .

.O Pyhä Hengi Lohduttaja / Sinä llaM
meidän sydämem / joca olet tyhmäin opettaja/
Meit johdatcaickeen totuten. WarjelmettPw
kelen pctoxest/Aut etten me luopuis
Uyr ia ijancsickW / Amen.
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Saarnan edellä wtism:tulenyttänn/ wchwistamansydämitäm/Mohon jatmtoonja ym-

nckMen/ Jumalanmyös sanan wahwanpitä«
WM/ Kyrie Eleison. /

.Opyhäwalkeus/ totuta meit/ Käymän alati
Christuxen teit/ Että mehänes pysyisim

Mia aina /Hänen myös oppins pchäisim / sijhen
Moslaina/ Kyrie Eleison,

Okircas tuli ja leimaus/ Sytytä meihin pala-
nmackaus, Pitämän sinun sanas ja opetuxes/

myös kynni rippuman cailes kiusaures/
Aie Eleison.

Owahwa turwa jalohdutus / Murhellisien
ftdänden toiwotus/ An meidän sinun sanasmj n
Mäcuulla / Että me sen cautta mahdaisim ilon
M / Kyrie Eleison,
/tX Laupias Isä HErra Jumala / joca meit cu-

/ Christuxencallinwerenwoimal-
!«/Synnit pesit meist pojes: Anntykönäm 01l ai-
nasanas/Ettme Si-
ni cuin asutylhäll taiwas/Meitä tääl aina johda-
ta/ Ettem tield mahdaispoishorjahta.

TygösmeHErraainahuutelem/Silleipapu
ole muilda. Sitt me myös sanaaskyllä cuulde-
w/ jos me faamarmosulda. OhywälsäsitH
tittel/ Ettpi»?u meit cowastwaiwa / Tahto tom-
dest pois wietell/ Ia walhen sydämin paina / SM
MäHcngimeill laina,

Jumala jamies )EsuChrist/ Cuin meidän
Wdimcannoit. Sinä meidän wiam tiedät kyll
Wst/ Ettässinusihmisex annoit/ TygömsinH
Muas chm wedät / O lEsu weli racas / Loh-

Ll» duttaja
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duttaia myös mM lähet / Cuin totuden meille
jacais/ Ia Taiwan eteeni awais.

OPyhä Hengi tule likemmin / Pirun nuorat
poick catcais: Ann JumalanSana tulla SB>min/ Walhemeist pojes ratcais: NijnmecM
puhtaxtuleM/ lakljtämlumalatsuurest/ Chck
stuxen oppi myös cuulem/ locameitpäWmw
hest/ Amen sanom sen puolesi»

Saarnan Men.v«<Lekijcetlsälumala/Cuin ruokit meitsanaslocasencuulepitarcast/ Jäsenpääl luotcapi hartast / Ei hän coscanpidäcuole-
man/ Mutt hywäs turwas oleman.

OlekijtetmyöslEsuChrist/Cuinpääsckmeit
pimeydest/ Ia osotitTaiwastleimauxen/Sinunpyhän sanas ymmärryxen / Se sielut aina loh-
dutta / Ia pirusi pojies luowutta.

Ole myöskijtet HengiPyhä / Cuin meit sanan
' cuuloon Sinä awa meidän sydämeni/

Et mestn puhtast ymmärräm/ Sencauttmeis
ainawaicuta/ Hywintöihin meittaiwuta.

OpOäColminaisuus / Caickein ihmisten M
tuus. Hläsanasmeildpoisota/ Muttarmossen
cautt meill tuota : Nijn me sijs sinus pysymme/
Peräs myös aina kysymme.

Terva Deus verkun» tuum.
vcvAriellumal sinun sanas / Nijden woim

lyö alas/Cuin Christuxen rackan Pw
cas / Isiuimeldans pyytämät pojes.

OCHriste suurinCuninqas / Hlä muillena"
nacunnias/ Holho ainaChristicundas/ M
pahd waiwast Seumcundas/ ,



Men. fel
Ganas sortajatalaspaina /, Heidän juonens

Maina/ SGm hautanheit pudota / Johon
M pyytämät upotta.

Ann heidän myössitä tietä / Ettet sinä jouckös
Mheitä/ Mutttahdot autta jawahwista/ Co-
DyätäheitchdM

Pyhä Hengi meit lohduta / Rauhaan meit
UdH ja totuta/ Tussista meitäkirwota/ lacuo-wasa wirwota.

82NÄN8.

näwpi/ lacorkial istuimet i-
siui/ Hänen waattens palle Templins täytti.
Seisoit Seraphim cahden puolen / Cuus sijpe
culleng heilloli ollen / Hemunit caswons cahdella
M/ Pc ittexcaxjalcainspäälheitit/ Canscah-delsijwellensit he wapast/ Huutamtoinen toisens
tygowahwast: PyhäonlumalHErraZeba-

' H. PyhäonlumalHErraZebaoth. Pnhä on
JumalHErraZebaoth. Caikenmaan hancun-Mlanstäytcänon. Wapisitpihtipielettästhuu-
dost/ Huone täytettinsawustjatuoxust.

W, c. Iscl Jumal waldias HErra.
on Isä Jumala / Pyhä on Poicalu-
Pyhä ombi puhdas Hengi/ löcahei-MiloMypl. Sinä sotawäen Päämies/ Zotaeiodomwihamies.HERra jalo ja wäkewä / Caiken mailman

myostckiä/ Taiwatjamaaowattäynäns/ Si-nun HERrauttaspäänäns: Apu meillen plhäld
«nna/ pääl sanomHosianna.

Ne cuin sijs HERRA etziwät / Häneld
Hos mun löytäwät: S« «uin tule MR-

WN



fl,<; Rauhan
ranmmeen/ Hywästisiunatanwijmein. Wmeillep/ :c.
(?" Hll ajall autuallylistämme/ Ain sinua ChwSmulkijtoswirren weisam<me: Pyhä/Pyhä/Pyh3/HErracorkeudes.

Engelitmyos sinua kijMwät / Taiwan sMwäkiwäkewä/ NijnEherubimiaS?raphimtt<
kewät: Pyhä/ :c.

SinunCansasnytjloitze/ Ehristicundas wtl
nemuitze/ Tähden armösalinomaisen/Pphä/ic.

PuhdaslumalanCarltza/Cuin nstinpuust
MeiLesinäarmostaritzc/

kas silloin cowan pilcattin. Meidän syndimsinj
cannoit/ja elämän meillen annoit / Armahda mei-
dän päällem/ OlEju.

O lEsu wiatoin Caritza / Cuin surma,: M
annettin. Meitä sinäköyhiä rawitze/ Ehk wääri»
päällescannettin/ Meidän tähtem sinä cuolit/ft
synnit meild poiswuolit/ Armahda:c.

O lEsu nuhtetom Caritza/ Cuin tahdot M
mos warista / Meidän nyt synnisten päällcm,
Cuin asum alhallMlä/
japiruld wallanpvisotit/ Ouo meille
O lEsu.

Rauhan edest.
/ jongombiwalw

oletcansiam Haldia/Omason W
vsmaacunda / Sentähden tygos tulem.

~ Anna siis meit ollarauhas/ Nijncauwan cu>n
me elä.n/ Mdat/sodat carcotcauwas/ Ala Ml-
haasaata päällem/ Sowindoon wedäcaickii,

Ei ole yhtän maanpäällä / Euin sodathawßMli»
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B: Sitl sinä cum asut Mllä/ Meitä nijstH
»lessaata /

meillenrauhaHErranyt/ laelinaicasVnam auta / Ei maanpMloytä ketän muut/
Cmrijdat asetta taita/Paitzi sinua yhtä.
Warjelmeit/ meidän maacundam / Tulipa

Wwerenwuodosi/ Nijldcuinmeit teloitta pyy-
liain/ Sodaisethillitzesodast/ Suorauha meM/
Mhalam.Annandexsyndim/ Olumal/ AutaWys
Mpidäm/ Ei saarauha paha tuimat/ Heidän
hmns sen walda / tiedäm/ Hywill HERra
ftot rauhan.Meidän Cuningall ann armos / Orauhan
Wngas taiwast / Ett rauhaisest hmväs mu-
wos/ Maacunnat hallita taidais/ Sowinnos
Mm mns elä.

Jumalsinun olconkijtos/ Tain harjan tähdenjamuitten. Ann meidän elärauhan lljtos/Kijnit
Uyscuuliaisuten/lumal caickiwaldiasHErra.

W. c. Ihmisen luondo mrmeldu on.
aicanamrauha laina/ suurhätä on meit

cohtan/ Senperänwihamies seisoaina/
sttmeild pois saissanaspuhtan/ Christuxenni->nmhäwäist wijmein/ Pyytä willitvxens cautta/
W estä äläwoimas säästä / Sinä täsäwoit ai-n«« autta.

HErraaicanamrauha laina/ longeadotim
Wdeim tähden / Kvll puhtan sanan sinuld saim-
w/lotawastoinelämjuurnähden. Autuuttam
wpois Hyljämme/Mailman menois pyrkin olem,

pahus mallanott/ juurluma^
HEn»
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HErraaicanam rauha meil suo / Meidän sy.

dämeen wuodatHenges/
udexluo/ Oikian catumuxeen käändais. Ett arnw
siasmeill st suodais / Häpiät/ wahingot pois tuli<
sit / Sodancapinat/ caick wapinat / Sitt caitild
cunnm sull olisi.

War wältommmF«d sa god/ :c.
rauha suloine/Pojes sota suruinen: Mu,
ttkeriemuisex/ Sotasaatta suruista

Einenrauha enändä / Sota willan wähmdä:Leipä saadanrauhasa; Nälkä nähdänsodasa.
Ilollrauhaslauletan;SodascaickiwaiwM:

Riemurauhas cajahta:Sodas caicki walitta.
Rauha jacahywyttä; Sotapaljonpahutta:

Onnirauhas mätän; Cowut Sodascoctan.
Calurauhas cootan; Sodanhädäshäwitä«:

1101 l rauha rakenda; Sota murhellmurenda.
, Mitärauhasraketan; Sodastulellpoldttan:

Rauha Cansancaswatta; Sotasurma/suretta.
CusaSota/ WerisiellWuota/ hätähä>ln

pääll/ Murhe/pelco/puuttumus/ Tusta/wai!"?,
waiwaisus.

Rauhas ollansurutöin / Löwos maatan mm
' Hetoin/ HERranarmoautuan/ IlollraulF

nautitan.
Kijtos olconlumalan/Nauhan edest/laupian/

loca Sodat sowitti/ Rauhan meille toimitti.
VI. MuutamatWineterinonmisist

luhlapäiwist.
Christuxen Tulemisest.

turwa tänn/ NeitzensynnycD

syndymys sull sowei Jumalaa
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Wpahtun se miehen siemenesi/Waan HEr-waicutuxest / Sana Jumal lihaxiwttlli/lumalttzeihmisexyhdyi.
Men cohtucannoi hedelmän/Paitzpuutie-

ihmetisoitnytilmanduwat/ Jumal
zemplis omas asuwa.
Sangar samois ulos salistans / Ia Neltzm

chdustcammiostans / JumalMieheximeill ole-
m / Weljexem/ meitä wapahtaman.
MänsHän uloskäwi/ Täyden miehen Isän ,

Wiwei/ Hänen waldansylitzcaickejn My/ Istu
Ws oikial Kädell ain.
3>mIsäns cans yhdell woimall on / Lihasans

imcnscuoleman / Helwetin woiman hän hä-
witti / Pirun wallast meitä wapchti.
Sanan sarnalltästäon tullut / Halkius wai-

waisi »valaiseman / Pimiöin jhdämihin paista-
im/ Murhetta iloxi muuttaman.
Kijtos olcon aina Isällen / Ylin ylistys Po«jällen/ CanscorkiacunniaPphäll Henget/ Cuin

M armon awun annoi meill.
Zllkänswastanhangitze,

'VHän tygss tule tänne / Cuin ennustett on
men: HosiannaHErra apu anna/
vidin Pojalle aina / Cans Cuningall cunnia
laina.
DrotningiSionwarald / Awaportisawa-

rald/ OtaYlkäs Christus wierax/ Huuda hänelt>!okerrax / Hos.Hän tule hurscas auttaja/
!?/ Händ wastan walmist itzes/ Wchahänck«emu wirtes / Hos.Catzos cunnian Cuningas / Wll ajam tule

täs,
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täs/Nsyränjakylläksyhäw joldTalwantawb
ran lyödäm/ Hos.

Ltzttonsmerellmirutta/ Cuopnstcuiwasi kir<
wotta/ Rauhanmeillsaarnatanda /

tuun caikil! canda / Hos.
Hän autuun hinnantäytti/ MelllarMsao

wun näytti / Sai wiholllsistanswoiton/ josthä<
nell näin ylistys olcon : Hosianna HErra awun
annoit/ TallDavidinpojalleainoll/ CansCu»
ningall cunnian am soit. >. i

Sydämen owiawatcam/ Handme.wastan
ottacam/ Turwatcamhänen tygöns/ EiiMhän
meit anna ylon. Hos.

Orij sield Mdtaiuacam/ Waattemcans ha<
jottacam/Tustistunnustainhänd HErrax/M
tajax monin kerran/ Hos.

Händ wastankäykäm palmuill/Kljtos wirsill
jaPsal,meill/Huutain:Hywästsiunatolet/CM
HErran Nimen tulit. Hosianna/ :c.

OlconkijtoslEsuxen / Tähden tain lunasta
xen/ meill ansiostansannoi. KijtoshänO
näin ain sanoin: Hos.Täl.Dav. Sillcunnian
Cuningal / Amen.

ChristuM Sikiämisesi..V. c. Oeclir eminus.
me mahdan wahwgst/SuloistsistN'

sanomasi/ jongEngel ilmoitti/ Meille to<
sintoiwotti/ Armon awunaiwotun/ LunastuM
luwatun/ Isäld iiancaickiseld.

Jumalan Poica pnhä / Caickein ccippalden
luoja hywä/ Piwosans pitämäTaiwan/ maM
meren sywän/ Eorkia cunnianCuningas/ D
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Lex astui alas / Orjan pugun pällens pukii
Pilwet pisaroitzewat / Ia taiwat täsä sata-

M/ Turwanaintoiwotun / Lunastajan luwa-
lOEsijsild ikäwöityN/ Cmisoildcaikild halatun/
Mil ennen ennustetun. »

Taiten tätätawarat/Ei taibatalwat awarat/

Wtzes macais mittamatoin/ Cohtun mahdu»Mätöin / Maan jaTaiwan täyttäjä-
Neitzen nuoren cohtuinen / Paitz puutoxetci

Wyden/ Kätke/ käckynscanda/ Tuo edes/ il-
«ända / Näkymättömän/ nähtäwän / Ijaw
Mstn/ ajaisen/ AnnollawUn ylhäisen.

JumalZmmärryst ylitzen/ Luonon laijn ohitzen/ Meillen
hndyn meille suotu / Neitzen cohdusttän tuotu/
Mapahtajax waiwaisil»Pimnpuustitcostetan/ EwattömMaöstetan/Armon apu annetan/ Fangitulosotttan/ Tai-
wan owi awatan / Riemu/ rauha jaetan/ On-
nettomin autuus.

Toiwotosin turwawa/Meille tulle iästä wah<iw/ SMi sytty uscooN /

armon/ Tustis luja lohdutus/ Itcusilon odotus/Hengen wahwä wcktutus.
suomis sydämes / Elämä ijäncuolemas.

väamnämätilmeisest/IsänPojaslhmists/Hä-Mgonsturwatcam / Händäcaiklnkhttäkäm/Oä ynnä Henge hyrrä.
MoitzcChristicund sydämesi / HErran wot-

EtthänPoicanslw°a,n/ Annoitulla mailmaan/ lasijtäcohdus
M m Jumal
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JumalEngelinslähetti/ Cuin suloisesi Maria 1terwettu latekiticttäwäx/ Etthänpandolisijt-

täjäx / jaChrisiMn si)nnyttäjäx.
Jumalakvll woi jatietä/ Euin Neitzy synnyM

miehettä/ Nijncuinmetäsänäem. Sepidecän'suuren ihmen / Ensinolisejawiimein.
Meille st tapaht parKaxi/Ettlumal tuli meille

turwaxi/ia sen Pojan «nn annoi/ Cuin autuuden
meillcannoi/ Nijncuinhänlsillenwannoi..

Se on sinull suuricunnia / Ett Christus sinust
syndyMaria/ Sinäkiwutayxinäns/ Synnytit
mailman sikiäs? japidit cuitengin neitzydes.

Sinä mchdatautuaskyll olla/Ettäs Gabmli'
taisit cuulla/ ja nijn Jumalanhuoman/ Itzesaw
noitlasulMan/Silllöysitsinähywänluoman.

Ann armoFHErra Jumala/HywineläM
Että mekin sydämesi/ Kijtäisim sinua

wäkewäst/ Marian cans ijancaickisest.
' Christuxen Sitiämäst ja Syndymäst.

ChristustCuningasi / Syndyo
Neitzest Mariasi/ long waldaonennm

auringot/ Maan äärin utottu loppumat.
Mailmanluojaluononihmex / Itze tuliihmi-sex orjax / Ettihmistnwonnos lunasiais / Lueo

°

tujans ihmisi huckuwit.
Jumalan armon awara aitta/ Maancaickja

Taiwan täyttajä/Annoi itzens autuan aican/Nei'
tzen nuoren cohtuistn puhmn.

HErran pyhä wi,saus pohjatöin / WoM
wättwä puuttumatoin / Tämän ihmen tehds
taisi /, Ett Neitzy sanasi sikiän sai. ,-



Gabriel Engel sen ilmoitti / Mana uscollstn
Muotti/ Paitzi miehet Neitzyrascax tuli/ Py-
OHmgestsikiänsijtti.
' Zmmarrystylitze/wastoinluondo/ Paitzimie-
htn awuta muutoin / Neitzen cohtu hedelmän
unda/ Senhedelmän/ jolditzekluotuon.

Ett Neitzen cohdus oli Jumal jaMies/ Eli-
MHterwctyxestties/ Marian juurlumalans
WSix tuns Johan jocohdus äitins.

Cohtcuin se pyhä synnyt tääll / Seimen sallei
fonda pahnain Dll/ Aitins wähällriescallhän
mitan/Cuin lmnutja luodutcaickruocki ain.

TästsyndymästEngelitiloitzit / Kijtoxenlu-
malall weisaisit / Ensin paimenill ilmi suodan/
Oe hywä paimen caickcin luoja.

Siiskijtos olconlEsurell / Ett itzens auttajax
'

moimeill/Weljex/wälimichexsynnpitän/Cans
kijtos Isän/ Hengen pykän.

ltoäie Deug nomo iaKus.
täällä/ tainpälwän päcillä/Ihmei-

ihme! On tullut tänne: Jumal itz yhdex
ihmisextäydex/Ihmisieilox/ijätstxelox/Tolwotux
wwar / autuudexaiwar. Caick sijs iloitcam/
HErra cunnioitcam/ lEsu Christ kistet/ ihmi-Wnyt(syndyn)lsä plistet/Hengi cunnioitett.

Chrismxm Syndymast.
Chrisiicund iloitze / Jumalitta myös

Sensuuren armonsa cdest/ long
hän smull osott ijancaickisest.

Hdensuurenihmen täällä / Armollisesi osott»Mc/ EttannoirackanPoicudens/ Ilmanduwanpäällmiehudes.
Mm ii Maria



Chrisiuxett534
MariaNeitzy ia Äiti/ Miehetä Pojan ilmaa»weti / Ei ikänäns ennen cuulttu/ Et miehet cnrascax tuldu.
Vr uusi Poica synnyi täs/ Cuin Isää Taiwasiistuläs/ Meilleanettinturwaxi/ SemeitäsMnist lunasti. '^

Adamin wiantähden me mjn/ Caickipahast
ulostulim/ Ett meldän piti cuoleman/ Iapirun
ala tuleman.

Waan meitäpäästi nijstä tussisi/ Meidänwel-
jem cohtlEsusChrist / Cuin pijnan kärsti kyll
hirmuisesi/ lollmaxoimeidänsyndeimedcsi.

Synnin/Cuoleman/Helwetin/Joiden
pan meteljettin / Vliehudens cans hän maahanlöi / Ia rauhan sillä meillen toi.

Kijtettyijancaickisest / OlconluMalKmons
edest/ EttmepWm
pirun Wst.

kijtetlEsuChrisi / Cuin miehuden otit
lasynnyitNeitzestäpuhtasi/

täs päästäisit meit tuscasi/ KyrieEleison.
humalan ainoa Poica / Synnyi meillen

wan aican / Hän sallei hänens pahnoinkääritä
loca ei tehnytkenengän wääryttä/KyrieElcison.

Jota eiMailma wetänyt/ On Neitzen colM
lewänyt. SeLapsonheickocaickeinedes/ long
Mailmoncuitenginkädes / Kyrte Eleison

Nyt näkyi oikia Auringon Coi/ Cuin walw

malan Lapsix meit aimoitta/ Kyrie Eleison.
Jumalan Poica Taiwahast/ Tuli mailman

wierahax / Hän tahto caicki waiwaiset/ D»
cans saatta taiwasen / Kyrie Eleison.
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Köyhä hän oli täällä/ Armahtcuitengin
Mdä„päallem / Tahto Taiwas tehdä meitric-
Wla pyhäin Engeleins werrax/Kyrie Eleison.Mtonhän meill osottanut / Ia mielens sill
ilmoittanut/ Sijspyhätcaickilioitcan/Ia händs
m cunnioittacan / Kyrie Eleison.

I^Ntal)unliuB.

/Micfi Chrjstityt iioitcan / juhlassa,
>l>Ha!eluja.
Nyt on syndynhtNeitzestä itze Jumala / Se

e» kyll luja.
Mpahtajatulitaiwast/ SyndyiMmlman

Ncitzestwagasi/ Päästi meitwaiwast.
Nyt näkyi auringon Coi / Cuin walkeuden

toi / long ihmisill soi.
Seauringowalaise / Osotta tienTaiwasen/

PW sinn waiwaiftn,
Päiwän aurinZ edes tuott / Pimeyden, pois

l«cott / Walon meill osott.
Seluetan suurex ihmex / JumalanPoica tuli

ckher / Sangen piener.
Hminenonhänialumal / longawoimalja

turwall / En löydä me muchal.Esaias annoicuulla / Ettlumalomal suulla/Oliluwan tänne tulla/Ia miehen olla.
Samalmuotosemyöstapaht: JumalaCan-

Mtvapaht: .

Wihansa pois lacaht/ Pirun Sydän pacaht.
0köyhä luudan sucu / Mixes nWpidä lucu/

nijn et si)nnis pois hucu.
lden sanon sulltotta:Christussynnitpoisotta/sen kylläosotta / Haleluja.

Mmiij v«sne
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Versus innercalaliz.

astuiTaiwahast/ lasyndyi
puhtast / Hän päästi meitä suuresi

waiwast / Ia ljancaickisest tuscast.
on meill iloinen aica / Ia riemullinen

: Että Taiwast Jumalan Poita/Maan päälle tchdoi tulla. Se oli suurinöyryys/
Ia ylönpaldinenköyhyys / longa Christus otti
päällens / Että tuli Mailinaan wierari / Ia
caickein ihmisten orjari/ Saattaman heit iloon
Mens.

Mxwähäcaunis lapsucainen / Itmanduinyt
maan päällä / synnyt puhdas Neitzyo
täinen/ Suurexi ilop meille. losei stLaps'M
Mailman tullut / Nijn olisimme caickcadotttnt
ollet/ Ia ljancaickisest cuollet. Olcon sinun W
HErraChristus/ Kijtos/ Cunniaja ylistys/ Jo-
ca et meidän sitä suonut.

Sinä yönä cuinChristus syndyi meille / Pai-
menet caitzit laumanskedoll. Nijn Engel Tai-
wast ilmestyi heille/ Iapuhui tällä ehdoll: Mini
tuon teille hywän sanoman / jongapitä caikillcn
hajoman/ Riemuri monin kerroin. Tänäpänon
syndyn Wapchtaja / Christus caiken mailman
Lunastaja/laDavidinhuonenHErra.

SeTaiwallinen soramäki/Ihastuisijtäsanck
cohta kistos wirrenteki / Weisain Engelin

cans wahwast: Olcon kijtos Jumalan corkcw
des/Rauhamyös Mailman leweydes/IhmW
ilo jariemu! Me myös nyt lumalam kijtMn/
Ia Christust aina ylistMm / loca on nmM
iloon wimyt. concu
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AMel paimenill puhuisimoill näill: Sangen
/ Ilon mllecha-

Milmoitan/CuinlumalaldjUlkiteillsuodan.
Äx pilti piscu nuorucainen / Kyll caunucm-

nmlapsucainen/ On teillsyndyn neitzestnuoresi/
M iloxijät sangen suurex.

.

sän on HErraEhristus Jumal janms / Se
lmae/ikäwöit/ toiwottmyss/ Teidän armias
moauttajan/ Woipawahwawapahtajan.

Hän cuolemanhädäs teitautta / Synntst/ pl-
mwallastwapautta / Teille taritze ijäisen au-
tl,un/ Jo juoduncauttlsän laupiun.

.

Tai teille tähän mercklliene/ Soimes löydät .
Lapstnpienen / HäyChristitt catzoman/
Mk lahjat Jumal sinne on pann.

Edksherä sieluni? Heiwaca'. Catzoskengsiin
stimes maca? Siel on minun HErran Christu-
M / JumalanpyhäPoicalesmen.

,

Terwe sinä tulemasi tänn tygsn/ Cum synnelsi
ettcatzoylön / Täntulitkyöhvdestullen/ Cutng
kijtän sinua tain edesi ollen.

AHHErra sinäcaick cappaletloit/ Cuings olet
alendan sinus noin ? Ets macat heinäin japah-
nainpääll/ joitjuhdat/härjätsyowättääll.

Nämät sinun silckis/ lacanlynas/ HERrain
HErra/ Taiwan Cuninqas/ Caickcallimatcul-
daisttwaattet/Huonot olis sinull sittäk maata.

Näin syndyäköyhydes kelpais sinun/Ets Tai-
was saattaisitrickaxminun/ Annoittälltietä/ ett
turha on iuur / Mailman meno kempi / cans
cweus suur.

HlEsuinen minun HZrraisen/ Tule minun
Mm iiij sydän
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sydän cqrsinaisen / Hlä ercgne minust wurhcs/

/ Anna minun olla yikias ustos.Tästsangensuurestihastun/ Ettstännetygon
piet astun/ Tain edest sinuaki,tänChriste/ Km
Isä/ PylMHmgeylistän.?th-Ngel ilmestyi Taiwast / Puhui psimcnill,

iloitwahwast / RiMiusillmic<
lill / Eiialaulaca / lunastetut oietta Cuoleman
mdotuxest.

Tänäpän piltti piscu/ Synnyißethlchemis,
Se ikäwoitty HErra Christus / Davidin
pungis / Eija/ :c.

OnHERm suuri soimes / Käärit capaloin,
Taiwas/ maa Mg on woimas / Caick hän HM
woi/ Eija/ :c.

Engelitihmettelewät/Vlitztainihmen/EtNei<
tzencohtuselwä/ Jumalan toi ilme/ Eija laulaa
ma/ lunastetut olemma/ Cuoleman cqdotuxcsi.

Ett luojalasti näin nsnräx/ Itzens meidänch
tem / Ia synnyt sangen ksyhäx / caickein N
nähden/ Eija/ic.

Muutoxen camalan teki/ Tuli tän oria>/ Pch
jon kyll cowutt näki / meityrjoi saattiHMM
Eija / :c.
> Meriemullmainitmahdam/ HErranhylM
tä/ Kijttä cuin parhain taidam/ ArmonsW
lpttä/ Eila/ :c. .„^.' Wnnä cans caickein luotuin / Kllwan k>>M
käm/ Isii Jumalatcuinsuotuin/ Ainoansgnm

/"Eija / :c.
Olcon sulllEsukijtos/ Tänne tulemasi/ W

pyhän Hengen lijtos / Armcns andam^i^
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UM riemuita me mchdam / Nytttälllou-
juhlall / Chrisius spndyä tahdoi/NeiKest/ja tänn tulla / Hän meidän aino autuum

«„/ lostiloitaginatahdom/ NpttälllMun
juhlall.
Ilmoitta Engel ennät / luur Jumalan ar-

mosi/ Pyhä pilttisynnyi tänne/ Neitzenpuhtan
parmoisi/ Se meill luwat lunastajain, Tänn
M toiwottu turwgm / Nyt.

Hän, soimesmacais pchnois / Waljus wajas
juhtain. Tuns härkä HErraxluojax/ Neitzen
Pojanpuhtan. Sen aino apum jaelom/ Ia aina
Msu ilom / Nyt.'

Täst Engelein jouckoiloitze / Ilonmeill ilmoit-
ta/ Kijttäin Jumalatcunmoitze/ Rauhan meill
toiwotta/Zostlumal meit lapsirotta/ TainPoi-
faistns cautta / Nyt.

Ei moi cuolema cqdotta / EttChrisius tänn
syndyi/ Hän synninmeild poisotta/ longcautt
Mlem yldyi. Cust kilwan kijttäkäm HERra/Memuitcam myss monen kerran / Nyt.

Kijtet ole Isä Jumal / Potcas tänn lähettä-mst, Kijtet canslEsuscunniall/ Meitautta-
masthädäst/ Kijtet HErran Hengi hvwä/ CocoColminaisus pyhä / Nyt.

Melonet.
Muluja nyt lastecam / Jumalasta jutelcanv
f"Ioulu wirsi weisatcam / lEsus caunishel-mas macais Marian/Gabrielinennustus ontäy-
wy/ Eija/ Eija/ Neitzy nuorisikiän sai/ Ilman
ssichttPojantoi/cuincaickiloi/ TydytGänpilt-
ti wtzW/ pilttinwähään/Israel/ Aläluna..

Mm v siajae
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stajattoista toiwo sill/ Tosin cunnmn Diningas/
Emanuel/Neitzestnuorestsyndyi/ sanoi Gabriel.

lostProphetat puhelit/EsiM
tat oaljon Ottelit / lEsus/ :c.

Pojatparhatpauhatcat / NeitzetnuoretilM
cat/Wanhatwahwastweisatcat/lEsus/tt.

Sioni sinun HERras pidä corkias cunnias/
Catzos sinun Cuningas/ lEsus/ :c.

ciulci jumiin,Nyt on isoi ilo/ MailmanMch
-'-sias maca mprZelepio, Paista min Aurina ar-
masMlNril ingrcmio, e« Lc o,
Lco.

Sinuamerucoilem/ Anna
armosaina/ Opuer opnme, IaSanas meille
laina/o princep, Aari», 'lrake ine t>oli te, 113-
ne niL poU re.

0 ?«ris ckaliraz, onauieni«s,Piruttl!Mat
meit caasit / p°r nottra climinil, Sljs sinä meille
saatit/ c«lnrum gHuälÄ, Auta sinn HERm/
Auta sinn HErra.

sumZHuäl», Eisurunsiclsia/ Cusa En-
gelit laulamat/ Kc»v»cHNtica, laTaiwatcaicki
cajawatt InkegiL curiH,Autasinn HErra/ Auta
sinn HErra. Wielä wifin.cans weisatcam / CaikellwäellriemuldWcam / Meidän turwam jatoimeni/Syndy»
zapandin soimen/ Paista cuinpäiwä armas/ i>
man äitinsä parmois/ Mu jaLoppu/ Mu ia
Loppu.

. .

O lEsu wHhäinen/ Tygos me lähenem/ Mw
hes meit aina lohdut / HywilzentawoillentoM
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s>Mcunnianlsä/Anmeidänpysyäni)sä/We-

Wedä/:c.
OIsän rackaus/ OPojansuloisus/ syndi mei-

ljMscadott/ jaHelwettinalaswajott. Sinä
Mä sield ylös nostit / Ia callilla werelläs ostit,
Saata meitTaiwaas/ Saata/:c.

Cusa onriemu suuri/Ia meno jalo juuri/ En-
Mweisawat siellä / Sielut eilauluakiellä / Ei
Ka eli wiha/ kärsi se Cuningan piha. Sinneme
Mm/ Sinne.

KoKiz nam» «K Koclie.
neitzestnuo-

Syndyiihmisex/ Syndyiih-
misex.

Cutacuu/ ilma/ auringo/ Maa/ Meri/tähdet/
taiwat/ Ain palwslewat/ a.p.

Enä me ihmiset mahdam / Händ hiljan ja
wacham/ kijttä/palwellain/ k. p.

Cuin meidän tähtem tuli tänn/Synnyi sangen
Wn/ Soimenvandinpahnoin/ jap.p.

OpyhäPilttiplscuinen / Puhdist meitlhnni-siilm / Täll syndymälläs / t. s.
Olcon sinulllEsu kijtos ain / Tänn tulema-

siasnäin/ YnnlMHengell/ YnnyhtenljM
iapyhällHengell.

In N»t2li vomini.
AVAitz miehet/ miehen Jumalan/ jotaEngelit

tekiän/ Syn-
NNeitzy/ pysyNeitzen. Kijtos corkian Juma-
lan/ Jumala synnyt ihmiser / Jo Jumal lep-
pyi ihmisill.

, Costa lEsussyndyi meill/ 110nousi EngeleM
Wwan suurellsotawäell/ Weismsit corkiall
Ml: Mos / )c. Engel



ClMuxen
Engel puhui Paimenill / Ilmoittiloisillmlh

lill/ ClMuxenmeillsyndynen/ WapahtM
waiwcnsien / Kiitos.Löydät Lapsen nöyränä / Capaloihin kääriitynä/ Waljus wajas oleman/ Soimescowasmacawan / Kijtos,

Neitzen nisi imemän / Hitin riescall ruokitta-
man / Cuin linnut/ luodutruockicaick/ Eläimet
elättä/ rawitze ratk. Kijtos.

WUatlapMWoitit/ Culda/ POäsawu,
Mirrhamit/ lumalaxcumarsit/cunnloitit/ Cu<
ningainCuningax tunnustit. Kijtos/ :c.

Tätä armo awarat/Laupiat lahja ja tawamt/
Sydän suruinmottacan/ Uscollwastan/ jasq',
nocan/Kijtos.

OlEsupyhäPilttinen / Puhdist/ pestmeit
synnistäm/Puhtäll/pyhällsyndt)mälläs/Amos
awull/ ansiollas. Kijtos.

Suolumalmeittälljuhlall/Mieldäsmysdei!
ilollolla/ Suosioll/sominnoll/rackaull/ Sinuq
ylistäin sydäniell suull. Kijtos.
il)uern«usinLeMeliem, LytKleliem,

Gildin iynnyttißethlehem/lost ihasiuilem
salem/ Haleluja.

tiic jacer OulreZnar 2nereliui-
nu, l-laleluja.

Hänpandinsoimeenmacaman, / CuinhaW
ilman lackamat / Haleluja.

Cognovir l,c>B 8c
, Ouoä z>uer erät vo-

MINUB , t-lalelujg.
Aasi tunsi jahärkäin?!, / Ett.se pilt oliHErm

NM/ Haleluja.
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Saabasctulit sitwijsichat/ Lchjoillteithänett
Wiiiat / Haleluja.

De matte naru» Binevnili l«mine,

Hän syndyi Hitist neitzestä / Cuin wapa oli
MM/ Haleluja.
zine lerpenri» vulneie, De noNro venitlan-

mne, I-laieluja.
Hmiscn luononpäällens ott/ Kärmen tykölisH

Mspotk/ Haleluja.
lncamenooiz limilis, ?ecc«ol«<1 <iiOmillll,
Liha oli hänell nijncuin meill/Ei cuitengan käy-

nyt jynninteill/ Haleluja.

milez, l-I^lelujä.
Werraxenstahdoimeittehdä/ lalsänscas-

Mtaiwasnähdä/ Haleluja.
In Koc narali , Leneäi«muzDomino,

.Tällänytajalliloisell/ PalwelcamHEßra
tiwell/ Haleluja.

Sijs olcon kijtos loppumat / Sen colminab
Den lackamar / Haleluja.

Wielä toisin.WLapsi syndyiBethlehemis/ jost ilo nöus
°6ruftlemis/ humalan corkianPoica/ IKmisenlmon tahdoi otta/ Engel toi Marial! sanoman/

Cuinsi
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Eum Ylkä morsian huonesia / Tuli hänKtmcohdusta. Hänpandin soimen pahnam

Cuin cmck hallitze omall wäell. Enyel ilmoitiipaimenill: EttstPiltoliHErrameil.WiMtmaaldwierald tulemat/ Lahjoi häncllcqndelewat/ SiM huonesen mmewät/ Lnssilnuortaterwettäwät, Kijttäkäm
malat/Tällä nyt iloistlljuhlall.
MLoitcam sijs caicki / Nyt tähän armon mmZlEttNeitzy nuori äiti/ MeilsynnytMn

Poicans/ Senmeidäntoiwott turwam/
caicckeinHErrain Hsßran/ Weisatcam kijtos

, kilwan/ Nyt tänä uunna wuon.
losephjo totttunsi/ Marianpowes potkiwaxl

Engelinpuhest vmmärsi/Händ hengesipnhästV
stax/ lostlEjuscaunis nähty/ CuinäpMac<
miasehtyi/Custkijtosääniainpuhkei/Nyt.

Poiminen pieni slMyi/Meill Neitzen puhW
Parmois/jostlsälumal miellyi/Meitköyhi mja
armoins/Poisftrustlrkjasalwatt/ Meililonmi
awatt/ Custkijtos laulu ca>aht/ Nyt.

Idäsi wijsat wisust / Etzeit julk lasta lahjoill:
CusaCuningasChristus ? Näjimtähden/tuliin
tiedoill. He Lapsen laupian löysit/Pacanain W

Custkijtos Christe sinull onsitt/M
Simeonse wanha/Otttpiscupildin parmohine/

Sanoiratkriemun can§a: HErra päästmim
Mdarmohis/ NäjimbänsbristuxenHEmni
Minun«utuun/ainonturwan/sinull kijtos nw
nin terrain Nyt.

Wanhanwuodenttedost, Meill
tehtin/Cuitcadum caikest mielesi/ HErratmw»
tulemmttn/ MttUPoicas panit vandix/
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Ml,auwuonna candex/ Ann Jumalmeil m an-

Cunia olcon Isäll/Meillamoans awuxannoi.
WPojallpildillpyhHll/Cuinmeidäncuorman
»oi. EttHCrranhengellhywäll/Sillcolmi-
Mlpyhäl/ lollkijtos/cunniaylhäl/ Ainjoca

NNsia wuon.
lEsuxm Nimestä:

s^tcttölconlEsuMVlimi/ jahywinlausutt
Sill se on satama janiemi/ Cuinmeille

Whanlaina. Itzeppä hän sen todisti/Jumalan
IliM' mcit sowitti / Cuin uscom hänenNimens
M/ jarawitanPylMHengell.
Polwcnsa caicki taivuttamat / Taiwas ja

päällä / Helwetin woimat myös wapife-
«/ CosclEsus mainitan täällä. Ei oleyhtän
Mlutnime/jostsieluautuudenimc/PaitzlEsuxcn
mepuhdast/ja hänen iananscullaist.
Omattu meitä kästepi/ Cunnioittaman tätä

me Sill se woimallans esiäpi/ Pirun juonee
lanecuincuolluct owat/ lEsuren ni<«-

mmwircowat / Sen cautta caickimpössaimt/
jällens saamat.

lumalnijllupaautuuden/CuinlEftstauxciis
Nemyöslsytäwätwahwuden/ jotc

PnentHons turwawat.Costhän duomiolltahtolulla/ Silloin cowutt saadan cuulla/ jocaitzenpitH
ldMymän/ Työnsjälken palcanwiemän.

Cuing sielu hywäxens
lEsiixen nimemainita/ Sitä myöscunni-

Ma. lEsus cutzutan ia ccukenMail-
chnnit meill anda/«armonscaikillcanda.
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/AlEsu Chnsi cuin luonon sini / Ia synnpilNeitzestkirckast. Rackaus sinun sijhen wei!Ettäs meit päästäisit NäjitmisäwG
wasa/ Meolimtäsämäilmasa/ Helmet oli ede<sämawou

Annoit sinus cöhta sotan / Senruman hiruij
wastan: Ia tahdot 01l Meidän otam/ Costa HHnrijtanmeit haasta. Siliäsaatit meilleRauhan,
Otit myös pääldäm pois waiwan / Mnasjä
cuolemas cauttäi

Nijnsinä myöscaickikästit/Turwaniänsmlinpäälles. Orwoit jamyösköyhät Lesket/ Lupaift
corjatapuoles/ joshe waanuscowat stnvääll/ OsHne tahdotandaheill/ Cuin sinä liimannutM.

Sinäöletmcidänweljem / jöcameillcumuan
tuotat/ ylön/iosmesmn
päälles luotanu Engöst me mahda iloita/ SillChristus JumalanPoica / On meidän racas
weliem. ,Tämän suuren ärmostähden / Ölcon sinunH
tos Christe / Ettäs wclijxes saatitmeidän /, Ann
meill aina sitä pistä. Sentähden mahdani iloita
jalumalatacunnioitta/ Hän on meidänracas
Isäm.
dolEsuMnmUlsto ihana / Sydämellilonanda>

lEsuslydändenlohdutus/ Gonaw
nueldenwalkeus/ Caikenilonylitziloisus. .

PM hunajan makian maunnon / Mkiamb
hänen läsnä olendons : Ei weisat suloisinibatH
Eikä cuulla caunembata / Cuin lEsus luma<
lanPoica.

lEsu anna minun tuta/Rackalides awaruU
lEsu andexandaja/ jataiwaNcUnniancanM
nä armon ainoa jacW/Amen.



lEsumeineFreUde/lc.
Must sielun hala/ Sydänperän pala/ IA
JM odotan. Surusi ratklhiwun/ Kärsin.
Dkiwun/ lEsuinen mi-
Wsulhaistn/ En tahdvmailmas mitan/ Suh-Nininänpitä.
plensijpeisturwas / Wapa caikest surmasi/Wckaahdista/Wihollisenhäjy/Mrkelkiutus
ch, pelasta / Embätääl/ sijspelkäwiel/
Micksytw jahelwet pauha/ lEsuslisärauha. -

Wanyar.Drakinma / Cauhia cuolon rita/
liwoicauhista. Waickamailmahalkeis/EmbäUWpelkäis/ lEMwahwista. Kyllä Woi/ st
»mun loi/ Cuolon cuopast autta/ lEsus
Mns cauttal
Mngänmatcanscalu/ Eiölsijhinhalu/ MsWwaran. CauwascunniacUlje/ Itzesminul

M/ lEsustunman. Ei woi wiel/ caick tustat
O/ Pois hänest minua suista/
imuista.
Wlmatt turha tapa/Sinustolla Mpa/Tah-
wodella/ Ett fe minua petä/Etk saa syndin we<

Pahoilljuonil!a< Coreus/ japrameus/ hecu-.Uianiuutsynnit/IskätcaickitDnni.HäjytMurhenhengtt/KijrulsanpölsMengät/
Uusturwari/ Tule cuinkyll suitta/ Mu, hcn
WMmuutta/Caikenparhaxi. Tiedänkyll/ Ett
Uusmull/ Surut tustattaim/ Caickihywäx

«lilla. Amen. .

W.c. Sllru isött tdell/ic.
armon aitta/ lEsus hywiMaitta; IE-My synnitäcuoli/Meidän syndim pois wl,oli:

iffus taiwasa elä / lEfts meit autta täällä
N n lEsus

547Gynbymistft.
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lEsus minua auttacon/Tarpet caick lainatcoil!

lEsus sydämen tulcon! lEsusrucouxen cuulcoi,!
lEsustsielun ainkijtä, Hänmurhenminustpitil.

lEsus miyull Hengen loi/ lEsus elämän soi,
lEsus minull ruan anda / lEsus caick carpct
canda: lEsus wiel muwon tietä / ja tchto
auxem rieta.
. lEsus minun lunasti / lEsus minun pelasti,
lEsus helwetist osti/lEsus cuolemast nosti.lE-sus wiel tarpennäke/ lEsus ainauttatäke.

, lEsususcsn laina/ lEsus holhoama/ lE-sus P. Hengen anda / Cuin meill caick lahjat
canda; lEsus nijll sielun täyttä / lEsus nM
armons näyttä.

lEsus meitsuojele/ jawaaroistwarjele, lE-sus meillrauhan tuopi/ lEsus terweydensuopi:
lEsus wahingotestä / IFsurenarmotkestä.

lEsus meit hallitze/ Oin/ päiwinwartioitze,
lEsus ei coscan maca/ lEsus on ainawaca/lE-suxen nimeen eläm / lEsuren nimeen cuolem.

lEsu sinäminun/ lEsu minä sinun, lEsus
minun caikes waiwas / lEsus ylhällätaiwas,
lEsus aina jocapaicas / lEsus ainjocaaua.

lEsusLunastajam/lEsuswapahtajan/W
sus autnyt jaaina/ja autuas loppu lama! lEsus
wijmeisel petkel / Minua taiwan iloonMeU.

lEsustylistäkHm,jakilwankiittäkäm:OlW
tunnian HErra / Smull kiftos monin kerroin,
lEsuxen Mos olcon, Amen, lEsus mett culcon.

"Mus ist m<in H<i! nnd ieben
sTzEsus cunnianCrunnun canda,
Melämä/ lEsusminun terweyden, HM«
tahdonitzenanda / Olet amo auttajan:
minun tawaran>



Gynbyinisesk.
Wcm lEsust tulen huckan: Ilman armoi

Wxm/ Sydän saa ahdistuxen; ilman händ
«M cucan/ Caikistustis apunanlEsUs on/
Mwanan.

Cuin on lEfts sydämesän / Niln on minult
Mr / jocasielun täyttä juur; Lohdutusta mi-
M lisä/ SurusmurhesaimM/ lEsus minun
Wäran.
Tahdon sijs ain ltzenluotta / SinuN arMöös

WCHrist/ WastoinsyndejäwiW. Sinun»os awun tuotta / Kestell cuolen cauhian /

Ms paras tawaran.
Mracasarmonlähbe/ Uscöncautt oletmi-

m/ Minä werescautt sinun: Aura minua an<?
pstähden / Armoosturwanawaraan/lEsus
«atawaran. ,^

Omas tahdon aina olla / Catcken elinaicanan/
Mminuturwanan.lawieläcoscatäyty cuolla/wwansmun amoan/ lEsu minuntawaran.
Msus minull cmckicaikis/lEsuxen ain omista/
Mll sianwalmistan/ Sydämesän/ caikispai-
MEsustkijtän ainijan/lEsus minu tawaran.

JumalanPoua/ Cuin on meidän
lfMuloscoitta/ (Sanoi Ra-Mmonin kerran) Hän on stCotn tähti/ Cuin

«äwalaistman chti/ Caikespimeydes.
Häntuli Mailmanlopus/Meidän tygsm tai-"st. SikisMariancohdus/Päästimeitä wai-

W. Cuolcntanylitzewoitti/ jaelämän meillsMi/Taiwan eteemawais»MmosChriste meil laina / japalamarackatis/
WWmiilpaina/jasynnistlackamus/ Anmei-
"n,zlkes Himo/Wilppi meistä poiskimo/ jaraca>llOtttutta, Nnij Cai^
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Caikenwoimannvtlsä / Annoi smunMes.
Se sinullkijtost lisä / Ettäs sen otit etees. Sill
sinuntule autta / Ei sorm eli laitta / SitäkWwoimatoind.

Mitäs saanut olet Isäld / Alä nijtä cadota,
WieheitätaiwasensiMl / ia awullas lahjoita,
Siellä sinunpttäskysyn/ jatykönäsainapyW
Caickein pyhäin can§a«

W. c. RiemUittanmaa taiwcis wahwast,
caickeinpyhin / Tekijäsi

"> kivitti caickhywin: Nijnpaastoihin
stitottu / jaraitijn elohon suosta

Auta meit Mitiut pitämän / Polcuis päällä
myös ainkäymän/ Ok alati watza täyttä/ janijx
meitäm pahoin käytti

Etaicoieteemsinämääritell/EikruokijtahW
myös eritell/ Coscpaastois parannusttchtä tch
dot/ Senmeill omanhuoman annoit.

Raamatus ruat puhdisteta» / jotckijtotel cch
tustotetan. MitäsuuottaruuminsiM/ Osill
sielull pahutlisW. , ..Nepaastotjamhosrucouxet/MuutmyosW
«nalan palweluxet/ jotteisydämesi puhkeile/ kiijt
HErra itze nuhtele.

Ne cuintyöns pMeluottawat/ Laitoxen w
jasiwoittawat/ MuttHErratlennekelpMat,
M hänen päällens turwawat.

Rucoillakästitlackamat/itzecauttaslMllxmalat/Henges/totudeshartahast/jonghengira,-
dis teke taitawast.

Rucous/raitius/ usco tarwitan/joill paljonh!)-
wyt meil tariran/Piru nizllä coht
scatjawaiwatwähetän,



Pijnast. sfl
WtHENra nmt sinua Mämän / jaraidist

Dät pitämän/ Ett hengiwoittaisilihan/ jame
Bdäistmlsänwihan>

ChnstuxenPijnast jaCuolemast.
Mmalaut minä taivaisin/ Sinunhywiä
Vtäsmujsta/Sydämestkiittämahdaisin/Sa-

totutta tunnusta. Senwacuus ijät olle wah-
m/ Lähettimeilpojcanscuinlupais/ josthän-
Mtä mahdan.CuinMailmaslEsuskäwi / Autuun tieno-
Mioikein/ Hämst armon apu ain näwyi/ Wa-
siaWaiwaistencajckejn/ Cansaldomaldotettin
Mtta/ Chrisius stwiatoinCaritza/ Meidän
chwwaiwattg/

Cuinsyön oli pääsiäis Lamban / Eoht ehtolli-
Wgstt / Eusa leiwän otti/sanoin näin
Mminunumminontämä / Cuinteidän edestän
Bnttan / CuolemanaUtchtoiten/ Minun mui-
Dn ain teee tain. ,

Cans calkin otti jajsanoi: Minun weren on/Acaickjuocat / jong syndeinne maxox annan/
Mimm ruumistan uloswuota / nijn usiast cuin-
Oäjuotta/ Wqunpijnanmuistoxtehkät/ Sitlchtut olet totta,

PesiOpetuslastens Mat/Custkestenäm tehdäwnem/ Racasta toinen toistam alat / Cuin hänmeill tehnyt liene. Näin tekemän kestenäm meitä
A / Ett meit hänen omaxcansax / Cukin tutaM G.

Costa yrtitarhas rucoili / Cans cuolemanki-win camf>ais/Wapis jawma hicoili/Kijnotet-
Mpuustlthänsai. Syljettin/ piestin/ pijnattin/

Nniij Canö
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EansorjantappurMcruunattin/Duomiollwzz
M surmattin,

Ripustettin ristin päälle,/ Eticat/ Sapettäy,
hyi niellä/ häwMyret/pilcatwielä/ hengens ylon<
finnoj siellä. Eaick kärsii meidän lunastuxen»
tähden/ Mlnanjacatkerancuoleman/ Mam
teki kyll täyden.

Pandin hän hautan ristisi / Cust colmama
päiwän nous itz / Woiton cunnian canswiW/
Omillens eläwäx näytti sitt. Näin opettaman
kesti mennä heit / Cuin uscowat/Casien saawat/
Autuax tulemat caiket.

' Sittylssastuitaiwaas/ WuodatmMHew
genslahjan/ Meidäntuscasam jawaiwas/ On
iyksnäm awuns cans wahwan. Hengelläns M
meithallitze/ Lohdutta/ ainaautta/ Waldain
ylitze wallitzo.

Isä/Poica/Hengi hywä/ Nästkijtost sinuna
con ijan/ Ann meit uscosas pysyä/ Nijnloppuu ast
ainijan. Warjel määrän opin wauloisi/Oodisi,
capinoistjarijdoist/ Pirun pahoista pauloist.

pijna muistacam / jameitäm syn<
Hl>nistsuistacam/ Cuin hänen cuoleman waati,
jameitä cadotuxeen saatti.

Sinä päiwän cuin hän petettin / ja oikiudm
«teen wedettin/Mones paicas hän pilcattin/CM
dell hetkell myös pijnattin.

Puhtell hän kijnnioitettin / Opetuslapsild coht
jättttin/ Pappein etten johdatettin/ Wääch
saarnajax laitettin.

Päiwän coittessieldtalutettin / iaPontiuM
eteensaatettin / Määrin hänen päällens cannck
tin/Lystin japuustit gnnettm. Mw
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Wckinanaicanhänduomittin/Witzoilcaa-stnpuusasuomittin / Cruunulljapurpuralnau-

Min/ Ristins cannoi johon naulittin.
Päiwällpuolellristin nosiettin / Ryowärten

Mlrivusiettin/ Kädet/jatNläwistettin/Sa- v

M/Gicalljuotettin.
Puol ehtosihengens ylönannoi / Sielunsl-,

silnskasijncannoi/ Kylki läpitzeWettin/ Maa
Ms/Auringomustettin.

ristist alaspudotettin / jalosephild wa-
sMottttin/ Calleillwoiteillawoideltin/ jawal-

fchi lijnoin ommeltin.
Wizmein sitthautan cannettin / jawartioitten

Mnannettin/ PyhäKirja näintäytettin/ I-
Mwihalepytettin.
Näin Christe sinäpilcattin/ jahirmullisest pli-

mttin / Meidän tähtem nytwaiwaisten/ Cuin
olem pahat ja saastaiset.
Mailmanpijnascauttlunastit / jacaikestsyn-

Hpuhdastit. Sijsolcon sinullekijtos/ Cunnia
Mm»)ösylistss.
MEsusRistin päälläripui / Weri hänestulos-Ocklckui/ Haawoist oi: hänellsuunkipu/ Sei-

tzcmäsi puhui hän sinähetken / Ne sanat sinä sy-
dimes kätke. .

Ensiss sanoi sanan armollisen/ Isänsä tygo tai-
mallisen/ jocaon suloinen cuulla: Annheidän an-
dex Isä menons/Eip he ymmärrä omatecons.

Sitä lähin sanoi hänäitillens : Waimocatzo
poicas silmilläs/ Cuin on Johannesnimeld/ Jo-
hannes catzo sinun äitiäs / Sinä olet nyt hänen
Wns.

Senjälkepuhui hän suloisesi/Saarnais myös
Nniiii Rv"



M CHWUM
RyswHrill lohdullisesi / ja sanoi näillä sanoitWMpitä sinun tänäpäiwän /

Nun can§ani täymän.
Neljäs, sana oli juur armias: Mix olet nnillIsä nijncarmias/ jaheititpäälleni wihas / MinHolen nytpijnas jahädäs / Tämän julman joucoukädes,
Wijdenner 'sanax sanoi myös: Minä

tasiirastas tyos/ Cuin oli meidän lunastuxemhwha<Eticat/sappe,löit he yhten/ (Ken joi hän mei-dän tähtem.Oen catkeran sienien perästä / Sanan sanoicuudenen edestä; Nyt ei mitän Raamatut cO >Wräkirja on minusta puhunut / Se on joedes
(UIUNUt,

. Wijmein huuti hänrchkiast/ Isänsäkiast: SunmtesannanHingen,a sielun/Cohtasijt pääns alaspainoi/ Iq heZZens ylönannoi.
Cosca Päämies näki nämar? Putowan luuli

hän taiwan jatähdet / MringojaCuu paista
cadott/ Wuorirepeisjamaajäris/ Coscluoja
cuolon käsis wäris.

, Hän sanoi itzellens cohta: Wissist on Jumalan
Cuin pynan ja cuolemankärsi'/ SeminHERra on ylhM Taiwas / Ombi nyt suures

waiwas.
Hepelkäisitlumalattäydelisesi/ jakijtitluoia

iloisesi: Sitä me myös tchkäm nsyräst/ Eip hän
PoicanstchtonsWä/MuttwaiwastsencauttameitpäW.
.

Nyt syndi wastan soticam/ja pahus puolestam
oticam/ Cuin Christuxen cuolemansaatti/ Mtta-
kämhänd sangen suuresi/ Cuin meitäpääsi lMsi
lqmurW. OlEft



Pijnast,, 555
AlEsu cuingas oletpiinattu/ piesty/

Oinunruumis ruostittu/haawoittu/ Purpurall
Dat/ naurettu/, Wm pääsi/ caswoist wuoda-
M / Coco ruumis werta tiuckui.WinpäälljäsenetpingotMt/ Jalat/ kädet
licki pilcall pistttty / Zulmall Jumalan wihall
imneltu/ Kylki keihällläpitze tungettu/ Sumall
s!,olemall surmattu.

Cuin sinun hywä hahmos lauwenut / Cans
ttswos cquniswatistunut, Sinunruumis rymär
Mwenut/ Waljux on muötys muuttunut/ Ett
luedut mastoin/ Hämmästyit/ su-
lit, itkit/ lastoit / Heidän HEWans luojans
Mlmdot.
Guusas Chrisse ei löytty petost/Ett sinä HEr-

lawäärintchnnt/Eikollut sinus yhtänricost/Etk
hnnintitztäsinäkäynyt/ Puhdas/wiatoincaikistck/ Cuitengin catkerast cuolit/ Meidän caic-
lein ihmisten edestäm.
O camala duomio/ salaussuur / Syytöin syy-

Medest waiwatan/Cuin pahoin tekiHricko juur/
Gmsiashurscaspyhä pijnatan / Cuole Jumalihmisenedest / Luoja luondocappalens

lest / CuingsChriste itzes näin nöyrytit?
Sinä nmtoinwicapäiden edest/Armon halustkmt cuoleman. Etts päästäisit meit pirun ka-

W/ Isäslapsixsoittuleman/ Welcam maxoit/laijn täytit/ Meill armon jaawun näytit/ Pijnas
lacuolemascautta.

Minä synnin siteilsidottu/long edest sinä kijn-
«tett/ sangittu / Minä tuonen nuorill niwottu:

3in v Sinck
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Sinäcuofemanfiwuillrangoittu / Minäpecke,
len eahlein culj ennu / jaJumalanwihan all oljm>
nu: Sinä joit wihan maljan edestäm.

Minäainylpiä: Sinä hiljainen/ Puusteilja
Pur.purall Minä cowacorwainen: Si<nä cuuliainen. Minärsykiä: Pijkeill sinäcruu<
nattu. Minä turhas cunnias: Sinä syljetty,
Minäjuomar: Sapell sinä juotettu.
cumas: Sinä sidot naulittu.

Minämäärin tein:Sinä ranqaistin. Minä w
com: Senedest sinäwitzattin. Minähäpiäntm:
Sinä waiwattin. Minun syndem tähden smj
pijnattin/ Iaristin puuhun ripustettin. Minun
pahuden tähden sinä cuoletettin/ Minun syndein
uhvix sinä uhrattin.

O lEsu cuing sinua kijttänen / Tain armos
awun tähden? Ets nsyrytit itzes näin tänne/Kä<
witnuolemancaickein nähden. Aut ettänstnam
muistaisin/ Itzenpois synnist suistaisin/ longs
tähden surkiast ftrmattin.

Mua pijnas ansiofi osallisex tee / Synnist
werelläswirut pllhtaxi / Slnunhaawais Wll
siminuawie/Isäs edeb tee minua hursM».Wahwist tähän ustoanlujaxi / Waiwois/ kiu<
sauM turwaxi/Mull pijnas ja cuolemas olcon.

Cuin cuolemancampauxin tullän/ Cosc senha<
tä minua ahdista / Ann mieiesän pijnas muisto
M/ Sillminua silloin wahwista/ Minun tyw
nän awullasolwo / Cuolemallasturwaxenml,
wo/ Tääldtygssminua iloonwiene.
HttzOi meitä köyhi synneisit: Meidän syndim

wicam/ loisa me olem sijnnet / Ia M
Mttilman: Omat meitcaickjj heittänet/ Tu^



Pijnaj?.
stmja juureenwaiwan /Päällem myöswalwai-
steowetänet/PijnanjaCuoleman/KyrieEleison.

Cuolemast meitä autta/ Ei yMn taitan/ syndi
tchdoi meitäwoitta/ Ia pirun käsijn saatta. Josmeidän nyt piti pääsemän / Ia taiwan jällens
saaman: NijnChrisiuxen kärsimän/ Pijnanja
Meman/ ChristeEleiftn.loseihän olis alas mailman/
<ialuondo päällens ottanut/ Andain hämns cuo-
wan/ lasittsyndimpoisPyhkin/ Eallinweren-
s<jcans / Nijn cuolem olismeihin ryhtyn/ japitän
iKallans/ Kyrie Eleison.

Taincaldaisilahjoi/ larackansydämen/Ju-
mia meille caiinoi/ Ilman nyt mitäkän/ Chri-
siuxenPoicans tähden / Cuin kärsei cuoleman/
Ia tahts saatta meidän / paremhan elämään /

Chnste Eleison.
, Tällä meitäm lohduttacam/ Cusa me olemma,
Wn meitä peljättäkö / Syndi taick cuolema.
«ZillChristus tahto meit autta / Cuin olim suu-
«swaiwas/ Pyhän werensä cautta/ Hän pyytä
Uit taiwaas/ Kprie Eleison.

Sentähden aina iloitcam / Caikesta sydämest/
M/ Pojast myss weisatcam / Sekä Pyhäst
Hengest/larucoileam händä wahwast/ Ett hen-gen hädäs autiais / Iaannais armons taiwast/Nijnruin hän meill lupais / Christe Eleison.

ajatte! aina / Pijnani päällja waick
: Nijn minä sinull jällens lainan / E-

Wn ja taiwan / Itzes minun päällen turwa/En ole minä ylön julma / Minäpä sinun lu-
nastin.

HM,
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Embä minä sinua ossan i/ Cullal eli muullra<

- Hall/Eng helwetistylosnostHn/luoniUjapahM
tawall/ Mutt omallminun hiMn/ JasaiMyallillmerellän. MixesAäitäajatte!?

Mailman cunniat sinäpyydät/ Senpääll suu?restt luotat. Käskyni pojes sysät / Sill murhenpMes tuotat/ Mckqut smä aina tahdot/ Kuu,
kipuni ylöncatzot/ Ia pijnani unhodat.

Catzos cuckaisi kedoll/Cuing suloisesi he caswch
wat: Hesangen caumllehdoll/ Ihanasi leitzotw
wat. Salomon se suurin HErm / Ei ole yhden<
gän nijdsn werta / Eaikesa cunniasans.

Catzos nyt matelewaisl/ CuingHErraheitM
witze. Nijnmyoscaickilendäwäisi/ loilltarpn
myöstaritze/ Corpmpojatottahuomans/ Iq
Maheitä suojans/ Eik ketän nMn cuolet.

locaraha ahnetti lijax, Iacuolemaniunhota
ta/Se hänell tulepi pijnax/Za helwettin pudotta,
lossinäsijshalattaiwaas/MuistmisäminäM
waiwas / Mingpijnan minä myös karsein.

Jossinä sen uscotwahwasi/ NtjnettuleM
tyx/ Muttpääsetyelwetinwaiwast/ Tuletta
waaswedetyx/ Sielsaatilosolla/ iaminun
pini cuulla / Isäni am myös nähdä.

Mtos/ mnnia Jumalan/ Olcon ijancaickistst/
myös pidämtutwanam/Suloisen oppms

edest. Armons hän lainatcon meille/ Muista M
nenpijnanspäälle/ Ainwghan usconcacha.

Christuxen cuolluist Ylösnoustmistst.
W. c. lEsus nous cuolluist ylös.

MEsus cuolluis ollesans / Cuoletti cuoleman
Ncuollesans/ jahelwettinasiuialas/ S«eld
woitonsaalilljällpMs. Hel-
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Helwttmhäwit/ weipoiswoiman/ Awoiki-

ottaman / Riisui ruhtinat/ ryösti/
Ms/ Guuden suust lambat paimen caappais.

Pirun luolasi luowutti meit / Cosckäwi cau-
hiMiopcm teit / Pästi meit cadoturen cMeft/
>)tt onnettomi pois orjudest.
Woitons näyttiwäkewällwöimall/ jong itzt

stiansiollömM.' Eicuolemacuollutenätaine/ itz
Biän andäjat paina/

Maclmahvotoin hindaämailmcln/ Smruu-
Wsipyhääpitämän/jongkädesluodutcaickowat/
Cans caick kiwet calliot cowat.

Haudattu haudastheräylös/ Omatlwoimall
limmoulos/ Pääldäns pois pudist solmut/siteet/
HmlMijnNt/ cuollun wirweet.
' Colmanden päiwän nousi warhain / Maa/
Mdmiärislijckuisluojan / Engelilmestyiilon
tuoja/PelwostpoispakenitpHatwärtiat.
MriaMagdale/ muutwchmot / Warhain

HErmn haudallsamoit/ WoMwoidellaruus
mstaiwoit/Paadenpääldwttritetynpoisnäjit.
Hautaan he curotit catzomnn/ Ei sield loynet

Wmistluojan. Hkildä Engelinäckäisit/ Mel
cli kysyy/ waick pelkäisit.

O ihanainensinäEngelinen/ ÖttikHEßranNliumistkengän? Sanos meill cunga se witty
liene / Ett woidellaxem otta tienncm.

Engel waimoill wastais waca: Mix elämät
Ocuolleinsecan/ jonous/cuinitzeteillemenen-
msanoi/ Catzocatsiaa/ canskäärilijnoi.
Engelarmas/Engelpyhä/CufastloydämHEr-

Dhywsn? CusaDndeläwänosanw? Autuast
Antzdäsamm? Hän
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Hänedellänkäy Galilean/Siell löydät luoja,!/'

lunastajan/ilmoittacatOpetuslapsill/Ett erittäinpuhucat Pttarill.
Kiitosftll hywän suoma/ Sen suloisensanoman saattama /

Heill/Soikätens/jalcans/haawans pidell.
EttheräisHErra janousluoja/ KijttNn

HErra2llleluja. losi ilonmeillautuanannoi/
Sen sydämen pohjan meillpainoi. .

Radanrakensmeillrauhaistn/ Cuinmeiltä
lutta taiwasen. Itcusi ilo ms melll olcon / Wai-
waisild walitus waiketcon.

Tällä nyt ajall autuall / jä juhlapäiwälljck
kiall/ lEsustcaunistmekijttäkäm/ Händyliaica
ylilUkäm.

pro nooit palluz
/ Uus puhdas

Ristin pääll edestämripusteta
tin/ Sen weriwiMoinwuodatettin/ Cuoltuans
cuoleman motettia Dirun mallan nlitz moitti.

Pois pylHi wetcapykällyxen / Kirjoitetun ki-
rouxen / Woiton cans palais pois helwetisi/
Nous cunnian canfa cuolluist / Plrunrijsui/ saa-
linryowäis / Taiwan owen eteem awais.

nä mahdam / Chrjstuxen cautt edestäni cuollm/
Cuolluist cunniancansnosnen/ lEsustmecaiw
kijttäkäm / Lunastajax myös muistacam.

W. c. Christus Caritza pyhä pijilältin:
pyhän pääsin päimän / iloll ijäs lkä/

iloltcamkijttäinlEsusta/ Maimt
me mahdam jamuista/TehtyiHErran hpwW
Vi/WeisalcamMslEsmL« P«'



PlösnoustMistst fst
Pasiäispyhänvääsin päiwän / Pääsimpiruil

Mslpauloist/ Cadotuxenkidastcauhiast/ Hir-
MHelwetin haudasi/ CauttHErnm cowan
Mman/Weisatcam kijtoslEsuxell,
Pääsiäis pyhän pääsin päiwän / Vlvs HErraheräis / Pirun pMn polki ricki perät/

Oleman cauhian cadotti / Helwetin hirmun
Mi / Weisatcam/ :c.
' Mäispyhän pääsin päiwän/ NousChristus

Pirun suustsaalinfaipojes/ Meit
ciliWldestuloe/jällomisiainlsänsomax/Wei-

pyhän pääsin päiwän / Cuin Cunniall
Wuscuolluist/ Nous kirckauten kijldämän:,
Wnoscamuteenelämän/PWmpoispahudest
Mtm/ Weisatcam.Däispyhän pääsin päiwän / Luotuinmeno
Mmuistutta : .Luodut wesoiman wircowae/

asumat / Linnut laulain wiser«lick/ Weisawatkiltost lEsuxell.Päsiäis pyhän pääsin päiwän / Luotuin cans
chmmsiamahdam/ Msnostuteen elämän/ il-
Welost pois eriämän/Kijttäin luoja/lunastajat/
Mfttcam.
Uoitcam pääsiäis juhlasi / Kijttäkäm Cmun-
VZastcullaisi/Weisatcam iloisesimielesi/ Cuin
Mm punaisesi meresi.Ven pyhä ruumis uhrattin / ja ristin päällä
«chattm/ Hänenwerenswuodattttin/ Mme!!«ist wirutettin.
A olem synnist päästetyt/ la rumäld HenMVetyt/ Sesuuri orjuslyppuimyss/ Nptonstz
Uwavaw.^



ChristuM
MeillChristuslEsus wilpitsin / OnpWiz

lammaswirhitöin. Svokäm sencans leipä cal-'diasi/ Cuin kästiCaickiwaldias.
Se mahta öll jalouhri / Ciiin kärmcn M,

muruxpuri/ Helwetin mahan cukisii/ Taiwanmeilljältensudisck
OChristelumalan Poica/Merucoilemsinuätänä aican/Cansascuolemastkirwötä/jaduomio

päiwän wirwota.
Olcon sinun Christe tosin/ Cuin.cuolWastylU

nousit/ Kijtos/Cunniaja plistös/ Isänjapyhän
Hengen myös.

Vielä«isin/M. P.päiwH nyt pitäkäm/ slEslisia corkiastiocaailwast armosta/ Päästi meit
pirun pauloista.

Hänen pyhällä pijnatlans / jHtatkerall cuow
mallans/ laylösnoustmisellans/ Saatti meie
armohin Mens.

Ei laki meit sillen soima / A olftnnill synM
woima / Ei helwetti woi häwitta / EitUolma
meit cavottai

Caickein »vihollisten wainot / Smä lEsi»
meild vois cannytt/ jasysäisit pahan paickan / W
tit niett Man aican.

MM se tötinen teuras / Caritzavuhdasja
paras/ Sinä olet ilman estet/su Christe.

Smä seMaHbi/CuinHelwstintäidat tuhri/
japäästä fangit wajwWt/ jarauhata radolliiet.

Wahwistackeitoikian uscoon / SinunSa-
nasMill aina söicon / Perca pois wanha
t^/PidH meit elämäs puhtas< .
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Simillölcdn Äinakijtös/ ja piimäinen ylistös/

/ Cuin ylös Nousit
cuckttst.

/ Wickein synnisten
ll)chdm / Hänjällensylösnostettin/ jasaatti
Oiän meidän. Sijsmenytcaickiiloitcam/ Iu-
M myös ainn runnioitcam / ja weisatcam
Mija/ Haleluja.
OOtän ihmift maan päällä/Cudlemat aftttä

Mut/ Wiatoind eilöytty täällä/Synd oli caick
Ms saanut/ SW cuolo sitt wallan sai/ ja
Mcoht alansa toi / Saattimyös pirunsaw
»iii Hal.Mn lEsus Grist Jumalan Pöic / Annoi
hjmsmejdänsiam/ Hänäkistplrun ylitzewoitt/
Hnnin pois pyhki meistpian. Cudteman myös
chanlöi/ jahäneldwoimanpojeswei/ Polki
chenjalcainsala/ Häl.
Tuonen jaelämän wälill/ Oli yxi eamalarijta/

wni coht elämän Wtl Waipui / ja heitettin
Hau. Sen oliRamattu sanonut: Ett cliolo oli
lmenwoictanut/jasaattanuthäMnala/Hal.
HänonsePäsläisLaMmas/jostlumalkäffyn

«wi/Ristin paäll uhrattu hamas/ Cungames-
linsynnimcannoi. Hänen werenswuooatettin,

W sisäll/Haleluja.
, lpitakäm sijs tätä juhla/ilontanssa jariemu/Ett
Chnstus tygsm tahdoi tulla/ Walistnma meidän
lilluin. HänAuriNgokircason/ Cuinsynninjä
chs sala työn/ saätta caicki tyyni/Hal.DyökämjahywinelMni/ Tällä makian tei-
ll«nEM Hapointaikin pbisheittäkäm / Cuin

O s meit
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meit temma tawall / Christus.meitära,
witcon/ jasielull tarpens taritcon/ Eip uscomultakärsi / Halleluja.

ViÄirnX?2lcliali.
MESUS Christus uhrix meille / On anlietäVsynneisille.

Caritzkarsti cuoleman/Isän cans
Armon tiell syndisetsääs tuleman.

Cuolo ja elo potkeit / Hirmuistsi yhten otic/
cuolon elämä woitt/ japojessoitt.

Maria sen tunnusta / Cuin tiell puhuttel lE,-
susta/loca oli cuollun ollut/Muttajällens
tens tullut.

Engelin hän myös näki / Cuincohttiettänchteki: CuoUuen haudast pois mennex/ Iaeläwänsen sian jäänee
Uscocam enämin wahwoi/ Marian tosi sanoi/Cuin luudanCansan walheiia waloi.
Christus omall wäelläns/ Cuolemast nousijä!)

lens/Ia sai nijnwoiton hänen päällcns/Haleluja.
V«lu« Imercalans.

nous ylös cuoleman haudast / D
Sijsm

nytwchwast iloitcam /ja Jumalallekijtos
satcam/Kyrie Eleison.

Wielä loisin. P. M-
sMsus ChristuswiW wahwast/ On ylosnost
«Anut haudast.Kärsti cowanCuolemcm / Awaisi armon o-
wen/Saattirackan rauhä/Meillen päällä maan.

ElälnäjaCuolemacampailitkestenänsä/Elamz
Btzen woitti cuoleman. <

Maria



Maria Magdale Sätti sanoman ensin sm:
Ztt mollaisi Ehrisius nousi / Ia osotti itzens e-

Öillä cuin hän kawi Amulla warhain hau-
Me/ EngelucaxnD siellä/ lacohtlEsusta
Itäisi tiellä.
Maria Magdalet me mahdam/ Uscoexymät/

loca näki lEsuxcil elämän. '

Caiket Chriftus päiwäll colmanell/Cllollllist
Ms,./ Ia pirun pään perätipois potti/ Kijtos

Zmrexit QKMuz lioäie, ?.^l.
nous cuolluist ylös/ Haleluja/ Kijtos

N'Luojan.
Wircoiswihdoinhaudasijällens/ Haleluja/

Dos Luojan.
loca chnnit caickcin annoi / Hal. k. l.
Ia Nisiin puus Hengens annoi / Haleluja/

Kiitos Luojan.
Wsiäisnäpäiwänä tosin/ H.k.l. OsottilzensWomwijsin/H.k.l.
Maria Magdale ensimäinen/ H.k.l. NMWren wirwonnen / H.k.l.Nijn näit bänen myös mum waimot / H.k.l.Aki sitPetariSimon / H. k.!.

H.k.l. Cum
MitEmauxentiell/^.k.l.
Wijmeinillall hän ilmestyi/H.k.l.

sM istuit/ H.k.l.
pelwosiwaat/ H.k<l. Lukittuiden

mentacan/H.k.l.
H.k.l. Aposioleill

WMesiyi/ H.k.l.O.sij CM»

565YjösnousemW. ssf
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Caikill yhten toisen kerran / H.k.l. Thomastutkei haawat HErran / H.k.l.Ni,n myösMrell-Tyberian/H.k.l. Opetus

lastaSchemän/H.k.l. '

Cosca he Calat suuret sait / H.k. l. HERranRatinalla hesitt näit / H.k.l.
Jacob jaloApostoli/ H.k.l.Sanansaattaicl

taas oli/ Hal.k.l.
EttHErra heräisi haudast/ H.k.l. lapW

cuolemanpautast/ H.k.l.Wijmeinweljetwijslsatä/H.k.l.MeitUscoo!i
mahtawat siiatta / H.k.l.
. EttlEsus onylssnosuut/H.k.l.lawihollistt
woittanut/ H.koi.OlconMlEsuxenkijtos/ H.k.l. lahlimäi-'
nen vlisiös/H.k.1.,

Ynnälsän/Pyhän Hengen/ Cans
cunnia suuri semmengin / H.k.l.
HLotsestlEsuxellkijtöstweisatmahdam/Ratk
N)rackaU halullcaickein nähden /Sydämellctt
kielell / Cuin parhain taidam/ Hänen laupian w
mons tähden. Synnin siteisthän meitwapahtj
Isäns wihan päldäm pois lacaht / Autuder hän
meillen caikil tapaht. ,

Jumalatylistäkät caick luodut julki / Kijmili
hänenarmonscorkiatcunniat / EtPojasans M
run watlan pois polki / Senaldmeitpästi / Ia
waiwald moniald/ Wihai.ckirouren ald olemasi/
Helwetist/ ijäiftstcuolemast/ TästHErrakiM
olcon ijät omas.

Caikill cumChristuxen pääll meist
ta/ Synnit Jumal andex/ ett armons anda/

M,



Vlosnouscmisest. s6?
Mitlapsixotta/ näin meitlautuun tuotta/ Meill

tustis cajkis canda / Aauhailans
Mtta / awuns näyttä /Cuin hänen kästyns

pyydäw täyttä / WtM fupauxens hän
fthto täyttä, .

Mosarmosedest monin kerran/ OlconM
ImalsinunTaiwast/ PojanChristuxen myös
ineidän HERran / Cuin awullans meit päästi

meidän oikian tien osottajall / Mtos olcon
nytjajocaajall.
MsusEhristus sielun turwa/Cuoleman myös
Vftrma/ Hän ylösnousi / Synnin nijn alas
W/ Kyrie Eleison.
Mick ilman synnit tän tuli/ Cuitenyinbän

'Z' nck hyn>i» t?i«itt/ s>m' Uan consnici'
smt/Kyrie Eleison.
Syniunlapirun hän moitti/Armon edes tuot-

ti/ Hänwoimeit autta / Piinans ja woittons
ftutta / Kyrie Eleison,

HErraa cuin cuolemast nousi/ Rucoilcam ett
W/Tytönäns olla/Ia eaiwan ilon tulla/K. E.
ChnsiMN taiwasm Plösastumisest:

W. c. Nyt caickiChnstityl iloitcaf.
cuin edestäm cuoli/ Ia astuihelmet-

Mmspaläis. Päästi meitä nhn cuolemast/ Ia
Mn olemasi / Pyhän pijnansawoimall.
Wu, ft' taiwasm / losi oli tullut alas/

Sicldlähl.'ttmeill?nwaiwaisill(Tahdoinijnyi-
Walans) Pyhän HengenLohduttajan/ Caic-
Chrisius meidän lunasiajam/Istulsäns oikiall

Doiij puM/



s6B
Hän on meidän edeswastajan/ PyM

mcitainasuojcll: Jos me hänenftnans cuulcm/HäneN tygöns mielelläm tulsni /

pyhän Hengen.
Jos ei hän olis ylösmennyt / Ia astunut tai-wasen iällens/ Nijn lohduttajat PyhäHenge,

Ei olisjättänytjälkens: Mutt ett hän menicoti-
ans/ Ei tahtonut unhotta omians/ Lähettheillpyhän Hengen.

Ettme nyt saim Pyhän Henaen / Se on meill
suuri lahja/ HlkänmeitpeljätMkengän/ M,^
pitärämusco wahwa/ Ia turwatcam
pääll / Nijncauwan cuin me cläm tääll / Hänmeitä Taiwascn autta.

meidän lunastuxem/Halum/ pyondom/
Sinä cuin olet luojahywä/ Tulit

alas mailman sywän.
Armb suuri sinun woitti / Ettäs päälles syn-

dim otit / Annoit sinus catkeran cuolemaan / Ia
saatit meillen elämän.

Helwettin myös alasastuit / Gield uscollistt
pois estit/ Menit taiwastnomallwoimall/ Istuit
nyclsäsoikiall.

Sinun suuri laupiudes Saatti meille tämän
autuuden/ Eiomawäkimitänwoinut/ Jos ett
sinä sicä olis suonut.

Me kijtäm sinua lEsu Christ/ loca päsiit
meithelwetist/ Olcon sinun armosedesi/ Zlistos
ijancaickisesi.

sMEsusIsHns tahdon täytti Ml / Halcluia/H-
-Mens tuli wallan j)M/H.k. l.

, Hänwahwatwihollisettöi/ Woitoncunman
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htist itze wei/ lulkylssaswitaiwasen/ Elonerit
M'wmscn.

Cuitengon coconans tykonam / Mattmanlop-
«u,i ast aiinoman/istudm Isänsoikiall / Taiwan
ci„mias kyll corkiall.

Mewaldainwallitze/ Paicatcaicktäyttäi»
Puhu ain parasi puolesiam / jahywä ,

mmedestäm.
Sicld lähetti lohduttajan/ Hengen pyhän py«

hiDn / Tyhmij oikein opettaman/Murhelisij
lohduttaman.Wihdoinhänwijmeintulewa/ Canscunnia-
st,iskyll cuuluwa/ Uscowaisisitt siunaman/ Heit
ttiwan cimnian corjaman.

Wiiäri/pahoiduomitzeman/ jaangarit asetta-
man/ OlesmäkijtetlEsuChrisi/ juurcunnian -,

Euningas wi§ist.
W.c. ChristusCanm pyhä

MEsustääldwoitoncunniancans/ Taiwaas
Vylösastui miehudesans / Iloisesi Engelitten
small/ Taiwan tarwenhelinällheliäll/ Kii-
tos wirsill ilo weisuill / Taiwat tsyttäin täpsill
ncmaill.

Caick luodutChristuxen edes myödyit/Pilwet
tckmt / taiwat notcuit/Pyhäin polwetcumam-
lit/Woiton wirttä weisaelit/Cosc elosinäkymäsi
eroitti/ Pois mailman menostwieroitti.

Lihans corotcunniall corkiall/ Asttt istuman
Hnsoikiall/Päälltaiwasiencorkeitten/Taiwat/caickpmcattäyttämän/Waldainylitzwallitzema/
Caikild cunniallcumanettaman.

Eimeitäorwsixunhottan/ Meildläsnolemut-
tans ei ottan. On coconans tykonäm loppun ast/

'O o iiij Caick
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Cmckcäitze/ hallltzehuokiast/ KOwarjeleChch
sitcundans/Hädäs meit autta awullans.

On ylhäll meill edes wastajam/Ain Isän miel<
dä meill lepyttäin. Armons anda/lahjat laina/
Lohduttajan meill läheltä / Murheis meitä loh-
duttaman/Waiwaisi waiwois wahwistaman.

Chrisius täll taiwan asiumall / Tien oikian o--
sottlsänmaall/ longil;emetUen ansain on/ Isä
glust asettan on. TNuscolledesastucam/ Täll
turwal ikem wahwistacam.ZEsust yliaica>kijttäkäm / Ett olis ain apunam
rucoilcam/Coriais meitwijmeisis waiwois/Hen»
gen hädäsä myös holhois / Cosw on tulema duo-
mioll/ meitPyhäinperinnösoll,

PylM Hmgcst.
W. t. Mus nous cuolluist ylös.
hengi ilman alusi/Luodut waicut/wir«

U)wottwisuft / HErranustyon ihmisi cocois/
Heidän seuraus hallitz/ holhois.

Prophetain sydämet/suut awais/ Taiwan
tiedol taidot walais/ Ennusti ihmet/ mailmaiset
muuttet/ Ilmoitti salaudet suuret.

HERran suomasi Heluntaina / Tuli tuiman
tuulispäänä/Puhalshänjylinälljuurjaloll/ U«
scoiset täytti luwatujll lahjoill.

Opetuslapsi hän opetti, Mielet cohtmestareir
muutti/ Teki täsä taidot taitaman / Kielill ou«
doill opettaman.

/ lEsurenu-
sconojendaman/ Hengi heitwäänsiwoimallans/
Cocoisi seura saarnallgns.

Sasien cautta amuar autta / Ustoisexmuutta/
pyhäx saatta/Svnnit alat andex anda/Ain uuten
Bmän ojenda. ' Ma"<
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Wrtyrit mailmas wahwistiwahwax/Woit-
Man surmat/pijnatpahat/ Wiel tustis turman
M tuotta/Wielcuoleman kielis meit lohdutta.

HErra hengell tälNMitzemeit/ 101 l autakäy-
nM kästyis teit / Ann olla turwanam tustisam/tygös Taiwas meitwiedswumein,

ilmoittaman / Mennäkästi
mailman/Cansojq caickia opettaman/

Cansoi caicki cans casiaman.
Sanoi heille sanoill näillä: Ottacat se Hengi

pyhä/ Settill? ypettapicaick tiedot/ Tulewaiset
lttendiset,

Cuin seisott edessangarte/Corkiain Cuningain
angarten/ Mitä teidän pitäpuhuman/ Teille yl- ,
häldäannetan.Pyhän Hmgen armo autuas / Opetus Lasten
sydämet / Täytti täsä laupioill lahjoillans / O-
petti oudot kielet caick.

Heille annoiarmonsawarat / Kielillcaikillasmnaman / Eansoi caickia cans käändämän,
Mydest autuuten wändämän.
Sijs caicki ZEsust kilttäkäm / Isä jaHenge

>)>>!Wm/ Colminasuttacunniyittacam/Suulla/
hdämell lackamat.

astui ylös Taiwas / Sield lähettiAmeille tän alas / Pyhän Hengen lohduttajan/
Chrisiicundawahwistaman/ Kyrie Eleison,

taiwas ylös meni / lost ennen oli
"tullut tänne/ Istu Isänsoikiall kädell/ Halli-tzecaick omall wäch.

Cohtoman lupauxensjälken / Lähetmailmaan»Pyhän Hengen/ Alackan Isänsä suomasta/ Emnwioliwyimasta. Oov Wij^
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Wijdes kymmenes päiwä joudui / SittcumChrisius cuolluist nousi / 3?ijn juhla jalo edes

tuli/ long myötä oli ilo <uuri.
Cosc murkinan aica oli paiwäst / Hkisi tuli pu-

hallusiaiwasi/ApostoleiUstilolistill/Täptthuo-
nenjosaolitsisäll.

Kielten tulisten muodoll tuli / Cuin moni näki'
sekä cuuli/ Eip jumalistensydämet/ Enämbät mi-
tän pyytänet.

Cosc he nyt sait pyhän Hengen / Ihastuit hesuuresisangen / Kielill wierall coht puhelit/ lu-malasi ihmeit juttelit.
Cuin pacanat sitä ihmettelit / luutatwasian

syljesselit / wijnast olewan täynnäns/
Joihin Jumal puhals hengens.

CuinPetar sen cuuli jahawaitz/Rohkiast wa«
siais jasuunsawais/ Osott heidän wäärinpuhu-
wan / Ia pilcka sanoi huhuwan.

En taida me olla wijnast täynnä / Sill murki-
nas on wieläpäiwä. WaanlsänlumalanHen-
gest/ Tämäihme tänäpän ilmest.

Joelin Ennustustjutteli / Davidin Psaltarist
saneli/' Sanat salwoit sydämihin/ Sai enin osa
toisen mielen.

,NeuwoApostolcild anoit/Petariwastaisto-
densanoi: Catucat/ andacatcastateitän/
din saat andex lEsuxen nimen.

Colmetuhatt miest cohta käännyi / Christuxen
tundon/ uscoonwäännyt/ Castetta itzens annoit
tosin/Otit Opetuslasten ovin.

Christicunnan cocous nijn / Päiwä päiwäld
enändyienämmin/PyhänHengen wäellwoimall/
Jumalanpyhän Sanan saarM.



Hengesi 573
Mcrucoilcm sinuaHErraChrisi/ CuinTai-

irascn astuit / Se sama Hengi meille lai-
„,,/ ,asydämijnwahwast paina.

Etthänmeitctzeisjakysyis/ jatykönämaina
pchis/ Pahudesi meitä luowutais / Hywinta-
foin myös totutais.

Veni d!rearc>r Bpiriwz.
ss' Mpyhä chengi luoja/ jakylmäin sydänden
Eftoja/ Täytä nerinnat armollas/ Cuinsinä
loilsim »voimallas.

Sinä olet lohduttaja / jarunsas lahjain an-
d>N / Sinä cowat rinnat pehmität / Tulellja
Veitte! heit lämmität.

Sinä oletlfin sormi / jaColminaisudcn sol-
mi/ Sinäwalistatsokiat mielec/ jawoitelettyh-
Mkielet.

Ymmärrys sinä meille laina / Rackaus sydä-'
minpaina / Lihan heickous pois estä / Caikeft pa-
lMst meit päästä.

carcotcauwas/ Suo meidän olla
myösrauhas/ Autettämenijneläisim/ Ettäme
Marat wälttäisim.Istmeidän tuta anna / IaPojan pääll tur-mm panna/ Sinusamyöskijnni rippu/ jocahei«
Duloslijcut.
, Isän olcon ainakijtos / Pojan cunniasamaslljtos/Cuinpyhän Hengen meill anda/ jataiwastlchjoi meill canda.

Wielä toisin.
Luoja lohduttaja / Pyhä Hengi pyhit-

lsä oikia/Opill oikiall meitope-
la / ja hywydelläs pueta.
Erynetylösetzeile/Hächateildpoisjohdattele/

Pirun



574 PyM
-Pirun pauloisi ulos auttele / Jumalan jouckon
saattele/ Sieludenhawathautele.

slrmos anna/lahjas laina/Pahus meistäalaspaina/ Sanashimoon sytyt aina/ Mmmärrys
ylhäld meill anna/ Sydämesi sykiuspois cqma.

Perca sydämet petoxist / juonistaJumalatta
mist/ Kiusauxestmeitkjrwota/Elämän wedelwirwota.

Ainamuista murhelliMahuta itkewäisij/Tur<
waxtuleturwattomain / sinäwah-lvista/ Uscolla meitä udistq.

Zloll ihanallmeit lohduta/ Sydämenkylmys
lämmitä/ Rackaun halut sytytä/ Halut häjyt pois
häkytä / Lihanhimot pois läkäytä.

Isäpotuta tundeman/ PoicaChrisiusiacuu-leman/PMLunastajan luottaman/Ristis sinus
IsH/Poica/Henge pyhä/Cöco Colminasuttby-

wä/Armons annostainmainitcam/Hänellkijtos.»
wirsiweisatcam/jacunniacorkiaandgcam.

, Hengi tule / Täytä sinun ustollistessydämet /ja sinunrackaudestuli sytytähck
Hin/Cuin moninaisilkielilläPacanat cocoisit/Py«
hänUscon yhteyten caikesamailmasa/ Jumalan,
ylcöykijtos ijancafckisesta/ Alleluza,

WielclpidcMäldck.
pyhä Hengi HErra Jumal / Täytä M
armos woimal/Meidän caicteinEhristit-

tyinsydämen/ Nauckaudenhalullsaatkytomän/
Sinäcocotusconyhteyteen/Walkeudes paisteli/
jntomten/Eansoicaickinaisist kielistä/josta Mmgnuacaikesi mielestä/ Halleluja/kijtos luojan.

Smäpyhä paiste/armon apu/ Elämän sanal!
walaisl



H«ngest. 575
Wiais/nieis asu/ Jumalatopeta oikein tundema/
Md Isäx cutzuman ja cuuleman / Poisota opit
Mtwoimallas / Meithallitcos mn armollas/
Chnsiuxen päälle äut uscoman / Turwa hänest
ainoastainjaaman/ Hal.k.l.

Sinä pyhä walkia/lohdutust täyn/ Meis Myt
sydlmttpalamanaiN/MckautlumalankästyjH
piimän/ jaristim kärsiwäsicandaman. O HEr<i
mwullas meitwalist/ jaheickosydänvämwah-
M/ Ett sotia wähwast mahdaisim/ Cuolematt
M eloontulla midaisim / H.k.l

MmHelge Attdes Nad/:c.
cssOhän Hengen Armo/ Olcon meidän caickeitt
/Pcan§am. Ia meidän caickeinsydämentehkön
hinen majaxens / Sieldä ulos ajacvncaicki Hen-Mtwiat. .

Pyhä Hengi ihmisten walistaja / Pereä mei>
d<i»soliainsydändem pimeydet. Sinäpyhä joca
mastat Sinun arwoswoide
wuodata meidän sydämihlm.

SinäPyhäHengi percacaickiilkiätsynnit:
Perca myös sinä meidän sisällisen Ihmisen sil-
mät ; Että me sen ylimmäisen Isän mahdaisimchdä/ longawaiwoinpuhtansydämen silmät
»voimat nähdä.

,

ProplMtsinäkehoitit/ Ettähe puhuit caunit
HErranmenoitulewaisi.

Apostolit sinä saatit ChristuM woittö wie«
män ymbäri caiken mailman.

Costa nytlumala sanans ccluttcltekiTciiwä/
Maan/ Merenrakennuxet; Nijn sinäpuhalsit
weden päällä sinunwoimas/O pyhä wirwottaja.
Smä teit caste. n



s? 6 Pyhäsi
fiinm waliftuxellas tulemat ihmiset pIM,,

(3?inä HErra cuin monetkielet jatawat mail-masa yhdistit. Epäuscoiset sinä saatit oikiaanJumalan palweluxeen.
Sinä sijs meitä noyri cuule/ Jotta sinun Mhiäarmojas huudamme / Ilman awutas tMowat/Jumalan corwiscaicki meidän rucouxcw.Sinäiocacaikenmailman pyhät / autit pitä<

män sintin oman armos moninaisipyhij lahjoi.Sinä annoit myöstänäpän Apostolcill, nijtä
lahjoja jotca ennen oudot olit caikesa mailmasa.Nijn sinä ylistit tämänWwän. Alleluja.

Pyhäsi Colminasudest.
NSälumalaTaiwast/ Hlämeitylönanna/
ZVSynnistmurhestjamyos w,aiwast / Si>ui
meitä iloon canna. Wihollineii pois aja,Pidä
mcit Uscos Wchwas/ Ann meidän ollarauhas/Cuinolemtäaltuonencauhas.Suomeilltaiwaftmaja/Caickeinystäwäiscanffa/Annwälttäpmm
ansa/ jaHelwetin alhon lanft/ SenpäällAme»
sapocam/ Weisaten Haleluja.

lEsuChristlumalanPoica/ Pivämeitoi"kiall tiellä / Sinä oletwaldiasja woipa / Hz
meildsanaskiellä/ Oinäcuolemas cautta/ He!-wetist meitä estit/Pirunrahleista päästit/ Ia elä-
män l.reitä säästit. Wielä nytkin meit auta/Cuin
murhes täälläolem/ ja sitte cuinme cuolem / wedäsuas meidän puolem / sen pääll amen simocam/
weisaten Haleluja.

pä/ Hywintapointotuttaj a/ joitlmeidänsi)dä-
memtäl)tä/ AmoFpäällemmyöshajot: Wali-sta



Hengefi. 577

siaMtmielet/ Percarinnatja kielet/ pahudcst
Mnijsliene/Taidollamyosmeitlabjoit/Ettäme
lundisim sinun / Wedä meit Chrijruxen siwun/ '
K,wsielustottaispo;skiwun/ Sen päällAmcn
Mam/ WeisatenHaleluja.

Jumala taiwasi / Me kijtäm sinua.<c/wahwast/ jauscomcaiketisenpääll/ Ett sinä
Mot olla Laupias meill.

0 Chrisie Jumala jaMies / An meidän pitä
n,icles / Cuolemas ja sanas pyhät/, joillasmeit
M,ar pyydät.

e . eOPyhaHenglannarmos/ Ettameptdaisim
smnneuwos/ Murhe, meistä aina pidä/ Isä/
Ma / HellZi pyhä.
USäcaicklwaldias / Sinä se totinen Luoja/
OAmiameillmßuumihin/ja caickinaisttSie- ,
IN tarpet.
OlTsuChristelumalanPoica / jaspndisicn

ihmisten turwa/Wapahda meitä ftnnW/ja cuo-
Ilmasia/ jawahwlsta uston.
Opyhä Hengi Lohduttaja / HallitzeChristi-

mdas/ puhdista meidän sydämem/ja pyhitä me is
tj/ Sinunlumaludes asuma siax.Isä/PoicaiaPyhäHengi/ Vntotinenlu-
Wla/ Armahda smuas meidänpUllem/ jaauta
mitä/ ja johdata taiwanilon.

Cunniaolcon Isälle / Pojall/ ja pyhällHen-
Me/ NijncuinoiMut alusia/ janyt m aina/ ja
Wcaickisest/ Amen.

O Hetige Trefaldigheet/ u.
W. c. Warjel Jumal sinun sanas.

/b>PyhäColminaisuus/Z)xlumaludenolemus/
'"lsä/ Poicaminuasuoje.le!POäHmgiml-
«uaballjtzf. MiM



Minun Sieluä/ Ruumin/ CunnianMrKlcans caiken tawaran/ Ettei Satanwahinaoims,
Liha Mailma wiettelis.- "

Tulelsä minua turwaman/Poicataidollwa-laiseman/ Pyhä Hengi totuttaman/ lEsusiaina
. racastaman.

Luoja laupias minua auttele / Vapahtajan
minua wartioitze / Pyhä Hengl Lohduttajan,
Lain annos lahjat aimjam

HErra siuna ja warjele/Atn Caswos päällem
walaise/ Nekäännäpuolem suloisesi/ Suorau-
ha hancaickisest.

Engeleist.
/AHErra Jumalcuincaicki olet tuonut / Sinä
tahdöm sinua cunnias pitä/ Ia ainakijttä.

Ne samat Engelit taiwas edesäs owat/ jama-
ilmaan sinunpyhätkäffys tuöwat / janijtäjotcä
smua palwelewat/ He warjchwäk.

Mutta se wanhaLolMrmePiru / Engelcil
hywilpyytä tehdäkijrun/ jöngasinä tuitengin an-
natheidänwoitta/ ja cauwas soitta.

Se ruma hengi osoita wihan julmans/Chri-
siusta wasmn/ja hänsn seuracunväns< Jumalan
Sana jasitäpyhä oppi/Wiha japotki.

Wdat jasodat/Herrain wälillsaatta / Rau-
han jaLain tahto alas caata. Matcoisa pyytä
meitä harhal tielle / jaylosniellä.
.Päällemmyöslyckäsynnit/ waltvat/ tuscat/

Mst myss nosm/raket/ satet/ puuscat/ Tuulenja
Wedenhän myrkyllä täyttä/Tauditpäällehcittä

Enaelithywäteisillomolelaisean/muttaina so-
ta pitämät händäwaMEstäwäthändä/ettt: py-
hä sanas/ Costan sais alansa 2lau-



1,lpyytämät aina ylosautta / Pyhäinrucouxet/
Wdawat leten/ Christuxen eteen.

Taudit ja myrkytcarcottawatpojes/ jahywäö
iWtsaattawatmeiljällens/lohdattawatmeitä
Moikiall ttellä/Eik sitäkiellä.

CoscasnsinEngelispanet/ HENra tygöm/
Wpinlnpitäandamanmeitylsn. Gk yritän
HsimicswahinZoittataida/Eikalans saada.Kijttäkäm HERra hiljan ja myös warham/
Misattn sydämesi cuin me taidam parhain/
Ämän ja muiden hywäin töidensedtst / jaaio
«s puolesi. '

Engel/ HErrahywillHengeill/
4Wartioillas meit warjele / Torju pääldäm
Mle.

ChrisieHsrra Zebaoth/ Taiwan suurisota-
Geuracunnan wattia.

Piirit meitEnqeleilläs/Saarra fotajoucottas/
Gidi wasian wibollism/SamoitSata feurasia
Lcirisloyymbärille/Caitzecaikellcurillä/Maa-

lsnijucuin walwoisam/ Meitä/meidän omiäm.
Edeswiemeiterisäm/Ilmanmaineitmatcöisa/

Wittesleitzamall/Nauhan rackan sanomali.,
Synnisiftata pyhyten/ Wnänä/wahwist by-

Mc/ Witzeljäxiwirasam/TaitawKi tawoisam.
«lauwasmrcot codostam/Engeleill esi edestäm/Wunpuuscat/ puhalluret/ Myrkyt/taudit tart>

wat.
Warjelwaarat/ Wahinqot/ Engeleilläsesiä

flis/Hädäs auta ahtahas/Sielu corja cuolemas
OlconkiMlEsuM / Engelittcn päämiehet/

mutta, caitzemast/ Csrjamast meit aut-
>Wst> Pp Ap«z-



580
Apostoleist.cv lemuitcan maa/ Taiwas wahwasi/sanasi/longa hän itze n,Mc,a Apostoktten ääm toi. '"

Costa Christus olipäättänyt / Mitä M olikäskenyt: Nljnhänlähettisaarnaman/ Äposso!
lms ymbän mailman. '

IakW caikillesaarnata: 'EtthäntahdoisAtäarmahta/ jotchänenpäällensuscowat/ jav»M
Castet anomat

Tälläsaarnalla caicki maa/ Jumalan tahdontietä sat/ NiM se wastan otettin/ Cuinpyhäll
Hengell tHytettin.

Cunga se sanalewittttin / Cowat rinnat sillpchmitettin, JumalanHengiwaicuti/ jamieletuscoon palsuttl.
Tätä oppi moni nauroi / ja saarnaitpyydit

pauloin/ Muttmailmanwijsas ylpeys/ Sen edesoli tyhmeys.
Cansat hesaarnallanskäänsit/ Wärydestto«

luteenwänsit/Sillkijtos heille maanpäällä/ Mka myös annetan ylhM.
Laina HErra sijhenarmos / Että me tydyisim

heidän saarnoins / Heidän canssanssitt Mim/zja sinua aina kilttäisim.
Martyreist/ Sap. 5:

cuinChristusta cunnioitit/ jauscon»l>kian tunnustit / He pidit paljo parambM
Sen suuren taiwan tawaran / Cummailmail
häijyn hecuman/ Caick turhan cunniancatoman.

Eipä he waldain waatimal/Cuningain cowall
kästemäll/Cuwijcuurolcumartanet/Hengettom

tunnu



Martyreist. fst 581
Mioittanet / Pacanain lumalit palwellet/
Muren uscost erheilWKärstit ennenkyll cowutta/Tylyin Tyrannein
Mutta. Haawat/ häpiät/häwäistyxet/ Kyllä

Wihat/wainot/fangiuret/ Pij-
„llt/ stickiatsuretuxet.

Costa tuleyiduomiolle/ Chrifiuscaikellatun-
Ma, Pyhät täsHErran turmilla/ Seisomat
ftttllrohkiulla / Wahwastwastan waiwaji-
Ws/ TuimiTyranneiwainoitans.

HepäHenZens ahtaudest / Sydämen kiwun
smudest/ Pyhäinpmnnöst peljäjlywät/ Mail«
mnmuutttsthämmästywät / Waljustwaiwo-
Mswalittawat/Kestenäns curiast puhumat.
Engo me ennen ollesam/ Mitäpitänet nauroi

»? Pidimheitjalcaportanam / Pilcaxpoljim
IKpainuman/ tzeurax tehdä temmaelim/ Hei-din elonshyljäelim.

Catzo cuinga he cunniasa/ Dwat autuas ilosa/Gijhen he owat säästetyt Pyhäin perindoön
Metyt/ Jumalan jouckoonotetut/ JumalanlaHr luetut.

Mitä meit auttiMailman meno? Coreus kems
Mmmius paljo? Wattein calleinkijldämyxet?
Muitten paljot palweluxet ? Woimawäkewä/
walda tuima ? Cunnia corkia/ suurisaama.

Cullat/calut/caicktawarat?TaicksugUt suuret
Mrat? Cuinsamois sanan saattaja/w hag,ri juoxewa / Cuin lindu leten liwautti/

nuoli ammuit hwautti.Perätpoispprijtkijruhtain / Joiden jäljeteis
wtackan: W» netkin ojet olkeisit/Cauwas caikinGestelu/Akildcuinwarjocatoisit/Euineiolluc-WyW. Ppjj Ohs



CaikifiPyhW.'582
Oho meitä onnettvmi/ Tieten tylMi/toimetto-

mi/Ettem totellet totuutta/ Enää osanet autuutta/Engä armon auringota/Engäräynet oikiatarataWaiwaisetwaikiast walittawar / He hiljan
huckan catuwat/ Aica cadotettuin catua, ja cado-
L»xen caatunein. He helwetm tuleen duomitlln<Pirun cans pijnan kituman.

ras/ Christuxen cansiacunniab/ Isän/HErranHengenhuomas/HErrallkiitoshywinsiiomastt
Itcust ilonomillandamast.

Cattist Pyhistä.
/ lacaickemLunastaja/ SGen iloon meitäwe«

dä / long pyhäs nyt saamat nähdä.
Cukinoli meistwicapää/Mutta meidän syndim'

maxoitsinä / Shs caicki uloswalitut / Pyhäis
Mn sinä talutit.

Ari ruto meihin tarttui / Jota ei pyhki pois
taittu. SinäM omallkädelläs/ Pesit smpois
sinun werelläs.

Endistn tawan wielä pidät / Syndeisist teet
Cansat pyhät / Ne cuin tääll syndins camwat
maas / Saatatsinä ylös taiwas.

Me cuin täälläwisl matelem / Sinun pyhläs
ajattelem/Cuinga he nyt wapahdetan/ Waiwast
zoll me rascametan.

O HErra meitä auttele/japyhäisjouckon
tele/ Annasittalinomaisesta CansaspysyAw
caickiscst.

Suo HErra mitä me pyydäm/ Pouascautta
jaHengenpyhän/ Cuin yxoletColminalsudeA
iahallitzetizancaickisudes,



G (5«3) G
VII. Muutamist ChrisMsm

opin cappaleista.
iuomistfl jaIhmisen langewiscsi.

/l<HErmcuinasuttaiwas/StmiaMosulottu
Laiwan/Wedenjamaan/lamiehemuotosjäike.

Adamin smäenslstz loit / jaParadisin hänellestit/Kästithänenfanaspitä. Soithänellwallan
Mmaan/ Mondhetre nautitasitä.

Caikillnijlle cuinHErra loi, PylMSanal-
!-us jollcaicki wöi / Adam piti andamanNimen/
mitä ontaiwas/ wedes jamaas / Caickluotin hys
w<lx miehen.

Senjälken myössaatlnnähdä/ Se armocuin
bilnest lähte/Costa hän itzeltenssanell :, Rastas
Mon miehenvM 011/ Apuu me haem hänell.MAdamistluotin waimo/loca ensistoli stm-
M camo/ Cuin mekyll tunnusta mahdam/ AlastMäwit/eik sitä nähn/Eik mitän häwettaitan.
Hekijtitlumalatsuurest/Heidäycauninelons

z>l!ckst/ Iaelitmenoshywäs / Heolitmurhet/Mansurut/ Iacahden elit yhdes.
Kärme kijpeisMs puuhun/long pirupani sa«natsuuhun/laEwancutzuitygöns/ Wijsauden

Mst/hedelmänlugust/Pist omenan hänepiwons
Nijn sanoicohta waimollen:Syo tästä cuinmi-

manelen/ Hlä myös tottele sitä/jos minua cuulet/nijlnvijsax tulet/stn edesi myös minuakijtät.
Ewa kielsi sen cohta pois : Minun Luojan

eIM mun sois/ Häne sanans minäcuule/Jos toi-sinceen/sta tietä hän sen/Nijn cuoleman ala tulen.O Ewacauniskyllwaimo/Usto minua/ äläole
«mo/ Etsinäsmedestcuole/ Hywät pahat/sinä
Msaat/WM cuin Jumalatulet. Se



584 lUMistsija
S? waimo parca luusi täs/ Coht wijsauden

lvptäwäns/ Uscoi mitäkärme sanoi/ Omenan otti/kärmen pääll luotti/Ia miehens tygö cannoi.
Cuin Adam omenan näri/ Hänen mielens cohtsitä teki/UscoN)änen Waimons sanan. Adam un«hot/mielestänspudot/HErranWynjawalan.
Niin waimons cans Omenan soi/ Secadotuxe

olit alasi/ Häpiämän myösrupeisit ynnä.
He Fijcuna puusi oxi taitit / Ruumins nijU

cohta peitit/Ia olit häpiäs suures: Sijnäpaicas,
culutitaicans/ItcusjaPaljosmurhes.

Samalla ajail jahetkell/HErralumal tuliko
dell/Adamittygons huusi: Hän istui cuuruis/ oliäänet surus/ Hänencaswons caicki muuttui.

O Adam mix olet alasi ? Cuca sinun on tehnyt
paljax? Mix olet myös nijn arca? Minä cuulm
äänes sinä tulit lähes: Alasi olen myös mies
parca.

Niinkysyi Jumal jällens hänell: Mistäs häpe-
män rupeisit tääll ? Kielty puu sinun siihen wtti.
Minun käskyn ricoit/ jouduitwicoin/ Cuca sinun
nijnrohkiaxteki?

WasiaisiAdam itcu suull: Se waimo cuin
sinä annoit minull / Minun sen tekemän waati.
Waimo coht sanoi: Kärme wannoi/ laWn
waiwan saatti.

Nijn kärmet Jumal ensin kirois: Miehen ia
waimonolewihois / Watzallas sinun pitä myös
käymän/ Edes jataas matele maas/ Maata sun
pitä syömän:

Waimon siemen duomion ast/ Waino jawcha
finuahattasi/Sun my ss sikiöitäslycki/Tulemyos

siemen



Synnin 585
MM waimoist wij mein / jocapääsmustrtarickk.

MtEwatkirois toiftll tawall:Lapses synnyt
suuvcll waiwall / Kiwun ja taudin cans ottel.
Ochen ala itzes anna/Ettes minunkästvn totell.
'

NijnwijmeinAdamitkirois: Ettesminunkä-
styänpidell / Mutt pikemmin Waimoascuulit:
Sinun tysscautta wähän maa autta / Sinun
chtes se kirotux tuli.

Maa caike sinun elialcäs/Ohdackeittuocan jo-
copaicas/Ruokiwaimos/LapsesjaPeches/Otzas
M/jakättes työll/SGen ast ettäs cuoletjällenS.

Niin carcotheitäkrydimast/ Sijtarmost/rie-
Wstjarauhast/Cuin hänheill ensist anoi/ Suure
ilon/ Aoam silloin/Laftens pääld pojes cannoi.
Pani sit tulisen miecä/Sen puun eteen nijncuin

liegan/ Ei tahdo sitä tietsill käycää. Miecall M
wielä/taiwastkieldä/lotc ei hänenkästyns täyts.

Nyt Jumalatsydämesirucoilcam/Pyhä Hm-gchäneld aneleam/Etthän sen miecan pois ottais/
Christuxen tähden/ HErran meidän/ Taiwan
ilon meille tuottaie.

O Christe puhdas waimon Siemen/ Cuin tu-
litTaiwastHErran nimeen/ SärkemänkärmenMtä. , Tpgöstulem/ puoleSculjem/Paradisin
MMensDdä.

Perisynnin pahudest ja sen alda
Christuxen awust.W.c. Cutzu Christus: Caicklyzonmlcal.

UDam Ewa alust syndi teit / Meit cansians
cadotuxen weit/ Pois oma apu oli pääsi»

nyt / Jos ei itz Jumalarmahtaaolis/ Colminal-sus olis ollu neuwos / Caick olisim tadotuxenWpt., Ppiiij. Nä-.



Iymiftn^angcmuxest
Nämätneljälumalas owat / jotca täsä edes

astuwat/ Oikius/Totus/Armo/ Rauha,hänes ijäistst lujatowat/ He ihmisen pääll duomi-yns tuomat / Tawansjälkencukinpauha.
Oikius ojens pääll candaman: Ranqaist ihmistpitä andaman /H HErra hänrickoi kästys. Joseihänrangaistuxtule/Sittcusaoikiudesolle? Etse solwaistan joscus.
Sinähurscas ijäisest oikia olet/ Cuing ihminenrangMux ei tule ? Cuin kässys hyljyri saatti,

Sentähdm ei taida st muutoin olla / Mlitt täyty
ihmisen cuolla/ Oikiudes tätä häneld waati.

Totuus tule täsä täyttämän / Mitä oikius edellanol/päättämän/ Waiwaistaihmistwastan: Et-
tei sanas wacuuslijpotais/ Eikftnattomax sinuasoimatais/Ihmistijätcuolemallcosta.

Wacalumallraisanas on myös: Cuin ihmme
kieltyn puun hedelmäsi sois / Cohtcuolemallcuo-lemanpitä. Hänrickoikiellys/cuinskyllä tiennct.
Sanas woimal caick tuodut liene / Hlä annci
liwisty sitä.Näiden cahdcn cowastduomiost/ lonqhelau-
Mchmisen luonost / Maa wupis/ caick luodut ja
taiwat. Armo itftin täsä armahttle / Rauha
rmk rastasi Huocaile/Ihmisenmaiwaisen waiwa.

Laupius lausui tW itcusuull: HErra corwas
tallisi jacuul / Armon aitta awa nyt awoi. Cuin
tarwitä armoi/jostsarmahd/Cuingslsäx armoin
«utzutta mahdat? 101 l ei o)e loppupM armoin..

Suljekskijnwihaswuoxsun laupius ?On pa«
«emblauvius/cuin angar oikius/ Custcunnia suu-
ri sinull liene: Ettes nijn rangais/ cuin saatja
wmt/ IhmistjongsWwasMnloit / Avmollas
Gämllamulmnch Rauha



ja iunasiuxcst. 587
Wuha cans raukeisrucouxen: Hläannaih-

misttullacadoturen:Muistsowinnonlumalrau-w S,uotsowmdot/racastat rauha/ CustcaikildWssinullijätpauha / MuistRauhan neuwoi
jaauta.
Rauha lasuilaupiullnäitä: SuurenZnsuwon

Engelin näytän / Hän awun tähän kyll tienne:
Se onwi§istluman Poica/longtygs mahdoimchdä aica/ Hämb awun andajaliene.

Laupius Rauhan cans maahan langeis / Ju-
malanPojan eteen cuin tarweangeis / Onihmi-
nen hucas M haawa. Sinä Jumalanneuwon
Bajalienet/ Ihmisen apuun neuwon timnet/
Armon owi hänelle awa.

Hänen ftdämens armoon aukeis/Hänen suuns
«htraubanratkraukeis/Aniet coht cuulla lupais/
Hän tiesi tiedon jataisi taidon/Muisti myös muo-
don jalöysi neuwon/ Cuinga ihminen awun saisi.

Issiymistwiatoindaolis/ Ettwiatoinwicas
pään edejl cuolis / Ihmist wiatoinda ei Isytty.
NijnlumalanPoicaitz wälimiehexAnnoi / lu-
pais tulla ihmisex / Lunastuxsn hinnan täyttä.

Itzens noyrytt/Isäns wihan lacatt/ Hän syn-
nist/helwetistmeit wapaht/Pijnans jacuolemans
cautta/ jostaJumalameihin miellyi/ Meit lapjw
M/ weti armon tielle/ HändEngelitkijttätain
«utta.

Olcon sinunkijtos lEsu Christ / Cuin meidän
Dorman cannoit wiW/ Ald cangianduomion
mitstästir/ Taiwan oweneteemäwaisit/ CaikillMälles ustowaisill/ Iloon ijäisen meit päästi
MHmistn luondo turmeldu on / Adamin wicmVcautta / kynnin myrcky päällem perit on/

Ppp Lado-



lhmisen langemuxess588
Cadotuxeen caick saatta tästjulkicaickiin
culki/Chrisiuscuitenginmmwapaht/Andainall
surman/ meidänturwam/ Näin autuusmeillmtapaht.

KärmeEvan pahoin petti / Ett Jumalasionpoislangen/ josthänmeidän päällem jätti/ Cuo-leman ijäisensangen. Sill tarwe suurkyllwaa-
dei juur, Ett Jumal Christuxenannoi/ RackanPoicans/ armon aittans/ Cuin elämän meillecannoi.

Cuin st waiwainen wanhaAdam / Synnill
meitcadotti can§ans: Nijn Christus meidänwa-pahtajam/ Meilllumalanarmonansaitz: Cuin
Adam meit/ Cuolemanallhei!/ Langemuxellans
tuimall: Nijn lEsustott meit ulosott/ sicldDlens cuolemans woimall'

EtrZumalPoicunslahjoittmeillen/WihoW
sillens llkeill/ Cuin ristis rippui meidän tähteni,
Meni taiwas ylös corkeill / long cautt säästä/cuolemastpäästä/Meit joshänen päällens uscom/Lunastajam / meidänLuojani. Keng peljänne
cuoleman tust^?Hän tie/totuus jaelämä on/ Owi/ walkiusja
Sana/ Isän ijancaickine neuwo on/ Meil armosi
annet se sama/ longawun pääll/ me mahdu täällä
luur turwallisest luotta. Ei kengän woi paitzse
cuin loi / Meitpois hänenkädestäns otta.

Se caucan Jumalasi on wHist / Autuudest
pois monenkwran/ Cuin turwa etzi ihmisist/ Hyl-
jäinChrisiusi meidän HErram / Turwa toista
tuscas muista / Paitz Christust culluist
Cuin meit lunast / gemssi sulasi: Händ perkel
»eljättä pia».

Cuin
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Cuinlumalaan luotta lujan/Hän on paitz wa«

hingonwaara/ Seasupsälcallioncowan/ Pe-
Dos on hänellwahwa.Kärsiä tusm/abdisiusta,
Taita hän jamyösmahta / Turwahanell tääll
m/lEsuxen pääl/ Cuin meit ainaautta tahto.Sydämesi finuld sitä anon / Sanasettes mi-
Md pois ottais/ Sen jälkenminä suuresi janon/
Mulletteisyndiwahingottuottais / Cuinminusasuhäjyll hasull/ Mun turmelejoca Haarald/Cuin
lygos tule/ sanas cuule/ Se sijt saa olla paitz
waarat. -

Sinun Sanas on mun ialwoillen/ luur wal-
ivas paistama lybty/ On se myös minii sydämelle/
Zrkircas cointähti/lota on paitz/Pimeyscaick/
Oepäsuurlumalanlahia/ Waloncanda/ hcn-pmanda/ NM cuin sitäracasta aina.

Wcmhurscaudest.
IlUmala suuresi Hywydesi/Armons cans meitä
Wetzi/ Synmstjacaikest pahudest/ Chrisiuren
wmlpois pesi/ Eiansiomtäsmitänkelpa/ Eine
andexannawelca/ Armo mekerjätkämhäneld.

Waicklakionwahwajahywä/ Emmehänd
täitäpitä/ Syndijnlihawajoissywän/ Eiktotell
lafij mitän. Sill Jumalapäällemwihastui/Mutt
piru sangen ihastui/Ett ricottin Jumalanmieli.

JumalanLaki / Cuin sydämen
lijcutta taita / Op muutoin Jumal olepaki/ Sen ,
M/ cuin me matcan saatam / Mutt ihnunenonheicko ja liha/ Täynäns pahutta jawiha/Hen--ge wastan soti pyytä.

los wihasijspiti wäldettämän/jakirous duo-
miopäiwän/ Nijn laki mpss piti täytettämän?

Ilman
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Ilman Oet maan päällä/ Sill Jumalosot suren
woimans/ LähettännerackanPoicans/ Annöihänen ihmisex tulla,

HänLain edestäm täytti / 101 l Isänswihancoht lacaht/ Meidänftnnim hän myös peitti/ ja
Helwetist meitä wapaht.Lain tygo nyt sano mah-dam: EttfinHmeitMduockitcalda/ Christusonsinun täyttän.

CostmenäinEhrisiuxeenike/ Uscomjapanem
turwam/ NijnHndi cuin sydämes suitze/ Näändy
jarauke turhan. Näin HErranedes hurstartu«-lem / Laki myös mfelMm cuulem / japyydäm
händäpitä.

Ustoncans tule pyhä/ Hengi/ Cuinuuten elä-
mänwiepi. Se saatta toisen mielen meihin/ ja
lihanhimotpois repi. Rijnbywättyotedcswe-
detän/.Endtsetcohtpoftsheiretän/ Ne haisemat
Jumalan edes.

Usco myssrackmiden tuo/ Cuinhandylistä jakijttä, Se lähimmäisen hywä suo/jahäw
däauttapyytä. Min JumalanLaki täytetän/ja
wiljeinwica peitetän/ Cuin Christus itzekästi.

Ei rackaus palcan tähden/ Mitän tee/eli eteens
eta/ Waan heittäcaicklumalankäten/Cuinstn
kylledes tuotta. Hywä tehdä ainapyydä/Jumal
sanoisluja japyhä/Sen sinull aicananscosta.

Sen teke sijs Jumalarmostans/ Et me synnist
tulempuhtax. Seseisomyoshänesainoastans/
Ettme nain luetan hurstax. Ei meis ole muut cuin
pahuus/ lumalasonhywysjaautuus/ Olcon
hänen ainoan kijtos.
s>>Vtcaicki Christitytiloitcat/ wahwall uscoll
"> mMU/ja ainalunialasi weisatcat/ Sekä
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hdämell ettäkielell: Sen suurenrackauden täh-
M longyanonosottanutmcillen/ Hänenpy-
hz,i Poicans cautta.

Peckel oli minun saanut sahrans / ja tuonen
Wrall solmusi / Synnill japahudell tahrais,
Hamast minun äitin cohdust/ jasuhen wajottisy-
wemmän/ Sitä cuin minä elin enämmän/ Suu-«s olin minä tuscas.ctäsä nytwaiwas minun työni/G taitanutmi-
M alitta.Ei oma järkieli toimi/Woinut sijt ulos-
Ma. Nijn syndi minu saattiHuolema/Sill että
miiml. piti cuoleman/jaHelwettin waioma caiket.

Sen näki Isä armoi täynäns/ Cuinasuylhäll
taiwas / Kaansi cohta caswon pyhäns / Minun
päin/ cuin olin waiwas/ jaarmahtcaikest sydä-
mesi/ Tahdoiminua myösautta l/ädäst/jqpahan
perkelen cahleist.

Sanoi sittrackall Pojallcns: Joudupian hei-dän auxens / Cuin owatmurhes mailmas/ ja suu-
usfangiures. Pääsi heitäsynnisijahäbäst/ Nij»l
myös jen ruman pirun kädest / Ia anna sinuncansias elä.

Poica ojvttiHsällens näyryden / Tuli maan
päälle minun tygön / Ottrpuhtast Neitzest mieh u-
dm/ Ei tahtonanda minuaylön/ PaniMinun
Hudin itze pällens / Saattimun IWsystäwä)
Wms/ Ia lepytti hänen wihans.Annoi sitt werens wuodatttta/ 101 l synnin
ulospyhki: Iapyhän Ruumins cuoletetta/101ltuonen cauwas nyhki. Hän cuolleisans kärmen
Wn polki/ lasi)wänhelwetinowensulki/ Tai?wan meidän eteem awais.Meni Menslsäns majan/ Euintäyttänyt

olie
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olitecons/ Siel tahto olla minun opettajan/lähettäpyhän Hengens/ loca minua murhes loh-dutta / Jumalat myös tundeman totutta/wahwista totuteen aina.

Nyt pitä minun tietämän / Hänen tecons ja
menons/ Iaaina wahwastpitämän / Hänen op«
pins janeuwons / Caickwillityxetmyöscartta-
man/ Ia määrät opetuxet wälttämän/ Se olihänen wijmeinen käffyns.

Isää sijs suuresi kijttäkäm, Tämän armonsatähden/ lahändä aina ylistäkäm/ Että Poicans
annoi melllen / loca meit päästä pirun ridast/
Synnist ja myös cuoleman kidast / ftlcam sijs
iloisam aina.

JumalanSanasi jaSeuracunnask.
AiLoitcat nyt tähän aican / Te cuinChristurmVZtunnustatt/Etthänsanansjocapaickan/Tah-
doimailmasjulista. loca nytsarnatan julkisesi/
Pahain jahywäin edes/ Se sama pysy ijancalcki-
stst/ Ia täyttähänen mielens.

Adam cowacorwaisudenstähden / Olis tullut
cadotuxen/ Muttlumalrohwaisi hänen/ Ia an«
noi lupauren, long hän piti sangen wahwan/
Eikmitän epiällyt sijtä. Sill nuorten edes jawar«
hain / Sana ain walMudens pitä.

Noe pyhä jahurscas mies/ Eicoscanylonan«
nett/lumalnn sanaan luott itzens/ Cuin hänell oli
wannott/ Ettejmailmä pidäishuckuman/ Vlldoin
käsis eli wedes/ EiHErmn Sanapidä puuttu-
man/ Pienden ja suurten edes.

Abramuscoilumalan sanan/
mldtietä/ Iaptti senkyllä wahwan/ Waicket
M ymmättän sitq: Mitälumalottapieteens/



jaSeuracunnasi. lA
täyttä hän lujasisaneen / Jumalan sana pi-

.wtudcus/Ehkmitäwasianlanae.
Loch myös silloin pelastettin / Cosc Sodoman

ulos talutertin/Sil.l hänMrranpääilluotti. lumalkyllwarjeleomans/
lacuolemanhädäsautta. Sill totiset owathä-
MSanans/ Pyydä autuaxnijdencautta.
David Päämies jalotsisäns/ Propheta wah-

wawalallans/ Jumalanftnaanluottitzens/ Semyos täytettin ajallans: Sillett tuli hänen sugu-
sians/Christus tänn mailman alas/Jumal murhe
fitil puhestans/ Sekä maan pääll että taiwas.

Mariasi puhtasia Neitzest/ Synnyi sitttähän
miinan/ Se cuinsikis Pyhäsi Heugest/ lEsus
Chrisius meidän HErram. ProphetatjaPyhä
kirjoitus/ Caikispaicoisosotta hänen/ Jumalan
Das on totuus / Nytt alat ijancaickiseen.

Hänlsänscans meit sowitti/ Omanmiehu-denicautta / Oikian ovin meill ilmoitti / Caick
tchdoihywin laitta / Siinäsijsseisomeidänau-
tuudem/ Ett me hänen päallens turwam: Juma-lan sana pitäwahwuden/ Mutt caicki rauke-
wat turhan.'.Kirjastja pyhäinesimerkeist / Saadannähdäiacuulla/Ettel se saa luovu Christuxesi/ Cuin tch-t° autuax tulla. Heittäkän pols omat ansions/d»tc ei sielu taidaautta / Cosclumalnijstsano
mmions/Nijnhucumnijdencautta.

UsconcauttaChristuxen pääll/lumalmeit au-
tuartcke/ Uintäytämrackaudell/ long lähim-Mm näke. Näihin cahten cappalen solmellan/CocoLaki jaProphetat. Cusa toisin Jumalatfalwellan / Turhan M tchdän iH^.

Mutt
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Mutt st joucko,n ylpiä jasuur, Cuin seiso Mwasian/Hän Jumalan sanan walhexjuur/ Cutz»cowansitälasta. Sill osoita omanpahudens/Ei

' se händä auta mitän/ Jumalansana pitä wahw^dms / Waick hän sitä nauron pitä.
Pcrkel myös maitman isändä/ Hänkiucus >'m<-bärjuoxe/Rijdatjaftdatlisäyndä/Sanawasian

jouckonsfyöxä/ Waan Jumalsylkeja naura/Ect
he sitä pyytämät ejlell/ Hänen Sanans cummiiv.'
gin julkpauha/ Carhuinja Sutten tcstell.

Ole siis Christitt hywäs toiwos / MlMäsiy
näistä/lumallkyU moiauttajouckons/Ia caitcil

' hädäsipäästä.Silllumalansana/johonsluotat/
Onwahwemb/ cuinheitcucan / Setosmsmull
rauhan tuotta/Nijncuin HErra itze lupa.

Turwatcam sijsmeitämlumalä/Ettarmons
meille soisi/ laolismeidänturwanam/ Eiksa-nans ottais poisi / Hän on luwan nijtä autca/
lotc cuulewat Christuxen sanan/ Ia hurscarpyytämät sen cautta/Olcon hänenkijtos aina.

sinun pyhä sanas/ On unhotettixtu!>
Sielutolitsuureswaiwas/ Ettsenizn

warjos on ollut / Sen sian jällensotettin/ Ihmi«
sienMyMuoni/ Pyhä kirja unhotettin/ Cui,!
totuden meiUe tuopi. .

HErran sana on sielun ruoca / lostabänra',
windonssaapi/locasenjälkeneihuocg/Eihäntaft
wasi mitäncaapi / HErra Christus cunniar
hax/ Sencaldaisen opin cutzu/ loca tule sielun
murhax / longperäsoncuolemansuitzu.

Serakennus mahan lykätän / Jota ei HEM
säännyt/ Se maa myösylös kynnttän/ Jotaet
vle hän MnA: HEWan sana lujan p>M
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MMm sen pääll wahwast/ Sen perän cukin
Whtakysy/ Cuin tahto pWäwaiwast.

suuren ar<K
Ms tähden/ longKän meil alati laina/Ia pääls
lmwalanähden.HanenMnaskirckastcoitta/IH
Uidän plitzem paista / Wärän opin pö/es soitM/
CiiiiMonellwiel makiast maista.

Sijs walkeuves waewacam että me elä satsim/
.Dran sana racastacam/eisemeit tieldtemma
Mtzi. Pimeydes Pian combastutan / Ruumis
myös jyöstänpahoin / Astelet harhan astutan/
JM myös loucatan wahoin.Sitä me mahdamwailtta / jaMyös suurestiEtt ihmiset wihawatwcilkiut / Iapyytä-
wätpimeydesolla / Mutt HEträ mincauwas
loisiat/walistä sokiät mielet / Pimeys meist erit jcl
Ma/ Cuinsydämeswieläliene.
/ WaicktaiwasjamaacocoNnns/ CaiojNhuöä
kmule/ SaNapysy cuiteNginmuotonans/.Ehk
AniseN huckuwan luule / Sen pääll minä itzett
lwtan/ Eng sitä tekemästläcka/ Eng Myös WH
IMU suotta/ Ehk cuca wihanspäällen nacka.

Jos minä Nyt tällä muoto / Tästä Mailmastetin/Talwas on tosin minult coto/Siel ilon wah-wast perlm, SAHErrakijtän sen edest / Hänftnans kyllä pitä/Päästä-minua caikesthädäst/Ar-
n»«,is myös minulle lijttä.
Mrucoilen Isäsinua / Cuin m-uches jätustisAat/ WahwistwahwanusconminUa/ Sinun,Mm Hengens cautta : Cost minä jätän tämänluolan/Josta el hengis päästä/ Aniloncans silloinlMa/lalMwetistmlnuaM

Qq Wleli
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Wiel<loiMpyhä SanasO Jumal, PMd o»'Vpeitos ollut/«Vichenast cuin jällarmossuo-

mall/Meil ilmoitttux on tullut/ Wijmeispäiwin
lopuldmailmaa. KijtosolconainHErrall / Ettsen saman jällenssairna/ Iaelänet olem sill ajall.

Sesanastlkiästsarnatan / Nvtilmeicaickein
tdes: O HErranijden pääll armahda/Cuinowat
wielpimeydes / Ei tiedä/ eik moikärsi sanaas,
Käymät sywälderhetyxen / HEvra heitäkännä/
tvalais/ Ettei huckuis cadotuxen.

JosoikiaChristit ollatahdot/Uscos oikias pyy-,
/ däpysi)/ Caickeincansrackaus pitä mahda/ Rau-

han perän etzijakysy/RistiweljesChristuxen täh-
den/Kärftholho/ aum ijan / Oikia oma tieto pidä
tähdell/Puhdas jakärsimä sydän.

Jumal armosawulainoal / semeildätapahtu
taita. SOen meit saata sanaswoimall/ Hen-
gelläsholho jaauta. Tyhmi walais/tygös «M-
-nä/ Cuineitiedäsanastotutt/ Eik sitäwieltum/

, heitäkäännä/ Cuinkehuwatoma hullut.
HErrasanaäwihamailma/Sijhesuottsuuret

suuttu/eliet ilkiät, juonet julmat/ Sitä massana»'
na on cuulttu/ Ei saa sanapaitzHErran ftomat,
Cukisia Luningain kiucut/ EiKeisarin walla>,
wainottuimat/Sttäcadotta woi/cuinelbucu.

Sill Jumalansana eipuuttune/SenCMtuj
todex täyttä.Maatosin jataiwashuckune/Sana
ei catoman löytä/Se ijäisest ain on pysywä/ Paa-
tunein chdänden kiucux / Cuin ei sen tygo mielo
pitä pyydä/ Waan wastan seisowatsuutux.

HErra sen täydextoder tiennen / Händ
lönanna totta / Cuin sanas ftmen sekä Me"
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Motl wchwall wastan otta. HErmhädäshä-
Mapu olet/Ei hucu/ auturen tule.Ann autuudest
M>s" olla/ RucoilemHErra meitcuule.

Taydestiedossen tunnustan/ Ett Chrisius on
mun turwan/Hän minun on werelläns.lunastäi
M cuoleman cauhian surman. Hän cuolemanti-
msminun corja/ Anda autuan eron/ Cuin sana-
stns sen minul lupa/Wie cuolemast elämäiUlon.

Jumalataiwast/ Mekyllä walitta
/ Ett mailma on cangia wastas/

Cuin alat nähdä taidam. Sinunsanas ylönsatzo-
tan/ Totus myös pois unhotetan/ Walheonnyt
Wllan saanut.

Vtailmas nyttdespidetän / Petos ia ihmisien
>M/Totus myös jocaitzeldhyljätän/Pyhänkir-
janmoni suuttu/ Nytnäemmesitedesäm/Ettco-
mtajat onkädesäm/loist Christus sanonut oli.

Se oikia Jumalanpalwelus / Onnaurox jck
pilcarkäättp/ mallan onsaanut cawalus/ Totus
«nwalhexwäätty. SijsHErranWytäyttä-

käm/ Toinentoisenswiat peittäkäm/ Sillrac-
taus lain täyttä. ,

Waanseontosmnnmtettu/ Pirun petozrill ja
juonill/lumalansana on suudittu/walhen jawil-

pin suonill/ Me olim exywäiset läbat/Mykär/soki-
at/cuuroit/rambat/Stllettei meill paimend ollut.

Me sinne tänne juoxelim/, Eipä meit kengän
«innut. Perkel meit laumasi pois cuockeli/ Emb
mehändwälttätainnet. S? cuin meittähänasticaitzi/ lohdatttienoikianpaitzi/ Nijnmesitter-
httyxen tulim.

MuttkijtetolelEsuChrist, Cutn armahditnMnpW?m / Iakirwotitmitpirunjuonist/
Q<lh tz«M



Saatit myös oikialtiellen / Wielä nytkin meitil
auta/ Sinunpyhän Sanas cautta/ Sen cawa,
lanHengen juonisi.,

SanasHErraainawal)wifta / lacunmasitzewasta/Hlämeittykospois ahdista/ Ettc sinuamahdais lasta.CorjakoMChrlsticundas/War«!
jelaina Seuraeundas/ Saat handä taiwä iloon<

Jumalanedes murhettimlsest meidän
. elatuxestam.Mc. OHumalannaminullarMö^

sO?Umalan paall panen turwan / Hän minunZZ)cuorman/ Huojeta mhto/ jataita. Murhes/surus händ auxhuudan/ Poicansturwall/Hän
minuaauttci suutta ja saatta.. losawuncanswijpy/edesainakijpen/Uscoll/rucouxill/itcull/huo-
cauxill/ Cumming muaautta/ etten laita.

MinunsurunheitänHErranpM/ Aineläi-
säntääll/ Hän muchen minustpitä tienne. Hän
tarpetarwa/surun näk?/ kyllandakäke/ Taipet/
lupauresans luja liene. Hän armosi aiwa/joca-
päiwa/ Meitrunsastruocki/ Caicktarpetsuopi/
wuos wuodeld rawiten edes wiene.

Ei näkynnähäs cusankäywän /

wän/ Sen hurscansikiätcoscanollen< Jumal
omillknsainedescatzy/ Hei: mwittahto/ Cuin
ainahänen turwins tulle. Eläimet/ linnut/ caick
luodotmuut/ Hän ruocki nait/ wiel enä meit/ Hä-
nell iacamatoind hywyt on kyllä.

Kijtän Jumalat minun HErran / Monen
kerran/Ett muchen must tähän ast on pitän. Eläi-
sän on minun hywin rawin / Tarpet aintarin/,
Cuin teke wiel/ en.enäpyvdämitän/ lumalatto-

ma):

598 Jumalan
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Bxjuur/ rickaunsurusuur/ Saatta/ jaylpiäx/

ijäx/ Cuin yldäiststracastemn sitä.
Luin cuoleman cautt pois lähden tääld / M-

wsvois jää/ Eik silloin/eikmuunas siitapu liene.
Waick cuina suurricasjocuoljs/ Cuitengm cuo-
D, M tie Mdcaicki uloswiene. ZEsu sanas
Drnall/ sielunruall / Eliajcanan/ruoki minua
M / Tästtustis jacuolemasturwa olle,

Jumalan hywisi töistä.
W. c. O HCna Jumal armollinen Isä.

AUmalat kijttäyljaicamahdam/ cuinarmost
WandaMeillelaupiatlahians/Sielunjaßuu
Mineille onhän luonut/ cmck suonut.

Ihmisesi ilmaan tähän meit on tuonut /Chri-
sMiicansax Castencauttacoonnut/ Meitsa-
WV saarnallrawitzepi aina/Synnit pois paina.

Hallitze meitä/Hengellänsäpyhäll/Wahwista
Wiwoislohdutuxel lujall / Etttustjs tmwat hä-
nm tygöns tiennem/Jold apu liene.

Mejt pirunpauloist aina ulosautta / Oin päi-
!vin caitze Engeleinsä cautta/ Warjelewaarois
Mmeit saa surmat/ Sepirujulma.
Wit lapsiansa ruocki lahjoillansa / OnhHdäs

c«n!iam aina achullansa/ Wo häpiän alla wi«
holliscm tulla/ Meit rauhasella,

Gijs täysi turwa HERranpMe pangam/
Wäiststawun/ elatuxenanda/ wieWijmein
Mdäperästtämän elon/ Autuaniloon.

Kijttäkäm lEsustedesi näiden lahjains/ Nu-
«ilcamwiriäst/ armollansettcorjais/ Costwij-
mintäällä/ hengenhädäsollan / Soisautuast
Mlla.

3iijn olem oiftin nautinntt hänen Woins/
Qqiij TD
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Tääl olletrickat/ Men hänen tahtons/ Ett olem
saanet ilonijätTaiwas/Pääsnet pois waiwast,

' PaliqOHErretclre/lc.
asVÄälles Ö HEvra aina / Minä lujasiluotanich^Uscominulllujalaina/Autjydämesthuocan.

Waeldaman tahtos perän/ O Isä armos lain/
Zsänmaall johdaterän/Cusas itz asut ain.
' Edesän Sanas waca/ I)x paistama lyhty on/
Walwon minä eli macan/Engelis minua suojelco

Warjelcotojatalo/ Tahtoöjälkenlsä/ An
lftikis toimitus jalo/Ammärrys oikia lisä.

ArmosmeillHEßra laina/ Ettpelwosaspy-
Mm/ Iameidän maallam aina/ SanaspeM
fysyisim.

Caswatruohot/ annjywät/ Pelloista nijtettä/
.Ia suo caicklchjas hywät / Tahtos jHlkenkäy<
tettä.

Caick cuin maa väälläns canda / Ruohot ja
euckaiset/ NijstHErrameillenanda / Hedelmät
moninaiset,

Cuinkylmä talwi cato/ Culkekesäsiaan/ long
myst on suwen sato/ Caikisi caswoist ijan.

Talwi merkitze waiwa/Cuin on täälllhmisill/
Waansuwi ilo taiwan / Cuin suodanuscollisill.

Ymmärtäkäm sijstästä/ Ett Jumalmeitraca<
fia/Ia armollisesi päästä/ Waiwast ja tuscasia.

Zjancaickiststolla/ TyksnWapahtajan/ Ia
ijäisenilon mlla/Suocon IsäTaiwan! Amm.

VM. Haa Winet.
6ZlUmala cuin caicki loi / Omaxi cunniarens/

WMiehen hän myostin edes toi / lawmmon
Hänen turwaxens / Hän kästi heit yhdes pyM
Euin WmnjaLihan/Suosiys toinen toisianZ



HsäMirrtt.'
M Carttaintorajawiha/ Kijtos Jumalan.myössanoi miehesi: Ei taidahän yxin
M/ Ottisijsluunsenkyljest/ longwaimoxan-
ncitulla/Hywästilttsiunais heitä/Sanoisanall
M: Hemahdatnytenändäteitän/ lacaswat
maan päällä / Kijtos Jumalan.

Miessiis pojes luopucan / Isäsi jaAitistäns/
Waimohons wahwastsuostucan / Seon hänen
Itzim mäistns/Cowutta ja pchmeyt/He keste.näns
Wkän/Mitälumalonwahwaxtehnyt/Mon
cncan strkcks/ Kijtos Jumalan.

Rucoilcam caikest sydämesi / Tämän paricun-
„an puolesi/ Ett lumalheitpääsiäis hädäst/ Zapirunpahast juonesi/ Heitä myös alati auttms/
Tiistns ja menoisans / Wijmein sitt taiwasen
Mis/ lEsuxenEhriftuxen cans, Kijtos Ju-
malan.

W, c.losei HErra ratmnaHuonttla.
Mmala asetti AwiosMyn/ Sittotten sijttH-.
Vmyxi/ Ainrackaudesynnäitzkelken/ Toinen
toistns awuxi. «Hijn sikiätcans caswatettaman/
HEn an tundon totutettaman/losiZumalan ol-
cm kiitos.

EttcukinAwioselä mahdais / Puhtast paitz
haureunhalui/ Ia huorutta wättätaidais/ Kiel,'
tyi secoituxi waljui / Niin Awiosääty on säätty/
lollon elom pyhyten wäatty / lost Jumalanols
con kijtos.

Awioffästysmyssitzaldans/ On salaussan-
gm suuri / Nijn Christus on SeuracundanS
ms/ CuinAwlonwalion juuri. Cuinmieswai-
wnsaracasta/Christus SeuracundansomiMIsstlEsuxen ylcon kijtos.

Qqiiij Syn-



Synnin cautt, päälleni Monet
mulckauxetjawaiwat/ Cuit?m AwioMtyM«
lä,/Ei taimet cadottasaada, SenMrrawah«wastwarjeli/Caitzi/kätkl/ain autteli/lostl.u.Awiostäskynlain qina/lumaljuur mnniaspis

pilckait alaspaina/Cans caick cuin ricko«
wat sitä, Huorinteciät/sala wuoteiset/ Ia
rutzatrqngaise. losilumalan/ :e.

Awion onnen ain ajattele/Itz Isä lumalTai-
wast/ Tarpetandaja warjel?/ Päästä murhestza waiwaft: Jos he händ auxens huutamat/ Hä«

lGlumalan/:c.
HERra armostas ain wariel/ Tätäkin pam

cundas/ warast/wahingost/cuinontarjon/ Aut'
afuwix waldacundaas. An heidän awio lijttonz
pitä/ wchwan/ sijn suosios sinua Wtä / long
Jumal suocon/ Amen.

W c. Amuas sccumpelkä-HEna,

Mcawaintaitawan/Wnniancanscainolvlus
Malisen / Rackanarman/ainauscollisen.

Se miehens mlelen ilchutta / Ilsr ihanaxi
murhen muulta/ Talymturwa/tawarawahwa/
HErrald suotu suur suotuis labja.
'

Aucuan onni on sillwaimolla / long Jumal
andahywäl huolla/ Rackall/lakiall/ lumaliM
Cunniat cuuluwall/ toimelliselt.

Semies on turwa waimoll wahwa/Rackaun
tiemu/itoaiwa/Holhouxen suotuis suoja/Armc>c
chinttfu,laupias lahja.

,
.

Ett meil näin taidais tapahtu/Awion alcu että
aftndo/ Cauwascaw
Wgm ja caick
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Mranpyhäsptzlwos pysykäm / HäneldA-

wi<!! onne anocam / Wcouxell glat pyytMm/
Sittsen suo MiU saada/ händkijttäkäm.

W c. CujnkirckastEointähn coilta.
Uin Christus Seurqcundansracasta/ Aina

omaista/ Hallitze/ holhoautta:
Seuracunha Chrisiuxel cuulia / Hänen alans
izenspitämä/ Uscoin oma ZMns aina: A)nnä/
V on/buumillansa/ ChristuscansiaGeuracun- ,
Hans/ Se on salaus sangen suuri: '

'

, NijnMlkämahtaMorsiamelles/ OmallarmalleiyäiMlles/Ratkracas olla aina/Holhom hänoä/
mb oma lihainen/Caunispa cans cuin cuckainen/
Riemustrackqutttäynnä/ Miehell/muiston/mänd chm ihanainen/ armahainen / Suotuis/
suloinen ilo olle,

Miehens ala itzens pitämä / Miehens mieldHmM noutama / Miehens cans waiwois wah-
Mn. Kestenänsahutahkerat/ wiraswirjät/
tD taitamat / Cunnias toinen toisens pitäin.
soinentoisens heickoutta/ pyytäin petttä cunnian
lautta / Dnnä yhtä ijest candain.

Kärsiwäistt kestenätis tuscas / Ynnä yhdes
Oasuscos/ Pysyin HErranpyhäspelwos/ Ett
nms nämät tapahtu taidais / Avuu sijs tarwitan
Taiwast/ HErran Hengen aul huudosi/ HEr-mnHengi/ Sydämet sito/sowinnon siteell/rauc-lqun lkeell / ftn meil HErra suuri suocon.W.c. ICsusta tahdon kijttä.
MTz Zsä asetlt armost/ AwiostDyn alusi/
N'Siunaisitmichest iawaimosi/ Sikiätsikiä-mänjqlost/Senwarjelet/ autat aina/ Mailman
mmos mones/Edk anna alas paina/ainpidät py«

Qqv ,Nijll
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Mill min nyt yhdistettin/ Säädys perän awi<

ox/ Jumalanna armosehti/Tuex/turwax/amup
SAfinull cunnia pauha/ caicrtätä toiwowm.

lEfuitzAwiosäädyn/ HäisCaanascaunisiit/
Puuttuis wedenwijnaxtehden/ 3lw'un ihnieistn
muistit. Wielwesinäillewijnax/ Murhemuuta
ilox/ wähäwenyrtarpentHyttex / Ainapustuo
tarjox.

RackauUftMmetsido/PuhdasHenglPyhä,
Snoftosiot/ sowindot/ilo / ElosPuhtaspidä/
Mnnkärsiwäisextottu/ Cauwanyhdeselä/ Suo
lohdullinen loppu /. Ann autuas ilo.

Divina I^ravicionri».
Jumalan alust (tiedän) Meidän esiätimWEvan Adamill miehellens wienen / Heille

siunauxens suoman/ I)nn rackaudeselämän/Si-
kiäitHsljnsilttämän.Cutacadchticohtcowä/Hm-
gi häjy pahan suoma. O iloltze sinä Häähuone:
MieswaimoonHErrald yhten luotu /

syhensiunaus suotu/ Hänhäähuonellonen tuonee
lulk Jumalanon hywä tyo/Cuin nyt wiel täsä

teke jasuo. Michell waimons wtel edes tuo/ lotc
jo on ennen yhten luon. Racast ylkäpuolifttas,
Luotu labjasHErrald otas / Tydy tähän sinun
emäs/Kijtä Christust näin sull suomasi/ O iloitze
sinä Häähuone / lc.

.

Surun/murhen/ tuscan/waiwan/ Nyllecum
awios elämät / Salli Christus päällä käymän/
Muttios heHERra pelkäwät / Uscos händ aM
huutamat/ Nijstonhänheitauttama/ Weden
wijnax tehdä suutta / Murhen myös ilox muutta/
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Jumal juurhywä sinun suo/Ia Morsiamelles

Ylkä sinä itzens tähän luot/ Am arma-usracastawos/ Rackauden jäll candane/Hedel-
män armaan andane/ sencanscaunist eläne/ Hä-
nenheickouttans kärsine / Otloitze/ :c.

HErrateithywästsiunatcon / Joita itz yhdi«
Bnyton. AwunHErratepeljätkät/ Ain awwn-
medestkijttäkät. Caick merilwankijttäkäm/Isä/
Poica/ Henge puhdast/Äwiosäätyns auttamin/
Varjele ainarmosi sulasi, O iloitze/ lc.

IX, WMus tvirrct ynnstlohdustm
cansia.

synnin wnnosi ja mnnustuxesi.
ocvMtta waikiast mahdan/David Cuningan

Sen tosin tietä taidan/ Minulllu-
Wlonwihoisans/Sensuottanmoitin/Minun
Dttensyndein tähden/ Joit sala tein janähden/Händ wihoitin.

O Jumalitzm tunnustan/ Syndistrwaiwai-
stx / SiU tunnenminä minusan / Ei mitän muut
olewax/ Cuin jocatahold/ Täys Lihan häjyhimo/
Cmn mailman perän kimo/Ia minu pettä pahoin.

Ah armahda päällenHErra/ Minun Juma-
lan jaLuojan. Syndi mmun petti monenkerran/
On pahuttans pujan. O minun turwan/Warjel
pimnpauloistaina/ Armos minull Jumallaina/
Män armon aican.

Man minun pois heittä < Dnn minun
dencans/ Simmsanas/ cuinsyndijlaitta/Wäke-
wäl woimalia.ns. O HErralumal / Ann mi-
nun wahwan sinus pysyy, Ettei kengän minua
sysi / Pois sinun fijpeis ald.

Okiv-



606 Walims wirret
OkircaslEsuChriste / Minun toiwon tukk

turman/ SinälumalanCaritzaitztz/ Pois otatsynnin cuorman: Apuni tulwos/ Sinä taidatsen kyll tiedän/ Minua yäistn iloon wiedä/ Itcunglhostulos.
O hurscasHengi pyhs/Saat jawyit woimale

Zas/ Anhatuta wtuuthywä/ CuinChristussa-nallans/ On opettan / Hän tundeman opeta oi-
kein/ Cung panen turwan caiftn / Suoettän,
smuld hallitan.

W. c. Sinun tyaös HErra mlen.caswos käännä puolem / EttWdiäin
SyMssijnnetsyndynet olem/

Synnis sijt elänet qiya. Oikian oppisylonca-
tzoim / Kiittämättömät lchjotswaftoin/ CW
fanM WMes olim.

Cqteus/cawalus/ wärätwalat/ Mta/ tora/
wiha/waino/ Petos/ wäärps/ wäkiwalda/ Toi-
Mntoistanswascanainon/ Ahneus/ ylpeys/coi«
rus/ coreus/ Pramius/juopumus/ hecuma/huoe
rus/ Pilcat/pahat tawatmeisowat.

SWtähdenwitzat meitZumal/Näljäll/Mll/
cowallajall/ Sodalljulmall/taudilltuimall/E«
läinden rutollcauhjall/ Linduin/ calain pois M
tomall/ Tarwettencaifkeinpuuttuniall/ Castel
waiwall ja tuscall,

Syysi olem oikein ansainnet / Näin sangen
suuretwaiwat: OikeinsJumal meit rangaiset/
Vyklnist ettem laatataida. Cuitengin cadum cai<
felmielell/ Sydämenkiwull/caikelwäel,/ Siihen
Mit auta/O Jumal.Ettäs olet I<äm/ turwis tulem/ PoicqsChw
siuMMd§n/ Catzo hänen pijnans puolen/ M
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Wgaisansiomjälken/ Cuule cummingin rucou«<

/ An andex Isä ricoxem / Poicas pyhän
Mtähdem
M wantiot/ettes tahdoSynnelsen tadotustä/Wttettkäännyis/elämahdais/ AHHErrawa»

Wmuista/ CuinPoicas turwil tygsstule/ Ar<>
mosalaottaollenlujastluwanNutölet.

S<)VänsurUinensinulluhrion/ Huöcaus/ ru«
tMnsyVä/huutoM/huocauxeMtygsstulcon/Htcl
Wjli cänsias köyhä / Käännä witzas / huojen hä-
m/ Wahcnwaiwam armahd päällem / Apum
ehdi Christuren tähden/

AinasautitomiasenneNg / päästit hadästwä.
keMkädell/ Omasolemlapseslienem/ Ostetut
Poiccls werell.Me tahdom tapamparata/Ilkiät
elHniätämojeta. Cuins autat/ sitt sinuakijtäm.

2. Par. 20, W, c. Wärjel lum. sinun sanas.
Suuvabdistus/ M

tarjon/ Eng itzestäm apua löynne/ Engcu-
stan lleuwo tähän tienne ,

Seuracunnancocouxeen/ Käymcans nöyrän,
tucouxen/ TygösHErratäs huutaman/ Hädä-sim apu anoman.

,

- ,
Silmäm nostam ylssitcull/ Etzim sydämen

Kiwall kiwull/Syndem andexsamist sinuld/ Poi-cas turwill tullen tygss<
Sens lupatlaupiast catkille / Cuin sen edesi si-nua mcoile/ IWxenPoicas Nimeen/ Cautta

meidän »välimiehen.
Ah armias Isil/tygss culjem/ Caikild ylotiaw

nttut olem/Tusca tunge/ packopäällä/Herä HEd«
la apuun täällä.

Poicas pyhän pijnan tähden / Awa silmäs/näebätäm/
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hMm/ Mlisi corwas/ cuulehuutom/ Ehdi au-
hurum muutoin.

Hlä soima synnejäm suuri / Ann ne anderar?
most juuri/Tule turwa^/nouse ylös/ Auta M,
stuxest ulos.

Ett autetut sinua kijttäisim / 1101 l caikinylistäisim / Uscosas canswchwiftuisim / MstyK
les cuuliat olisim.

Min hogsieStattOlEsu K.
lEsu ainoa auttajan / jaarmsn lähdeU)aino/ Cal;ossuruisisurkiultan/ jaarmosmi-

null laina: Synnit suuret minua waiwawar/
Ia oma tundson caiwawat / Täytöin Helwcti
chn paina.

Ann andexSyndin cauhiat / OlEsupMs
tähden/jotcasmäroitkyllhaikiast / RistinpM
caickein nähden: Tule sijs minull turwari/ Ttt
minua sunnisi puhtaxi, Armotllasauxenlähde!

Ah cosca muistu mielehen / Cuing on minull
syndlmonda;Nijnlangecuormasydam«>i/M
scambi cuin meren sanda: long alla waikiast
waipuisin/ jos eisinun sanas olisi / Cuinawun
minull anda.

Se sama Sanasuloine/ Tainturman minull
tuotta: Ettscaikill olet armollinen/ Cuinpijnas
ansioonluotta / IapalMcons catuwat/ syndins
myös surkiast suremat; Nijll armon tuotat totta.

Ettänsijsminunsynneisian / loitpaljononia
iulmi/ Cuincauhiastcalwasydändän/
tundoonsulmi/Pääsisin wieläwapaxi/Ia weres
woimallpuhtarl/ suinDavid jaManasse.
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M: Itken myös äänellwaikiall/ Nucoillennö»)-
M sangen: Ann andexlEsu minullen/Caicki mi-
nunrumat ricoxen/loill kehoitin sinun wihaan.

Huojenna HErra minullen / Tairastas cuor-
Wsatacka: Pääsi synninikestirrallen/jengalla
maasamacan: Ett sijtte sinuacuulisin/ Pyhydes

mahdaisin / Cuin Iftns läpsirackam.
Suo pybä Henges turwaxi / All ristin joca

HM/ Werelläswirut puhtaxi; Wijmeisell
Hengenretkell/ Pääsi pyhäis jouckoon minua
Md! Usconcautt Sielun wijmeistld / Taiwa-
semtallell kätke!

tahdonkijttä/ Cuin minun syndin can-
-sZ)noi/Uscollminuanhäneenlijttä/CuinCastesa
wMoin/ Hänen Nimens tahdon canda/ Ha-
manmolemanast/Semurheslewonanda/Pää-stämyös minua hädästä

lEsu cuin mielesricoin Toill/ puheill/ajatuxill/
Minunwerelläs wirutitwihdoin/ Holho minua
smturwill. Rucoilen pimas cautta/ Ettes olis
minull wihainen/ Teimdanpaljon pahutta/ Jota
walitan waiwainen.

Synnisä olensijnnyt/Synnts äitin minun siu/
Synileises elämäskijnni/ Rippunut olenain/ An
«ndex/älä näit soima / Sinun armohos turwan/
SinullsGen on woima/ Auta ald syliin cuonnci»

Nijn cauwan cuins minun mailmas / Suotelajaolla/Pyydän sinuldikänilmas/ Ettsyndin
mahdaiscuolla/ Se tapahtupijnas cautta/ Iasen pyhän Hengen / Cuin hän armollans aut:a/Udista Sydändän>

O lEsu Cointähti / Cuin pimiäs walaiA/
Vw surus apMchdi / SZdsndän rch v ist,
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SinuWnascauttakirckan/MnuWhbuM tal«
na/Suo etten tulispilckan/ 110 itcust anna.

, OMuIsä oma, Sinua nöyräsi rumien/Ole tykonän alinomän/ Sitt hywästurwas olen,
Anna armos minun saada/Coscan tääidä lähden/Etten helwettincaadu/ Suotaiwanilo nähdä.MM tämä.

elämän HErra / TulemtnulturnW/
kerran/ Synneisex minua

curiax/MinUn sylidiän sn taida salat/Ann paljon
minua waiwa/MPäiwätpäällen caiwa/
renda minua alat,

lEsu annarmos saanen/Täällä wiel eläichi/EtctygsskändyätalnneN/ Iaparat il;iän/
hutta calken tzän/Paljo tehnen tiMn/Häjystelin/
jongtähden Sydämen on kiM

NistiHnminamßscannan/KytlylonmieW/
long Jumal päällen panne / Sen tietä minull
tarpellistx/Cusa minätUrwan cuitena/ luurlck
Mlansanän/ SijntohdUtuxenlöydän/ wcli>voi<
san lijoiteng.

U>,co minull lWlainä/PäPespuhdaslED
Cautt cuölenM corja minua aina/ Etten ercanij
sinust. Sinunsanaasminäturwan/ Loscwii«
mein Md lähden: OtaSlelunl silloin tähöell/
Taiwan iloon lujan.

Christe Cunnian Cuningas / ZsLunastaiä
(tuule sinuarucoiten/ WerM

'

ostettu Suuretsyndinkyllästiennet, Joita
wastas tehnyt lienen/Coht äitin cohdust tuldu<lll/
Ah armahda minucl Jumalan! ,

Ab armonlsä armias / Sinä taiwast aM
M/
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M Lunastaman minua totta / MsynWä <w
M. Mitähywä/ joshuckunen/ Minun Luna«
siuMas liene? Paramb etten olio luotu/ Engä.
Dn mailman tuotu.

Sinämuinenshndisen waimsn / Pöydän tys
tiuotitarmoin/ Cuinickeincatuisnndejäns/ Ett
muista hänen wicojans. NijnRoywärin ristin
M/ Cuintygoscuolon kestellä/ Turwaisza
tunnust syndisex/Coht teit Taiwan perillistr.

Muista HErra walaspäällen / lonqas wal>>
wast wannoit meillen,: Ettcs suo syndist hlukus
wan< Maancatuwanja eläwan. Tunnustan
hndmenolen/ Huocan/cadun/ tygostulen /

ander andawan toiwcn / Mitä wastas Koinwaiwoin.
Cuningas caickiwaldias / OlEsupias/ Cuule minua waiwmsia! Rucoilen sinuaMasia. Kengpaitzsua minuacuule? Keng u-

puun paitz sinua tule? los ett cuule/ auta minua/
Ei muilda ole apua.

Olcon sinun lEsukijtos / Ainajatjätftlisiös,
Cuin caickein päällearmahdat /

Whuutawat. ym>ä
OällHengelle, YhdellColminaistllHEkrall'Wstst ain hallitzewall / Amen.

pijnas cautta /

>^mas, An andex spndin jaauta / Täselos
la tuonelas.

Tule tän ihmis parca/ sadusuttsyndiäs/ Hlä
Poistykön carca / Waan paranna itziäs.Syndiolentehnyt-aina/Useinsinunwihoitfa!-
<deminuarascast paina/Mä itkenjamalftan/

Rr Mttel
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Ajattel piina jakipu / Ahdistust/tusca/waiwa/

Nifden cuinHelwetis kitu/Piru alat waiwaMitäston minunhywä/ OlEsu cuolemasias'losHelwettijnwajonsywään / Minun synnei-
stn cohdastans.

Ei ole minun syytä / Ett syndinen duomitan/
Cuin synnis elä pytä/ Eikcadu/waickneuwotan.Syndeiän en minä sala / Waan walitan
waikiast; Nesaatitminun wihas ala/ Cuinran-
gaise haikiast. ,

Rangaistus cums karsit täällä / On huokia/
waan sitä muisi; CuiWHERra spnnin Me/
Wihastu hirmuisesi.

David/ Petav jaMaria/ MondmuutEfi-
mercki on melll/ Cuincaduit/sait armon pian: O

aut minua ja mul!
Waickas syndi olet tällä/ Tehnyt kplläuslasi:

Minä armahdan sinun päälles/ Minun armoon
luota lujasi.

...

En tiedämuuta tietä/TWminuwmwastan:
Waan tahdo tygös rietä/ O lEsuWapahtajan.

Ett taida muutoin sano/ Waan ettän olenlau-
pias: Caikill cuin armoano/Lepyn olen armias.

TottusconmakialEsu/ Ettäs olet laupias:

Uscosa lujanpysy/Nijns taidat wälttäwaiwa/
lasananiperänkysy/ Se awaetees Taiwan.

minua aina / O lEsu armoillas wtel!

En taida sitä kieldä / Sua Hengellan lohdu-
tan ; Ia estän harhaldtieldä/ Kestellcuolemat
wirwotan.

. . ~

Anna minun pylM / Taiwan no



WalilUs wilttc 6y
«n / Ann wälttäPirun ansa / Mminust eri.

Nijn totta cuin minä elän / IsänjaP.Hen-
gmclsns/ Nijn totta saatilo peri/ Taiwan Wal-
dacunnas. -

Nyt olenminäwoiton päällä/ Olekijtetty IE-MIM/ Cuin autat syndisitääldä/ Taiwan
iloon wiM/ Amen.

HErralEsuChriste/ Ainoasians on
toiwon/ Toisia turwaen tiedä mistän/

O)s turwa olet sinä waiwoin. Ei ijäs ihmlst
Mnollut/ Eikketän mailman paitz sinua tullut/
CuinminuawaiwastwoipäW/ Huudan tM

HErra auta minua hädästä.
Minun syndin sangen suuret owat / Sydäns

soima/ Pois ota syndin ne lMwat
comt/ Cowancuolemaswoimal. Sanossuloi-
selWlles/ Ettsmaroitwelcaniwerelläs/ Näin
Msm pois synnin palilast / Ia caikest waarast/
Cuin sinun lanas luja lupa wahwasi.

Anna minull awarasi armostas / Se olkia
Chnstillinenusco / Ett turwattuolisin awustas/
Wastoiuwaiwoijatusca. Annensisi racasiasi-
ms/NijnLähimmäistän cuin minuan/ Wljmei»
Dnoleapunnn/ Muunaismyösainijan/ Pi-run petos minusi carcot pois ijan.

Cunnia olconlumalall ainoM Isällemeidän
luojall/ Lunasta-,
jnllem / Sill Pyhäll Hengell olcon

«Vs/ Cuin apunwlcon caikes työsi Ett taidan
tullakelwollism Täsä ajallisesi/ ja wijmein ijan-
taicklstst.

)K ihminen synnis synneinen maannut/ Oli
Mm yhdm plhäldä cuulla saanut / Cuin

Rrij Mi



Walitus wirrtt
kästinosta/ eiklohduttamastlaanut/ MMwalkiull/ cuin cointähti amull.

Hänsanoi: Cuca on cuinminua herättäylös?
Sewastaisi Olenlarnajalähetettygös/ Nousylössynnist/ rucoile Jumalapyynnos/ Käänny
sijscoht/ weisaamu wirttä pydos.

waiwa händ cuoleman cuorma ja paula / Sitä
suurtsurkiuttwalittanet owat caickcauwan / Itz

Se wastais: Ennen cuin syndinentahtoWn-
dyä / Ennättälumalhändarmollansettwääw
dy: Autuas sielu / jollJumal suosanans äändä/Päällisexarmonspaistellwalaisehändä.

Nousi syndinen täst tuns itzens lewon saawan/
Näki walkiun taiwasi päällensä »valaiseman/
Suust sydämesi tais kyttä HErra sillhaawall/änell nöyräll rumeten tällä tawall.

Armias Jumal/ anna armos auring paista/
Senwalkiulminuasuo synnistä walaista / Sv-
dändän lohdut/sielustanpimeys poista/ Tänäpan

> minun ann ystawytes nosta.
Se armon auring/ Christus tuli tygom tänne/

Htist Neitzest/ cuin ennustett oli ennen/ Meit wa-
pahmman ald cadotuxen mallan / Cansans saat«
tamanlumalanLapsix jällen.

Minun sydämenkilttälumalat mahta/Cmn
ei sallin cauwan minua synneisän maata / MW
lestän oli sydämeni cahleis ahtais /. Sijhen ast
cuin taisin synnistä laata. ',

Cosc syndi itzens tahtoDll sieluni änget / NM
wapahtajatChristustauxhuudan sangen/ Ette;
annaissyndinsywäld minua langet/Eit
täHelwetinpijnacangiat. M>l
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FränGUD wil iag ey stilias/ ic.

z??Umalast en erit eacha / Eng luopu coscan
MM: Hän wie mimm-oikiall laidall/ Ain
Dons perän wiel/ Armostans suojele/ Minun
Dnia myös warhain/Wircan työt siunapar-
hain / waaroist warjele.

Cosc ei ihmisten apu/Hoi autta tuscasta/Sil-
loiil on HErra saapui!!/, Nilll cuin händratasta:
Pelasta caikestpahast/ Tusfis jawaiwoistotta/
Annostansawuntuotta/senusconjuurwahwast.

Sijstahdon ain uscalda/ HErranpäällwai-
misan/ Hän autta murhen alda/ Ia onminun
tmvanan: Sielun/ Ruumin jaHengen/Hänen
Mms annan aina/ Hän mmullarmons laina/
Eik sitt wahingoilz kengän.

Aintulehändäkijttä/suulla jasydämellijauscoll
imitämlizttä/Häneen caikelwäell: Ilutuassehetk
en wipist/ Cmn me humalat muistam/ Pois syn-

autlEsu Christ.
CoscMaitma tules Hucku/Eoreuns jacauneuns

ms f Silloin ne cuin owat nuckun/ HErrasa/HauVoistans/Heräwätiloisest/lasaawatriemu
perii Taiwas/eikä sitt eri/ Herrasi ijancaickisest.

IlollAbraminparmoill/ Sielucohtcorjatam
Caunistet HErran armoill/ Ruumiskircastetan/
Ia ynnä iloon wiedän. EiSatan enä waiwa/
Eik murhe sydändcaiwa / SenlEsuwMtie-
dän/ Amen,
Lihan wijsimdest wastoinlmnalanSank

H oikein ajmeld aiwoitus / Caikisonhywä
NKtoiwotus/ Cuin neuwo pyhäKirja: Mutt
tum otta eteens suotta / Pyytä tyhmä taitons
ntzttä / Se teke työtä turha. Ma-
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Mailmaisis mcnois on tämä tosi/ Ettei kengän
,'' kieldäwoisi. Tietä tämäk myös mahda: Se ai.

woims wiel tyhmembon/Cuii; Jumalat wastan
stisoaicoi/ Jumalwoitonwoi saada.

SenSatan sai tietä ensin/ CuinalustoliG
gelylin/Kirckaudeslumalanedes/ Sitthänsmhulludcn löysi/Gtwastanlumalatnousi/ Sysf.
cadotuxen itzens.

AdamEwaesiwanhimmat / Ilosolitcaickein
caunimas: Luojan sanaansuotsuutuir/Päällens
pahat päiwät/tuscattoit/ Can§anscuolemanall
weitäsait / 110 itcuxmeill muuttui.

Tott tämätyhmä ylpeys on/ Cuin Naamat sen
smullsano: Jumalansanaansuuttu/ Seopctta

elä/ Jostehdä nijn tahdot täällä/ M-
sautt ei sinuld puutu.

Cuningas cuuluisa/loca julmasilu-
malan Cansawaiwais/ wihais,awainoi/ Sei-
soi HOrran sana wastan. Jumal händ curitti
cowaffa/ Poismeren pohjan painm.

Gamalielmieswijsaswanha/Sanoi: secaick
tule turhan/Jumalan sana pyyrä estell/ Sen Pa-
lvat kyllä kiusat sai / CoscHErmhändä mahan
löi/Damascun matcanretkell.

MitästeetMixajatellmahda/Etteslumalan
sanacuulla tahdo/ longtygöslähettaamost,
Ettsautuax sencäutta tulisit/Pidät sen cuin jaaw
tus olisi / Cawahtetteicostacarwast.

Oletmielestäskylläwijsas/ Tarwitzewanettusco ijäs/ Sitä Jumalan oikia oppi. Sen mielen
piMsinullsaatta/ pyytäcanssans cadotuxen caa«-
ta. Pilckan pijnaan sinunpotki.

G»nä musta mulda madonruoca/ Cuin ett mj-
hm



Jumalala «vastan H?
hi,i stnoinluota/loit Jumalitze on puhun.Cungs
wijmeistlläs tahdottulla/Cuinmailma onluopun
suldcl/ Armon aica poisculun.

Masmacat/ ylsscuonoskäätty/ Ruumis
cmgwoimasonjMM)?Sinäwihaisitlumalan
Da(wiel mailmasolduas)cowan/ loteilu-
malkärsicauwan. Cuolluncatzo olecks jonak?

Senylsncatzoit cuin sinunloi/Ia woimallans
caickiylitzwoi/Ettsgahändensingäncartta/Hän
tygsnscutzuikyllsinua/ Pahoin pidithänen pilc-
Wa/Wihanwitzaettsaawältts.

Dmaljulmastcaickcadotta / Cuin sanawa-
sia,istisatta/ Noudattainomiunins. Jumalat-
tcinasijotca eläne/Heidänhulluuns lopun saane/
Heheitetänhelwetin uunin,

Gijscohtacaickicatucat / Armon ajall ojen-
Kicat/ Sallicat tenän ojet/ Itze Jumalanomist
stnoist/ Ottainnijtsydämmjalost/ HErrakjit-
t.!in ain ijät.

Lihan jaHengen rijdast.
K>Vt tänn tulcat Christityt ja tuulcat/Cuing

Mailmastäälrij-
das ain eläwät.

Minä raidis jalo/Minulmeno
myos hywäckyllcalutarjon/ Pyörin/en iloan pa-
ne Mon.

Sielu sanoi; Caste cuing anoi?Sijn syliisi luo-
Mpois wanoit/lumalallen lupauxen sen anoit.

Ruumis wastais : Encuulla sinuasais/ Eng
hccumat hercullist heittä pois / Eiktantzeitpito-
jamyssollapaitz.

Sielu sano: Masmiesjalo/hänhecumaseli
RrM M
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tctälylönpMn / Helwettin pijnattawaxpäädyi
pahoin.

Lauftiliha: luttuiaswihan' Caickmailmatracastawat ainilan / Täälltawarat cocowat cai,
ken Un.

Ei raha auta/ huocahmZiraucka: Costa cuo<
le,na core meit ja louckap / Ruumis vucka ruarnmtäne tpuckain.

Sielu surema/ sittpijnan tulewa/ Siihen Ocuin ruumis on nousewa / Mnnäitcusijäistssitt
kitumat.

Ruumisriitele MwostpuhelcMinua sinä nu.
rijee januhtelet/Ah aina surullisi juttelet.

. Etten saa elä mietdä myode wielä/ Minuld ma-
ilmas hecuman psiskiellät / Cuing sopi elä ajalli-
sest en tiedä.

Sielu sano: Coht catumus tehwö/Christuxcncuolcmanturwatcss / Milman myös häjyme-
nohyljätkäs,

HERran velwos käytä ainelos/ Oikiasuscos
Myös pysyneös/Näin cauhiäcadotuxe cartaneos.

Nuori ehdin wielparannosttehdätääll/Cuin
. elämään suutun wanhall ijäll / mailm
puuttuman minuld myös piald.

Näingsmaron tuot / sille cuin sinun on luon?
Ctts pabeinman puolen Mhänellsuot/ Sitt s>kin tietämätsin jos sen saat.

Catumus tehtykelpa/Cuin se ehti/loco tapah-
tuis st cuolemanheckell / Coscruumist hengiriuo
tup^retkel.

söimais: Ei ole omas woimas/ Coft
tahdom itz paranuust tehdätoimes / losei Jumal
laina sijhen meill armons.

Cosc



Coschän mtzu/ Uoiilhänd etzi / Aica paras on
«awnnosi silloin canda j Cosc amwns Jumal
Hen meill anda.

suolon ch M catumuskyll cawal/ Cuinkieli el
'pchuwoisillsiltlstans / Eik aju ajatellaautuut.

Cuolon jälren panduonowitelkem Eiparano
Mnpaickacusancuullfl/Nijnitcuunijancaickl-scm lullan.

Ruumis raucka wastatenchuoca: Nyt sinH
murhellminua murtelet/Surull minunsydämen
imdelet.

O sinä Jumal/ corwas tännetumar/ Autar-
mollas minua parannuxen/Pois synnist etten tu«
Ils cqdotuxen,

lEsu taiwasicatzo minua waiwaisi/ Perke-lmpauloisiminua ulotuta/ Pijnasjacuolemas
Man cautta.

AlltHengipyhä/Lohduttajahywä/Mailman
turha menoswälttämän / Hänen häjy hecuma-tans hyljämän,

Sielupucka: Sinäruumisrucka/waicksco-
winkyll minua aina luckat/Oikiusminull/enpu-
hl> sinull huckan.

HengijaLiha/ candawatwiha/ HarlMmeitGaängeexyman / Hcngipitä lihan himot hilli-tzman,.
Auta Jumalmeitwälttämän harhoi teit/Aina

pelwosas käyttämän elom/ Nijn että tääldtulisimtaiwan iloon.
luopunmxest'

HErra Inmala taiwasi / Waikiasti maltti
>"ta mahdam / Täst ihmisten ilkiäst tawasi/

Rrv' Cuin



llwpunmxelk
Cuin nyt ain nähdä sadan. Ainktlwanjuomus/
täyttämys/ Oncaikis mallan saanut/ Nuoris/wanhoispaitzerittämyst/ Oncaickipahennunen
taannut.

Raitiutt racasti moni muinen/Caick asiat hy-
winsäättin/ Nytkilwanjuoxisjscainen/ WalajaitzenstäyttH. Pilckat/panttell/irnittll/ Rict-täitriwoi myös »aura / Muutoinmailmas ei mi-
nänpidell/ Tai onhullunajun aura.

Juopumuswijsanwillitze/Wallanwäkewäld
poisotta/ Lain oikiun häjysi häiritze/ Tawathy-
wät pois soitta. Eise mitän Mtyy edep stiso/Cuinjuomajouteldnouta/Taito/tsimiturmeldhänes
«n / Eik tarwetten töihin jouda.

pahat tawat tuo/ Häpiänriet-
tan muun menon / Cuin aina kilwoin »uoma
juo/Itzenswiehulluun eloon/Mdat saattamat-
can/murhat/ Wahingot/waiwatnunat/ Wld

, omatsurkiatsurmat/stnäyttäwätesicuwatcumt
Noa näytti itzens juopunux/ Isst poica oma

Händpilckais/Lochtuli wijnasihuocunux/ TyttZ'
ritänS häjysihäwäis. Herodes wieras pidosans/
Gesucurutzapannain / Wuodattawmnwiat-
toman/ Annoi pahan porton anien.

Pidos Ammonhengens annoi / Ela myös elosi
«roi/ CoscpalweiiaiOimripäällcarcoi/ lawal-
lanhäneld pois teloi. Sodmiherrä Holofernes
woipa/ Outowaimo
häneldpZän pois löi/Häpiä hsnell häjy tchtin.

Balsar Babylonian Cuningas suur/Riemut-sna pidos parhallans/ Waldacundansettähen-
Densjuur/Cadottipoispikimälläns: Alexander«l«
Vild wsitn/Raitin mondawaldacunda/Cost wlj-

>:all
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CambysesKeysarkyll corkia /RaitinRijkins
hMnhallitz / Cohtcuinwijnallcaraiscurckua/
Valdans hänwärin wallitzWeljens hän tappoi
Mttoman/ SisarenshäpM häwäis/ Sydän
werens wuodatt oman / Näihin händ juomus
wMs.

Cuin wirän wireyscocon wetä/Sen runduus
cchta culutta/Lainaxottaman waati Hätä/Maild
wijmeinpoisculjetta/ Cuinraitiuswiriäst wiras
chlSijn caick hywinon sen wuoxi/ Mutt siellä
coto kylmill jää/ Cusa ainaollan juoxis.

Wesitaudit/Ruumin tusmt/Rinan ahdistus/Mpaco/ pahat puscot/häjyt ystät/ postein rypyt
ja jaco/Kättein wärisiys/ caswoincohistus/ Hen-
gen myös häjy baju/ Vilmäin puna pahapulli-
M/ Näit y.lsn juomisesihajo.

Cost calu ja terweys juotuon / Nijn täyty ker-
imänkäydä/ Taickwarcais / jost nuoranjou-
dlitan/ Ellei erij ennen taida. Namätwitzat a-
jäisetowat / Jos juomareiparane wielä/, pijnat/

kiwut ijäset cowat/ Hänellhelwetin tulesliene.
Ricas mies joitäällmettä/ wijna/. Pois pääsit

lKcldhywätpäiwäns/ Hän helwetis tääräpij-
m/ Saatulda!/ tulikiwepäänäns/ Semahtacallis olu olla/ Cuinrahaeiwoimaxa/ Sunhel-
wetis täyty itz ijätolla/Pijnas catkeraskitumasa.

Neuwo meitChriftuscarttaman/ Etteisuurjnomus/syömps/Meissi)dänd pidäisrasittaman/
HErranpäiwäpäällemxiennyis/ äkild/cuin pau-
lalinnun pääll/ Nijn itcu ijäinen seura. O iuoma-

lox.
OIG



Antichrisiuxesi.
O lEsu Thrist meidän HErram / Autameitähenges awull' Käyttämän meidänelokertä/ Hai-

tisi ratki caitelhalull / Ann paha tapam catua/Elä ainLtahtss jälken / Anna juopumutcartta
cauhiat/ Sitt mesenpahudestMem.

Antichnstllxest.MSä Jumalatkijttäkäm i Ia lEsust hänenN)Poicans/PyhäHengemyosylistäkäm/Tä<
säjajocayaicas/Cunnialljasuurellnöyryll/Cai--
kestasydämest/ Pyhän sanansaedest/ longan»
yoi meille köyhill.

Muinenfttulipuhutur/ Prophetainsuß lu>
jast/ Iacauwan sitten wljwytyx / MärattynaK
can ast/ Ett piti tuleman näljän/Ei jälkenruumin
ruan/ Mutt JumalanSananpyhän/ S«noi«
kian Sielun ewän.

M susisuuri lsyttin/ Kessell Lammas lauma/
Hän hirmuisesi myöshajotti/Lambat laidmmeld
aina/ Eicoscanitzcnstainnu täyttä/ Nijdenrw
scalljawerell/ Waanwäkiwallallwääräl/ JO
man wihans näytti.

Se peto tzens istutti / lEsuxenkirckon pyhänl
oikian lumalansunhotti/ Itzens teetteli sian/Hänpaimenethucuttakästi / CuinLambaitlai-

dumelltoit/ Ia wallan saada aiw«i/ Caikenlau<
man keffell.

> O tätä juurta surkiut / Vlitz waiwaisen lau«
man/Etteikelläkän ollutrohkiut/lumalan Sana
puhuman/ Senpahan pedon pelwost/ Hänuh«täis/caicki käkeis/Hän poltti/tappoi jaMis/cum
wastaisit händ ehdost.Tämän nytfurkeuden ylitze/ Taiwast armahtt
Jumal / Ett julma susi näinwallitzi / luonell/petorell
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Melt tuimM. Jumal hengens tänn lähetti/!Mll tielle ohjaman / Iapyhä tahtons opetta-

man / Meit tygöns wevätti.
Nyt on tai näin tapahtunut / Cuin cukin on

tietäsaanut / Sen iken onlumal poisortanut/
Amonsmeitlandanut/ MeolemjaUenbsaancd
Malansananpuhtan / Cuinsalasonollutcau-
wan/Wihan witzan allolem maannet.

humalan sanaMät/Cuin sielunterweys oiv
EjUpyytäsusiilkiä/Cuinwihanswistannutonl'
WnHke sanan sarnattawan / Puhdast perusten -

wan/ Sijnlöytäitzens sidottaman/ lahäpi
jnsawattawan.

O sim kircasChriste / JumalanPoicaTai>
wasi/ Sinunolconainkiitos tästä/ Ettäs mc-c
Mitwaiwasi / Näytit myös woitontawan,
VastanAntichristust/ Ettsolmittawanstunde
wiW/ luonenscans saawan haawan.Wähetän sinun waldas / Sinä julmaAltti'
chnst/ Sinunlahcos jo itzealdans/ Owatsaanet
wamman wi§ist / Sill Chnstuxen suun hez:gi/
Sinua tappa ja säke / Että canssas lopun t?te/_
Cuin mailman meno lange.

Caickinämät näintapahtuman/ Ratkißaa- -
mattu meille sanoi/Sen waldacunnan lopun saa« -
wan/ locapitkäldpahutjacoi/ Seonjoilmei
tullut/ Cuin cauwankätkys macais/loca
länsanan meild salais / Ia opetti oma hullut.

t> sitäwaiwaist tompelit / Cuin tätä ihmettele/Waan mahdais wuodattakyynelit / Etttotutt
saistiedellä/Tien oikianosata taiwas/ Eik autuut
unhotta, Cuinuscottomatcadotta/ jawteijäi-
senwaiwaan.

Jos
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Jos oikein tahdot tietä/ Wälttä ihmisten opitpyydä/ ApostolitjaProphetat/ Cocoßamattupyhä : Pitäsinullkylltarjon/ Jostutkinijt mie-

lesliene/ Cusas samman saat janiemen/ SuoJumal meillcaikillarmos.
Jumalijancaickinen/Cuinmeitwastanolct
armollinen/Kijtänsydämeil ettänell/Sinä

olust loitihmisen/ lasoitPamdysinasuabäncll,
Sanashänei;kästit pitä / Pirun juoiusiyli»

käibi sitä/ lost cuick synnin ala tulim/ Ia kyllä
curjax/ pirun orjax/Näin cadotuxeen culijm.

Itz JumalpMlem armahdit/ Poicqs täiie au-
xem lähetit/longs pijna cautta meit
tisiestit/c«olemasipästit/Ia Perkele puustlt^osiit.

Sinun olconkijtosHErra taiwast/Cuin mci«
tä näin pästit waiwast/ Armosi sengin soitmeille,:
lieton/ Sanas sarnall jaoppis aurall/ JohonHengesmeitwiekön.
Ramattuennensanoitämän/Taintiedonmeildpiti estämän/Antichristuxen mallan/longerhe-

tyM/ jawillilyrill / pitioldamanpimeynalla.
Tämätapahtunut näin on/ Ett st peto mailma

willinon/ Poisweti meitautuudentieldH/ Ar-
mahti Jumal/ senlöisanal/ Tiet oikiatstimeitjällen wietä:

Christecuin meillen sen armos soit, Edestäin
suusHengelpedontapsit/ Olconsinun sijtkijtos
caunis:Wielnytkii: sanall/Hengcn miecall/Meit
sotaanhändwastan wahwist.

Suomen Maan waiwoist.
W. c. Cutzu Christus caick tygön tulc<ie.

sWlsälumal/cuinasuttaiwas/catzat meidän
waiwas/ Cutn smuises S«o-

-meft



Mliene. WäkiwaldawMzeja wäärys/wai-
Mfts/ nälkä/ suuri surkeus, Cuin cajcki kyllä
s tielum. .

Nyt on mtil suru suur täsä tustas/Meidän
tuwam tule/ OHLvra Hurscas/ArmabdajoKu«
cumpois perki.M muista meidän pahudem pääll/
All tämän olem kyll ansainnet Ml/ Kijruta/
ja apum kerkij.
Tunnusta tule meidän itcu suull/Ettemcuuiiai-

set ole ollet sull/ Muttsynniselänetainä. Sinun
Ms olem häpiäll hyljännet/ Eng paljo At nii-
tän pitänet/ Näitä catuistmarmos laina.

Gamajitten oikeistopetuxist/Heidän an-
Msi uhcauxist/ Emmetainnet parata meitäm,
lost olem nyt cowancuorman all/ Cuin on tällä
MMSuomen maall/ Itzemwihanwitzanall
hcitilm.Turha cunniatcaickpyytawat/Vuurnaitzens

«ins ryöwyllrickautrepiwät/ Waiwaisien wa-
hinZotekiwät/ Ahneus alans caickcaanne.
Turhiwaloiwannelljakiroill/ Niettait toit

tchdä/ japuheipuhell / Eihäpiäxensingän tietä.
lom mielinkielin ei ollataida/ Eik ulcocullaisutM tiedä/ G minän mailmas pidet.

Nyt lahiat lajin lumoiwat/ Wääryt oikiudexwändelewät/ Ksyyild ohitz oikiuskäätän/Cuista
wtocuuw corkiuten/ Waiwaisten walitus sur-
nuten/ PäällemJumalanmiha waätän.

Se julmaPharao jouckoinens/Israelin Can<-
sttoconans/Orjullawäkiststwainoi/jotajulmut
Jumal näki taiwast/Egyptin maatacuritcowast/
Pahatmerenpshjanpainoi. Cuj»^
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Cmng caatui se corkia Babylon / caikenwal-lans cans/jo perät pois on/coreille caikille cartteerAhabin ryowys/ murha maxettin/ Sikisinenssurkiast teloitettin/Monentuima mielen malttcerChristuscutzuiluttaircatumuren/ Munawnoititzenscangiuxen / Tylyyt/ tyranniuttehtii,/wNwalda/wäärys mallan sait/ Rastan rangai-

stuxen päällenstoit/Hirmuisesi hehäwitetcin.
HesodallsUrkiallsurttettin / Rutollratkmi-

hiallcadotettin/ lanäljällMerMcuololl. Hitinälijsänslapsenstappoijasöi/ lost osakiucuitzillsaalixjäi/Surkiasthucuitmonellmuodoll.
satz capin jalsotasuurt Suomenmaat/ Tar«

wetten puuttumus packo pM / Keng waiwat
caick watitta woine / Syndim suuretlöytän/ Kyllainaitzemilkiäsikäytäm/ lumalwKHans witzall lyöne.

lollem pian parannusttchdä taida
haiftmbwitzawieläwaiwa/Ettcauhiastcadotta
caickia/Cuullaxescatumus cowa Nene/ Cl>iten,qinsmuas jliherienä/Ettäswihahuojenaisithaikiat.

Nimwessarnaisyhdestlonas/Parannurm
päincohtkäänyitpäännäns/lawaiwatmärätyt
wäldit. Meit manalan paljo amparannurcn/
Itzemannampahemmin pahennuxen / Eipcama

'blemeillmgltti.
O sinäsuruinen Suomen maa/ Catz ettei siinli,

käy cuin Sodoman / Cuin Lothin lahitzemist
laitti/ Caick Jerusalemincauhiatcuwat,
tyxen muodot muut sinusowat/
tustapaitzi.

Hlä ann HErrahuckuacadotuxen / Armollas
Mtamtzic catumuxey / Ett olisim armon lhtosi



Pöicäs pyhän piinan pMMeit wäiwaistwaiwoist wapahda tääll/Sijtä sull olcö ijätsjtos
W. c< Ach GOlt und Hsrr / ic.

MHHErraChrist, Synnit wiM/ Sydä«<s

M/Mtän cuinautta taivms.
Josetzin wiel/ SieLtaicka täätl/Aln mailmatt

irijnsaacka; En stttekän Lsyd hhtäkän / Armon
jlitunvan
Tygöslllmal/ MiMsurkiall/ MMökerM"

MHden/ Wihas unhot/ Armososot/ SinuN
M ansion tähden! . ,
losnhn!i?Ne/Ettsynd w:eM Minunrangats

slMsala/ Nijn curit tääll/Ia säästä siell/Aut etk
HM pois palan.
Ml Taiwast/ AutMuawMäsi/ läuscS

!Olaina/ Warjele shtt/ Ettei synnit/Mua
ti,Mpaina«

LohdutcoscWsnnnnan; Waan wijmeiseld/ijancaiLijeld/AIH
imylönanna,
Cuin liNvuinen/ Coscpitkämen/ Jylise jamyös

jlllchg,luur picaiseld Racoin sisäll/ Itzens kät-
lepi rauhan.
Nijn on mmutt Tlirwänsinun/

>Waswiisi/ Cofchätätääl/ luurpackopääll,
loyvän niAWaickawäipuis, Sielu/ Nuumis/ Cuiteng -

sewWAedän: Ettautuallisen/ ijancaickisen/
M/tykönHslsydäm
Caickeinautlms/ Eolmmaiftus/ Isä/ Poicä/HMipchä/leuulrucouxen/AnanomuM/Sitä

Mst MM/Mem
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. TainMailmansMtXkiudesi/ Aicaonjotullatiell/ lanosiaiMunesi-. Poiketa pois pahudest/ Waariottaautu-
desi. Nouse ylös jawalwo/Ia ole aina walmis.
' Cusahenytmchmoll/ lotc elit ennen meitä?
Hautaan sinä mahdattull/los

_ tä: Tuhax tomux tulit taas/Mullax myös
net maas / Nouse ylös jawalwo / !c.

Spnnismailmaansynnyme/ Kiwulliasmull
surkiall: Waiwas aina elämme/ Ia tygss monell
murbell: Wljmeincuolemaculkepi/ Meitäkin
wuilcorjapi/Nouse/:c<

Tällälyhyell Elämäll / Ei ole mitclnwartta,
Kijru on aincuolemall / Ei hän ybtäkän catta:
Tuonitule cuinleten/Eikä armahdaketän/ Noust
ylös jawalws/ ic..OjostasMlltiedäisit / Autuain ilon Taiwas,
Mailman turhutwälttäisit/Etkä sen iloo caipais:
HErrapalwellpydäisit/VliaicMälsit/Noust
ylös ja walwo/ :c.

Necuin taiwas Hallitzewat/Cuingautuat he
liene? Christust caswo, incatzelewat: Eikmurhesi
mitän tienne: Heliäsi huutawatHErrall: Pyhä/
pyhä / pyhä Jumal/ Nouse:c.

Ab cuing suuri surkeus! Chrisiurest eröttetta;
Pyhäin parlstperät pois / Helwettijn wchotetta;
Mua nwus kipiäs; PijnaS piMta pmG/

Kirottuin kiwuist kipmäng / Jos tMätu a
saisit/ Ennen waiwan enimmäng / Karjiwa?
täällä soisit; Ettswoisittwälttäwaikian/ KIM
tuinkiwuncauhian/ Nousta ',
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', Mutsietcaickcatkemat / Eiloytälewonsiat
Uutpiinataucomat/ Eilopuwaiwatijan. Ki«
Ms/kiucus p«rcuwat/ Wee, Wee alathuutaa
w.it/ Nouse:c.

Cartta woit cadotuxen/ Jostätätutkit täällä/
Manteet catumuren/ Uscoin Christuxen päälle;
Main Jumalisesi / Nijn lähdet tääld autualli-
ftsi/ Nouse ylös jawalwo/ lc.

AamuWirret. >

H>A on nyt meild edesmennyt/Ia walkius sianWänyt/ AuringoCaswons nostele/ lapai-
ftns meille tuottele.'

SijskijtosHErrall andacam/ Ia eunntahä-
M candacam / loca meit synnisi jawaarasi/
Onnen yönä päästi wahwast.

Uni mett saatti nuckuman/ PirUpyytifyiinis '
lMuman/ MuttHErranpyhät Engelit/ McitH
Wbärins lendelit.

SijwillänS meitä peittelit / Ruman hengen
foisestelit. Shs HEcra aina tijttMm / Ia
hdHmsst ylistäkäm.
HErraan wielnytkin tuiwatcam/Ia apua

Md huutacam / Ettähän tänäpankätkis / MeitK
Ms tsis jaretkis.

Warjeltstuscastjawaiwasi / Synnisi ja il-
W tawasi/ EttH me hänenikelpcusim/
W mielens noudaisim<Hänenmyöshaldunsjahuomans/ Cukinans
dacon hänen omans/ Waimons/ lapstnsjahech/
Msä/ Carjans/cotonsjapechensä.

Kijtossiis slconlstlle /

' Me/ PHälHengeljeolcompös/Cuinmeitwah-NstaMstp^
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hirmuinen nyt hämmästyi/Ett aurinachZHmas lähestyi/ SijskijtosHsrrallsanocam/

Ta pet myöslMeld anomm /Hänen äläs mMm
walmocam»

Kiltosm rucous nöyrä/ Cuin sinutlanda hengi
köyhä / Onsinullkelpawauhri / Sill sanocanwahwasi juuri / Setä pieni että suuri:
. OHErracaickiwaldias/Isähywäjalaupias/
Sinätänä yön meit auttelit / Engelis cautt meit
warzelit/ Cost ptrutpäällemcarkelit.
Sen edest sinämeild yletän/Ia sydämesi cowan

kijtetän. Suawiel nytkin pyydäm palwell/Sckä
kefäll ettätalwell/Emb me muutoin pysy tallell.

Merucoilempoicascautta/TänHpaiwänsmä
meitä auta/ Pirun juonetpois hajota/ Cuin Wtämeitä cadotta/ laspndinainawajotta<

OleHErrameiVän wartiam/ Tukem/ kilpem'
jaHaldiam/lohdat meit oikialretket/ Alä harhall
ticll meitwtztkell / Muttsi,peis ala ainakätkel.

Sinun haldus annani me hcngem / Halum/
pubem/ työm japerhem / Teesinäcanssam mielcs
jälken/ Ei sielu sit cuolenälkän/ Eng me myöske«

räkän pM.- . >
Pyhä Hengi meill lähetä / M myös tygom

smuaswedätä/Hmvysan meijäenätä/Ia pahus
ainawähetä/ Nijtamyös„pojessäetä< KiMsijö
olcon Isälle / :c. . .

Aljtänfmualsä Jumal/ Ettstanä yon minua
tXsuojelit/ Sild hajyldhengeldrumald/ Ia
muistmyöswaaroistwarjelit/
nua nöyräst/Minua läsnä tänapän olwo/ Minust
murhe pioä köyhäst/ Zlwullas minua aina holho.

Ettene>pisoikiasttieß / Tahtos jälken annamna
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BaM/ Lihanhalutpoisestä/ Ettei weiswää-
F Mä/ Wayelminua Jumal jaestä/ Pirun
Mstpahast/ Hänen petoxistans päästä/ Joit
eWwirittäwahwast.Oikia usco minul laina / Poicas päällEhristU"
M longs tähden andex anna aina/ Minun syn-
kin jaricoxen.Ett sinä HErra minua Hpliä/Sens
clet minull luwan/ Täll turwgll tpgss culjen/
Mcoilen sinua quxhuudan.

Toiwo minull luja laina / Cuin minua tuke
Mhwasta. An rackaudes pysy aina / Caickij
Gristityit wastan/ Ett hywa mahdan tehdä/
Munwihollistengin / Nijnelä eaickein nähdä/
Cuiu sinull kelpais

Sanasanna minun tunnusta/ Tainmailman
ldcs cawalan. Cautt wallan/ waiwan / tuscan/
Catoman cunnian/ tawaran/ Hlä an erait minua
sinusias/ Eik sanastotudest/ Mun heickouttan si-
BMisia/Wahwisiaminua hengeswaeudes.

Wn minun tai päiwawiettä / Etten wihoitais
siMmisim / Muttacunniaxeskäyttä/ Vijhenarmos minull lisä. SinunHErmhaldus annan
Minun hengen/ sielun/ ruumin/ Perhen/ calun/

Mitrawitzetjawahwistat/Ruumillasjawerel-
>äs myös.Sinull Isä kijtosolcon/Armollas läsnä
ckwijmeiseld / Cosccuoleman caut pois culjen/
Corja minua iloon Wseld. ,
I>Z)t näemme sen siunatunPäiwän / Alas tai-

, lollluMal wa-Uejscapäiwä/Meitiloxem tarperem täältä. Ole
lijtetHErrahywydes tähden/ longsiocapäiwä
nMsuotnäM Sa-



Sanaswalkiul walaise meitä/ MeidänpinM
sydämem M täytä / Ettem costan käwis synnin
teitä/ Ann kästys jälkenmeitämkäyttä/ Waarat/
wahingot/ tuscat mn warjel / Cuin taitameill
«lla tarjon.

Wacjzl meitä Engeleis cautta/ Pääsi carcau,
pst pirunjulman / Hoicas pyhän weren tähdcnauta/longitzem wälillpanem jasen ruman/ 101ltiedämsynneistämpoispestyx / Iapirun mallan
alda pääsnyr.

Ei päiwa nijnpitkä/ettei yö peräs/ Nijn elämät
cuolema nouta / Moni ennen ehtor on monen
eräs/ Cuinhuomeneldterwen nosta jouta/ Hetki
cuokman tiecämätom / Terwenäk niin päiwin
tuin oin.

Autuas ain öin päiwin muistane, Tygöns
tiendäwän cuoleman hetken. Ain itzens HEr«
ran haldun andane/Rucourill/ hänenkästynskät-
köin. AutJumal pelwosas elaisim/ Poicas u-
stos tääld erläifim.
Aljtänsinua poicas cautta/O Isä armos edest/«X Cuin minua tahdoit autta / Mennen yön cai-
test hädäst,

Syngiydessywään nuckunutOlin/ engmick
kän nähnyt/ Wuickan olisin huckunut/ Synneis
joit olen tehnyt.

Sentähden hartastrucoiltn/ An armosms mis
null ander/ Caick syndin jamyösricoren/ cuin ain
tulemat candex.

Warjel myös minua tänäpämArnwstas caikest
hädäft / Synmst/ hapUst ja vlpianWihamie-
heni kädcst.

ett eläisin tahdos perän / Etten synnelst
naaltt

632



Dnnyis / Waan caicki työn jaelämän/ sinull
lelwollistx käändyis.

Minun sielun jamyös ruumin wiel / O Isä kä-
siscannan/ Calkestuscasjahädästääl/ Sinä
mmull awun annat.

Ettei PäämiestainMailman/Minusta mitän
woittais/ Waan sinun armos laupiain/ Alati
minull coittais.

Sinun Isä taimallinen / Wstys olcon aina/
MnPo,an,aPyhän Hengen/Cuinmeilainar-
mons laina/ Amen.

Wack auff mein Hertz und singe / tc.
W. t. Nn lät of Gudh wär HErra / n.
Sielun jamielet Iloistll/ ettäkielet/ Y-DlistäHErra waca / Cuin meillcaick hymyt

laca.,
Z)on syngiys sinun peitti / Satanwerckonsa

heitti/ Käsittärens sinua hartast/ HErra sinun
warjel waarasi.

Helmoisas Isä Taiwast / Warjelit minua
waiwast / Cuin hätä oli tarjsn/ kätkit minua sij-
peis marjoon.

Sanoit lapsenirauhas/Lepäpelkämätturmas/
Ilolla jällenspäiwän/ Vaat nähdä ylsskäymän.

Sinun sanas olet täyttän / Ia armosmmull
näyttän/Rauhasa olenmaanut/ Wassiuden näh-
dä saanut.

Uhrini minä annan/Lahjani etees cannan/Nu«
couxet jaPsalmir/Sinull Kijtoxex on malmit.
SenSydämestän soisin/Ettkijttä sinua moisin/

Etkas minuld muuta ano/ Cuinpyhäkma sano.
Al'mo tecos wieltäytä/ EnZelistygom käytä/

lotcatänäpänkätkis/minuasalkistöisjantkis. .
Ssiiij _Anna
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Anna csick aiwoiturem Menesty / tmmitureiwGun cunniaxeswäännä/ lacaickiparharWiiä
Sieluni lEsu hywä Rawitcon sanas pyhä

Wtrwotmmuqpljngscautla./ Ia wijmem ilon
puta/ Amen.

Ehco Wm-«.
solUmglan säädyn perästä/ Ehtoja yö nytlähe-Wliy /PäiwHonyytpoisculunut/ Pimeys

joutunut.
Hkämmesijsunhottaco/ Mutt kijtosHEr«

rallandgcam/ Cuintänäpänmeitftojeli/ Igcai-?
ftst waqrast warjeli.

,Sitq myös häneld pyytäkäm / Ett hän olis
mndän tykonäm/Ettei piru meit surmaisi/ Ia tä-
nä yönä murhaisi.
na lisä/ Hstliitze meit ehtyn/ Anrguhas myös
Makehton:

Siellä sittlewosa olla / Iapahuus meistäpois
cuollq/ Ett sydän sinus walwoisi/ Iaruumis tm
Mn nousisi.

Kijtossijsolcon Isälle / Ia cunnia suuriPo-jalle/ PyhällHengellstolconmyös/ locameit
putta cajkes työs.

(!tlllK« qui lux.
paiste/ kircaspäiwä, lalsäswal-

/Sinä yönpimeyden hajotat/ I<l
piailman paiste! lahjoitat

SmunEhristemc turmamme/ Smuamyös
auxem huudamme/ Tänä yönä meitä suojele/ IakMst waamst warjele.

Ettei uni meit upotais / Eikwihollinenmyos
woituis/Eli lihä meitäpettäisi/Is sinun wihaasWtztäisi, Silmät



SilmH ne unen ottacon / Sydän sinusa wal<!
p)ocon/ Hlälapsias pois heittele/ Waanpyhäll
Melläs peittele. . >

Walwo HErra meidän ylitzem/ Wainomiehi
MslMitze/ Sinäpyxinmeitlungstit/ lawesMäsä puhdastit.

OHErrasitätietele/ Ettpiru meit tahto mie-
lellä / Sinä fuin sielut. wMtzetMeitä sijs aina
hallitze.

Sen M caickiwaldias / Ia poica hywyden.
andias/Meillesuo/lqina jaauta/Pyhän Hengen
woimn cgutta.

WielH wisin.
/ Yo eipysyedesäs,

japäiwäy / Annat meit
rachasa käwell,

O HErra meitä auttele / Ia tänä ysnä wars
lele/ Ännlewätsinunrauhasas/ Tyksmpoiscar-
lotSatanas.Silmätunen sijs ottacon / Sydän sinusawak
pocon/ SmunkätesMAtäpeitMn/ Pahustykom pois heittäkon.

M? rucPlem sinua HErra Christ / Kirwota
meitä pirun juonisi/ hän tahto meit sinuun suututs
ta / Sielun murhat ja huhutta.

Me olem sinun oma perhes/ Sen tunnustapa
häweres/ longasedestämwuodatit/ lanijntys
gos meit johdatit.
' Käste sinunpyhä Engelis/ Ett hän meit sijnM
lanspeitteljs/ tänäyönämeistwaarinottais/ I«pirun cauwas carcotais.

Nijn käykäm me nyt lepämän / Ett Engel onmeidän wksnäm, Hlkämketänmysspeljätkänv
M
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636 6zs EhtS
Me annam meitäm sinun huomas / Ota nM

smunsuojas/ nijnmeidänkäypikyllhywin/ Eng
nucu syndeijnl sywin.

/ Vssyngiäsian»zä.
olcon julki / Kijtos/cunma i>ät.

locameit tänäpänkätki / Ettei meill pahoinkäyn.
Rmoilcam wielä nytkin:/: Armons sois edes«-päin.

Tämän Mailmcm meno / On caikill catomaa
nen/ ainoastansHErmnArmo/ onijätpysywäi-
nen / Jumalanitzeni turwan/Ei hän minua ylsn<>
ann / Eikä myös lastejturhan:/: Waick mail<mas wihatan.

Sinunhaldus itzeni annan/ Tällsurfialleloll/
Ihminenwerrax pannan / RatkCuckaisen Ke-
dot!/ Cuin huomeneldain warhain / Caumstkyll cucoistu, Ehton sitt rauke turhan:/: Cuin
Heinä lacastu.

, Ander ann mcasHErra/ Syndinjaricorm/
Joita tein monin kerran/ SinuldArmo rucoilen/
Jos sinä M tahdot soimat / Syndinia wääry-
den/ Cungan sitt mahdan turmat:/: Cuoleman
tiedän ansainnen.

Armos lain HErrahurstas/Poicas cautChw
minua synnistpuheax/AnHenges tur-

wixen/locaminuajohdataisi/Tielsikialojenais/
Nijn etten horjataisi:/: Eng otis armojas paitz.

Sielun/ Ruumincuinsluonut / Canscaiken
tawaran / lotcas minull olet suonut; Taloini
myös anan/ Sinunkäsis/haldus/huomas/War-
jel ne wabingost. Corja minua wijmein suo-
jas / :/: Eosc eriän tD surun larost.. W.c.



M. c. Garhärframi Sinnen kära/ tt.
nyt Sielun caikellmielell / HEi'rall Cun-
candaman/Sekä sydämellettä kielell/H3-

MMtostwcisaman/loca minun päiwän tain/
Armollisesiwarjelain / Waaroistcaikisiminun
Dsti/Pirunpchoistpauloist päästi.

Sinull kijtost weisat mahdan / Armon IsH
laupias/ Z)listä ain sinua tahdon/ Ettäs aiwan
cmiast/ Päiwäncuorman huojensit/ Synnift
monesi estelit/ Wihollisen torjuitcauwas/ An«
noit minun olla rautzas.

Sinun ihmeitäs ettaita / Eikä armois luetell/
Eikähywätecoislaitan/Wijsaimatcankäsittääll/
Ne tott owat usiamat / Cuin ihmiset luulemat:
Armos minun nijn M wiene / EttänWaaratwälttä tiennen.

Pälwä on nyt pojes culken / Ms jo joutuM
pian/ Auringoonpaistenssulken/ Pimeys tule
siaan / Ah sijs Isä laupiain / Armos paisteli wa-
laisain / Gydändämkylmä wirwot / Synnin
syngiydest kirwot,

Armost andex anna aina / Minun sondin cau-
hiat/ lotca sielunrgscast paina/ Cuidenmyrkyll
yaikias/ Satan tahtocadotta/ laHelwettijn
wajotta/ Waan st taidat minua autta/ Sinun
Poicas ansion cautta.

WaickaSynnitsaatit minun/Sinunjulman
wihas all/Cuiteng Poicas lepyt sinun/ Ristin pijs
nallcatkerall. Syndinsuurex tunnustan/ Waansun armos awaran/ Wieläsuuretnmaritiennen/
Cuin minun caicki syndin liene.

Sinä sielun kirckaus parhain f Minun ain«
ottajan/ HaldushiljanjamVöswachain/ Itzen

WNM
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638 stnnan ainijan/Walistminun Spdändän / YMyösen syngiän/ Caifts surun sumus aina / Lohdu-tus minulllaupiast laina?
Pääsiäminua Pirun pauloist, Kirwotkim-

hustkiusajan / Cuin minua pyytä aina wauloins,
Hajot juoneteawalan. Hlä minvstluowuwiel,
Minun Sielunrickaus tääll; Coscas iMmesän
asut/- Taidan wälttähäjyn hasut.

Costa silmänkijnni waipu/ unehen my^srau«
kewat/ Sielun anna sillointaipu/ Sinun puoles
taucomat: Pysyainsydämesän/ Unesakinmiele-,
sän! OmasoleneMnucun/ EngsittpMM
hueun, /

« ««Auominuntanä yönä maata/ Lewos/ uncs
makias/ Onnettomuscaick pois saata/ Armys
ylcon walwomas. Hengen ruumin jaSielun
Cunniqnja caickcalun / Lapsen/ langon jacaichsuomas / Herra sinun uscon huomas.Peljätyxet plmiän wallan / Za caick waarat
poista pois/Ettei Satan sals minua allans/Eikä
surmat nijncuin sois/Tulen weden hädästä/ Cuo-,
lost äkillisestä/ warjeletttnsynnishuLuis/ Engä
fadotuxen nuckuis,

Armostas OMlaina/Mitälapses gnele/lEs
si< tule aina / Mmua myös auttele; Loh-
duttajalaupias/ P, Hengi armias / MinunM
«ouxencuulcon / Amenja sttapahtucon,

Solcn hafwcr sigftan lc,
MUringonytonlaffenut/ läpäiwämeildäcu-

lunut/M syngiä sianculkeßWalkiuden ulos
sulkepi,

.

O Isä sinult Kijtoxen/Annan poiMs cautChrl-
, ssl-ren/ Ewis mun o,iet suojellut/Ia wtlAoist cai-
fist wamllut. Sinä
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Kiliä MMM olet säästänyt / Cuolemast jci

Wos päästänyt / Perkelen pahoisipetoxist/ Tu-
D / kjwuifl/kiusauxist.

Sinun Isä Taiwallinm / Kijtos olcon ijan-
caickiuen. Mitäs tiedätminun rickonen/An andel!

armollinen^.
O löyt hhtan cocö maan pM / CulnsynM

Mbtwapatääl/ Syndim minä tunnustan/ Si-
nun arnv)jas myös julistan.

Syndim minätunnustan/ Tiedät minun nijta
Wwaw Cuularmollisesthuocauxen/ An andexMRicoren.

Tykönän pysy tänä yön/ Engelis minun käckes
ck, EttenjsudUsiyhtengän/ Syndijn/ wahin-
M/ häpiään<

An minunrauhaslewätä/ Ia sijtte iloll herätä/
Ankijtän sinua iloisesi / Isalumal ijancaicki-
sest/ Amen<

Mn tuhen alle Wälder.
W. e. O Jumal kenen edes walitan/ tt.

cuin maa päälläns canda / Nyt lepoon
anda/ Iarauke nuckuman: 3)lut't sinä

sielun ala/ mitä sinunLuojashala/ Cmnrupen
taukeman.

Pois onAurmgocMn / lapaistensmeildH
slilkm/ Z)o joutu jäll sian: CatzonAuringo toista/Cuinkirckast sieiull loista/lEsuS wapahtaja n<
Päiwä loppu ja lawian/ Ihanast

wan/Tähdet caunistawat: Nijnminä cosc tääldä
lähden/ Taiwankirckaudes nähden/ Paistan am
loppumat.

Risun nyt waattenjakengän/Menen nijnalast
sängyn: Nijn lähden mpös tuollesan/Alast/waantiedän
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tiedän jäll saaman, Autuuden waattet
wan / Cunniall puetettawan.

Ettpäiwän töistä nyt päästän / Sijs iloisans
«wat tästä/Pään/täten, jalcanmyös :,NijnsyN'
nin orjudestautta/ Minun lEsus Pijnanscaut-
ta. Iawijmein caikesi Tyost.

Menen wuotell/ ettwäsyn / Onruumin joca
jäsen / Ia sitä muistelen: Ett wihdoin hauta
luovan/Ia wuode minull suodan / Maan powes
maataxen. , '

. .Silmännytkiinni painan/ OlEsu armos lai',
na/ett turwas olism:O HErra ota Huomas/Sie-
lun jaruuminsuojas / Ettrauhas lepäisin.

Lewit nyt sijpespäällen / nijn minätulensäälle/
OIEsu auttajan: CuinSatanpyytävaulaan,
Nijnanna Engelit laula/ Ia ollawartian.

Cans lasten jamyös perhen / Lepän rauhas/
fill murhen/kyll HErra pitä meist/ Pyhäin
leinscautta/ Taiwan'
iloon wiM/ Amen.

Costa Walkia Huonesen stetan.
<M.c. Isä meidän ylhäll taiwas.

/tXCatckein cappalden luoja / lapuuttestar-

wenot parhain toimitat / Ett tahdo myös aicoi
ftcoitta/ MutpäiwHnyssiHeroitta.

Auringo paistens nyt pois wei / Syngiä pi<»
meyssian jäi / EauhistUs maan päälle pouckois/
<Pelcoon jocaitzes louckas / Sinä sijswalkeuden
M / Sinunkirckaudes metll lisä.

Waicks Taiwan tähdeillcaunistat/ lacuun
Mollmanwalistat/ Cuit,engin auringon cal.
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M/Eilöytä cusiacanpaicasi. Hämär tz«ild wal-
la,iocMpi/ lahirmun niaanpäältuottapi.

Kiwen siiscalliost osotit / Isst walkian iste to-
tutit/ lollhuonetkäskit walista/ Pimeydet pois
Msta. Mn auringon arman sian/ Ooittotu«
Ii meidän piham.

WnsinäHErrameitlahjoitat / lulmanpio
pois hajotat / Tahdot yöllä sekä päiwäl,

Mistä nmt walon säteill. Sentähdensinua
ki>tämme/laturwisas ol! pydämme.

Cum sinä walkiallhuonet täytät/ Ett ihmisettyinssaawat päättä: NijnannChristuxestcal-
! W, Sielun istehänellenswalistust/ Uscoseraw

tawahwaon/ loca sijt kiwest tulen tuo. ,
Uaick uni taas tulen sammutta / Päättem

Mpimiär. saatutta?Walajscuiteng sielu parca/
! Mhänolis pimiäs arca/ HlämeitsaUlnijnnuc-

tu/ Että me synmspois hucum.
Suo terwen jällensnostetta / Iapimeys wal-

lialcostetta. Anna myss täälläollejam / jatääl-
dä pojes cuollesam / Tai paiste meitä noudatta/
'Miwanwaloonosotta.

Sen Isä/ Poicameilsuocon/ jaPyhHHengi
myös luocon. (SinuU pyhä Colminaisus/ jawah-waMkertaisus / MtMnaina sanomme/ ja
«pua sinuld anomme.

HhtttfttAamu jaWo Mmt.
Jumalan <inua kijtän ain / Hywydss

suin saan nähdä/Ettsermäin/ylitz
vin (päiwän) tain/ Mun warjelit/ain suojelit/
Acoile wielä älä avuskiellä/Tänäplln (tänä yön)
waftan mun wihollistan.

Suojel
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~ Sllojetsielu/ruuMis/elö/Cöto/ca!u/perhe/puöi

' soisit/Mun nurin täysi.
Jumal corwas cumcir/. Engel haldiamolconja
wartiam / Anna am himoi cattta pahoi.

Rucoiten minä/etts olisit sinä/ MUlllepyts/jä
Näit/ Cuinricotonpuuttumuutoin< Sinä tiedät
senHMrakyllä/Mitk on cohtas tapahtunut taas<7""Hnn HErra corwas cumar/ Nyt tattähuo/(ehto:,) Kijtän sinua
ettäs minua olet kätken/ Ia tänä yön z M)siio-
jellut/waarast/wahingost/ tuscast/
ra hurscas / Poicas cautta minua cuuldöl.

NUt olen. Wiel tänäpänä (yönä) Jumal/Armoin
lasholhoile. Warjel pirun pauloist/ Synnist/
wahingost tälkest/murhest/wäärän kielen candesi/
Pahasi picaisest cuotost< , , -

Itzencoeonansannan/ AinlNmal sinun huo«-
Ms/ Lapsen/puolisan/wanhemban/ Calun/ja'
caickisuomas. Engelis minua wartiöitcan/
tei perkel minua psttäis/Eikwahingöon myös we-
däis / Eik minua sinusi eröitais.

Sitt Jumal sinua kiitän / Etts näin minuil
WMitztt/ lostitzen töihin (lepön) fowitan/ Etts
caick hywin haäitzet. Minä saan wi§is tiedos,
Näit cmnmi-nä nyt sinuld anoin/ longa päälle
wensaNon / Ginull olcon ainakijtos.

Mtos wirretrualle mennes.
W. c. Nyt caicki Chnsticyl iloncal-

päälles/ ja toiwowat sinuldrawiip
voMäld/ Coscahejuonwatnsljäs» Sinä <lis
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ztitoMcA!/ täytätainrualja juomat/ läheistä
murhm Pidät.Costasrunsankättsawat / jocaoncmkenhp
wydm aitta / Mn sinä jaatmeill moneslahjay
Otti taida yxikän laitta. CaickeläwätHErrä
jinämwitzet/ Heil tarpens kyllä myös taritzet/ ja
Mn mielens noudat.

Isä meidän andias jahywä / CuinasutylhM
taiwas/ Olcon aina nimes pyhä/ Lähes tulcon
mldacundas / Sinuntahtos olconnijnmaasa/
Cl!!!,setaz)ahtupitaiw,asa / Ann mzill jocapäi-
nMmlttpäm.

Ann andex myös Mtldän ytoxem / Crun me
mam muitten y)dämesi / Mä meit johdatkiu-
Mn/ Muttckntä päästä pahasi/
wM ja wouna / KijtoS ja cunnia myösomai
Htja ijancaicklstn / Amen.
-ONErracuin lMitzet taiwas / Ia olet Law

PslsH/ MMsiunaja nämät lahjas/ Meill<
M män jalisä / lotcas annoitruumin
mx/ Ia meidän Hengemmepidojc/ Sinunlau- .

Mdestas fmmst.Mrucoilem myös sinua noyräst/ Etts arMos
annaisitmeille/nijtainck nautita tohtullistst/loca-
fiiwä myös raitist elä / Ia ei ylönpaldisuden
cautta, Sinun wihas meidän päällämsaatta/
Ms Christuxen tshden.

KijtosMxretwattjälkM.
9>VtHErraylistäkämwahwast/locaonlau-"pias jahywä / Ia kijttWm händ sydämen
Mst/ Sill etthänen armons on sywä/
Man ylonanna / Cuin tahto hänen päällens pan
na/ CMnturwansjatoiwons.
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, HERranolcsnainakytos/
sastruocki/ CuinWedes/ Maas/eläjawijdoiZ/
Ne hän myösrawitze caicki. Hän carjan anda 'heidänrualls/ Ia corpin pojat otta huomaus/
lotc händähuutamat aurens.

Ijä meidän andias jahywä/ :c. Mekijtäm
sinua HERra suuresi/ longwaldaulottucau-
was/ Caickein sinunhywäintecoisedest/ Sckämyös runsan lahjas. Ia .lijaten tämän annon
tähden/ 101 l sinun armosruocki meidän/ M
heckeljaajall.

Cuinruumis on saanut riemull/ Hänen tar-
pens jakylläns:Nij n laina myös HERra sielull/
Hänen rawinnons jaelons. Sinun pyhäl ia<-
nallaöhänd syötä/ Ia elämän wedelama juota/
lEsuxen!Christuxen tähden.

W.c Christus Jumalan ..

F)ljtet oleHERra Jumal/ Ia suuresi yliiM
rawitzit ruall/ juomat/ lost julki on

julistet / Sinun hywydes meit wastan / Cuin
wchwista meidän ustom / EttsoletmeidänJu-
malani. .

Joshecumas mjt olsm ottan /VlonpaldlsilVes/'
101 l päällemtaidaisim,tuotta/ Wil>ashiwuisu,«
den: Armostas älä ann tulla/ Meillwahingotsill
taick' muUlla/lEsuxenChristuxen cautta.,

HErrarawitze myösnijn / Meidänsielum l<l«'
kiasi/ Ettripuis Christures kijn/händ ain maistaa
mäkiäsi/ Etteihän costanisois/ murhes / suruis
luianseisois/Sittiläisesteläis. ,

sinun hywyttäs kijtäm / lEsurw
cautta / Sinun lahjas me myös

ylistäm / jollas meit tahdoit autta< Haick jos



Pg! jaelämä on / Sinulda saawat rawmnon/
Olcon sun suuri kijtos.

Nijllcuin smäRuumin nyt lahjallas / Ruokit
sinunarmo^Mken: Nijnmwitze sielu sanallas/
OW hän cuolis nalkän. Sinunsanas händ rawittaitaja Isän maall jällens saatta/ Taiwanilon
jamuhan,^

Ann myös meidän/tälläHetkell/lötctähäntahs
doimtulla/Kestenämracasta hywall mielell / 110
t«i>mttolstldamcuulla. Wanelmeitwamomie-
hmwihast/ Synnist/ häpiästjamyös njdast/
Wn stwinnon can§a elä.

Mos/ cunnianytjaaina / Olcon sull hywä
Pl/ Cuin synnit meisi alaspainat/ Armospääl-sm alat lisä / Me uscom poicas pääl Christuxen/
Hänanda meidän taiwaS istuxem/ Sinullecun-
M suurem
M-isatcam sydämenpohjasi / Kijttäkäm Iu-Uimalat wahwast / Cuin armuns on meille
itpttän/ Ruall/juomall meitä täyttän/ Eläimet/
Wlsnrawinnut / Armollisesi meilltarinnut/

mitä me ölem tarwinnet.
Mjttäkäm lumalatHEßram / Tätä tahto-
mmeildjocä erän: Cätz cuing hän meill racaK

kyllä tiennet. Eit hän on luisi, li-
O nahM Coottutaiten soweliajt/Ia walkiun
Mhanast.
'CuinIhminen hengen saanut on / Cohthänenttanswalmis on/ Hitins cohdus waicka caim/
3Akyll itzcns rawit taita. Ehk seruoca on heic-
wiel/ Gliteng ei puutu mitän siell/ Siihen asttthänsyndytääll<
Jumalmagngin walmistan on / Eläimill ra-

Tt ij WM
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tyinnons andawa on / Wuorill / laxoillcasteliscanda/Maacunnill myös satenanda/Maasi hddelmän leiwätt / wijnan/ Anda hän armostansijän/ Nämbruumtstruockiainyan.

Calat wedestsanasjälken/ Meill Jumal an.
nätpöydätkin / Munat linnuist pienisi / suurist/Caus linnun pojat meille nijst / Wiel meill sinunsuoMastaspäänäns/Hirwi/Härkä/ Oinas/ lä-
nes/ Onruax jälkensinun säännös.

Sijs kijttäkämHEßra aina / CuinMän
Hengens meille laina / Ett hänen hywydenstie-
däm/Ain sijs kästyns tehkäm. Hänen pyhän
nimens cunniat/ Uloslewittäkämmoniall/ Tätä
kijtost tahto hän cuuM ain.

cuinönhnwäijaN/ luur«Xlaupias caicki cohtan myösain ijan.
locameill aina laupiat lahians näyttä / M

luoduns caicki ni,ll kyllrunsast täyttä.
Weisatcam meidän lumalallem HERralliZllisms/ kijtos/ tunnia joca kenall.
Hän ain meitLapsianscuinhywälsä/ Nuoc«

ki / rawitze / werho / tarpet lisä.
Ann Jumal meidän hywyttäs atn muista/

Sun Mys pitä itzem synnisi swsta. ,
SunPoicas caut meidän HERran Chrisiu-

M/ meidänautuum/elämäm/ ihastuxem.
Meillenilox jariemux suurersangen/ jongpääll

mweisamnytsydämest/ Amen.
W. c. Nu lät otz Gudh wätbsna/ tt.

MUmalatkiittämahdam / Sydämesi cuinme
EdMnäiden lchjain/ Cuinhänonmeille laman.

IZuuwin
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Ruumin/Sielun jaHengen/ Itzehän andoi

Wllen/ Nehänmposwarjel tahto/ Zahywm
cdes catzo.,

Hengen elatuxen lisä/Sielun ain woimaspiM
Mchndi sielu waiwa/ jasaatta mondahaawa.

Cuiteng fiarandaja on suotu / Elämäx meiäe
tuon,/ Christuscuinpjjnanscautta/ Taiwan
ilon meit autta.

Sananscautt terwellisen/lCaste jaEhtollisen/Pyhä Hengi meit autta/Ia usconmeis waicutta.
Synnit andex meill anda/ Elämän armost

Mda/ OHERralumalwielä/ CuinZ suuret
lahjat suot siellä,

RucoilcamMrrahartast / Ett warjelisain
marast/Meit wanhoi nuorten cansia/Tääl ma-
stoin waiwan ansa.Wahwistmeit totuuteen/ Autijäisen wapau-
M/ Sielkijtostweisttsangen/ OlEsuCbri-sie / Amen.

W.c. Amuasst cuin ptlkä.HErra/ «.

HErra anon sinuld, Wnijtäkiellämi-
Toisen nijst armosminulle sois/ Waan

toinen minujt estä pois.
Manwieteldäwalhell/ Eick epäjumalit pal-

ml / KöHyt älä minull anna / Eik rickaut ty-
gon canna.

Waanmääratosa rawinnost / Suollami-
nullmarmost/ EttEmändänedes saisin/ lalap-sen wwit taidaisin.

Jos ylön rickax tulisin / Mitämax stnust luo-
puisin/ EngHpysyisHErranpelwos/ EttonM
musjasalwos.

Elijosköyhystulepääll/ Eikole tarpexelatust
. Ttiij M,
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tääl/ Cuca ties sttän warasian/ Ia teen simdi Ni<mecs wasian.

HErran siunausrickaxteke/ Ilmanpaljo
tä jawäke/ Josolenwiriä wirasan/ jatarcka ta-

Siuna HErra caick aiwoituren / Merell ia
Maall caickitoimituxen/ Waimon/ lapsen caick
tawarcm/ HaldunHErran annan laupian.

Wijmeintäsisiirkiast elämäsi./ O HErra mei-tä tygös pääsi/ Minun ja waimon/ lapsucaism
Corja sitt HErra Taiwaftn / Amen.

Mattuftawaijten Wirret.
W.c. Warjel Jumal sinun ftnas.

Nimeen waellamme / Hänen Enge-
Hllins-meitleitzanne / Isä Jumalmeit rauhan-
ne/ Matcastiet oikiatodjanne.

Chriseus »ohdattajam olcon / Matcall meit
waaroistwarjelcon/ Wahingotedestäm estäiön/Juonisi wihollMn päästakon.

Pyhä hcngi meit luMon/ Tustis uscom wah-
wismcon/ Armons lahjat am andacon/ Hädas
meitä lohduttacon.

Cansam E«!winaisus olcon / Meit sijpemsala
suojatton/' Mattall meitrauhasholhvcon/ Ma-
zoiu meit rauhas M tuocon.

W c. IB Jumala Taiwasi.MSä haldia maan/ Taiwan/ Cuin
Sä j!.'l.dan/reen za n.yos laiwan/IH'MM olet suonut/ Ettäheni',oencautta/ Mattan-sa caidaisittsKdä / lois 5ä heit edes wedät. Au

wanrar edeß l nlhdä / Sinä myös meitä auta/
MlttdeMtullmkel / Ama janykyisellhctkellj

Sielut



Sielut jaruumit kätkel. Nijnme smuasijskij-
täm/ SanodenHaleluja.

cMu Christe ahdata / Meitä nyt täsä mat-
cas/ Ann oikia laita osata/Esteetedestäm catcais.Hlämeistpojes ercane / Waantygomnopiast
riennä. 3<auhas meit edes wiene / Öinä tie toti-
nen lienet/Engelis jouckompane/ Sulje wihamie-
sicnsilmät/ Hillitze Taiwanpilwet, Annlakiac
jastweliat ilmat. Rhnme sinua sijskijtäm/Sa-
noden Haleluja.

M/ Olemstiskirmottaja/ Maall/mmllsM
rannoill. Piru tyköm pois carcsta /Se häneld
Mjakiellä / Ettei saisylösmellä, Meitksyhi
tällä tiellä/ Sinärinnois waicuta/ IloUmeitedes
Ma/ Annnähdä wiel oma maata/ Cotiamyss
ttrwenätuota/ Nijnmesinua sijskijtäm/ Sano-
dm Halleluja.

Purjehtiwaistm wirsi.
W. c. Chnsius Jumalan Potta.

Eriste sinä apun ehdi / Etem ocetus matcas-
turwillas tän lähdem / Esteet edcstäm

ratcais/Meitohja oikiatlaita/Annwaarat wälb-
Caick wahinZot pois estä.

Smä Noanlaiwan lmnell/ Wesiajoiswax-
M/ Merestpaidzwahingonmaineit/ Cansaas
ain auttelit. Nijnnyckmarmoscautta/ Rauha
meitMrelljaauta/ Ann saada satamatsuotuist.

O Christe humalan Poica /Ei ole nijn suurta
et sä ylitzwoitta/Taida autta japolsm.

McisiHErraäläpoiseri/ TällNtkellapunkerl/
AnnEngelisleitzarmelt. .

Ttiiij CW-
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Christe costas macaisithahdes / Paisui meri

pauhaman/ Sun herätit opetuslapses/ Aidoin
<;ld auttaman. Aallot asetit heille/ Mmntywe-
ne>' teitjällm / Pois tucautit tuulen.

Christe tpgös me huudam / Herämeit autta-
' man/ <L?untpgosainaturwam/
taman. Lambasiienem/ omasolem/ Awullas
catzst puolem/ Meitälä ann huckua.

losaicamjoonjoutun/ CMmeitMdcutzu
'tahdot/ Annandexsyndim pahus/ Pyhän pijnas

, .tähden/ idemeiltuywaanckurimHlcon/ Meidänhuutom tygos tulcon/ wahwisi hengclläs uscom,
<os autat meit cuintoiwom / Tahdomsmua..Mäam/ Meitsaatatsincungaiwoim/ Cuins
woit tehdä tain / Ald hädän ahtan autta,

.'Sun suuren woimas cautta/ Taidatwielcum
knneng,

(SinäPetarinwesisiwedlt/ Etteihuckun aaK
doinall/ Sinä Pawalinapun ehdit/ Haariricost
nutit maMCans,caiken stnseuran säOit/lonanMeren.pohjast päästit/ Walascalanwatzasi.NUlupaisitawun anda/ jatuscastyköiolla,

.Fuin turwwis sinun tygös-panne/ Tainne sinuaMojlla, Lupauxes luja liene/Täst tygös turmat
tiennem/ CatH'am olet loppuu ass.
Rucous (omaisten) Waeldawmsten edest.

W. c. Cuulcat Christityt caicki /> :c.
Ajan työt/ asuinrajat,

ftkäcoto tnötäm/ jotcmysswacllures
Hytän/ Annrauhasjalewosolla/ Hywällsano-
'mall cotia tulla.Tyslätcuingcototeot/ TyslHmätwaellusnw
M/ LähetsijspphätEngM/ Etwaeldapiwar-
Ws/Ann.ic. s
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Mncuins Abrahamin palwelian Eleasarin,

Vtestpotamian mgtcallg/ Pyhän,Engelisawuls
>g / Annoit/:c,

nuoren Tobian / Pitkäldmatcald
sian/ CauttEngelisß-
anhaclin / Ann, :c,

Nijn myös NeitzenMarian / WeittygsZa-
charian/CoscasiansUlosajoi / jacotiansjallens
tchdoi i Ann. :c,

Vijn tee wiel ISsu Christ/ Cuin oikia Tieolet
Mi/ OlisiomMerelltaickMaalla/ Omis eli
Maismualla/ Ann,:c.

Ett myös minun Puolisan lLapsen) racasi
Waelluxes ombi matcas/ HErra sinunEngeljs
Mtta/ Händäain edesauta/Ann. lc.

Parijipahain ihmisten/Kimbustkirwoitkiucs
fuiitm: Ettei myös Syndi paina/Auta gwullas
gilia/Ann.

Warjeltuulet tuimat / jamuutwchingot jul-
mat/ Warjelwamojittenwaaroist/ Kplis.eaikis
tien haarois / Ann. :c,

Kijtys sill HErrall aina/jocatien lakian laina/
NW am maaemotta / jotchänen päällens luot-
ta: Andainrauhaseläettcuolla/ Rauhas w-
-sonsTaiwasen tulla.

Litania.
/ Poicalumalja

Zx yhteys Colminainen/ Mcolmmaisusyxinäinen / TyZösmeluwalturwis
tulcm/ Armchdpäällem/ rueouxemcuule.Tykönämawullas ain ole / CaswoskäännHwcouxem puolen / Pääjtäpirun pauloist januo-
lisi/ HäjlMMoist/mailman juonisi/

MD,
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häpiHst/ritttaisttawoist/Rijdastsodast/wihoist/
»vainoist.

Warje! cowast ajast janäljäst, Nakeisi/ ra<juist/mebenhädäst/ wchingost/ tlistast/ tulipalosi/
Taudisi/rutost/piaisestcuolost/Authengenrechs
jaduomionald/ijancaickistncuolemanwallald

Me rucoilem sinua Christe/ Näitä annamcill,
älä estä / Holho meit ain jaajalhädän / Synd>'«
mäs / Pijnas/ cuolemastähden. Nousemises/taiwasasiumascautt /

ta gut.
Puhdas pyhHsanas jUojele/ Sen sarnajit hengelläshallitze/ py->

häll elämäll heit wallitze. Oikeit vpettait anna
meille/ja sanas meis hedelmät tehdä.Poiskäännä opin echetyxet / Eriseurat/, jaM
Hoituxec/ Sanas ja Saarna ittes sortajit/ Wa«
sian seiso/ paina murtaiit / Heidän juonenstyhjäx
tehden/ Aut joitawaiwatan sanas tähden.

Warjel hengem/ruumim/caickomam/ Esi w
pinat/ murhat/ sodattuimat/ CaikilEsiwalloill
suosowindot/ Hywineuwoi/ rauhallistelandet/
Meidän Cuningam huonens / neuwons cans/
ZVarjel/ holho/ hallitze ain.

Kätke meit sijpeismarjon all/ Maacundä war«
jel wihoListen wallald/Murhellisisurus lohduta/
Heille iloxi murhe muuta / HolhoksphätOrwoit
ja Lesset/ Heidän ylöncatzens pois estä.

Sairainkiwut/ taudit poista / Synnyttäjät
päästä/ Fangit wiattomatwapau<

ta / Syyst watwatuit wahwist armos lautta/
Kiujauxist uloMrwotg/ HenMlähttis lohdut
ja wirwota.

Synni!
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Synnit wihMsillemandexann/ Käännäheit

Mimracastaman / Suosios toinen toisem cans
elä fto/Caicki meit parannoxen wedä jatuo/ Meit

' vpei oikein sua tundeman / Kästys pitämän / sua
palweleman.

Annmaasi/ meresi meillelahjas / Cuinmeill
tarpexem tulla taidais/Sun Nimeskijtoxell nau-
tit nijt/ Meitrauhas ela ja ollasuo sijt/ Pechem/
Puslisam/ calum caick suomas/ Vstäwäm/ sucum
mja huomas.

OlEsu Christ JumalanPoica/Sinä oletai-
nea armon aitta/Ehkolemme kelwottomat/Sun
Isäldäs jotakinanoman : Uscallam päälles cui-
ttngin/Sinä oletWälimiehem cummingin.

Sinä Jumalan wiatoin Caritza / Synnist
meit pesit/ am armos taritzet/ Sinä wiatoin kär-
scit cuoleman / 101 l me piti lunastetux tulemani
Armahd päällem/ annaaniem/ Lujasi lupaisit/
tapahtucon / Amen.
Perkelen/ hauen Mnittens jaMailman

tiusauxist/ jamuista
tustista.

Jumal ana minull armos/ Apus ja neuwos/
muutoin minäepätoiwon langen:Wiholliset

minuakiertä ymbärild Caikeld curild/ Sinust er-
caneman minlla pois änge/ Mailma minuawiha/oma niyss liha / jyndyn/pahudes pldyn/

x lota HErra suren suuresi sangen.
Pahin wihqmies paha henglpiru / luonensPabuttanspahopyytäjaca/ Hän

caunixkijldäwäx menonspeitta / Ia hywäxnäyt-
«/ Mailma myösmkldy/tunge taca. Muodoill

minua
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minua momll/pahMluonill/ Alatwäjy/ Hengihäjy/ pauloin minuapyytämäsi ei lgcka.

HErra taald muchajald minua warjele / SPpeisall suojele / Perca puhtax sydämen jamielen/Il)s tt huonetta ylssrakenna / ItzcoconlMne/Meidän toiwom totMturha liene. Seonmyys
wi§i/Ö lEsu Christe/loses armahdapääll/ollen
tyksnäm tääll/ Me itzem ijäisen wa iwa nwienem.

O HERra minuapydä autta / Klrmoö cauttai
OleWnän loppun asti aina: Nijntahdonlujast
kiusata pääll/MitänWoin tääll/ Josmuutoin w
nullhellges-lainat/ Nijnustontodest/ Christuxenpu olest/Etteimailma/Ha/tzik pirun wiha/
minua uscostas pois paina,

Waickcocomailmanja pirun woima / Tuiki
tuima/ TahdoispahuttMs edestuotta: Nhnen
Opu tykönäsja suurin HErra/Kyll
mickiwoiiylitzewoitta. Nijn käydä tahdon/ oi«
kint tiet myöden/ Engtottelyhtan/ ehkcucaeH
hän / Chrisiuxen tahdon itzen luotta,

Päiwä sangen Suruu taynäns tule / Onl«W
ollen/ Eaikill jumalattominhuikia/ Cuineiusw
netGristepijnas psäll, ElWnstM/Cuiden
coirmt sinä tuotat julki / Nijnsrangchset/suurch
pienet/Helwettinnäit/cadotatcaick/MäHEm
tykös minua pois hyljs.

tygssHErvaChriste huudan / Ann
lujan/E^

ten sinustpois eri / Tovesi turman ainhywytees/
Ia sinunfturen armos/ hädäsä Harmias/Kljnmt
minua totuutees/Corja minua sijpeis suojan,

Melenä anon HEnasulda/Sumat mmull
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MolllstNl pyyts. Annaminun olla toiwos wch-/
was/ KärsiwäolisintuW/ Nijnmurhesmuu-
Mz Caikes kiusauxes wchwas / Euin täällä
«Mtu tahdais.
MaM sydämesi moisin, Wihollisten andcx

«nda/Heillttiln aina hywä soisin/iewos oma tieto
mda. Ettän sinua seuratmahdaisin / Rackaus
sydämeen lisä / Taiwalinen Isä/ Tunnusta sinua
taivaisin / Nijnalati loppun asti.Nijnsuurttustaäläannatulla pM / Etk ilo
Gckmuist ratki/ loco cuollatulis taick elä tääll/
Gtänustostascatken. Hläminunanna racasia/
Cuin minua sinustpois wedäis Caikesa ijas/ Mlitz
Min mailmasa/ Ainotsinuaracasta pydän.
Mll minä seison suures sodas, MupyytH

mimllltehdä waiwaa/ Iacatzoparaftans kyll co-
wasi/Haldunsminuasaadaxenstoiwo/Sillau-
ta sinä minun heickouttan / MuutoinminawiW
langen/Kyll cowin sangem Sinä minua lvhduta/SinunRamattu turwax sano.

, HErrelEsuChrisi/it.Ehrist/ Minunwapahtajanwis-
Hlstst/ Sinuunminä luotan aina/ Tottuston
Mes/Etts tuletlähes/ Wiheljäisydes/ Sanas
lchdutuxen laina.

Sinuntahtosperän/AnnHsrrailä/Iapab
well sinua tahdon; Oletlumalan/Sinunsanas
tllrwan/Elinaicanan/Pidä minuauscos walM.Nyt tahdon olla/ OlEsusielä, Cungasinun
Mswiene/Sillsinun suljen/Minun sydame-
M/Ia mielehen/Armos ain turman liene.

luurtotisesi/ Turwalliftst/GinuttOHErra>uotan;O lEftracas/Aut minua Waiwas/Caut,
mimm/Iaapu mstistuota. Ain
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Am turwan sinuun /

menperäspala: Silllohdutuxen/ lawirwocu,
xen/ Allkiusauxen/ Olet/ sinua sielun hala.All surun jurkian/Aintygös turwan/ Lohduttataidcltparhain: longstahdotwarjell/ GkMMtallell: OHERrasuojel/ Minug hiljan ja
mnös warhain.'Nyt tiedän wi§ist O lEsuChrist, Ettes mi.
nuahyljä costa:Sinä olet sanonMinuld apu aiw:
Sinuaautta tahdon/ Ald caiken murheja tuscan.

Suo Jumalmeill/EttMyis teill/ Nijntääll
käyttäisimElom:Ettcan§aswijmein/ijancaict!>
sen/ Taiwallisen/Elämän perisim/ Amen.

Christicund morsianpuhdas/HeräHErran
Nimen / Ia kijtä Chrisiust sinun sullM

Cuin catzat päälles wijmein/ ja annoi pyhän
nans/ Sinun jällenssaada/ longacauttatahto
nijtalans/ Cuinuscowathänenwalans / Cuin
sinä nyt nähdä taidat.

MuttPiru mailman Päämies / Cuinitzcns ei
säästä/ Ei sallitotut tulla edes/ Waanwalhcn
wallallens päästä. Eiannahänyhdengän
ta/ Ia Jumalansanaa puhu. HänMesaaro
najachucutta/ Leicat/polttaja Upotta/ Eikaut
händsekänhuhu. ...

Hambaitans kyll dristäwät / Piru ja hänen
lahcons/ Ia sinua Christicund likistäwät. Pyy''
taden heidänlahtons. Ole sinä cuitengin wah«
wa/ Jumalsinustmuchenpitä/ cucgsitänyhkäist
jawaiwa/ Hänensilmäteräns se caiwa/ Itzehän
sano sitä. . «

Catzos cuinlumalluutatauttlEgyptm maald/
Phamonin jyuckonensupott/ CansansPääst
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Menald. lericholangeismaahan/ Wastio
!M<nääneen. Nynlnmalaawun wah,wan/
Mdenandawiel saada. Cuin ei ftutu häneen.
Nijn myös ne Midianitit / lunmlan canjsa

waiwais. Sitä teit myös Amalechitit / ett he
anoit apu taiwgst / HENra heit cohta lupaisi/
OdMinmutta päästä / Coscwäki sitt torwen -
chalsl/ Cohtpacanatkestenäns surmaisit/ Ca>-
hmmend sata tuhat miestä.Muilla cuingaHErraDavidin/PäästiSau-
lin kädesi/ hän tahdot häwn surmat cummingin/
Waanhanpääspoisedest/ Absolon myösoma
pcka, Tacaajo:lsänsä Hänpyythändmaaid
ulosstitta/ Mnottaja ylitzemoitta/ Mutt pa-
hoin petti tzens.

Jumal myös opet
ZocastnCuninganAbian/ Ahdisti ylöncowan.
Coschän nytsuurestwaadittin/Nijn HErra ru-
Mluutat.
michitacaajettin/ Lyötin wisistta tuhat. ,

' HErra myös tappeleman totut/ SenCunins
MAssan/ CostSerahalanssotcun/ Tchdoi
Mmalan Tansan / HERra silloin aur otettin
Msia sydämesi. Nijn musta Cansawoittttm/tuhannentuhat heist tapettin / Ialuutat pää-
sit hadäst.

Catzos cuin Jumalsuojeli/ Histlat CuninM/longa päälle päätäns wäändeliSanheribM-W, Cuinasttthänenswäkewäst/ Jerusaleminttcen. NijnEngellöi kyl! winhläst/ Monda tuhatWwäest/CuninZaspöispääsipaeten.
CuulescuingaHErrasoti / losaphatin akM/

W Ammon jaMoab otti aftt hända wastan/
luma-
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lumalanCansa watitti/Apuu ythäldpyystt/Nijii fHErrasennijnsowitti/ Ett toinen toisens
Ia Juntat wapax pääsit.

Muista sijs sinäkin aina / CuiNglumalMe
teke/ lotc pyytäwätalaZ paina/ SitäChristitti)wäke. Hän tahto sinua myös lvayel/ Hiuxcsmcaick luette Annpirun händans Misteli/Sanansmuas wahwast likistet/ Nijn olethywin tuen.

mix suret mailman pääll /

catowa Ml, Jumalaan
turwa / Han tietä jatahto sinua -autta / Caitcshädäs poicans cautm^

EttslumalanoletfalsäxeNtull/ Lapftstyks»
läsnä anna apus 01l / MinäwaiwatMkHl>i,>,
En custan tääld apu tienne/ aino apu licutt,-

mllsoit/ Cuinsadet ei taiwast tullut./ Colmm
/ Hänest murhen pidit/

annoit awun.
Päästit händ lesabelin wainost/ I<'Em

tautt ruokit händ jalosi / CuinhänellweinM
leipä/ Cohtkäwi pitkän matraneintt/ NelMym-
mend yot japäiwä.

JosephEZMin myytin orjax/ Cusa wäkiwab
dakärseinunast/luue,umalisuuns tähden/ Hä<
nen nijn laitti / MaanHermlMnen wijmein saatti.

Cosc Danielit ahdistetttn / Ett Jalopeura!»
pesänhtittttin/ Händ HErra ei UnlMan/HänM
tygönsEngelinsannoi / Cutnjalopeuran kijW.
kijnni painoi,

Colme nuorta tuliseen uunin/ IaBabylonian
palaman pätzijn/ Palaman paistattin/ Tulen M
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MwoimanEngel esti/ HErra heithädästip
,Mst päästi. «^

Jonaswalascalanwatzas / HädässaGenvtt
cMMtjapälwäcolme/ Händ Jumal sieldz
ulos autti/ Ett oxens peto jamaall sckttti.

Wiel wäkewä olet Jumalnyt/CumiMesi olet
pyhuyt/Sinuntygösturwan aina/Sinä auxeni
tchastule/ Oletyksnän/ rucouxencuulc.

Mmlmanmeno/rickaus/hecuma/ Autuuteen
iiaut/ waan on catowa / MuttChrisius yxinäns/

, Autuuden ijäisenmeilansaitz/ Hänell kijtos olcott
Ms Ccmsas. .^

W. c. Somm Hion begarlig ftrijar/ it.
F>lxis wijlvyfcauwanulcon / SinäHErsK6/mn siunattu, Armos auxentuscastulcon/
Lluta minua waiwattu: Ah mun HErran lE-
suttn/ Tule minun turwaxen/Sydämeni murheöwirwot / NuoWcowist minuakitwöt>

LakiHErran wilM suuren/Onnettomat osoi-
ta/ Sydändäni murux Sielun surfiasi ha-
woi«a/ Satankiusa wieläsit/ Omatunto myös
WmtSoima/ cowinpMencanda/ Eikätahdolepo anda.

Josnytmhdön waiwasttästä/ Cuin mua mur-
Mmurenda / lollaculla tawall päästä/ jamun
cuormanhuojenda/ Enlöydapukeldäkän/ Par-haldMwäldMn; CaickcmnmailmasoNtar-
jon / Hkild cato nijncuin warjo< <

NijnfUjn sawu tUules hajo / Cunnia jacör-nus; Hkildkäsist pojes wajö/Tamara jarickaus;
JosMl olen iloinen / Nijncuinkedon euckainen/
Niemuräuke/ pian puuttu: Hkild ittux/ murhexAuuttli.

Uu Siis



Sinä sisstääll minullkoyhäll/ Olet ainoa alit.
taja / lEsuMallas mua pyhäll /

lohdutat; Nastoin Lain uhcaust/ Nijn myös
caickinkiusaust/ Sinunansios awuntuotta/ Sij-
hen itzens Sielun luotta.

. Jo sijs joudulEsuracas / Tule minun
meen/ Että minun murhen lackais/ LohdutWs
anmielehen; Sinä tiedät parhain sen/ Mitämi,
nätarwitzen / mulllepo laina / Anna
syndinandexnina'.

Isällinen curitures/ ja caickwastoinkäyminen,
Suotullusconwahwistuxex / Autuas loppu an
wijmein. Todexminätoiwon sen / Ett ruumin,
cans Mieluisen / Wijmein Taiwan iloon culki/
lEsus murhen ulos sulke.

W.c. O Jumal anna minull armos.
AOllen woi wastoinkäymist wälttä/ waan mi-
mmihän woitta Mailmald / japäämiehildä
suotta: Mn tiedän tämäon minun taiton/ 3ur-'
wata aicon/Mmuan Jumalan apuun totta. Sill
tiedsn toden/ tulepiollen/ Jumalwoimallsangen <
tuimall/ wibollistwastan sotaancohta.

Cätzo nälntahdon wasiata syyni / Sen caiken

ett ei mmlman walda wahwan Pysy cauwan/
Puuttumanpitäaiaistnwoiman / lumalautta,
Poicanscautta/ Sydämen turwan anda lujan/
Hänen pitäwoitonwäkewän tuoman.

Caick mailma nurinkanpi wiM/HErralsft
Christ/ OleawullsstyksnänTuscas/
tengwastoinkäymisenpääll/ Cuinwaiwaminua
tääll/ Anna wahwan mua ollauscos/ Ettätäyty
täsä ajaises hädäsä/Edes käyvä/suo minun nähdä/
EttlchduttaM olis sinun sanaS. M
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sielun iloinen/ Turwa
sinus HErranpääll/ Waick mailma ww

ha M. ,
Karsimiin myös totuta/ ltzes mailman cowuk

ta;Kyllä caikest tuscasta/HErra pian pelasta.
HErw sinull Armons suo/ihmellisest aws, tuo;

Mickacaickimailma/ EMis monell tawalla.
Eiol'nähty yhtäkänlumalald hytjättäwän/cum
enbänemturwanut/Händainaunnshuutanut.
Mms suretsieluisen / Olet nij n murheliimni

Costa sinull nijn hywä/ yihäll ombi ystäwä.
Caicki mailman waiwaisus/ Wiha/ waino,

, puuttumus/ Pysywähän aicatäätt) HErrateke
lopun pääil.

~ Msluule näkewän/Nijtä Hmanwäkewän/
longakirckamb catzando/ Cmn ihanaAurinZo.,

Waicka wähä wiawawä/Saldipahan mail-
inäFuitengin suaracasta/HEMI hywa hartasta,

NWcuin Isä laupias Lapsilleni on armias:
Niin myssHErra sinullen/ Aina teke/ sieluistn.
Ia M' näky wihaisex/ Syndeis tähde hirmuin

ftr: Cuiteng sydän suloinen/ Aiwanon armollinc.
Christus kärsei catkeran Ristin päällä cuole-

ma»/ janijn on sinun lunastan/ wmwoistcaikist
wapchtan.

Jumalhän ja ihminen / Sangen on ihmelli-
m/locäslnuaracasta/Caikestpahastpelasta.

AhstjzracassielunMll/ Olehywästurwas
M: MsuresuMst/ Waickwihatanwiec-kahast.

Waicka mailma eoconans / Sinull
Wns/ Ia sois sinun huckuwan / WpeM
lw.!ningan<

Uutz Co-
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Coscasturwat Jumalaan / PidäthänenM
stynsain: Hän sinua totta juojele/ Waaraftcai-'
kestwarjele.

Waicka wijpy toismans HErra hänen äpuns
cans: Cuittnginon laupias/ Päälle toiwon W
melias. ~ -

Ah sijs turwaHErran pääll / Mmun sielun
waickastääll/ Hyljätolettuttawild/ Unhodeuu
ystäwild. .

Ei sentähden Jumala / Ole sinua unhotta»:
Mitähe sull tekewät/Hänen silmäns näkemät.

losunhodaisrackansa / Wtijoscus pokansa/
Ei cuitengan Jumala/ Sinuatoscanunhoda.

Sorien för Glädien gär / lt.
/^Uruilonedell/ Käypiwuosiwuodeld; Cw
VtenZin ainakäändy/ Ia ilor jällenswäändy: .
Jumalsurunpois täyttä/ jailoll jällenstäyttä.

Tusca jawaiwaisus/Tunge tygom alus; Onnl
sit edes culke / Iamurhen ulos sulke: Jumal sun
iloll täyttä / Cowan onnen pois täyttä.

Wahwist itzes lujar/ Costas näettuimax/
hansuowat/ jötcapuoles/ AmbuwatwchannM
lens: Jumalwihan pois täyttä/ iloll sun Mns
täyttä.

.<-...longasparhaxluulet/ japuhetpalloncuulet,
Senwiha sisäU maca/ jasalapure mca: Jumal
wihan pois täyttä, iloll sun jällenstäyttä.

TurwalujasiHErraan/ Tustis jocaferran:
Hänsunedestässoti/ jawoitoncotiatuopi: F?
malwihamiehenjuonet/Pojesbajottatmm.

Sentodex Mtiedän / Ettei hiuscarwandä:lolleilumalasalli/jawahingotawallltz:du<
malwahingytestä/1 loonMjMnspäM .
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Jospuutos packo pääll/ jakoytzärjouduttääll;

yHnrucoilHErra nöyräsi / Cuin murhen pitä
'liyhD/ jaandamitäpuuttu / Eik tahdo mechin
sudittu. .

HErranpäällainoastans / Panetoiwoscoh.
bastans; Joshäneen taidatluotta/ Hänsinull
Mwan tuotta: Jumalsun tustas taita/ ilo^i,äl-
Iliaitta.

Talwenkylmä meno/Seura suwen ilo: Nijn
perHstsurun/murhen/Myös,riemutuletuLen;lu-
>Nl>l sini murheskäändä/ Ia ilox jällenswäändä.

Ruohotja cuckaistt/Moneteläwsiset/Cuollet
Mwellkylmäll/ jotcSuwinosta ylhäll: lu-
yialtalwen pois otta / jakewän jällenstuotta.

Tuiscut/lumisatet/lääpulcotjaraket/ Kyn-
nysten edes macms/ lotc päiwän paistais lackais:
Jumal sen tuiscun taita/ Suojaxi jällenslaitta.

Jos sijskärsit waiwa/Pysy lujan aina/cosc hä-tätahto woitta/ CohtHErranarmocoitta: lu-
malsunwaiwoisWstä/jailoonjällenspMa.

Costa oma apu/ locapaicaswaipu; Men sit
lumalalca/ Auttamanlhmisparca: Jumal
Mawunanda, Wahingon pojes canda.

Sun itcupisaras/Muutta sunlumalas/Iloniariemunmaljax/jakäändäcaickiparhax: Juma-
la tahtons perän / Sun waiwsistautta erän.

Uucollenwijmeistld / juur nöyräll sydämell;
Ettmurhen pojes wäändyis / jaonni tygonkään-
dyis. Jumalnäisthywänlopun/ Meillcaikill
wijmein suocon! Amen.

~WAiwainen walitan waikiast / Ett olen syn-
Waiwoillwäsntttyliaica/ Is

Mumall muldan olen juur / Enitzmwoisynmst
.

Uuiij pois
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poiZpitäloseilumalamioUansauta/suoluW!
Wie! wähä mull W/paratpypdän awus cautta.

Ehkmeno oli ain minullcowa / Monetmurhttja tuscattuimat / Caikeldcurildkiusauxet owat/
Minun päsllän juurpuuttumat/ Cuiteng en epäel
scntähdkm Sinä Jumal olet tustis turwa/ Ty<

tahdon / Olepsapuwaiwois
Hvahwa/Minua pelwosts pyhäs pidä/ Käännä cM
parhaxem/blem oudotculcuwicrat/ Hinaarmes
ptatarwitzem/EstettenripuiScatowascunnias/
WuusMailmanmenosturhas / Custsuutunsi,
nu'i sanois jasaarnois/ lost Jumalminua war?
jelwarniast.

En apuulöydä iMrttn luguisi/ Kirjoisi/ kow
sieistcaikist/ Wasianwmwoisuurijsurui/ Paitzsmua Sinä paras läkäb läkitzet/
.ftka flelut/ettruumitrupet /Meit itze loit/lunastit
tailist,, Mun elon hillitz/ holho/ hallitz.Huudan tpgos Isä lumal/Poica/PyhäHeiK
oiparas/ Minua pelasipeicold rumald/ Nahlw
gost warjelwaaras / Ettän päfisin pois pahoist/
Mailman japirun pauloist / Chrisie minua M
juutenauta/Pyhänpijnas woiman cautta.

muista mahdan/ ain HErranlW
KMäruinpachainmtdan/ HMarmonsedestä/ Cuinsangen suurion: Auttami-

/ SiD hänenkijtos olcon / Nyt

Cuin mMm,mmua waiwa / Perkel cowin
kiusa/ Syndisydändäncaiwa / Cuolemacauhi-
sm/ Turwan tygsslEsu Christ/ yeäitä wasian
wiW/ Oletminun tuktturwan/ Ainoa ain aul,
tsiW. Minm
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Minun tmvaran/ cunnian/ cruunun / Sinä

Christe lEsu olet/ Caick muut mitkminullikäns
on Schteseimitänole. Sinuntähtes/ jostar-
m on/ hengen cans aldis oleon / Sinuncunnias
tunnustuM-/ Enä wiel olis ansios.

ikäni wiat/
Poicas pyhän piinan ansiol / Caick pois unhott
ijäc. Catcais pirun paulat/ Estä juonet julmat/
Isä armias auxriennä/ Oma lapses lienen.

Estä etten tekis coscan/ Cuinolistahtoas was
sian/ Custcowin tulisintuscan/ longwiholliseni
seis/ Siithän ihastuisjuur/ Custkipu olis minull
suur/ Ett yldyisylpiäx tästä/ Eiksittpchuttans
Mä.

. « . vWMelmmuncalun «artanon / Lapsen/ per-
hen/ Puolison/ Ole Estwallan wartian/ Warjel/
hallitz/holho. Muchellisiwirwot/ Sairaitki-
wustkirwot/Wahingot/waarat/warjellMeild,
tuin ain on tarjon.

..

Ann minun saada suotuis loppu, Culn mtH
Tygss silloin minua johtu/ Olleswii-

meis hädäs/ Kijwus/ awun hawus/ Jumalole
awus/ Corjaminua taiwan ilon/ CanspylM
tuin siellä on.

Christillisist Tawotst.
Eullainen ABC.

Mnoan Jumalanpäälle turwa/Ihmistenapu
juuriturha/ JumalanSanaonwoimalli-

nm/Waan Mailma sangenpetollinen.
Beanit nyt elämät ilkiäst / Käytä sinä itzes

siwM/ Cunnias pidä aina tallella/ Ia muista
D myös racastella. ,

.Chnstit tätä ain ajattele/äläsinatoistapanettele/
Uu M Lukche
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Lukltzekieleshambaistaa/ luur hywäntaway
sinull opetan.

Duomita carta parambatas / Alä ißmatzohuonombatas/ Pahan lopun ain ylpeys/ Saanut
on sekä myös coreus.

Eisinun pidärickauttas i Kerscamanrijsiaas,
tawaratas: Silirickauslumalaldatule/ Sijs
jaa sijt tarwitzewille<

Fortuna usein meit pettele / Cunmaan il,es
ain harjoittele/ CoscCuldaja rickaus jättämät,
Cunnia jasiweys tallel! jäämät.

Galattrcin Cansaa Apostoli/Hyw ääntecoon
ginaneuwoili: Christuspuhui rickastMieheMtoisiald köyhäsi Lazaruxest.töitä gin muistele / Hywä tehdä ain

Kijttämätoin on aina waärä/caickia mai-
stan ilman määrä.

Itzss harjoita nWudestas / Työhsnjaoppijn
zuur woimasias / <Vo wanhaa Ms caunM/
Smull hedelmän tsistäs luottele.

KielellwiecasonystHwä/WaanSydämespa«
hoijuonipitä Suullanskyllsuloisestpuhuttele,
Waan petost / myrcky ajattele.

Lange myös tygös myyMymisys / Taicktoi<
siald wastoinkänmisys / Hlä sinä silloin huikeabele / ja älä mysspaljopelkäile.

'Melestäswihapoisluowuta/Toimen sinuas
totuta/Ei picaisus menesty aswisa/joist catu Mies
wijmein lopusa.

Neuwo ja oppi ota hywäxi / Sesinulletule
kijtoxeri/ Sijs Opettajas aina cunmoita/
mydest sinuas luowuta.

Htkiusjawahwusmsäs / Didä csscastuM
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Mstäns / Siis cuuldeletarcast caipausia /Mo-
Ww^puoletjuurwisusta,

Pois erolta itzestäs ylpeys/ Sillcaickihäwäise -

comis/ loca itzensalenda st yletän/ Sijshar-
joita sinuas nöyrytecn,

Qwingslnuskäyttämänwieläpitä/ Surullist
Man, cuulesm/ Murhet älä hänelle lisäil?/
Waanrascast cuyrma ftwendele,

Roykiä itzestäns myöscuulcon / Oppican/ wij-
ftmmäx tulcon / loca iWäns ylönpaljo pitä/
Caick häwäist janaura sits.

Smrasa pyydä ollaHywäm/Alati canffa myös
siwläin/ WahingMsiainawälttele/ Euin alati
Wita juonittele.

Toisen wahingost älä iloitze / Silt onni sinun
tansas leikitze/ Toisinans sinäylösnostetan/ Toi-
sinans juuralas lastetan,

Ustast itzes älärijtan/ Ricfauden tähdenanna
wihan / Cuinftnnillja tyaärydell cootan / Se
surull ja murhell haastatan.

Woi mitä nyt wielä walitan / Coreistmyös
Ihmisistkirjoitan: Smcaltaiset ainaylön anna,
Ia suloisten stllraan itzes wanno.

!kerxes luotti woimans päälle / Ei se hywäx
tullut hänelle/ Hän tuli omildans petetyx/ Lyötin
wijmein heild cuoliax.

Mlitzen caickia cappalita/ PeMjaracasta lu-
malata/ Teecaickinijtälähimmäiselles/ loitas
toiwot myös itzelles.

Zacharianwirsiweisatcam / Jumalat myss
Wäld julistacam / loca tehnyt on hywin totisesi/K>itos.häneU ijancaickistst.
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Mailman pahudest.'

McHmisen elämän surkiudest / Sewijsas
Saarnamies/ Cocokirjan kirjoit/ ja

turhudefl/ Cuin todenkyll ties/ Ett caicki ain tuchitöittekewät/ lälken muotoinentule.
Caick mailmahecumanilo etzi/Täsähämllms

pyytäPargdijsi/ Täällonitcunalho / Murhm
metzä/ Cuin täst on wisii: Cosc etzitän ilo semuuttu
murhex. lälken meno toinen tule.

Kylltyotä/ murhttmailmas liene / lotawa-
littafturet/ pienet / Cuin cukin tämän taita tietä/
Edestänsnähdä/ Täällsocaon/ waiwat/ taudit
tuscat. lälken/A.

Harwa wisust wijsautpyytä/ Seiso senperan
päiwäja ystä / Mieli carwautt saa paitz syytä/
Ettpahoinkäyeaick / eik asettaiwoi asetettawat/
lälken, :c. .

« «Caick wijsautyloncatzowat/ Se houcklo joucko
oma on suuri/ Cuinhäjy hecumat tahtomat/ Jota
etziwät iuuv/ Caick andainspwäänsakiaankäy-
dä/ lälken/:c.

Monirakenda cartanoitLinnoja/ loisajattele
oinasuari/ Eik tiedäkenelle kimmo/ Asuinsiaxi,
Momnperinnönwierasomaxotta/lälken/:c.

Nyt näemme monen lyömän maahan / Cuin
suurilla töillärakettu oss/ Ain muutta/ mulcata
saadan/ Tai tapa nyt on/ He hyppäwät/laula-
mat/ iloitzewat. lälken tshutomen tule.

Misldäns myöden he asettamat, Tchnens
kyllä wijsast luulemat, loist wijmein laltoren
woittawat/ häpiään tulemat/ Sen tietäsaawat
sugut/ stkiät. lälken/ :c.

Sijn tphmäntoimnsnäyttswZt, EttpetoM
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tawarat cocowat/ Nijt luulemat Lapsillensjät-
täwäns / Nijden nautit saaman / jotetulMan
wähäll ajall. lälken/:c.

- Cuinmailmallistmnaajatellan / Eletänoman
tahdonperän/Lähte äkild täyty tääldä/ Cuoleman,mn/edestpahan jaHywän/Palcan saaman. läl-
ft!> tohu paha tule.

SiMeuwytarzMnenliene / Teemitäsana-
stns Jumalnäyttä/ Händpelkä/ parannuxeen
nenm/ Näin sinuaskäytä/ on cuoleman hetki tie-tämätöin. lälken/«.

Cuintoisinteke/määrinmene/ Senwahingo
cmawijmeinnäyttä/ Ett hullu leicki seliene/ Ain
hnnis elä / cust cuolemancadotus seuranne/Sitt
tohu jopaha tullut on.

, Keng nautita mailmat tahto/ Nauiitcannijn/
ett.ajatteleain / Cuin huomen cuoleman pidais
cohta/ tääld mmännäin/ Oill monen Mailma
pahoin pettä / lälkens tohun pahan jättä.

mainittawat menot / Tuimat tcv
elot / Edestacaisin caicki käyne/

Cuin cukin walitta tainne. Mailma hywipahoin
polkc/ Pahoin suomatcunniaan culke.
mylöncatzstan/ losjocusenwastan otta/ Sitt
oma pamstans odotta / Ulco itzenscaunistellen/
EhklumalSydänd tutkistele.

Cukinkäyttäsisunsjällen / Illmalat ei tottel
eikpelkä/Eikoikiut/eikketänhäpe/Mieldäns myö-
den myps caicki teke/ CukincatzoomahpwH/ ei
Hteist tarwet holhot pyydä.

Pramlutpuoletoindapitäwät/Corjain tapain
wallas käymät / HecumataMistetziwät/ Rw

kautt



Mailman pahubefi670
fautt tygönsrepiwät. Lain myöslahja laniWYjUwyn että oikiun taritze.Hywä toimi/ asia Wätän/taito/ cunniatapq
syljetän/ Totuuteiwoikärsiäkengän/ Eikämpös
oikiutsemmengän / Cucaneuwonhywänanda/
Pilcka / nauro täyty sitt canda.

Mailmanmuodollwijsast laitta/ Cuinpm
~jens sinntännwäätätaita/
canda. Toden puhe wainonanda/ locapaicas
nyt pahojn käy / Ett caikis hchyttawatnäin näpit

. Ettei Jumalantahto tehdä/ Meildäcuinstn
saamkyllnäbdä/ SentGdeneimyosMtaida/
lälken meidän mielem käydä. Sill nurin
edestacaisinon/CuinlmnalapäWarmahtacon,

oncamala/ loca
suott/turha työtä/ Pettäwäistä meno

monelltawalla/muuttellmonelmond pahoin lyot«'
tä. Wijmeinwiewääräll tielle ja liuckall / Jos
tahdom tain tawalla elä / Cuinracassam häMtowincohtloucka/costacorottacohtapettä<

HänHamanin aiwa ylösnosti/ EttPolW
Laickcumarsithändä / Euninganhturestluosiosi
jalosti/Cuulla caickein täydyi stnAändä / Coht
meno muuttui cowinkäwi/ HirsipuuS/ jotamm
yakensridax / Sijn npyuwan äkild itze näwy:/
Mailma petti händ pahoin eräx,

SuurSanherib/Abimelechangara/Achab/
lesabeljuondens cans/ Achitophelja muutsuuret
Sangarit / Mailma nosti nijt ylös aldsns/ Nijn
HoloftrnesSotaherrsuur/ Ammieldmyöden
luulit heillkäywäns / Langeisit corkialdacaick ce-
win juur/Puumit pian heild ht)wät pHiMns,

EiyxikänlusittgmchdftMailmanpMl/ Cuin
jyll



Wljän jaSodan MaiNtn Wirst. s?t
Mmoneld se turhan tehdän / Hän äkiid cohtlan-
/e cmn liuckalljääll/ CuinkyN aina saadan ft näy-
K Turwatcantodestcukin Jumalaan/ Mwospyhäspysyksnaina / Waickwaiwatsittmahta
Mailms pM/Tuscaan tunge/iUurt Suru laina.

CuitenZ Christus omains cans hädäs on / Helt
Molli<eMos autta/ Davidi/ Danielit Mail-
ina on wainon/IsraelitPharaon cautta/ Ia Jo-
sephin, Elian/ Itttmian/ Heit wapahti wamoit-
tenskädest, NijnusctzwaisianswielaiNijan/ Llut-
ta chdistuxest jahädäst.

Caickeinpyhäin Esicuwa osotta / Ett mailmas
<lin kärsimän pitä/ Sen suruisen Sydäiuen Ju-
mal otta/uhrix otollisexisijtte/Cans catuwan mie-
len oikian uscon / Cuuleßucouxen/ andaanien/
HHn haluisest huojenda pääldäm tusca / Taick
Mldcoriaijäiseenilott.

O Jumal wahwist urhollisex ustoan / Cuor-
man ett moisinkewiäst eanda / Täs elämäs suru
suuronjatusca/Mailmailoeitaidaanda/Christe.
torja minua tygss täildv Omas olenelän eli nw-
lm, HenaMshaUitzeainapniM/ CansiasMtsuo ilos yllä.

Mljänja Sodan aicainenWirsi.
Jumal, Pääldäm julmawihas/ A-

, Mpahm-
taincosta ansionarwost/Waan aiwan Armosi.

Jos sinä meitä synnin syyn perästä / Curitat
mawoiedesäskesta/ Luodutnijncaickilopethu-
casolle/ Ia petät cuolle..AnnasijsHErrasynnitandexmeillen/Armos
walitcon oikiuden puolen/ Sinun tapas on Syn-
OAmoonottg/ Cuinpäälles luotta. '
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Mix sinä suutut HERraLuoja suuri/ Maan

Matoin päälle mjn angarast juuri/Mitä me olem
muutcuin Muld«/Lica/Täynn Synnin wica.

Mm perisyndi pahuteen täs paina/Liha myös
soti Henge wastan aina/ Tätä shs heicko luondom
Luojacatzell/ Castvollsuloisell.

Sinun wihas waihell ja myös syndeim
ten/ Pane sinunPoicasrisii/naulat/murbe/Ci! >,

nu iaKöydet/ Keihäs/ Ruoco/ Ruoscat/
may tustat.M caunisia käsialas heitä /

Pijnall hänen wicans peitä / long<VYdäi!wen
sekaKylki wesi / Synnit pois pesi.

Sitämeillainalsälumaltaiwast/ Chrisil!«,
xencautta/ Cuinmeit päästi waiwast/ Mnnylio
mäiftnHengen can§aPyhän/Jumalan

Ruttotaudist.
, Wc. lofci HErra aum meitä.

DssMmpcharempango sitä / loslstmcitKvlysne/ehkä cauhia cuolemankita/Tau/
distaickrutosliene/ Lienewitzatwielwihaism-
mat/ Nälkä on catkera cuolema/ Pijnakiwullw
duttain pitkäld.

Sotasturetpienstsuretta/ Lapsttkäitinscoh^

tulivatollpoltta / Eikoikiutcusan / waanwätb
walda/ Ryswys itcujocäharalda/ O pawmb
on cohta cuolla.

Ett sijt syyst smmin tähden, Meltlsäsmc.ll
kädelläns piexä/ Kärsikäm,a tylykäm tähän/Ettcikipiämän witzan all syoxä. Hänen hywä tahtonstämi olle/Meidän tarpexem tai tulle/ 101 l parane
Mmmeitwsänne,

HErw
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HErransanansaarnarhyljämme/ Manauxet

Manapidäm / wärpll«aluacatowaistpydäm-
me / Armottamast waiwaisi waiwam. Ei ole
mcisoikiutt/ eikarmoo/ Eikrackaut/waanwiha
jawcmo/Synnistzlämpekämäcaina.
Ettem pahuttam ojenna / Eng ynsiät spdän-

dilm-nöyryd/ Nijnlsacurituxelcohenda/ Ettem
«dotuM caadu. Jos Isä lapsians rangaista
Hywäx sta itze sen ansaitzet / Kijtä/ kärsi Isän

Tunnusta sinuas syypääri/ CumarHENran
kanala/ ChristuslEsusota
hjnenhuomansannalat/ Händrucoel/ Sacra-
mntit nautitze / Hän tietä/ teke cuins tarwitzct/
loco suo«elä eli cuolla.

PaitzHErrantahdoteitaida / Rutto ruwet/
.wtican tappa / loslsäld mä ikää sullsuodan,
waick siwustas mick caÄppa/ ei cuitmg tiesäs sinu-
hunrytzdyis / Eikwahingot sijt sinuhun yhdyis/
Ehk tuik tuima tatttuwa liene.

EipHwaiwuwarpuinengan/ PaitzHEßrantiedot ja tahdot / Waipuwäheminihminenqän/
lotaHErraalatiwartioi/Ohkihmistenedescau-
hiaolle/ Ruton cauhian mutta cu olla/ Sepäcal-
lis on Jumalan lapM.

Nijnikänscuolleis/cuineläis / HGrranonwt«inaolem. Isllmäätät hetkion mennä edes / Ei
stastcartta/waancuole/ Woitox/corwoxcukin
mnsi c!!ol!e/wiel Christus meil Mm olle / Mix me

'sijscuolematpelkäm?
Täs elämäs ei ihmiftll ilo / Eik waiwast pu-

sin päiwä / Siihen ast cuin elost on ero/ Sltt
wgttun lepoonfapW, Ehkcarwasjacattera



RUtlbtaudifi.
st liene/ min surunmeisi surttta/ meit mtene/ wat-
wasi ulos autuan iloon.

Walmistacam meitämmietekläm/ Täyty wih?domcummingin tuolla / Waick cuing cauwas co<-
win carttelem / Täytyledes täs taickamuaw
Wahwan wäpan wuodenwoittanut on / S>M
ni> l/ surust/ waiwast päsnyt on/ Cuincohta Chri-stuxes cuole» 'V

Teecatumus/walmist tuonelan/ AintälMapuu ano Isäld/Christuskiwutwoitti cuoleman/
Gevidäainjydämesstsäll. CuinHErranpijnan
päällturwa/ Seijat eicuole/ eiksaa surma/ Lop«
pumat ilon lapsi liene.

O lEsucaswoskäännätän/ AuMehdtcW
temankiwuis/ PyhäHenges meitkallitconai,?/
EttemepHyxinliwuis. An kärsiä kärsiwäsicmk

' tustas/Ettempoisluowuisarmoftas/ Sitt sinua
ijat kijtänl.

N c. Costa aicam iullm ön.
sHHMMllemarmchva / wihas witza meit
-iHmaahancaata/ Ett äkild menem ala maai,/,
Syndimsen matcan saatta/ Etts omallkädcW
meit piexät/ Nuoles meihinambut jasyöxät/
teng lepy Christien tähden.

Rinnois sydämen tykyttä kiwust/ Sieluni eli
surkeuttäynäns / Enlsydälepo/ englohdutui-/
Hengen murhe muttnda päänäns / Cuule WplösheräHErra / losesauxemehdi tällkeml!/
Nijnperät perkipoishucum.

Jo jalwoin haudss seisonen / Cans cauhiai
cuolemankidas/Ei ihmist yhtän ole tykönän/Cui,!
minua lohdutta taidais. Ah Isa wahwist mus
woimallasi Nyt minMöle turwax awullas/Emj'
apu mualdcustan tienne. V
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Täs tuscas tatck mun tuttawan / Mua

simat/ cuinkirot olsin/ Poisminustpoickewat
caick ystäwän / M huudanheit/ eip he cuulsii
Paenw/ cuin taambatmun näkemät/ Easwons
caickminust peittämät / Cuin haisema löhkä heild
"

Caikeld mnitmald hyljät olen / Hlä Isä W
ma Mä. Ann andersyndm/awur tule/ Cuos
lemankiwut minuld kewen / Sen carwas
Mus pois ota/Piru täumas pois cMota / Vs
suo mua wihasas tuolla.

Armas Isälepy rucouten/ Tee täsä ibmeit/ nyt
muaauta/ Turman tygös/ näehuocauxen/ NW
lewininiescunnia eipsun
hywääftjtä/ cuolluruumiseisuakiitä/ Eläisjua
Wn HErra.

OlEsu munMapahtatan / OmallwereNs
minun ostit/ Auta nytUstollinen auttajan/ Poista
pAswihaisetpuustil/ Isäswiha lepytwielä/ Ia
murhan ENgelit kiellä/Ettei sinun meljesmurhais
' Cuitena käytön tahtosjiälken/ EnpäNetähän
määrä päälle/ Tiedäps tott tumman tarwinnen/
Elä elipois cuolla tääldä / minull tapahtu
tahtos psrän / Elän elikäyn cuoleman erän / Z)x
tcock nyt/ omas olen Christel

PyhäHengimjnua lohduta/Ia caickicUin cuo.-lemanpitä/ Us«aNudistja wahwista/ Ann ero
autuas/anon sitä: Ett ChrlstUs olis ain sydäiue-
sän/ Hänenpijniins muistomklesän/ Sijtsodas
seisonen lujan.

Christus mun oman minä hänen sManS / Pij-
Ms ansiot ei suon turhan/ Itzenanan hänenhuo-
Ans/Wxptzlkän cuoleman,surmaa? Sieluni/



HErras iloitz wielwähäli/ Hän autta CuolemasiElämään/ Turwawiic, hänen tygpns.
Cuoleniast.

/Alumal kenen edes »valitan / Sitätuscaja
cuin tantan / Suurten syndein

tähden/ Cuinnuornatulitehdvx/ loisttoiwoncuitenginpcstyx/Christuxenpyhällwerell.
Tuomnminäannettinpandix/ Lykättinmyos

Mailmanftngir/ NijncuinLammas Luoton, Ei
yMn minua autta taida / loseiHErraHwgensann saada,longhän minull juocon.

Terwen en tainnu tietä tätä/ CuingMailma
minua peränswetä/ Synnill/surullolensaautu/
CuincalaWerckon jaNuottan/ lostJumalan
SanaawuntuotM/ Se sydämmelleniturwan
saatta.

Walwon minäeli lepän / Chnstuxen «mm
eteen, Minunsyndin suuret/OHERraaMaim
nua. Etten minä Maispirua/ Cuinminua pyy-
tä murheen.

Sill rucoilen HENra Christe / Tygon M
sinuas pistä / Wijmeistllähetkell. Ann minun
silloinolla nij n Sodas / Ettti wihamies minua
cohdais/ Eiksaispchall retkelle

O Jumala minä annan / Haldus ja huomas
cannan Sielun/Ruumin nöyräsi. Sinunpyhän
Poicas cautta / Minua Taiwan iloon «M/
Pidä ain murhe köyhäst.

c, O HErrasun pyhä scmas.
Jumal tahdot tapahtu.tott / S'M>n

hywä onjijan, hcill armos,apuscst«
tatcoht, Cuinuscosaspysywätluian/ Heithädäs
aut/ Poicas pijnan caut / HMn tpkons a»

.pols

676 Cw'cmast.
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Dculje/ Hehuutawat/ tpgosturwawat/ Et
isäns^citHErrahyljä.

Sinä minun toiwon/ tukiturwan / Olet elon/
ilon/ autuun. Etmitön taida tapahtu turhan/
Paitztahdotas/jong annan Haldun/Sinunsanas
sen todistane / Ett iugusas owat hiulcarwan/
Meitwartioitzet/ caiclicaitzet/ Wahwastaina
tzgcs mrwan.

Mailmasolemculkiatwierat/ Synnisja stl-
maina / Costtäyw wijmein pois erait / jasil-
Mnkijnni paina / Sielun sinun suomasi uston
huomaas/Händähaldussilloinota/Synninsota/
cuoleman ota/ Poista minust japois soita.

Nucoilen Jumal sinuld wielä / Cuin wijmei-
stldpiru minua kiusa / Etten sinua silloin pois-
tiellä/ Mutta pysyisin lujan sinusa. hy-
wäl aut minua köyhä / Pois stn pahan hengen
paulasi / Cuin minua etzi jocahetki/
minua wauloins.
Mminulloletluwannut/ Olla tykvnän joca

httkell/ Sckätuscas/hädäsainijan/ Ettwijmei-
stllhenaenretkell / luur oikia tiec minua silloinwie, Vcijn ilon ijaisen sangen/ Luotan stn päälle/
lnepäile/Sydämestweisan/ Vlmen.

W.c. Sinun tygösHErra mlm.

/ Waick hän päällem paneristin/Sen syystä olemansain/Cuinjulki tunnusta mah-dam/ CanZius on meis/minnähdä saadan/ Ei
Wn wiatsind liene.

Haldus itzem aina annam / O Jumal racas
3säm/Hlä meitcsscan ylsnanna/ Täällolles wiel
Wm/ Mllowat murhtt/surut/tustat/ Cuole-

Kx iz , man
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man ast aimpahatpuuscat / Sinun tykönäsil<)
toiwom.

Mahdam ajatella tämän pääll / Anda Isän
Jumalanwallit / Hänen Engelins wartiam on
tääll/ Tahto meitä warjelja hallita Cuincana
poicansa corja / Sijpeinsall/ sttaheitwarM
Nijn Jumalmeille myös teke.

loco macam eli walwom/ HErran omat aina
olem/ CastetolemChristuxen ansion/ Hänautta
meitä ollen. Cuolema Adamincauttuli/ChrWs
meidän apum oli / Händ ainakijttä mahvam.

Iywä hedelmät ei saane / Ennen cuin tule all
mullan/ Nijnmeidänruumin myösmaane/Mul-
lax/tuhax täyty tulla / Ennencuinkirckautenkäy-
ne/ longChristus walmistanliene/ Pijncmsja
cuolemanscautta. , ~^

Mixpelkämajallistcuoiema? Wlhdomtaäld
täyty eri/ Chnsturentygö oleman/ Mircatowat
pydäm peri?CuinSimeoncans lewos lähte täald/
Synneins catu/usto Christuxen pääll/ ei olelMll
mitan hätä. , < <.,/,

Auta JumalPvhäll Hengelläs / KärslwD
kärsimän tuscam/ (poicasuscosmeitpidelles/ V
tem hänest eriä Man. Lähteisäm anna autua
ero / Lorja sielum taiwan ilon / Cuftl sinua O
kijtäm.

,
.

.
...

toiwon on ljämen Jumalan pM
on elowapunjaturwan/ Ss aMM

«uolema on tar,on minull M/Eikengän vääM
ald »ulman. Ei auta taito, tawara / eir waldai
CoscCuolema/ cuintuli sytty aldans/ caicksnM
dapo-s/fuuren/ nöyrän < Rickan/ köyhän/
mailma tähän apu eilöydä.
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Oiautatäsäwijsaus/mtchuscanjuur / EiCu-

iiingallinen woima/Ei nuorus/ei jalous/pienitaick
smir/ Caickcaata tuoni tuiktuima. Cuing pääsi
Nimodjalesabel? Sanherib/Salomon/ S'a-
Mel?Samson/Antiochus/Asael? Tuoni tasaeli,
lgick elämäst ulos ajeli.

Dinaneitzyhiuxensapalmicoltz/ Käwi catzo-
„!l,n cgupungin catui / Sijn SiHem päämies
h.i>id äckäis/himoitz/ Häwäis/cohtsijtwchingsn

weljet hänen tapoit tasi työst / Cans
Caupungin caiken mies wäen myös / Senryö-
!?«t? Min elon äkild jätti/ Caick cuolema petti/
»utä jalous taick nuoruus autti.

istun/ astun/taickmitäntäällteen/ wai-
»vaisuttan ajattelen aina / Synnissyndyn/elänyt
caickein tieten / Mailma suurt suruu minull laina/
Emkiusaus on mailman meno/ nytiloitzen/ hyp-
Molenjalo/EohtkessenlanZenpoiswalon/Cuin
lvarjo hajcn/ Näinpettäwa on mailman elo.

Se on tarpellinensit cullengin / Ett turwans
Jumalan paal pane / Händ hartast auxhuuta ain
tckengin/ Hänen pelwosans elä tainne. Sesu-

lohdutuxen saane/ Hänestmurhen Jumalpitä/ händ auttane/ Muttylpiäthän häpiän saat-
tane/ pois cadottane / Caickein pM fuolemamaanne.

Lunastajani sinäHErra Christe /Cuin cuole-nm alaspainat / Est ettei se wchingot tekis mi-
nullmistän/ wahwistuscoaniaina. Cuin encu-
sian apu muald tiene/Silloin sinä aino apu lienet/Euolemankiwuis auxeniriennä/ Sijtt iloon wie-pe / Armos silloin sinä minull suone.

iij Costa
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aicam tullut jo on / Ett eriän Mdä ja
/,LunastajanilEsu silloin/ Warjele

minua.ansios tähden/ Haldus annan sielun/ hen-
gen/ Älä jätä minua etteikengän/ Minuaeroitta
smust saisi.

Synnit saattamat minua murhelliser / Joitnsiamb on cuin meren sanda / lotc sydändän sul-lowatsurullisex / Cuiteng en tahdoitzenandaE-päillyxen/ mutta muistan Ml/ HErralE-su cowan cuolemas pääll / Siihen mrwan/ stminua autta.
SinunRuumisjästn minä olen / Itzens sijhen

sieluni turwav Olen sinus elän eli cuolen / Omas
aina olen HErra / Jos minä cuolen sinull cuolen/
Elämän ijaisenminul tuonet / longsminullcuo-»
lemallas ostit.

Ettäs cuolluist nosnut olet / Sentähden en jää
minä hautcm / Taiwas astumas lohdutta todell/
'Se cuoleman pelwos woi autta / Cusas olet/
sinne minua wienet/Ett ijäisest aintykönäs lienen/
SA iloisesi Md nyt lähden.

Menen lEju tääldä tygos/ Ojennankätenja
laican perät / Sit niln macan lewosas myös/
Täst eikengän ruumistani herät/ muttsinälEsu
Jumalan / Cuin wiet minun kirckautes
tohta / Nim ijancaickisen iloon.

SenElian esimercki näyttä/ Cuin eläwäld tai-
lvasen ivietim Tää! lohdutuxell meitä täyttä/ Ettse meiidä wW tietän/ Tämän jälken elämä on
toinen/Cuin se näwyi Eliasi muinen/Cuin Wuo-
M puhutteli Chriftust.

Että herki läsnä on / HERraIEs«
minua holho / wahwist minun toiwonjauscon/

Apuj



Cuolcmasi. 681
Apus cans tykönäni olwo. Lohdut minua cuole-
mat wastan/i3)en pelco minust pois estä/S-nun

ikeni annan.
Näin mailmast lähte tahdon / .HENra sinun

tygös tulla / Ruumin lewos maa» macawa on/
(Zielunisuotykonäsolla /-Ruumin duomiopäi-
wännousewa on/ Sielun cans yhdistettäpä on,
Z)nn oleman ijäises ilos.

Wielä toisin.
MIM lEsu Tbrist sen tiedän, EttwihdoinP»)minuncäaldtay,tycuolla/Cosca/mill muoto/
cn tiedä/ Cusa/täs/taickamualla/
snäClMetiennet/ Hallusas ainoastans liene/
Millinen lopiou minull«lie. ~^Että Pyhän Hengen cautta/ sydämeni sinua
hala/ Winuacuolemanhetkesauta/ Senjälken

pala. Smäsynnist minun puhtar pesit/
Waldacundas asujax minua sääsit / SenminHuscon wahwast.

HErra IVsu sinua rucoilen/ Pidä minua täsinscos/ Enimmän silloincosca cuolen/ Cans cai-
kes kiusaures jatuscas / Täsa turwas an pysy lu-
jan/ Etten smust luowu cungan / Costa sieluni
luumist eri.

Costa se tapahtune ollen / Minull kewiä ero
ormostas anna/Etthywäll oikiall taidolla/Hcn«
scn sinunhalduscannan/ Christillises oikias u-
scos/ Oiktanomantiedonlewos/ Tästsurkiudest
tz.qos sit tulla.

Josmun tääl tahdot coriata/Täsä taick tvieral-
lamaalla/Walttal/weoell/raudaU eroitta/Tau-dintaick äklldruton alla / Annos awulltykönän
olwo/ Pyhällhengelläsminuaholho/ Minun u«
stoaawahwa/wahwist. Jos



682 Cuokmasta.
Zos lMoudesi tapchtu / Ett alasi itzemtsn/ Zosjocuharhapuhejoucahtu/- TMtoimct-

tomastitzeni käytän: Ett st tapahtu paitz mmunmieldän/ Etten Moi taicktaidalMititziän/ Mullwiax ä!ä sitä solma.
AHlEsuanneuotemanfiwuis/ Minullsiwiä

autuas ero/ Ettei minun sydämenliwuis/Epätoi-
won ia epäys kieron. Auta että turman weresAM longs edestän salleit wuodattaMl/ Sillsilloin woitel.

Cuitengin en määrä etees / Mun loppun muo-
io/aica javaicka/ Necaick hallufts on tietes/ Tah-tos perän ne laitat. Sen tiedän sinäelämän
«ndaja/ Mull elon autuan olet andawa/ Cuoien
Gs, cusa/coff / cuings tahdot.Josminäoikias täydes taidos/ luurcoconansannan sun huoMas / Cuolem on minull woitto
wajwois/Sinfti!lämä olet mull oma. TiedänwiftM wijmeispäiwän/Mun ruumin maan mullastylöskäywän / Nm elämähän sanas woimall.

W. c. Sun tygös HErra Chnsie huudan.
Christe JumalanPoica/Cuincowan

cautta/Cuolon cauhiun meist pois
soitat/ pnnas tähden minua auta/ Costcuolemankimpun kchdän/ Cuin äänicicorwiscuulu/ Eik
kieli woi puhu, Aksilmill sillen nähdä / Eikckto
mitäntähdä.

Costa sydän kiwust kiwisiele, Aju ei ajatella
taida/ Caicklhmisen Gu liwistele/Viwa saada/ SjlloinlEsutyqsn johdu/ Wijmei-
seNn minuaauta/ Pois surkiudesesaata/ Cuolon
kieles minua nouda/ Annkiwun lybennyst saada.

Minust pahat hengetpois estä/ Oull lohdutus
henges
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laina/ Silloin sieluni siteist päästä/ Corja

llnmist sinunsu ojas, Ruumin myös maas ann
Mttaas/ Nousendotans odottg / Toiwons
isotta/ Ett ilo, sinuldcuulla sais/ Duomion etehenluldais,

Olewastajanwjimeispäiwän/Syndinpijnas
Mtpeitä/ Suo minuaarmosi ilonkaywän/ I)y-
-lMseuran mimlgHM/ Smasanot: Päalles
cW uscowa on/ Hän cuolemastcoht elonkäy/
duomionO näy/ Ehk ajaisesi cuo.lewa yn/ Eihei-'
tct hclwetin hgutan.

Händwapahdanwäkewällksdell/ Euoleman
Mhiankidasi/Taiwan iloon hand panen tähdell/Näin pois pästän hsnd wihast. lEsus Christus
fiutminuawisust / Sinun tuloos odottaman u-
scoll/ Ia saamgn osalMWstilost/ Sinne minua
wie tääld ulos,
9>ljn cauwan cuin me Mm tääll / Nijn ajatel.

aina sen pääll/ Ett cuolema noutapi
lmitä/ Hän caikill kyllä tiettäwä on/ waanaica
jahetkitietämätsil,/ Hän tahto caick fangiuten
heittä, O lEsu / ö lEsu / Annwälttä har-hoja teitä.

Coscmewähinnäitajattelem / Nijn cuolema
tygsmmatele/zapytämeitpirunnuottan. Seura
minua/sano tzän caikill: Entahdo minä wijwyttH
sill/Fanqix minä jocaitzenotan. O lEsu/ O lE-su / päälles me aina luotani.

Terwen ja wahwan ollesam tääll / Mix eng
me muista sielun pW/ Cuin synnin cuorma can-
daman pitä/Hywyttja calupytelem/Rahan täh«
dmpaljonmyss rijtelem/Em autuutt tahdo tietä.
OMmmen/ OlHminen/ Sielu wijmein maxqpiyättä. Xr v Ruu-
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Ruumis.se hautan heitetän / iamllssalmulUpeitctän/Näimbsinätälderoitetan. Langotftt

tawarat ratelewat/ Sucu calua myös jakelemat,
Cocoonsaanu O Ihminen/OIhnn<nen, Milläsi sielu wirwotetan?

Sielu duomion eteen wedetän / ja sangen co<
wast peljätetän/Piru handäkiusa jawaati/Tysn
perän silloinkysytän / jotc pahuden tähden pois
lykitän/ Nijnitcuwallansaapi. O Ihminen/O
Ihminen/ Syndisenmatcansaatti.

Sentähdenturwa Jumalan pääll / Racasiahändäcaikellwäel /

Hänen sanansa myss cuule / Nijn ett sinäpiinan
sittule / Waan ijancaickiseen iloon. O lEsu,
OlEju/ Mmeitannaylon.

Köyhä ja alastoind auta/ Niit cuolluitpydi
myöshautan/ Talutneexynertielle/ MurheWmielelläs lohduta / Saimn tygo käymän suas
totuta/ Näitlumalameild ano taalla. OIHmnen, O Ihminen/ Hlä näit coscan kiellä.

Hlkäm nijden tähden myös kerscatco / Mutt
Christuxen päälle turwatcam/Cuinlsäns wihan
lacaht/Hän sinun lunasti jällens/Pijnall ja omall
wecelläns/jacuoleman hädäst wapaht. O lEsu/
O lEsu / (vinunarmostassetapaht.

vita.
Olemma cuW

sglwos/Keldä muald apu saam meille/
TD siukiasalhos / Muftsinuld .PERraych
nuis/ Mt mahdam ickekyllhartast/ Ettmesun

PyhäHErra Jumal/ Py-
hä wäkewä Jumal/ Whä laupias WapchtW
Ia wahwn auttaja/ Hlä ann meit laatucoscan,
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ssMcman catkevan tuscan / Armad meidän
päälleni.

Me cuin ftnnild wmwatan/ Mahdam suure-
si! huolla/ Häneen ainaturwatcam/ Cuintahdot
cdesiäm cuolta. Sen Chrisius teki yxinäns/ Hän
ettipäällenscuoleman/ meidän piti ole-
man/ Pyhä HERra Jumal / Pyhä:/: M
anna myös meitä/ Helwetintuleen heitettä/ Ar-
mad meidän päällem.

Me cuin häjysi meitäm käytämme / Ia aina
hnniseläm/ cucariettaudetpeittane? Cuinowat
Metpäällem : Se pyhä Hengi yxinäns/ Syn-
mtsydämestpoispyhki / Hywäthalutsian lycki/
Pyhä HERm Jumal/ Pyhä :/: M meit
Mcadota/ Eikcuolonhautanwajota/ Armad
meidän päällem.

Wielä tolsin.
mailma walittane/Caickein täyty cuolla/

«"Eiyhtänarmiastlsyttäne / Kengholhomei-
hin puoidam ? Tain chndi yxinäns tehdä tms/
Wcuoleman owen etem awais. Sentähdenmchdam huolla / HERRA armad päällem/
Christe armad päällem : Caick olem Adamin
Wt, Synnill saastutetut ilkiät/ HErra ar-
mad päällem.

Käym kestell cuolemat täällä / Waick elos
elewan luullan / sik kengän elämät ann meil<»
len / Eik tahdo aniem cuulla / Keng taita pää-
stä tästä luolasi? Ei kengän meist pääse cuolost/
Ennen cuin nchwar tullan/ HErra armad pääl-
leni Christe armadpäälle/ Eik ole itcu surkiastiur?Sieluruumisi eri juur/HErra armad päällem.

Meildystawämlangenähden/Meillesimerkix,uMax/
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surklax/ Samatiet täytykäydä meidän/ YM
siaman cuolemat carkiat / Cuin ikäns köyhä/
nijnricas/ Kefkenäm olem yhden caldaisetms/Tän täytp caickein pyrkiä/ HERra armad pääk
lem/ Ehnste armad pMem/ Mix engmeajattel
senpM: KMlläfuolematseisomtäD / HEm
armad päällem,

' Mailma iloitamahta/Jumal tahto anda elon/
Hän MUur armias lohta / Mntcorjatygsnsi?
lon. SmChriftusyxinäns tehnyt on/ Cujnelä<
mänettemawan on/Ettmahdaisimizatelä/
leluja/ Mtos Luojan/ eiolecuolematämä/waan
vni/Pareman satamansaamcumming/HMuM
Wjtos luojan,

Ei Sielu cuolemat maista / Tämän elämän
perän, Laki ei mä sit taista / Cuin sen teke nyt

min langeman/ Oen Jumal andexannoikerran/
Halleluja/ Kijtosluojan/ Ruumis ilyn,cansnM
sewaon/ Hengmsjällens saapa on/ HMM
Kijtos Luojan.

Autuat lewss lewänewät/Odottain HErran
tulo/ He sielunruumin cans tulemat/ MsTD
wan ilon. Mikätainne suurembriemu o!!? Cm
asuaainTailygncovkiull/ NähdäHErrankiw
faun walo/ Haleluja/ Kijtosluojan, Mahdam
ain ajatell sen pääll: Cuoleman eaut elämänkaym
Md/ Halleluja/ Kijtos Luojan.

Hcmlig stod iag en Morgon.
.

gsMulla nousin warhain./ Salaises paieW
cuuldelin parhain/ Cuingsuuresww

wasa/Rucoil nuor ihminen/Cuolemat/cuin hamn
M Saattanm muchestsn, .
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SrOi tohta tule/Sanoihällcuotema: Am-

bunnoulMi Häluule/ Ettän sinua armahdan/
Ketänecohtawat/Nuortt/wanhat/mond tuhat/
mi,M Mick sturawat.

Hämmästyi cowin sangen / cohta se nuori sijn/
tttelipsulanlangen/latuonell sanoi nijnMond
wanha löydät täall? Waan minä monda wuot-
ta/Kyllwoismeläwieli ,

Cuolema jällensanoi, Ei auta nyt mitän:Nijn
nuori tapan tuin wanhoi/ Engsäästäkttakän/ Ei
wchät lapsetcan / Minun wihan wälttä taida:
Caick hautaan waj otan.

Nuoretwannoman oppi / Iapahast elämän/
Eickwanhattee min sopi/ Sijsjoutzen jännitän:
Iamieckan teroitan: Rutoll muull monellwai-
wall / Syndist tadotan.

Synneillän monell tawall/Minun kehoitat ivi-
haan: Nijnminämsnell waiwall/ TeitäM ah-
distan. Ei cuulu catumust / waick rangaistuxtt
teitwaiwa: Ett tee te pawnnust.

Taudintustatjakiwut/ Teitä myös waiwa-
wat: Kädet/ jalat pois cuiwa-
M. Moni myös tawatoin / tuin ennen paljon
hyppel / On nyt jo jalwotoin.

Callisaicajasota/Surettasurkiast: Costett
teparannustota: Murha/ryöwyshaikiast/Tuli-
palo/wäkiwald/Syndein tähden ttitwaiwa/Mes
MsekäMaass.

Mitrangaisiuri täällä/Ei tottelyxikän: Nijn
mmä myös heitä wielä / HirmuisemaNhäwitän:Samansuuren/ pienen / Ei yritän wälttä taida/
Cuin mailmas liene.
Cortuejaudettawat/Waatteinpattttylplän<
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Jo perät mallan saawat / Miesten stas ja wai-
moin. Ei syndinsillen pidetä/ Huoruteitämui-
tawicoi/ Eiknijttehtyihäwetä.

Nyt on sinun aicas käsis / Ei autrucoileman-
. Wäjhn nijn ettes pääsis / Käsistän cuhungan.
Minätumnjocamaall. Waickscuinga cauwas
carcat/ Oletain waldan all.

Oppican sijs caickcohta / tekemän/
Ett costa HErra tahto / Meitä tääldlähtemä:,/
walmiftaolisim/ Ia wijmeintaiwan iloon/ Uo
scon caut tulisim.
Ruumin tzautmntsest ja ylösnousemisesi.
/^Audatcamme ruumis tämä/Usco wahwa pi'.
Vtäkämme / Hänen pita ylösnouseman / 111
HERran edes seisoman.

Maa on hän ja maasta tehty / Maahanhan
Cosc Taiwan torwi rupecuulumcin.

Ruumis maasa mätäne tä§ / Sielu HErra
pyytä olla G/ Cuin hänen hädästtahdoiautta/
Poicanscowan cuolemancautta.

Hänen tuscans jasurunsa/ owat nyt saanetlop-
punsa/ HäncannoiChrisiuxmcuorman/
cais nyt cuoleman nuoran.

Sieluelä HErranhuomas / Ruumis haudan
tansensuomas / Duomiopäiwän ylosnostetan/
Ia Taiwan cunnialkircastetan.

MeolemWlmenosturhas/ Mutt hänonhy.
wäsa turwas/ On cunnias/ eimisan pilcas /

fia cuinAurinao kireän
Lewätkänhän wahwasrauhas/ Mutt me cuin

olem tuonen cauhas / Pyytkam aina walmtt oW
Ehw
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Grisius meidän lunastajan, / Ia tustis wah-

wa lohduttajani/ Uscoon meitä wahwistacon/ Ia
taiwan iloon sattacon.
<7"E Christityt cuu-cat nyt caicki / Cuing tule
täyttäkeitän ratki / cuin te teidän cuolleitan
lMat/ murhe ei auta.

Teidän itcun te hillitä mahdat / Toiwosolcat
cikias ain wahwat / Chriscus cuin nous cuole-
masta/ Cuolletylösherättämaasta.

lotca erin owat oikias uscos/ Ei ole ne misäkän
tuscas.Eikhucu/nelepäwäthetkex/MeidänHEr-
ranChristuxen kätkps.

Se cuinruumis paitz henge on nyt / Hänen hy-

Bnäns/Kircasnajacunniattäynäns.
Tämä suru suur surkia pois pangam / Ei tai

taine olla cauwar sangen / Ennen cuin hengi ha-luillens/ Omanruumisen ratk tull^jällens.
Sensaman meiltiettäwärteke/Hautain cauni-

stmt cuin näky/ Ett me meidän toiwomnäinnäy-
tm/ Cuollet lewos lewäwän löytän.

Meidän wihollisem on sen mallin / Ett olem
lännen synnin all nijn/lostcuolemancowancaut
Mns / Täyty tulla maan mullaxjällens.

Cuicengin alkän peljätkö kengän/tule täll maan
mullall cunnia sangen / Ruumis ylöskäydä tästchty/ 101 l cunnian cumming Jumal näyttä.

Nijncuin me kylwäm ja heitäm / Maahan sie-men jywätjapietäm/ .Engpelka sijnhuctuwan nij-
tä / Gijt jäll enä hedelmät nijtäm.

Nijn myös Jumala sanasi culnWllmaan powen wiedän / Neulekir^n/kijldä-
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wänpäänHns / Hengetlänsyhdistet/ilotäynänt

Wastanota maaruumist tätä / long tähän
toiwos lastein Mm / Kätke hywin tuinannet o„
haldus / Annalewosas lewatä aldis.

Hän hengen asuin sia on ollu /

wäx siihen luotu / Hänell suuremman cunnw
wiel tehnyt on/ Omaxasumaxens pyhittä» on.

Kätke nyt mitäpandu on tähdelt/TuleHErra,
tuin sanoi todell: Hänen cuinusco minunpäälle»/
Ytösherätän wizmeisnäpäiwätt.

SuncuolleZsllloinjäällsnane/Vstäwänsc«ilck
cuin maasa maane/Meit caicki hän elämän wiem/
Cusa 110 näinen liene.

kunetale. l. Vers.
z^xUstanMuldanTuhwax/Tomuxtulemmpandu on/Lihan on-lakM/
Muotoncaunispoiscadon / Maan mullllst,kyll
luotu lienen/ Elaifän en pannu näitmielen/ AD
linen elon pois puuttunut sn.

Minun majanmusta wusten walju/ Oi cUoIM
wieras cauhia/ Elon ilmast catcoit/ Cuin warj»
waipu cohta cato / Nijn caick ikäpäiwän mailnias
kirustpoiscarcois/ Cuiteng minun ilon ow tiedä,,
taas nouftwani/laChristux«nMNs ijät tzläwätti.

I). Vsrl.
Ihminen Waimostsyndynyt / Öi cuin p,mm

waipunut/ Euin cuckainenlaeastu coht caatu/
misen ikä lewocoin nijnloppu. Minun majan mu»
siawuoten/!l< lii. v«s<

ChristitytlewäwätlumalansUöias / Wcm
Christus Duomioll tulduans/ Hckheittä
Mruumillans/Sittcuinheplssnoustwat/pM

tuolemail
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cuoleman pclwst elämät l Jumalankirckancaft
won ain nähdä saamat. Minun majan musia
wuoten/ :c.

IV. Verf.
Cunnia olconlsänlnmalan/Cans Christuxen

Wapahtajam/Ia sen Pyhän HengenLohdutta-
jan/ meitä aina auttamasi/ holhomast / Uscoamwahwistamast / Ettcuinmelcuolemmamailman
waiwoisi/HERranhuonian annani Hengemhy,>
wästaidss. Minun majan musta/ wuoten/ «.

Wijmeistsi Duomiost.
/z7Hristus jaApostolit aicanans / Mailman lös
x>pustwaroit omians / Mitkämerkittapahtu-
manpm/Ihmisis ja luoduis sanoit liki: Cuist nä<«
ky joutumanDuomiopäiwä.

lEsus annoiEvangeliumins / Mailmalle
wmautUuteen/Muttamailma nytsijhengin suut-z
tu/ Mncatzo/ uscosipoispuuttu/ Näistnäkyjo
joutuDuomiopäiwä.

jo ilmei on / SenHErm
siumsHengelltappaain/ Oikeitopettaithe wai-
nowat/ Wäärätnousewat/cuinwiltitzewstt/N:Mailma pahatävnäns pahutta/ Wanhcmbi-
tans wastan ynseyttä/Petost/walbet/wieckautta/
Wa/wiha/waino/waärpttä. Näist:Muodotoindmyös ynsiää ylpevt/ Waatettencumtoind coreut/Paljo puoletoindakin prameui/
Tuchain tapain tyhjä cunniat. NM:

Uickat tawarat tygons repiwät/ Wäkiwalda
mhatkärsimät. Corco corkia on köyhän cuorma/Ahne odotus waiwaisten häwitys< Näist: ,

WieraspidoiyötpHiwätpidellän/ Määrä mi-tall tilwankilwoitellan/ Yliaica /uowuxin juoda/
2)y Hecu-
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Hecumas ollan / huorudes maatan / Msi:

Rauke rackaus/ totuuspois puuttu/ Lupaus/
wala walhex myös muuttu / Näist ei waroi itzeivsä mailma / Eik Jumalan ojet anna.Näist:

Evangeliuminopistoyckäwät/Sillpahudeiis
pyhäxpeittäwät/ Eip tMän oppia ota/ lulkJu-
malatpilckawatjocaaica/ Näist:

Jumalanosa ain unhotetan/Cuinei yhtän Juo
malat oliscan/ Papit pahanelkisild poljetan/ Iaalmuwaiwaisildwähetän. Näist;

Ccmsois capinat/ sodat suuttumat / Wttm
wuodaturetwäsymät/ Monet
xet/Waldaeundaincukistuxet/ Näist:

Ahdtstuxen tähden epäillyxesi / CmckiCansg
cuiwettu pojes/Soisit ennen aicanspois olewa»/
Mullas / Maan allamacawckn. Naisi:

Mailmanpahuden päällecatzo/Armas Auring
paistellans ei woi/Paistens peittä/mustaximuut-
tu/Hala pääsin päiwä/ Meihmsuuttu. Näist:

Cuuitzens usein wmstxwetä/ Tähdetpois M
dellapyytäwät/Taiwgn awutrajusta raukewat/
Tuulettuimat cauhiastmyrstäwät. Näist:

Maajärise/cafwons cadotta/ Meret pachain
mullistuwat/ Wirroistacalaikincatowat/
tzätwiljast poispelettywät. Näist:

- Luodutlopunperänhuocawat/ Pääsmpäiwll
ain od ottamat / Mailmanpahudest pois pyytgin/
Wapax vahain orjudest ikäwoiten. Näist:

Joudu jo tulemas lEsuChrist/Tee loppu M
ilman pahudest / Tule jo Dusmiota pitämän/
Meit omias tygss ottaman. Meille suo iMm
DuomiopäiwH.
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' Mlöin pahat pirun cans piinaan / Helwetm

tulchenheitetän / Cusa kiwus ijäists parcuwat:
Wi/ aijaiorjatoloam / Oi
miopäiwä.

. .°.Hywät HErran tygo temmatan/Tauvanll«w
stcnlloon autuan / Anellalatheljällhshuum-
wat: Pyhä/ Pyhä/Pyhä HErra Jumal/ Chw
siussuo suotuis Duomiopäiwä.

W.c. Costamcanimllutison.
/l>Chrisiirtsinuasmalmista/ Duzmiol/ tuin'

: SillHErraonjowalmisna/
Tekemän Wsenrauhan: MailmantuZelllopet-
ta/ Taiwan/ jamaan pois sulautta/ CuinPie-
tar sanoa tietä.

Torwi sittcuulu corkiall/ Cuin haudoillsano«
man saatta/ .se cuollet caickkylläpian/ Mlssherät-tämaasia. Waan ne cuin elämän cohdatan/sangen äkild muutctä/Pyhäinruumitkircnsietan.

Kirjat myös silloin awatan/Cosctullut on wiji?
meinen ehto; Nijftä caick yiös luetan/ Mitä mail-
ms ontehty. Caick sijnä julki tulemat/ Cuin ih-nHttelMtowat / ElWnstäsämailmas.

Newaiwaifttcuin wainoisit/ TäällHErran
ftnakircasi/ lasynnin syitä lijäisit/ Ilman catw
mustilkiäft/NeChristuxesterolt3taN/laHelw3t-tincaickheitetän/ Perkelein cansia piinaan.

lEsii silloin edes wastajan / Ole camkatkeran -

pijnas:Ettäs nimenikirj oittan/Olet elämäkirjas.
Senwahwall uscoll omistan / EttäsHelwetintukistan/ Oletjasyndinmaxan.

Pilnas ansioll minua tue / Cuin parandZy onSielunhaawat;Nijdsnseas nimen lue/lotcTai-wan ilonsaamat. Ilonsisälle mmuawie/Pyhäis
2)yii «MH



canskijtän sinuasiell / lawoitonwirttaweW.
Älä sijs IGsu cauwan sill/ wijwyttell duomioscantza; Ahdistus on tääll ihmisill', Tusca pacotta

Joudu jo joudu lEsu Christ/Päästä
fas Pirunkäsist/ Ia ijancaickisest tustasi/Amm.

Vies i?N lliez illz.

waiwan päiwän / Mailman yliöalais
käymän. Hirmusuur silloin olewa/ CsscaDuo-
marontulewa/ CaickwisustZ)uo,mitzewa. ,

Taiwan torwi änen anda/ pauhinan haudoit
le canda/ Buomioll, waati Caickiwalda. Cocs
ilma wapistwa/ Costa luotu sn nousews/ Tytist
Duomari wastawa<

Kirjat edes wedettäne / Cuis owat suuretett
' pienet/Mitkä illnas tehdyt liene. Costa Duomar
onduomitzep/SalaisuseaickiilmeneplMlyamat
ei mitän jääne.

Mitän turca silloinsanon ? Keneldä Mos apu
anon i Coschurscastustinwapaon. ,/Cunnian
Cuningas siluri/ Synneiset autuax armosi jumi/
Teet sinä/ sinun tulen turwis.

ArmiaslEsu minuakätke / Minun tähtensänus annoit retkell / Hläshucutminua silllMll.
Wiatoimbaswäfttettin / Ristin päällä pingo-
tettin / Minumbs tähten cusletettin.

Caickcuintulemat candex / Duomar anna ew
nen andex/Cuin lugunpäiwä meillwalkeis. Wä>
riscmbächypääparca / Sydän wapisekyllarca/
Engäcunaan tästä carca.,

Ryöwär catumuxen cannoi / Synnit and<x
andawannoitMinullköyhältojwon anoit. S>

dämen



liancaickistsi Elämästä
dilmem sinuahalais / HERra armos päällen wa-
lois/ Etten uuniscuumaspalais.

Lammas lauman minua pistä / Wuohist pa-
hvisi pojes estä/Andain oikiall puolell olla. Syo-
swhäpiään sitkirotuit/ HelwetintuKenhyljä-
tMCulzuminm can§a siunattuin.

Armos osot minull köyhäll/ NucouxeV turwan
nsyM/Lopull tykönänoll pyydä. Muista pyhän
PiMs päälle/ lostasarmotchwötäM/ Hai-
misell minull wicapäälle.

Ijancmckisest Elälnast.
W. c. Cu,n tirckafi coin tähn coitta / le.

ss"Ain elämän parambat/ Toiwome tol-
asta tulemat/ Cusa meidän waiwam maretan/
Cans iloll itcumcostetan. HErran omast suomasi
öwat/ Maa usi/ udetTaiwat / loisa omat/ usco-
waisctasuwaiftt/kijldäwäistt/ Kirckastcuin Au-
ringon terä.

Colmlnaisuden caunin caswoin / Ilmeisesi ijäti
catzoin/Cunnian Cruunucans candain/Nautiten
Taiwan tawamt/ Eiwihollisicuullcusan / Eik
itcu, walitust/ tufca. Eipä/ eipä/ cuoiematacan/
taicktautuan/eiwaiwacan/caickiowatcadonntt
tauwas.

Wapan wainoist/wäkiwalloist/ Synneisi/su-
mst/caikistwaiwoist/Paitzpelwot/lewoslujas/
Rauhas ratki juurautuas / Rinnat rackaudestpala,/ Toinen toisians wasian alat. Taidot/taiwan/tiedoll taytetän/ Mieletmuutetan/Ratktowitan/ Wiljaid wijsaudell pyhäll.

Ollan Engelitten elss/ Alat autuitten ilos/
M ystäwitten seas/ Sucuin/ sisaritten stu.as/
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mattommn. Tundemattomat / tutux tul/wat,
Caickpysywät/ Pchäinperinnös. Itzilmeiasu»neis Jumal.

Flsu hywpdezis/pyhydens caMa/Sielut/Auu-wit rieniuil täyttä / Ilmei armons alat näyttä.
Kielet owatkerllät kiittämän/ Heljällänell ylistä-
män/ HErrantsittunn!<siaman. Ilosihanas/wäsi)mätä/lacka>naca/loppumata/ Suuttumata
Pauhinas pphäs.

Taiwan cuoris cumajawat/ Uruin uutt wirttH
weisawat/ Cumifewiss/curcuill laulamat. Mo-
nen myös mutcaisill änill/2)nnä Engelitten kiclill/
Jumalat alatylisiäin, Eija/ eija/ cans Enge«
lein/ Catckein pyhäin caick pauhawat/ Pyhä/ Py-
hä/ Pyhä Jumal.SenMsen elämän meno / Riemuu runsast,
Ilojalo/Ei osa iuucan sano: Perät pois puhekin
puuttu/ Nijhing cuincorwiLon cuultu/ Eik Gil-

, mitl ole nänw näitä. Cusa/cunn/ynnäylM
'taicki kijstanlEsusi kyttä / 1101 l woiton wirck
weisain.

Ei taito täs taida tjetä / Eik ajatuxijn woi astu/
Eik ole meill iftnoitettu / Wiel nijta cuin omillens
Jumal / Walmlsian on nautit cunniall / M
pmmärrystylitzräywät. ChristelEsu/IdzMsaitzit näitä walmix/ Weillwalmijnl/ Suotyw
näs Mit nautit saisim j Amen.

Wielä Muutamat
Uudet Jumaliset Wirret

Ijancaickistft ElanM.
Eija,mittHiMa rät innerlig/ lc.

M-Ija minun Sielun jur iloisesi Ia
sangen suloisesi 'llium^en.
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Ett synnin paulat / Ia cuoleman waulat / on
ricki särjet jaelämä luwat / juurarmosi.

Mun sydämen iloita riemuisesi kyll mchta/
Ett lEsiis anda armollisesi Mull tahto ratk
tu,unan Crunun jariemu humun / Ia lopena mi-
,iulda caicken surun ja murhen.

Cmn Lindu wiftrtä suloistll kyll kielell / nijn
stno mun Sielun iloisell juur mielell: OlEsu
mcas / Sull jocapaicas / Olcon ylistys joca
aicajakijtos.

Nijn suuren murhes lohdutunn mull canda/
se iloo cuin Taiwas munlEsuxen- minull anda;
Etten minä huoli tääl mailman nuoli / cuin mur-
Hell ja waiwall minua wuoli/ luurwieckast.

Cuin mieleen mailman turhus tääll johtu / I<fcaicki sen onnettomus/ Nijncol>ta/ lällajav
telen / ja muistelen sitä ilo / cum ijancaickinen
on Taiwais.

MinunturwansijslEsuxenpääl panen / u-
scolla lujasi tciwoden ett saanen / Md lopun au-
tuan / Pääll caicken waiwan / Cuin kärsin
MI / long HErra Taiwan minull anda.

Ilon ijäisenlumal Taiwastsijn tuotta / Cuiil
«tu fyndiänS catkerast ja luotta hänen armons
tääll / Ia hvwvdens pääll / cuin pysyn on ijan-
ccilcklsest wiell ia aina..

Cuin spnnitsydändän surkiastMcaiwa/Coht
ajattelen aiwan ahkerasi sitä waiwa / Cuinkär-
fti tääl juurRistin pääll / lEsus cuinwerßänsWirutta wiell / minun puhtax.

Ei taida tuoni eikPerkell sillen cadotta / SilllESUS on wattan heild caiken pois ottan/
Z)ymj Ia
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Ia Mjimtseldcosklähden tääld / Hän saatta mi,
nun elämän tieldAututeen.

Cuin culda jghovia juurihanasihelotta/ Nijnwijmeisnäpäiwänrijldä kirckastiuur totta/ Munrumin wielljaTaiwasasiellpaisia / cuin armas
ouringo Mll walaise.

SUtilljuurkirckastkijlbäwäll/watettalEsus
jaautuden hamell puetta / HänenMorsmmens
jhanaist!?s/Iacansans ijäti iloitaxens wie cotians

Siell kirckastcuNastonrakennuspa muurit/
Calleista kiwistä perustus on juuri/ Siellä ilo
paicas on hupa aica) Engelit weisawat eikälacka
juurhelW.

Nauha ja riemu ijancaickinen on siellä/lEsus
meild hywä mitäkän ei kiellä. Siell iloitan sekäweisatan japalmu käsis ainriemuitan eik lama.

Eijachjosca se aicaaumaZ pian jouduis/ Cuin
lEsus meit omians poisnoudais/ Ia caikm
waiwan juur armosi aiwan ijancaicklsyi IloxiTaiwan/ jallmuuttais.

AutlEsuettwalmit olisim/ lawahwas/Wscos sun tulemistas odotaisim/Cuins mhdot/Meittygös rietä/ Ia oikiattietä/ Nijn ijancaickisem
Iloon wiedä / Ia Amen.

W, t. MiggörstooriustochGlädie / «.

suloisutta / Costan ajattelen/
Jumal caicki muutta/VydämestRie-»

muitzen: Cost Taiwan za MaanHCrra/Wasto
udest udista / Kircasia Kirckar kerran / Ia caicki
rsunista.

Uden auringon anda / Jumala paistaman/
Cuu ja Tähdet walon canda / Ilmeiscst iha«
My. Nijn corjax Taiwas näyttä / Kildäin

kirkas
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lirckaudest: Että st ilsll täyttä/ Sydämet su-
loisesi.Nijn caunix caicki teke/ Ia corjaxHErra suur/
Että joca sen näke/ Riemustaraukejuur. Coco
niailma hohta/ Cuin Cullal silattu / > Cuincalleil
Kiwilcohta/ laPärlyillcuwattu.

Nijn silloin 110liene/ Ettei tääl arwata/ EikH
ykäntienne/ Mihingänwermta: Waan täyty
Modotta/ AinDuomiopäiwänast; Silloin
HErra osotta/ Meillwoimansawarasi.

ItzHEßra iloo jaca / laHaudoistherätta/
caickcuincuollunamaca/ hänetenswedättä/ Ia
heljälltorwell Taiwan cunmancuulutta/Lopelta
Mmwaiwan/ Iloon meitistutta.

Meill Ruumin jällensanda/ Ia caicki jäsenet/
Cauninacoeooncanda/ Mullasamädanct/ Ra-
kendaHEßra suuri/ Niin kirckastpaistaman/
CuinAuringomenjuuri/Walkiasiwalistaman.

EngelinsChrisius totta/Lähettä lepyistsl/Cuin
meitä »vastan otta / Itze myös ilmeisesi/ hän meitä
cohdenculke/ Ratktaiwan joueolla/ Ia meitä
Mnssu!ke> Ihanall ilolla.

Achautuastlloaiwan / Chrisiusta cadzella/
Cuin aw ais meille Taiwan/ Werelläns
Cuin tullan Taiwan Salijn/Prophetain/Mar-
tyrein/ Patriarckainpyhäinparijn/luockoonAo
postolein.

Ne silloin omistamat / Meit omix Welijrms/
Ia meitä cansans saawat / Nackast riemuita-,
xens; Christuren oikiallKädell / Nijn cunnial
culjetan / Tullan Talwasen tähdell / Aututen
«etan.

Ay» Mkil



MelLCHristus sanoratki / Cuin oikialolew
ma: Siunatutpitäcaicki/ Tänrygon tulemani
Perimänllocanstn/ Taiwasa tousest / Cuin
teille olenansain / Nautitan ijässtst.

Jumal myöscoston anda, / Tain pahan MG
man /

man. Siiloin Jumalamuista/ Caickulcocullao
-tut/ Ia tyköns pressuista/ caick pahan tckiät
muut.

luur lulmar idzens näyttä Puolelle
mal/ tuiman duomion täyttä/
hinall/kirotutmcngätcaickiHelwetinWalkiclan/
Keitcauhialltutell ratki/ ijäisest waiwatan.

Silloin meit Jumalsäästä / Perkelen pauloin
sia/Tuscast jahädästpäästä/Cuoleman maarasta/
Ahdistuxestjawaiwast/sodistjawainojist/ Näl',
iästia callist aiast / Cuin meittääl Miwaisit.

Silloin Christus meidän HErram / Morsian
mcnskircasta/ Wiedäxenscotiakerran/ Pois
caikefttuftasta. Nijnsuurelliloll wiedan/ Hän
HErrancunniaag/ Ettei täällcucan tiedä/
caldaist oleman.

Näin Morsian totta tuodan / Cotia Christu-
xen / Cunnia ja suosiosuodan/ tykönälEsuxcn;
Saa nähdä silla haawall / HErrankirckauden/
lot eli Uscoll wahwall/ Tääll toiwon totellen.

Ei arwa cucan totta/Cuinglsäsuloisest/Mor<
fmmen wastan otta/ Sylelle suloisest/ hywäillm

Taiwaftn talutta/ Perimän totisesta
yäistä nututta.

Caick Engelltmyös mullan/ Suloiftstlauw
wan/CaunemastcuintHälluullan/Rauhajulisia«
wan. Caickcuin on Luoja luonut/ Iloidze iloisesti

Ett

700 , IjHttcalckiseff^
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Ett päsinPäiwän suonut / On Jumal julkisesi.

Morsian st silloin totta / luur mielisuosions/
long Istn rackaus tuotta/udisiain olendons. Ia
HEcraneunlange/ Maahanjuurnöyrästä/ Ia
Wtä suuresi sangen, hywydens edestä.

Mötyill WllHErran / Armoo myss ylistä/
long caut on tullut kerran Wapaxi jynnistä:
Tunnusta caickein cuullen / Ettei mahdollinen/
Ollut yhdengän luullen/MorsiamexlEsuren.NijnlsäPoimnscautta / händvlösoMda/
Amutenedesautta/ Tälltawall lohdutta/ Hl-
wös epäilkö/ waickasOletollsyndinen/ Sinun
syndis maroi caicki/ lEsuswälimiehen.

Ollesas mailmas armon Sinulleofotin / Su-
loisesi Sijpein warjoon/Ainsinun corjaisuuPääl
Min Poican annoin Edestäs naulittn / Cpin
sinun cunniaan cannoi / Taiwaftn talutta.

Etteshywyttänhyljän / Omax wahingoxes/
Waan Ustoitcautta Mljän/ Tuleman parhaxes/
Ei taida cucan estä/ (3?ua iloon menemäst/ Poi-
can on sinun pestän / Itzellensijäistst.

Senolen minäpäättan Armc sian sinullen / ja
sinun olen sUtän / Morsiamtx PoMlen; HIH
omaan anssoos luota/ Silsulastarmostan/ Olen
suntsdeltuottan / Autu«nawäraan.^Niin Morsian maahan lange / Nöyrimmäsi
Caswoillens / Z)!istä suuresi sangen lEsusta ilo-
Ms/ cuin hänen Werens cautta / On Gynneist
puhdistan / IaTaiwan ilon auttan/ Corgottan
lunniaan.
' Ei Jumal salli nphki / Morsianda Ty.
tärtäns /, Itcu pisarat pyhki / Pois hä-
nen Postistans / Pojallens awior otw /
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MdesH oleman/ ijäistsllos totta / Nackastrie-
muitzeman.

Ihanasi ilmeiJumal / Morsiamen caunisia,
Silkill ja callill Cullall / Hamen myös udista/
Sormuren Sormeenpaina/Aill haluns ofttta/
Autudenarmostlaina/ lawiatunhotta.

NijncunnianCrunun anda Kirckaimast ml-
lasta/Morsiamen pähän panda / Ia julki julista,
Sydämenshalunrackan/Syleillen suloistst/Ei-kä silt ijät lacka / Händä hywäilemäst:

NijnParadisijn pyhään/ Händ silloin talutin/
HäähuonesenjuurhywänSisällejohdatta: Cu«sa sijtilo pauha/ Ia rackastriemuimn/ HErran
hywyt iarauha Uisest nautitan.

YliänChristuxenKylken / Morsian sit
män/(Cuin ei handcostan hylkän) Ilollalijtctän/
Silloin meriemun samme / Ia juhlan julkistst:
CaickTaiwanjouckoAmen/Weisazuursuloistsi

Morsiamen Sydän pala/ Silloin rackaudest/coscalEsushändälM/ Ilsllaijäistst/ Silloin
hän ftapi siellä/Edestä waiwansa/ Cuin olikärsm
Mlä/ murhes jakiwusa.

Caick Taiwan tawarat peri/ Riemun jacuw
nian cans / Eikikänänssijteri/ Suloisesi sulha<
sians; Wsan hänen cansans pysy / yhdes kiw
kaudes/Custeihändcucansysi/Poisijancaickisest.

SielästenEuullan laitan/ Engelit laulaman/
Siell riemu Wirret taitan / Ia laulut lauletan:
Cgick Pyhät yhten pauha/ Engelein juoconcans/
Julista ijäist ruuha/ heliällHnelläns.«ZZielllloll weisat saadan /

dolla/Riemuisestlaulataidam/RatkTaiwanw
walla/ Wsisaman usill Mckll/ HErra meit opet-

ta/
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tt, IarlemullisillMielill,!/ Laulaman totutta.

Et sitä 1100 wielä / Ymmärrä y/ikän. Se
salattu on täällä/Mi päiwän wijmeiseen. Eitai-
tawingan taida/ Werrammihingän; Eikäkä-
sittä laitan/ woiwieläwijsaingan.

OoleCorwa cuullut/ Ei nähnyt Silmäkän/
Ei olis kengän luullut / Sencaltaisi löyttäwän,
Cuin omasHERran Huones / IhanallIlolla/
Jumala meidän suone, Caswoihinscadzell«.Siell taitan tuta oikein Pyhä Colminaisu.us/,
Sydämen täyttä caiken Jumalan mckaus:HEr-'
ranMajestet siellä/ Tyst/ Corkeus/ cunnia Tie-
tön/ eikllo kiellä/ Lapsildans Jumala.

Nijn täydellisesi tienne'/ Hän caicki sanallansPäättä ja idze liene / Caikis caick woimallanst
Ia hänens lahjoi meillm / Canscaikenhywyden/
Guloisest siuna siellä/ cautt Poicans lEsuxen.Jumalan oman Pyödän Tykona taiwallist/
SielEhtollisia syövän/ Hercuista makeist. EIH.mänpuustaratki/ Merunsastrawitan/ Elämänltztest caicki / ijäti juotetan.

Caick mitä Mieli teke / Ia hala sydän wieli
MilHErra anda käke / Eikkieldä keldän siell/
Isng edest händä caikin Lackamat cunnioitam/
Ia toinen toistamratki Sydämesiracastam.

Utt Wirttä caickein pyhäin Cans siellä wei-
samme/ MistystHErranhywän/ Nain iloll lau-
lamme: 'Cunniaijätolcon/Isäll ia Pojalle/ Kii-tos caikilda tulcon/AinPyhäll Hengelle.

Taincaldmsella Wirrell caick Pyhät pauha-
wat / Kijtoö jaCunniaHEnall/ lackamat lau-
lamat. Suremman Ilon siellä / On

andawa / Cuin Uscois cucan täällä / Ensingän
«lm«n. Toinen
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Toincn samall Nuotill.

Atk nemullisellMielel / Iloisan Weisailen/
/ Cuin näit ajattelen,'

Ia sielunidzens suista/ Poiscatowaisista/ IaTaiwan meno muista; Ain hartast harrasta.Ei epäilyxm länget / Tääll mahda yxikän/
Waick Mailmas cowin sangen / Waiwoillg
waiwatan; WaanmahtaßHins canda / Iakärsi cowutta / laHErranVananandaSy-
dändäns lohdutta.

Se cuiniääld tahto tulla/ Taiwan Walda-
cundan/ Sen täyty murhes olla/ lapalionwai'.
watan; Waanedestealkmmurhen/ Onhänell
andawa/ Taiwasa Ilon suuren / HErra cohtjoutuwa.
. WaickMailma meille waiwan/ Tääll ftatta

kiucuisuns/ KB costaHErra Taiwan/ Senzällens wihoisans: Kyll hän wiel kerran herä/
Caick oikein Duomitze / Ia anda ansion perän/
Ia raseast rangaise.

lotcHMran sanapyhä / Tääll owat
net/Nijtki)ttäHErrahywa/Waannecuintotw
net / walhettaracastaman / Ia sanawainoisit,
Helwettinsyostänhamanwaiwattawaiwaisct.

Kyll Z)lkä pian mullan/ Mm tygsns huucao
wan. Suo Jumalmeidän olla / Händ wastan
walmisna: Ettei meildmitänpuutuis/ CuinD
lointarwitais/ lostsulhameihinsuuttuis/ Ia
Olvi suljetais.

Estettenhuckaiseoscan/ OliuaLampuistami
WaanwoisimwHlttätustaNa/ Ia elä uscostm/
Iacansas 1101 l suurM/ Hsässlin culkea/ Ok syw
Il suuMmurhett/ Saisulos sulkea.

Cunw
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Ainmgascohta käke Wieraitans catzoman/

long warettomax näke / Se ulos suljetan / Hää-
watten Moi n päällän/Suocon 01l Jumala!Iong
cautta tulen säällen / OnUsco oitia.

O HErra pidä aina/Meit oikial laidalla/Ehri»
siemullarmos laina/ Ettensaisharhailla: Anu-
Mvahwan-pysy/THällpahall ajalla/Ettperäs
mahdankysy/ Ain hartall halulla.

Autetteiminua psttäis/ Mailman cawalus;
Eikcadotuxenwetäis/ Mällulcocullaisus: An
häjynMailmanlaata/ lojuonisicawalist/ Iamcilätygös saata / Jo joudulEsu Christ.

Mjoftalumaljoutuis/-Jo duomiotekemän/
Ia meitä tygons noutais/ näistn elämän! Acl>
jostaMorsian wietäis / Tääld cotiaCyristuxen,-
Sijttenwastllotiettäis/CanScauninKijtoxen. °

Nytt loppu tämä Weisu / Suwesta suloisesi/
CohtHErran edes seiso / S'aam juurilulkisest/
Unhottain caiken waiwä: Ia ijancaickisest/ Nau-
titzemriemu Taiwan/ Amew luurtotisest..

W, c. Jaaför tlg O Gudh klagar / «.

/Q Un edests walitan Christe/Mun suurta suv?>Vkeuttan/ loca mun spdändän pistä/ Pistä/
Tue mun heickouttan.

Ett'mailman meno on turha/ Iamonen pettH-
wä / Cuin tuotta myös minulle murhen/:/: Sijs
olen sen jättämä.

Nyt tahdon ylönanda Mailman / juondens
cans/jaChristuren eteen canda/:/: Munputoxen
aiccmans.

Mtämull lumallsuspi/ Sijhen minatydyn
tääll': Josristin malian mysstuopi/:/: Nijnluo-
tan Lunastajan pW.

Auta
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Auta PyhäHengi Jumal / Täsäticsmatca-M?st/ EttEvangeliuminWoimal:/: Waella!-smuscontiet.
Ocorkiacolminaisuus / Sunpäälles luotta-

nen/ Waick' pahuus lewiäld' paisu/:/.- Amarmos loytänen.
JosMailmanmenoja tutkin / Mjn tlmnusiatiedän sen/Ey käändywätmonihin mutkijn/:,:Ia

saattamat ahdistuxen.Tääll häpiän/ cunnian wälill/ Täyty mun ole-stella; Waan joskäyn Ehristuxsn jäljil/:/: Hänpita mun tallella.
Wanhurscaus jarauha Tulemat lEsuxeld'/Waick' cuinga Mailma pauha / :/: Cuitcnginsaan lewon häneld'.Hän on mull autuden savwi/ Munkilpcn/ cal-

lion: Cosc' minull on suuri tarwe/:/: Nijn hä>nts on apu tarjon.

Jerusalemin häwityxm Historia
Winefi tehty.

sn tosin itzesiäns / coottu cocoonjzt«>
A)Mäns / leruftlemin lopuji. ludalaistex
myospaatumast/Ia caickein maahancaatumast/
Joit ei heill ennustett hopusi. Prophetait eihe
totellet/ Chrisiust ei paljohywäillet/ locaheitKsyneleincan^g/catumanneuwsjawäänsi.

Itze sijs HErra monda wuot / Tunnustähdeihsill etzestuott/ Ain Armojans tariten heille. Ett
slisit oikein Wndynet/ laeivchudesans nääw
dynet/ Waan tullettotuden tielle;
listämän/ Christust julkiMistaman/ Waanhe
yäit wihaisit/ wäinoit / Sikl combistuit cowin
wgiwoin. Cosc«



I/ruMmin hliwttöM. 767
ssosca lähestyi suun tusca / loca nähtin cuitt

laisttjmir julkisesi/CestustawastanWaldamiest/
Keskenäns capinan nostit/ jongahe pojescarcotit/
Dpijleill peräli tarcstit/ WijsituhattCestuM
Wihti / Paetes silloin hacattin mcki.

CostaNero tämän tietä sai/Ett tehty oli murha"

tai/laKeisarm Laki lastett/Sanoibän sota mie-
Men?/Tulkeill puhui jakielilläns/ Nyt olenmi-
lii Götaan lMstett, Wespastanus joudu jo/
Syriasta sieldä wäke tuo; SodanM/Muttbeidänpitä saaman palcan.

Ddalaijet menit Astalon /Kehuit/ tääldä ms
»voiton tuom/ Ia caluacalketi loill poi-
siam ms pöispuolestam/Wihollifttestämhuoi-le-
stam/Ehkcumghe olisit wahwat/ Mutt eisieldttiondapalainnut/Eikhewoisten päälle carainnut/
MjsklMnd tuhat sieltä/ tapettin jalystin tiellä/

Wcspasiauus woimastans/Galilean kijrutti
tohdastans/ Sillä slelotipallowäke. Poltti ja
tnuchais monda Miest/ Waimotja Lapset andoipiest/Wielä sittekin cuolemans näki / Mijsikym-
Nndttchatludalaist/ Ilman pbtäkän «nn-ca-
laist/Ilman myösWaimotjaTapsit/loit hejal,-
»voistkiwijnkropstit.

Einuorteikwanhaarmahdet,/Eiyhtän Lässa
carwahdet/Sill st oli juckia leicki. Cuus tu-hat nuortaMiestä sitt / Lähetettin Achajan nijst/Zhtä Niendä caiwanlän poicki. Collneknin-
Alidtuhattmytln pois/, s.«uris-tois/ Wijs tuhatcuin näki hätäns/ Cadotti hei»««n oma käteni '

Z s Cum
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Cuin Nyswarittämän tietä sait/ EttGalileason tehty näit/ lewsalemiin.cocoisit heitäns, Siel-lä hecauwainmuchaisit/ Ia toinen toissns jur,

maisit/Wälttäin omia päitäns. Weri sielwuotiwckamat/ Eipääsnytmondahackamat/ Emck
Cansa oli suures waiwas / Ettßpöwärit rys-
wäis japauhais.

Jumalan Templi samaistin / Pappein pääsi
hiuxet tLhwastin / Werca oli Templi täynäns.
Caxikymmend tuhat HErras miest / losepbus
tumnlsta/joca ties/Ett tulitpoispäiwild päänäns.
Siell oli hätä hädän pääll / Monoa waiwa hcit
waiwaissiell/ Wihollinenwihainenedes/ Ca-»
pina / Nälkä Caupungin kädes.

Snt Gadarenit sanoit näin : Olcam miehetkäändykämpäin/Lyokämmelujasii wastan. Me»
spasianustarckaMies / Heitwastancohta
won ties/Etteipäästänyt yhtäkän Lasta.
kymmend tchatmaahan loi / Caxi tuhat fangyi
poiswei/Loputjotceijoutunttkäshn/Upotithw
tänsWirtom ja Wesijn.

Titus sttyly Sotamies/ Taiten sstarcanmui
wonties/ Cuing Jerusaleminsulki/ Wallithän
wahwistwäkincns/Grawitmyöscaiwatymbä«'
nns,Etthätä nähtin z uM. Nällällheit aiwoich
dista/ Ia siihen neuwöns wahwista/ Ett heidän
ftnä kijnni nappais/ Ia jocaitzcnhengentappais.

Cosca he näin olitscanyatut/ lacaikildahaO
roildfangatut/ Nälkä siit ftudm wierax/ 3>ol<
,lut nutancnsingän / Z)htä leiwän pala semmew
gän, Taickmuutatehtäwäteuvax. Eiollutwaw
Wanhemmall,Lapstll Letpä anda anowal!/
tä cuin olis tamnutsy ödä / Mutt täydyiLasia
nowat lyödä. NM
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NMHeit waati huiffiman / Ia M nurcka

nuijiman/Eipidetty lucku eli telke. He söit sitä
mincmchista/ lacamicarwatpöyhistä/ Cuin oli
omaM. Hätä on ollutheill saneen suur,Tämä'
on totinen tosi juur/ Ett moni söi mjtäOlki/ Joita
hän jalwoillanspolki.

O sitä waiwa waikiat / Ia itcu wirttähaikiat/
cuin sildä waimolda cuulttin/loca oman Lapsens
cuoliaxloi/ Ia sijtä cohtapuolen söi/ Cuin wan-
haj' elämän luultin. Mutta Sotawäeld toinen
puo!/ longazälkenhansuuresthuol/ Häneldryö-»
Min jamietin/ Cohta myös makiast syötin.

Ananias selkiäsi tunnusta/ ett sata tuhatRuu<s
misia / Hän on silmilläns nähnyt. Wisitoista-kymmend tuhatta / IstcaTltus aicoi murhatal
YMtennsn näännyit/ Toisteisiin saatu
«Ii cungin työtä/MPäiwä sekä Yötä.

lolcataasCaUpungistcarcoisit/laTituM
Leirin packoisit / Fangiuten heitäns Heittäm/Tu-

. hatsiellä sittyl)tenZ)ön/ l.Sanottin
caickicahtia/ Huowitcuinolicwartiana/ Nijw
etzittinCuldajaRaha /

misten mahan. >
Satatuhatmyöspojeswei/ IaRutto tautss

maahan loi) Ainajallseitzemänwijcon.
Dnkymmend tuhat wielsijt/ Myös Rutto tauE
maahan lijt/lotchyliäisit Jumalan iijton. Sitecohta caupungi woitettin / Ia sanoma Kellot foi>ttttiiu Caick ylösalaisin syöstin / Templimyss-
maahan loytin.
.AlWndrWtlähetettin/cuin carjachell ajettin/
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Seitzemän toistakymend tuHatt/Caxikymend
Hattcanettin/lalopeurain Luolaan annettin/Ia
muidenPetoin murhat.Mdestä ainoastPenniw
oiiheillnijn halpa/ Si>! maxettintämä cauppa.

NytHn täs lyhykäisesi cuulla saat/ Cuing
Jerusalem on maahan lyöt/ ludalaifet julmast
cuolletMix ei he sana totellet/ Opetuxia wasian
otellet/ Eik Jumalasi mitänhuollet; Nimlu,
mala wieläkin costele/ losettsinä händHtotw
le,Kyllä hänwiel Tituxenlöytä/
null pahoja töicä.

Sill opi hywä CHMtt täS/Pyydä Illman
lanSana ollaläs/ Hlä händ pidähalpan/c°!c
nain on hacattuwiinapuwOxilla täytetty Sw
denSuu/ satzttteilumalqnnasinuasalpaalii

Asten wedet Chw
stuxen Tiell/SM pyydä händ seurat aina/M
Taiwan mnll jällenslama/Amen.

M surMwtt Weistt.
Sieluni-Mken nyt pian/ Tuli My

«.^sangenrastasi/ Cuinhänentääld ilo sian.
Tahtowiedä täst tuscast, Courat cowat oncuo>
lemall/ Ne Sielun Guumisi otta/ TääldpO
wistsangen äkist/ pois täyty luopua cohta. ,

AM iollem ajattele / Tule meill Tuom
rax/ Eihän Torwella soittele/coscnmm tahto
Teurar / Nuolet cowatammut owat/ cuincam
maahan caata/ Wanha januor/ pieni ja suun
Einijtäwälttätaida< -

.

täällmullaxi tule / GYwall chsam
Sandaan/ Caickeläwätsitä Cuin mA
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Mpijri canda/ Ett synnillännäin plitzen/ Olen
cuoleman tuottan/ Waan Sieluni on wienyt
jloon/ lEsus ,ong pääl olen luottan.

JumalanEngel ottsnut/ Senilollombiwa-
stan / Murhen lloxi muuttanut/ Pirun pauloist
pelasian/Mutt Ruumis tääl/tämän maan pääld/
Melle pannan muhgan/ longylitzemoni sure

laula.
" Alasti minä Mailmaan/ olenjamurhell syn-
dym Tänne sysätty waitvahan/nijncuin yri lindu
Imdoon/ Tuscatcowat waiwan owat/ Tääll
M.ull sangen rascast/ Nyt cuolsmawaati mi-
M/Tääld caikenmailmanmatcall.

Riemust en paljo tietänyt/ElWni täsä ilmas,
Sill.itcull olensyndynyt/ Murhell elänyt mail-
Ms/Nytmijmeistid cuolemaärild/ Tungi mi-
millitzenswjwax /Se Sieluni koht Ruumi-
stani ott Löi minun maqhan martar.

Eicuolemastayxikän/ Wapahtaminua tai-
tan/miehen/ Lapsen eik ystäwän/ Sill tullut
olijoaican/Ett fuolema minun cowan/ Sol-
meis siteillä sitkeil! / Ilman armot wyimanpoiy
O/ Ei auta ehkän itken.

Tunnen todeft ett kylläkift, Nyt Clasin onu-
losMsnut/ Sen cauhian nisun nyt tegin/ lost
eikengän ole pMsnyt /Kylmän maccm täällPaa-

retten pääll/ Pois erisi SieluRuumist, En mur-
hett sill ena itcua tied/Piiäsin wihamehistjulmist,

Alaspäin on pääni camnut/ 3)Zullax ja tuh-wax tullut/ Ruumin on peräti maatunut/ Cuinen tääll oliscan ollut/Wijmein sywäll mins maan
Wll, SyostänMadoilda sy<ltä/ Näin nvt lä-
tWMmlman tämän/ Eik paljo panna myötän.

Ziitj HE^
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HErran haldun annan sinun/ Minun Puoli,
sanracas/ Ett enä tääll näemlnu/ sywällmaasa
m:nämacan/ Nytsinustaeronotan/lätänsmun
HErranrauhaan/ Hlämurhentääld
ten / Ann sinuas saatta hautaan.

Emanuel cuinminunlunastan / OnWstsi cuo,
lonwaiwasi/ Hän Sielun on nytomistan/ Hcw
nutsentallellTaiwas / Siell on 110 jota sano/
Ei taito eik toimi taida/Johon pääsin pirun käsist/
>a osaisin oikian laidan.

Nyt myss sinun armas Poicaisen /

tahdo sinuaptttä/Hänkyll surun pitct sinusi/Mm'.
hesiloximuutta / Hengi Pyhäwoimall hywäll/
Sinull Lohdutuxen tuotta.

Rastasi muchen sinuas waiwata/ Hlä minun
' tähtenanna / GiNEngelildSieluni caimatan/

Ia tallell ilohon pannan/ Pyhäin paris Taiwan
Salis/ Olenilosasuures/ Muchenlacan/ etten
awat/ OnEngelittenCuori.

Yhteisesi ttidänlumalan/Käsin annan jalM
han/ Meljen/ Langon ja Sucun oman/ En tääll
wiiwy sill cauwan / Minä täs Ties olen
mies / HErra lEsu minlla auta / Sielunipääsi
eaikesihädäsi / WeresjaPinias mutta.

CaickYstuwäni rqckahat / Hywä Mitä teill
sanon/Ei suremantarwitrastahast/ Mlltzc minun
<ron/ Tiedän todest ett iloisesi/ läll toinen toistm
löydän/ Taiwan ilos Pyhäin elos/ Riemuiten
HERran Psydäll.

Is nyUackan pois laulamasi/Sill lännen oindi
äänen/ 'KytosJumalanTaiwasM/ Oanecan
caickzältinjäänet/ Hän waiwoifia meitwapahra»

Rep»
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Rcpi pois cdesiäm paulat / Hand pyhät caickylj-
Mvät/ jaMeluja laula/ Ämen.

Wirret
PcnWn Pijnast jahyioäin Autudest.

§l?Hminen / jong Jumal loi / Cuoleman itze
Mpäällcstoit/ Etkös ijäist elämät/ Annamen-
nä sydämees? ' ~

O joscassen tiedaisit / Sinnes ainariendaisit,'
Mailmallisi wälttäisit/ Catowaisi carttaisit.

CaKoisitmingcaldqi-
himot Hillitzisit/Hecumatpois heittäisit.

Syndismickicatuisit/ surkiastratksurisit/ jotc
tpöl/saml/ajatuM/Nuorna/wanhätehnyttään.

Nijncuinpahain rangaistusi/ Cauyiata cado-
tust; Nijn ci ijäist iloa/ Taita ulospuhua.

Sielu jälken cuoleman/ Cohta ombi tulema: .
TaickaWsen ilohoon/ Taickaiiäisenitcuhun.

Ruumis coscahaudatan / Sielu ei niitän cai-
wata/ Sijrtyik ilosmhan/ Elickpirun piinahan.

Ehk sucu teke surullisex/Muut myösitzens mur-
hellisex: Rijstawaiwoinrijtelewät/ Wiha/wai-
no pitämät.

Coscajocucuolepi/ Tääldäpojeshuolepi/Kyll
on ijancaickinenSia edespysywäineN.

Peijaisichkpldecän/ Mstämitiloitetan/ Euollu
paiHnspitäpi / Sielu siasans pysypi.

Catumuseisitauta/ Palata eisield taita/ Ei
ole lvarawaelda/Poijessieldä paeta.

Ehkä ylös istliisi/Alaspäin ehkastuisi/Edeskäy-
dä Wetän / Duomiolle tuotetan.

locei täällä ollesans/ Nijn mysstääldä cuolle-
sans/lEsustmnaarmiast/ Etzinytedeswastajax.

Cunqaraucka culkepi / Duomioll cuin tu!evi?
En-
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Engelitedcs tulewat/Suru-suull ehk sanowat/

Syndein suurta syngeyttä/Duomionangarutta.
'

Caicki myösluondocappalet/Syndistn päälle
.
fandeie/Wtcapääxipäälistx/laDuöqrintotiser.

Omatundo myös tunnustaDuomion menonw '
dista/Oikiä sangen olewä/ Itzms ftppäx tulcwä.

Costa sit pirut näkepi/Cuinhänd pijnatMpi;suruunsraucka raukene kiwus waiwas waickme.
Hywild sitten Hyljätän/Parijn pahain teljetän/

Sieluparca paistata/ Helwetin iärwen heitetän.
Cusakipukijnitetän/Waiwaisusmyöswahwi^

sietan/ nijncuin Abrä todista/ Ei sield uloslasteta.
Woilcucawoiluetel/ Cuca ajuajatell/Cuca

maltta mainitaKipu Waiwa Munat!
lotcaDuomituiltuKwat/Isäisestcuinkituwati

Cukinjäftnäjärjestäns/Nijncuinsyndi tehty on.
TulijaTulikiwi/Liecki ja pirun pijli, Sielu

pijnas pitäpi/ Ruumisi waiwas waiwapi.
Madot/ Pirut/ LolMrniet cuohuwat tulists

järwes: Alaistus/tusta puuttumat/ Nälkä sa-
wu sammumat.Näin on Helwetin pimeys/ Pijna suurisuo
keus/Cuin Maan/Taiwan leweys/ lärweiw
mercinsyweys.
Waan ei wielä wermtta<Näihin taita kerrata/

Näitäpwijsattutkiwat/ ne.owat tutkimattomat.
Niin myös pyhäiniloa/ Taiwallistariemua,

Taidakengän sanoa/ Eikä ulos puhua.'
Jumal julkisesi nähdän / longaedesäkäydän,

11-'', ilman lackamat/Ritzmussuosios suuttumat.
Ay autuain olmdo! Ab autuaincuolendo!lov

fa tulit Tuonelaan/ PWteloonparembaan.,
E»
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jahyVainAumdelf, 7'
Eisielketänlykitä/Eikä ulosjysitä, Eipä pel-

ftpiMäkän/ Eiwalitustwachoillacan.
SielonEngelitten Chuori; Wanha ombi

Mi nuori: Cauniscaiketcaswoilda: Ei cuole-
matcuuluckan.

Elämä ijancaickisest/Hywyt alinomaisesi/Tai-
wascaikilltaritan/ 110/mmu jaetqn.

Ei tMätaita cuulla/ Eikä puhua suulla:
Mjttesesm tietäpi: Costa sinne tulepi.

Cuinga pahain parista/Jumal omans pelasta:
Taiwan iloon elämän / Christuxe cansiapenmän.

Näin nytkirioitusosotta/cuintäswirres tuu-
letta: Pahat pannan pijnahan/ Hywät ilo
siahan.Pitä sijs meidän oppiman/Hywpteen totutta-
man/ Syndi sydämesi catuman / Costa wicl
Mlolemma.

Hlkäm eläkö cuin juhdat/Pahuhesaine tuimat/
Ettem tulisi julmaan/tulisten uunin rumaan.

Ander syndiämanocam/ lEsust aina muista-
cam Taiwalisi ajattlca/ Sme meitäm suistacan,.

Mailma pojes catopi/Cunnians can§a haiopi;
locasenpäalluottapi / Pijnaan itzens tuottapi.
Elo sijs liancaickista/110 ijäistTaiwallista/Nu-

yma/wgnhan eläisäm /Pitäkämsydämmesäm.
Nijn me cuolem cunian/Tul?m sisäl tuonelaan/

HErrancansiacaunihin/ HErran can§acaiketi.
Jollekiitosi loppumat/Weisam ilman lacka-

mat;PyhäHErraZcbaoth:Pyhä/pyhäZebaoch
Leffein jaorwoin lohduttts.

W, c. Mielen mir suret mailmanpää! / lc,

kM witz'ist/Io alusi ijäiftst/Cosclhmisen
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loit / ja yhtän toit / Hetkee yhdes elämän soit.Cuolerna/ jongsynnin tähden / Annoittullacaickein päälle/Eroittapierän:Sie!ull eron/Ruu-
milllewon/ Waanjänellsurkiansaatta menon.Näin on tapshwnlacobille/Silltviarchalle / Cuinero tulißacheiild / Se pois
huoli/ wirasans euoli / Waan hänell ja sitio°ilsuru tuli.

Cosca myöseli Elias / Sareptan waimo suuores waiwas/auttajat kyllä caipais: Eine puuttui/
elo muuttui/ Elämänlapseus can§a suuttui.

Waaneiwtklänäihinloppun/ «Hill tulemuill
kyllmyöshoppu / Cosctoiselde!oloppu:'Sckä
Lapsill että wanhemill/ Suru yldäkyllämolemill.

Mutt cuitengtäs suures surus/Wirwottacam
itzem wisust/ Että lEsus Christus/ Orwoi auttH
pijnans cautta/ Lestein murhen ilox muutta.

Ylönannettu Istldäni/Eroitei olenHitildäni/
SalwpiDavidl: Waan wastan otti / awun
tuotti/Jumala jonga päälle luotin.

ludit/ Hannat jaJacobit/ SareptanLM
jamuita nijt/ On Jumalauttan sijt: lotcrucoile/
nijt cuuldele / Iaawun heilletuottele.

Usco sinä mysffin lujasi / Hlä sure nijt nijn suro
kiasi/ lotc pääsnet on waiwast: Omans otti/
lainanswoitti / Vljallcuin eteen asetti.Kyll sinlia sen wuoxautta wiel,Sekä tääll/Et-
täTaiwasa siell/jos py,yt oikiall tiell:Kyllä suitta
murhen muutta/Ia wijmein iloll yhteen tuotta.

Cusaomasedcsaslöydät/ Engeleincanscauo
Mkäymän/ Jumala myös nähdän/ Lapset/ Su-
gut jamuut tutut/Owat yhdettäkän surut.WaansilläwälillMsästääll/ttett)öszaluota

HErran
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Mrcm pääll / Nijn sinä tulet jM: Wältrict-
uutjahaureut/ OsotLähimmäiseslaupiut.

Lapsts caswat pelwosa/ Ncuwo, har-
joic hywisätawoisa/ Cohta nuorudcsia: Nijn ai!-
dapian Jumala ijan/Taiwas yhdcs asumasian.

MillM Cuolemast Lohdutus.
W. c. Smu ilon edell /

Christityt caicki/ Tosi sanojaratki/ Co-
U>sca he hurscas cuoleMkild tääld Tuonell huo-w KyllälEfus Sielun peri/ CostHengißuu-
misi eri.

Ehk oma järki epäile / SurkKP sijt sureile :

Cosc ei cuulla cuollencro / Eik nähdä »vijmeist
meno. Kyllä lEsus/ :c.

lärMwastancohta/ Sano pyhäPawaltot-
ta "HErra jocon uston alcan/ Täyttä sen loppu,,
Dcni. Kyllä:,

Nijncuinwähäin Lasien / Nijn ijällWn ihnn-
sim: WaickeijocupuhetcuuUa/ Eik näkemän
taida tulla. Kyll.

Tapahduisstrutos/sodis/Wedes/tules/häy-
ryiscowis/ Langeuxistäickmuiswaarois/ Me«
tzis/ kylis/ taick teiden haarois. Kyllä:

Eliisiuimeldans / Suuhunslangeisniscans:
Lapset omas huones / Caick kymmenen

löyttin cuollen. Kyllä:
JohannesEphesonKircos/ Halwattin ei enH

wirwon/Mathesiussasrnastpäästyäns/Simon
Pauli akist näandyis. KM:Cucaja msaikänäns / lEsuxen turwa itzens:Itzens myös aina siuna / Cuolis sitt pian taick
hiljan. Kyll:

OlstarmyslMa / Ett olisim walmitaina/
Uscoden



y!F Taiwan ilosta
Uscode sinö päälles/sanodetääldä lähteisH Msu minunSieluniperi/Cösc HengiRuumista eri.

W.c. I H<mmeltn/iH<mmc!cn/lt.
H3AtkTaiwasa/ratbTaiwasa/ Oniiosmiri,
N/Weisa: Pyhä/pyhä/pybä/HErraZcbaoch.

RatkTaiwasa/ raktTaiwasa/Taito täydeK
linen/Siel saamlumalan nähdä/ Nijncum olzolewainen: Caswostanijncaswoin/ Caswosianijn castvoin HEEranZebaoth.

, RatkTaiwaja/ / Sielkirckaus
paista/ Eip Auringon kirckaus/nijnkirckastwalksia / Cuin se kirckaus Taiwasa / Cuin st kirckach '
Taiwaia/HErra Zebaoth.

Sitä 110 cuinTaiwas, on,/ Ei taida kengän
puhua/ Ei yxikänkirjoittaja/ taida ulossiu-loa/
Sitä 110cuin Taiwason/ Sitä 110
wason/ HErra Zehaoth.Vijhenlloon cuinTaiwas on/AutmeitHEr«
mlEsuChrist/Pijnas jacuolemascautta/Sacic
meit sinne wiM! Amen totisesi/ Amen totisesi/
HErra Zebaoth.

lEsu Christewiatoin/loca myös
letoin /SvMisi sinä meitä päästit / Itzecuo«

lit meitä säästit,
Sinuncatkeranpijnas tähden/

lisestRucouxen/Eojca minuy pitäcuol?man/ M?
dä myöspojesercaneman.

Costa eistlitä Silmän / Eikä myös cuule mi«
nuncorwan/ Eik Kieli suusankäHndele/ Sydäsi
limusikiwistele.

Cost järki toimi poistule/ Apu minuld caick
puuttele / silloin sinälEsu Ehrisie/Minun tur-
wan aina oletwM Ma
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Auta sijs mlnua hädäsä/Warjel myss itze tuo-

lemasa/ pahat Henget pois sojtlele/Minua Hen-
«Ms suojele. / <

CostSielu Ruumlstttcane/ Ia sinun tygos
pätene / Silloin ota händä huomas/Duomio-
päiwänols.onomas.

Zläsnousemus onnellinen/ SuylEsu meille
armollinen/ Hläsyndi silloin muistele/Armostas
ander anelen, , .

Nijncuin sinä oletsanottut/Puheisastosin wa«
ilonut/ Totisesi/totisesi sanon/ Millä sanoilla.
myöswannoti<

loca minun sananikätke/Tahto myös wält-
täpahatrecket/ Händäminä cahdonautta/ Ia

Ei lM myös tule Duomioll / Ehk eroitetan
Mld cuololl / Mutt cuoltuans Tatwan Iloon
tule/ Riemuun myosMseen culke.

lönZa meill suocön armollisesi/ Ijä Juma-
lalaupialllstsi/ Etttulisinllo sian/ Memuitze-
mnTaiwaspian<

W.c. AUta minUa JumalaniM mscas.
ATvAilman menon turhudest/Ia hälyin tapain

HErm 0-
pttcmaoM/ Ia taidon lähdemäkiä/ Wiisau-
delltäyrä mielen/Ett oikia tietä taidaisin kHdä/
suloisen weisaisinKijtos wirren sinull aina/ Sij-
hcnminullwoima laina/

Mailmasynnis iloitze/ Ia hecumasa leikitze/
Waick sijnäwijmejn näändy/ Petos ymbärins
juoxele/ Totuut ei cucan totcele/ Walhex jo to-
tuus wäändy/ Murha jawerenwuodstus/Wii/
ha/wainojasadatus/Maall että mmllpauha/
Ei löytä cusan rauha. Hyran-
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tyrannit tylyt atrian / Cansasians MMcauhian/Covpil japedoil julmill/Godanainara-endawat/ Iasurkiastmonda saattamat/ yAaa-cundaperättylmill. Mettääl surus huutamat/Orwoin kynelet wuotawat/ Mst/ päiwätcmilu

cauwas / Fangein huocaus waiwas.
Huoruusmaanculmat täyttänyt/ Hulludenshäjyn näyttänyt/ On nuonlMwanhoil/ lotcahaureutta himowat / Ia saastaisu.teen ftmo-

saa sit iloita/Ia jouckonscansiariemuita/ Ettslin-di sta nijn wallan/Wacuden maahantalla.
Cucoista maasa coreus / Perät puoletoinprao

meus/ Miehisjawaimoinpuolis/
Eva nousisi/ HänenLapsians ettundlsi/ Ms/käsis/ rinnois/ suolis/ Corituxetcorjatcohuwat/
Tyhmydes taca ajawatMaal wierall uutta ta-
pa / lost harwg on sill wapa.

Callilspugusa wändele/ mies halpa
dele/ laFpiäst elä sangen/ Eik ajattelehucku-
wans/ Mldätääldänuckutvans/ Cuinruohomaahan lange; Ellnaajääsinuldcoreus/ Mail'/
man häjy haureus/ Tost mato silmän caiwa/ Ia
PerkelSieluswaiwa.

.
Juopumus pidois pidetän /

tän/ Teiden jacatuinhaarois/ ja
pauhatän/ Taitamattomasi tapellan/ Ehk ollan
smmswaarois/ AhwiMwijsan willitze/ Eik
zuomaritahillitze/ Waan sysxä wijmein ansani
Helwetin alhon lansaan.

Näiden sijs tähden nuhtele/Prophetain cautta
juttele/Rangaistusi luoja suurta/ja andaPappein
sarngta/ Pchudestcansawarata/ Wihamaansynnin



synnin juurta; Tähdet ja merkit, TaiwalM
Neuwowat meitä hartahast / Hylkämän meno
pcha / Eik ahnettimcmraha.Wiljamaast/ meresiwähene/ Sodat/ taudit
meitlähene / Lopuxjocaickikäändy. SyndilH-
mifts hallitze/ Iapahat tawatwallitze/ Loppuun
jocaickikäändp. Nackausmaaftlacastu/ Moni
syanisiä riemastu/Uscostapojeswäändy/Loppun
jo caicki käändy.

CohtHErrantorwi helise / Wuomin peru-
sioswärise/ Duomar on owemdes/ Maanpiiri
tulell poldetan / Caick tyhjäx jällens saarelan/Cum on cuiwaljawedes; Gwllet caickylösno-
stttan / Työn jälken pahoil costetan / joillenga
phia suuri / Annetan palcax juuri.

Tulda/ sawu he lainowat / Drakit/ kärmet
Mwainowat/Woiitcunijäistpijna. Helwetis»
sisiraateleRuumist/ josmadot matele/ woi itcur»
Wpijna! Meri pohjatöin palapi/TulikiwestH
holMi/ lulmudenwihanwijna/ Woi itcun
Wpijna.

Wanhurscatitooncannetan/Cuin armosi heil-
le annetan / Ei suinqan ansion tähden / Cusc»weistwat iloisesi / Kijttäwät lEsust suloisesi/Colminaisuden nähden. Auringo Cuun cans
lackapi/
luoja / Heit turwa sekä suoja.

O lEsu laina wijsaut/Ettwälttä pirlm cawa-
lut/Taäl murhcn laroswoism;latulos aina mui-
staisin/ synnistä itzeni sustaisin / Caikille hywä soi-sin;Cost cuolemrindan colcutta/ Sydändän
diipoucutta / O lEsu ota huomas/ Wumiin iaMn suojas/ AmM,

astein
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iestein jaOrwölasteii wäikerus.'
muistelen/ ElWn täsäil<pisarit pyhistelen/ Sill suuresvlenwaiwas: longcuolemonpällen tuottanut,CPuolisan) wanhemmac minuld pois ottanut/lättän mlnun(Lestexköyh<lx)orwoixpitnex.

Cuingan olensurullinen/lälken tain langenW
xen/ Sydämen on murhellinen/Cohdannut ahj
distuxm: CuinLmdu OM yMäns/ WisertHsurkiall änelläiis/Nijn itken minä myös maitiasi.

, Riemun onMurhex muutettu/110 minullitcuxkäätty/ Ahdistus päällen tuotettu/ OikmsnM-
rydex wäätty: Murhe sydämen särkepi, Surlisensijälisulkepi/ Ahonnetoinda aica.

Seiftn/istunmick Jos walwon eli
macan / Onnettomuttan ajattelen / minua
aja täca: Iapyytä minua käsittä / Ristill ja tus-
call wäjyttä/ Muchell minua muldaansaatta.

Ehk apu Gnihmistld /suguiw /ruttawild tääl-
lä/ Euiteng saan cuulla jocaitzeld Cowut cm
maanpäällä: En löydä turwa kestäkän/ Eng
lohdutustyhdestäkän/Caickowat minua wasian.

turwälumalan/HänAwunwah<-
wan anda/Sillcusa händä palwellan/ Siell ap
mons caikill cända: Hän on tu«wa tuettomm/
Isä armias isättsmäin/Lohdutuxes mmull laina.

S>js itzen luotan coconans/ Sinli päällesHEr"

ian Poiea pyhä/ Pysy am tussisturwanan Ahdi-
stures myösauttajan/ Sittrauhas ratki elän.

Mond on cuin ltzenZ luottamat/Ihmisten awun
päälle / LuWns niin pois unhottawat/ Mutt ei se
tule säälle: Sentayden luotanlumalan/Ia tw
wan hänen ainoan/ Hän parhain autta taita.

Waick



' Wiims M-si 72?
' Mick (lestex)orwoix olen olen jätetty(puoli-
ftldaniracka!d)Wanhemmilo'lapsudesan / En
ickmganolhyljätty/ lumala!d(caickiwaldia>d)
numidcsan/ SillioZMcurittele/ Sitäjällens

näyttä.
Oraeaslsä armias / Armös minull jällens

laina/ Ole laupias ei cärmias/ Illäwihastu aina:
Callistcorwas/cuUlehuuton/Silleimitanauta
muutoin / Lcpy wihastas wihdoili.

Nijncuinyxlmduwalklast/Walittacatö
.ia, Laula wistrtä Haitiasi / Hywäll ett pahall
Mä: Nijn itken/huoran catkerast/ Sunw
murhedin surkmst / Z)litz endisten uicain:

Tygss huudan lEsucaunis / Riennä minua
wapahtaman/ Hawaitz parrun ole walmis/ FA-
Tacaperm ajettacon/ Jotta minull paha suywntt
. Tlittawijn ebkuscalluisiN/Eip sekun nutän aut'
tais/Zlstäwäinpäällwalckluottmsin/Turhacaick
Mnolis: HeillonSuuwoltaliutkambi/ Puhimpsoljysilembi/lacuitengpaljarmiecat.

,

Tuttawatkylltunnustawatltzens/ CosckäyK
pihywin/ Muttcohtheitänswieroittawat/ CosiHuffijn wajon sywin; Heill oiimefi/maitokieles/
Myrcky / Sappi / Wiha mieles / Wieckaussuur Sydämmcs.

Ahäläcaswoispoispeitä/ lEsuminuly (Le-
Mkoyhäld) orwoildpicneld/ Älä tykös minua
pois huudan surkiall änell; Ole minun
tdcswasiaian/ Pyhä Hengi lohduttajan/ Sitrsaamme rink rauhas olla.

JouduHErra M holhoman / Orwoi jaköyhi
W/ CaickiCansoieanscöyamgn/ Wastoin

Aa a waiwoi



Cuolemala wassan
lvaiwoijatus?i;Ett caicki sinuakijttäisim/ c»^klasuunnioittaisim/ Lackamatylistäisim.

Gudi min Saat hemMer jag / :cW.c. HEnlssuChtiftmin-Frelsaretuäst/ ?cgHSiani annan HENran huoman / Hän Gtahtons jälken: Jos minä wiel/Saan e!<!M/ Ensitäkiell;.Ketästä minä pelkän?
, Mun aican on jamyös elonHErran Jumalankädes: Caick hiuscarwan Mun Jumalan Olel
arwan/ Sinä minua autathädäs.

Suursurkiusjawmwaisus / On täällämw
hen laxos: Lyhykäinen on Meidänmenon/ja caicktlomTäaljurkias surun alhos.Mulda jatuhca on Ihmisrucka / alast mail«
man luotu: Myotänseihän TuoyhtäkanW,
päldäkän/ Cuoltuans on hauta suotu.

Eirickaus/ eiwiMus Ketäkän autta tienne,
EikmitäntäälCaswa maanpääll/ longawlle!
Cuolemacuollut liene.

Tänäpän terwechuomena kirwes Ombipuun
juuren pandu. Jos cucoistanet/ cuincuckW;
Cuitengin cuolet Ia mätänet mjncuin cando.

' Pr toisen perän Cuoleman erään Nyt tääldi
pojes culke: Jaunhodetan Hän sitt pian; Cosc
sijrtäsian; Nijn cuolo cungin sulke.

Aut Jumalanajatteleman/Ett cuolema caicki
calwa/ Ia täyty pois/ Wajck ei jocu sois I«
paljon wois: Tasan caick cuolem arwa.

Sen syndi saatta/ ett cuolo caata Ihmiset
ilman estet: Hän mahan lyö Ia caickM; si
woima ei työ Hoi hänen edesäns kestä.

Tääll ei pal»on ole tarion Ihmiset ilon aica-
Eosc tahto Jumal/ N>m täydell turwall/ Hänen

Wni
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sipenssuojall/ Tahdon minä muutta majan.

sondi, pure ja jydän sure/ En armostas
eMlcoscan: Sill Chrjstus

Cuoleman haudast Tahto minun y-
losnösta.

lEsus HENran cuoli kerran/ Mun suur-
ten syndeinedejt: Sitthän päänäns Ylösnous
jälle,is/ Ia mun werelläns Pelasti piruntädest.
' Jos cuolowaiwa jasydändcaiwa/ Omas am
«Imlumal/loco minä elän/lococuojcn/Sinu
Masliencn/iCuins woimmun suursliwoimaN.

Se tciwo juur jailo suur Minull ristin alla
lim/ EttwijmeisväiwänMun riemu! tiedänVlöshaudastkäywani^ittlsäminuilonwiene.

Minun Jumalan jq wapahtZjaz, On cacki
lulmluken: Ei yhcäkän PienindMn Cadota

Waanjällensnahall puke.
GittnähdH saan minun JumalanCaswon ja

silmät kirckat/ Caupungisuudes/ jaautudes/
Pncaickisudes/ Ilon cans ilman pilcat.

O lEsu jalo/ (sydämen halu/ OMnSyn-
dim caicki cannoit/ !Hulje minua tää! Sunha-waissijNßackalkädell/cuinlupaisicjawaiulolt.

Amen sanon/ jamijmein anon sinuld/Dcas lEsu/Ett Sieluni wiet/ Gitä oikiatiei I-loonijät/ Laulaman woiton wetsu.
W. c, HErrc Christ/ "»in n.

AlEsu Christ/, cuin olet wiMMinuirakas
: Päälles luotan HiH ylönan/

Näm surkian/ Sanason minun turwan.Sinua minä halan/SinunperäspalanCuin
päästit mun Isän wihast: Sinä oletmm smu/ Wmlläs wirun caikesta ftnin Mst.



Wuoden Tulost
Nyttahdon 01l elä jacuoll Cusa sinä lEsii

nct: CungikänculjcnDinun minä suljen/ Ora-
casweljen / Sydämmenicarsinatseen.

Silltotisesi juursydämmestAnsios on minun
turman: O makia les Jumal jamies Cuoleman
hiesHuojenna minun cuorman<

Suur uställus ja ihastus olet sinä sielulleni-
Sinäwäkewätuos / Sinunsanas myös önsiMninyös/ Wirwotus hengelleni.

Coscmurhe/waiwa/ sydänd caiwa/nijn halunifmä olet. Cosc tahdot autta Sinun pijnas caut-
ta / Nijn eiwoi sautta Wahingon waara noultt.

NyttiedäntodestOlEsuChrist/Ettesminua
unhottane: Näin sinä wannot/ Mintodellsa-
not / Jos apu anot / Nizn armoni awoiliene.

apus tuo / Nijtt elä ja täyttä
meitäm/ Ettpääsisimtääld/ Surunlaxonrääld/
Poispahaldsääld/WaeldamanTaiwantietä!

Wuoden tulon siunamest ja Jumalan
edescakomisest.

roin weisamanHENrall /-Riemuiten joca ker-
ralt. IloitcMlEsures.

Nijn myös wijsas SslomoN/ Hänen saarna-
kirjasans/ Meitä caickia neuwon on/ Että me toi-
smans / Ileitzem iloiset! ajall / Murhen myös
otam majall/Iloita

Gigöst memahda iloit / Hsrran hywydesta?
Ia hänell weisat kijtosi/ Hywästä mielestä / S'll
corkein armostansa/ Murhen pitälapsistansa/ 11.

Mcitluonutmuotonsjälken/Sletunjaruumin
cans/ AnnaistnytnäändynMn/ Luotujala-



psims/ Ei häl>sltä salli/ Waay cuitta ajantal-
lia Iloit. >

Ruumilraucallruan / Wuosiwuodeld aina/
Wielämyös werhon/zuoman/Lahjoittajalaina/
Mluhänessnastansa/Runjäsaarawinonsa/I.

Cainsia eläwistä/Mailmas ihmeisest/ Surun'suuren pitä/ Hsrra armollisesi/ Casipattacaikil
ruoca/ Cuin hänen tygöns huoca. Iloit.Eitaidyxikänelä/Nickaunpaljousi/Eikämyos
cdcsmennä/ PaitzHErransiunaust / HErran
siunaus suuri / Edes wi? wisusi juuri. Iloit,

TygössijslEsulaupias/Hartastihuocamme/
Ia sinun hywalahjas/ Nuckeroitennuopamme/
Siuna se wähä saalis/ cuin lienepi meill laaris/I.

HErra onköyhäin turwa/ Tuftan ajattama/
Hänpitäheistä surua/ Pahat alas paina/ HEr-
ra nijllawuntuotta / Cuin hänen päällens luot-
ta. IloitcamlEsuxes,

LMIhän einen laitta/Armolla awarall/Toi--
selturwall myös näitta / CuintaitonStawaral/
Ain stiso heille sauwan / Eläpi canssans cauwqn/
IloitcamlEsuxes,

Jumalaorwoitotta/ Omixilapsixens/Awun
heille myös tuotta/ Parhan tarperens/ Wahwastainedestwasta/ Eik anna heitä lasia/ Iloit.
«n cadoturest/ HErrasa elämän/HErra heisi pitH
sunln/ Muista cullenginmurun. Iloitc.Nytanna armias Jumal / Että tai endinen/Cuin hywan tahtos suomal/Meillä on einchen/U----lotliis utisenasti/ Rawinnoxrunsahasti. Iloite.Duo sielun wirwoturex / Pyhä Sanas aina/
Mnwajwoisiohdutuxer / ja meil armos laina/

Aaa iij Ett.
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7-F astein jaArwom
Ett wiriästsitä cuulcm/ Sen cauttsittautuartulem. Iloitc.

Wijmein sit Taiwan pihas/ Näem HEr-ran halun/ locataäl onomians/IhmelUestt<"lun/ Eusa kilwan pauham/ Cunyian Cuoris lal,
lam: Iloitcam lEsuxes.

lEsu waiwaisten auttaia/ Or«
turwa/ Awita

mutälsäHEßm Jumala/ pyhänNimes täh-
den/ole armollinen.

EiHLrm ylön anna omians/ Autta caikesi
tuscast/ Hädäs ombi canh'am/ awita.

Moses, punaisen mere>'. tykönä huocais/HEr«ra auttihändä/ Pharaoninpoishuckais.Awila.
Joseph Egyptis/Ensist karsti lvMwaa/Mj-

mnn pääsi/ Ett HERra.peikilis ai'>
na / Awita meitä?c.

Daliiel walck hän luolan heitätin/ lalopcu-
ran.Suusilloinkhni lutittin/ Awita:c.

Cuca ik.änänsitzensHErranpääl iuotta/Nijl«-
lenHTßra mikille/Lupa awun tuotta/ Awita,

Colme NuorucaistAuninheitettil,/ Tulen li<
tcki heidän pois estettinMwita meitä.

. Se>köyhä Lesti Sareptas ruorittin/ Jauho
M wahäl/QilYn canswwittin/Awita meitä:c.

ElialProphetaltarpes tuotin ruoca/ Csjc ei
sadet tullut/. Puolen neljät wuotta/ Awita.

Jonas hahdest meren pohianwiscattin/Waan
ett HERwa pelkäisi/ Ealamaal cacaisi/Awita.

Nijn luotanminä minuniHErranpääl/Häm"
bälupais minullawunandataäl/Awita meitä:c.

Nucoilcam HERraa caikesi sydämest/ M
moillans ett coriais/Sulasta hpwpdest/awita:c.



Lohdutus. 729
Olconkijtossijslsän Jumalan/ Hänen poi«

cans olcon Meidän turwanam/ Awita :c.
Oe pyhä Colminaisuus meit auttaeon/Mij-

mm Taiwan Ilonmeit caicki saattacon/Awita.
HERre lEsu Christtigtil

otz ivändl.
lEsu Christ suas tygöm känn/ IaA/Pyhä Henges lchet tänn/Meit armoswoi-

mal auttele/Elämäntielle saattele.
Suo Henges meir »valaiseman/ Suum cun-

niax,es> awaman / Sydämitäm hallitzeman, /

S«n pyhä Sanasoppiman.
'Ett wijmenTaiwalskijttäisim/ SinullPy-

hä P.welsaisim/ Cans Caswojas cktzelistm/Engelein ilos eläisim.
Klistos okon Isälle/ Pojal ja pyhä Henael-

le/Colminaisudell totisest/ Kijtos olcon ijancatcki-
ftstiAmen.

W.c. Chslstus Jumalan 1>«<c«!/ic.
gtzAcas Taiwallinen Isä/

pphitet olcon/
Waldacundas meill lisä/ -
Tahtos tapahtucon/

, Ann leipä lewos saada/
Synnit/ Kiusauxet caada/
Päästä pahan pauloist!

anna meidän Cuningall ja
WEsiwallall./ Rauha jahywä hallitus/Eusme hänen allans / Le>vos jaRauhas aina

eläisimme/ Cmkes lumalisudes ja
Cunniallisudes/ Amen.

Aa a mj Evange-



Mangeliumit ja Vpistolat/
CmnSuomes (nnakinHunnuntai-

na/Juhlana cliPyhäpälwänä coco
lucean.

Ensimäisna SunnuntainaAdvmtis.
ftErra Jumalameitä sinunwolmolias/ j,

rucoufiaiy / että me sinunlunsstuxiscqutla/ cmcktnalsisia mel>
' dan siiudch, waaroista ja wahlngosta armoliststpel<lltt«tfmja warjcss.lisill. Sinun Po!c«s lEsuren Chli-siuxen !!!«<dän,HErra>nca!ltta/ joca sinun cansasPyhgn
Hengen yhteydes elä jl, hallidze tjancqickisest ljancaickise»
hen / Awln.

Epistolankirjoitta P, Pawali Apostoli
Romarein tygö / Cap. ij.

Q> Ackat weljct/ että me sencaltaisia tiedämme/
ajan / että nyt on aica unesta nosta

(sillä meidän aurudemon nyt lähembänä cuin sil-koin cosca me uscoimma) pöonculunut/ japäiwä
en tulim/ ftntähdeä hyljätkäm pimeyden työt/ ja
putecam meitäm walkeuden sotqaseilla.
dacmn söweljast nijncuinpäiwällä / ei ylsn syömin
ses eikä ylon)uomistö/eicammioitz eikähaureudcs/
Nrijdasjacateudes. Waanpukecat teidän pääK
len lEsus Christus, Ia holhotcqt ruu-
mistan / waan ei haureuten.

Ihuistnluondotmmelduon/pag. 587.
Wet weuä köyhla synnisit/ pag. ;;6.

EviMgeliumin litoitta P. Matth.
Ev>!NZel. Cap.!!.

aican cuin he lähestyit lerusalemita,
Btthphagen Öljymäen tygs/ lähetti



Cvangeliumit jaEpistolat. M
Mis Opetus lasmns/sanodenheille: Men-
DylänMa on teidän edesän,/ ,ja te löydätte eoh-
taWntamman sidottuna/ jawarsan hänen can-
Ds/ päästäkätnejatuocat minulle. lajosjom
teille jotakin sano/nijnsanocat: HErra nijtä tar-
ividze/ jacohta hän laste heidän, Mutta nämät
iapahduit caicki/että täyretäisin / cuin sanottu oli
Prophttancautta/ jocasanoi: Sanocat Zionin
Tyttärelle: Eadzo/ sinunCuningas tule sinulle
siwiä/istuinAssntamman päällä/jaikenalaisen
Mn warsanpäällä, Opetuslapset menit ja teit
MuinlEsus heille oliWenyt/ jataluttthänentygsnsAsintammanja warsan. Ia panitnijden
Mle heidän waattens / jaistutit hänen nijden
Me. Nijn monda canjHst hajotti waattens
tielle. Ia muutamat carseit oxia puisia/ja hajo-
tit uelle, Mutta canssa/joca edelläkäwi/ jajotca
seuraisit / huusit sanoden: Hosianna Davidin
Pojalle / kiitetty olcon st jocatuleHErran Ni-
meen / Hosianna corkiudes,

Rucous.
taiwallinenlsä/se on cohtulliuenfetla m«
sinua lijtäm/cunniottamja yllstäm/tltcls

armollistst meille wlhtljäisille/jolca synnin tähden cuo-
liman japerk?lcn wallan ala joutune! olima/ olet sinun poi»
cosnseltanutCuninMt/joca onwanhurscaswapahtaja/ j»
culllemnllans mettä meidän synneistäm pelasti. Me rucoi-
lemn sinua / ettäs armollistst pnhan Henges cautta mella,
walaMja hallldMt/ että me tdzem tämän stanhurscai,
Cuniuganala ploäisim / «ngä meltäm hänen köyhydestäns
jayritertaisudestans/ nijncutn mailma/pahennais / waan
wahwan uscalluxm caulla hänen päällens/saistmsm autuuden/ Amen.

"2. Sunnuntaina Adventis.
HErr» Jumala meidän sydäme/smunainocaist«



752 Evangcliumit
„llz.lvalmi<kama!»/ etcä me hänlN tule!!,zstn<c«!!tta/puh.
talla nmleliä <l!,ua p«lwel<sim. Sinun polllis ITsurcnChrlsiuren meidän .HErram cautt»/ «.

Epistolan kirjoitta P. Pawali Apostoli/
. RLmarem lygö/ Cav ,f.

MAckatweljct/ mitäennen kirjoitettu on/ston-Ameille opixikirjoittetu/ että meillä kärsimisenza Ramattuin lohdutuxen cautta toiryo olis.Mutta kärsimisen jalohdutuxen Jumala/ anda-conettätt'kestenän yximleliset olisitm/ lEsum
Edristuxen perän/ että te yximielisesnHdestäsuu-

' smkijttäisittelumalata/ jameidän HErrnn lE-juxenChristuxenM. Genrähdencorjatcat toi-
nen toistan/nijncuinChristustin on meitäluma«
lan cunniaxi corjannut.

Mutta miM janon: lEsus Christus on ollut
ymbärinsleickauxen -Palmelta/ Jumalan totu-
dmtähden/ wahwisiaman sitä Kwausta cuin I-
sille tapahtunut oli. Mutta että pacanat lau-
piuden edestäMmalatakiittäisit/ nimcuinkirjoi-
tettu on :Sentähden kijtän minä sinua pacanain
seas? ja weisan sinun Nimees. Ia mas hän sa-
no :Iloitcatpacanat hänen canssans cansa. Ia
taas:Kijttäkät HErra caicki pacanat/ ja caicki
<anssa ylistHkän händä.la taas sanoEsaias:Smpitä oleman Jessen juuren/ joca on nousema
pacanoita hallidzeman / jonga päälle vacanat
toiwoman pitä. Mutta toiwonlumala täyttäksn
teitä caikellariemulla jarauhatla/vscosa/ettäteillz
PyhänHengewoimä cautta täydellinentoiwo olis.

Rij.-cauwan cuin me elim tääl/ pag. 68z.
Evangeliunun/ kirjoilta P. tucas

Evankelista/Cap, 2>.

aican/ sanoilEstlsOpetuslapsillens:
meekit pitä slemanAuungos/ja euus/ja
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ZHdeis.la maasa Canssalla ahdisius/epäillpren

' Mm. lamerijaallotpitäpauhaman. laih-
mifttmaaftpitäcuiwettumanpelgon tähden/ ia,
odottamisen tähden/ nytä cuin maan pijrin päälle
tulewat/ sillä Taiwan woimat pitä lijcutetta-
M. Ia silloin heidän pitä näkemän Ihmisen
Pojan tulewanpilwis/suurella woimalla zacun-
Mlla. Mutta cosca uämät rupewat tapahtu-
man/ nijn cadzocat/ ja nostacat päänne ylös:
Mäteidän lunastuxenne silloin lähesty.

Ia hän sanoi heille wertauren: Cadzocat ficu-
mpuita/ja caickia puita/ cosca ne puhkewat/nijn
ttidzenijstänäctteja ymmärrätte/
läsnä. Mn myös te/ cosca te näette nämät tapah-"
tuman/ sytä tietkät/ että Jumalan waldacunda
on läsnä. Totijest sanon minä teille: Ei tämän su-
cucllnnanpidä ennen huckuman/cuin nämätcaicki
tapchtuwat/Taiwas jaMaa on huckuwa/waan
minun sananieipidähuckanduman.
Muttacawahtacat teitän/ ettei teidän, sydämen

coscan rastauteta spömisest jajuomisesi / ja elatu-
fen murhest/ ja se päiwätuleäkist teidän päällen.
Sillä hän tule nijn cuin paula caickein ylidze/ jot-
en coco maan päällä asuwat. Nijn olcat nytaina
walpat/ ja rucoilcat/ tttä te mahdolliset olisitta
caickianäitä wälttämän/ jotcatapahtuman pitä/
ja seisoman Ihmisen Pojan edes.

R«<ous.
K,Erra Jumala miwalllutn Isä/ sinZjoca sinun Polcas

rlet ilmoitlanul/ cittnga talwa<j« m«a hucku/
>nc!dai!cuell«trumim!plrcowst/j<! mecalckiDusmiolltl,.
l«MM: Me rucoilem sinua/ ettäs lahdoisit mtita pyhä»
YenZlN cautln sinunS«nas»s j» oitiae vstos pttä/ syn»iff
«rmoljistst warjella/ jaralckmalsisklufanflslohKulja/itlc»

Ml
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me imlvan sydändäm ylönpaldisudeNa / jatämän eläminnmrhclla rascaucals / waan ol.sim aina railijt malmom»,,>«

lucoileman/ eitä me sinunPoicas lulcmista/cu/walcn sini,!,
,«rmc>il)is iloisella sydänMä odotaisim/ ja hänen caullans
<> ,-caickls«si elämään tulisin,/Amen.

z. SunmtMina Wventis.
rucollemma sinua O HErra Jumala/ ettäs sowltal,corwsss meidän rucouxcen» / ja wqlaisisit sinun «r»

,mollas meidän mielem pimeyden. Sinä jeca eläc ja HM,
dzct< ynnä Pojan ja pyhän Hengen yhlcydee/ ijancalcklsest
tiancalcklsccn/ An,en.

Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.
i. Eor. 4.

HH Ackatweljet/ iocainen pitäkön meitäChriftu-l
palweliana / ja Jumalanfalaisuden hal«diana. Ainoasians st haldioilda edzicän / että helöyttäisin uscollisixj. Mutta wähän minä sijtä

tottelen/että minä ttildä duomitgn/eli inhimillisetdä päiwaldä. En minä idzekän duomidze minu«
ani. En minä tiedä niitän cansam/ mutta en minäsentähden wanhurstasole / waanHErra on sejoca minun duomidze. Sentähden älkät duonlitco
ennen aica/ sijhenasiicuinHErratule/ jocgsM
ginwalksuteen saatta/ cuin pimydes peitetty on/
ja julista sydänden aiwoituxe,t / jasilloin cukin saq
cunnian lumnlalda.Sanoi HErra asuwataiwas/ paZ. 48».

Kijlec olcon lEsuxenNimi/ pag. 545.
EVangeliunnn tirjoitta P, Matth.

Evangel. Cap, n.
aican/cosca Johannes jocasilloin fan«
oli/ cuuliChristuxen työt/ lähetti hän

tari OpetuZlastans kysymän häneldä: Oletcos
st tulewa eli pitäkö meidän toisia odottaman?
NijnlEsus wastais / ja sanoi HM: Mengät

i«
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jaMokat lohannexelle/ necuintecuulettajanä-
että/ Sokiat saamat näkons / onduwat käy-
Mit/ spltalisetpuhdistctan/ jacuroit cuukwat/
cuollet ylosherätetan/jaköyhille saarnata Evan-'
gelillm. Ia autuas on st joca eipahene minusnu

Costa hemenit pois/rupcislEsus sanoma lo-lM'xestcanssalle:mita te läxitte co:peen cadzomä?
Wococo/ jocatuuleldahäälytetän? Taickamitä
teläxittecadzoman? Ihmisiäkö/waatetcttuapeh-
«lläwaatteilla? Cadzo/ jotfapehmeitä canda-
wat/neowatCuninZastenhuoneisa. TaickamitH
teläxitte cadzoman?Prophetäaco?TotisesisanonM teille: Tämä onjalombi cuin Propheta:
Sillä tämä on sejosiakirjoitettu on: Cadzo/ minälHttänminunEngelinisinuncaswos etten/ joc<l
enwalmistapa sinun ties sinun eteesi

Rucous.
Hsnei Jumala lc»w«Men Isis/ jocasinun Postasmeidän HErran lEsuxen Christuxen / <?let ansaitut

iltahän meitä tvihtljäisiä ihmisiä / synniftjacuolelnafiw«.,
fchdalsjautjnijancalcktsestautuaxisaatMis.Merucolleu,
sinua/meidän syd«n»a!!> PyhällaHengelläs nijn halltdzemä/«ttameylidzen csslcklä sinun pyhä Sanos racastatsim / ja
«,ckinalsta pchutta «väll, ätsim; BöytlZisin myse sijeä jouco-
st»/ jotca et gnun Pojastas IKsuresta EhristiixestaitzztäuSfchenna/waan hänen caulMns ailwoxt lulewut/Amen<

4. Sunnuncaina Adventis.
l?Ahene Meitä HERra Jumala sinunwolMKllas / j«l tul?

awullä meitä holhowan/ ettämesinunarwosa-
dun jalaupiuden caulta nljtä saisimme naulita cuin svnutt«stälvät. Sinun Poicas Christuxen / u.

Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.
PHUipperelntygö / Ccp. 4.

WAckatweijtt/ iloitcatainaHervasa/ jstMs'mms



miuä sanon: Iloitcat. Olcon teidän siweydm
caikille ihmisille tiettäwä. HERm on läsnä/äl«kät murehtico/ waanolconteidän anonuycncai-
kis asioislumalaile tiettäwä caikella rucouxeltn,
pyytämisellä jakijtoxella. Ia Jumalan rauha,jocacaikcnymmärryxen ylidzekay/ warjelconttio
dän sydämen ja taiton/Chriftuxcs lEsuM

HErra Lhrlstus tuli lotdnuil/pag 443.Chlistus Iu!u«l«n Poica/pag. 54Y,
Evangcliumin kirjoitta P. Johan.Evangeiista/Cap. i,

tämä on lohannexen todistus/ cosca luda-ZMaisetlähetit lerusalemistPapit jaLewicat/tMmän häneldä: Cucasolet? hän todisti, ja
el kieldänyt. Ia hän todisti/sanoden: En minä
oleChristus. Nhn hekysyit hänelle; Cucast sts?Oletkos Elias? Hän sanoi: Em OletcosPro-pheta? Hänwastais: En. Nijnhe sanoit hänel-
le: siis olec? Ettäme andaisimme nijlle
wastauxen/ jotta meidän lähetit. Mitäs sanotidzestäs? Hän sanoi :Mnä olenhuutaman äni
csrwes/ walmistacat Herran tietä/ mjncuin
EsaiasDropheta sanoi.

> Ia jotca lähetetyt olit/olitPhariseuxet.lahe
kysyit hänelle/ /asanoit:MixiW sinä casiat/ jos
et sinä oleChristus/ etkä Elias/ eikä ProplM?
Johannes wastais heitä/ ja sanoi: Minäcastcm
wedellä/ mutta teidän keskellänon/iotaet te tun«
ne. Hänon sejoeaminun jälkenitule/ jocami-
nun edellänikin on ollut/ jongakengän rihmoja e>l
minä olekelwollinen päästämän. Nämättapah-
duit Bechabaras/ M puolella Jordanin/ cusa
Johannes castoi.

Nucou)
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Rucous.
Jumalataiwattnenliä/feon ollelnja cohtulllnen/»AllHme smmitljtämja pllstäln/clläs sinauluaxttttlwät

stn<!«sten Söcramcntl»/ pyhän Johannes Cast«jan caul.
taenlinajcttt/jametlamyöe sijhet! saatte/ joftsiuä mliUe/
sii,u,»Po!caslEsuxm Chnsiuxen löhbtln syndein anoexi
stomlstn/ pyhän Hangen ja ljancaicktftn elämän luwanuul
»I-llMt rucoiKtna sinua/pidä mcilä wahwas vscalluxcs
sinun «rmoos ja lauplm«s/ct!tn ml tästä sinun lupauxchas
tläuäns epällie/ w»un sillä catckinaisis klusauM mettäm
lihdulmsi n. annamtillepvha Henges/ «ltäme aina
wälttäisimslinvlä/jasljna puhtaudes/cutn nieCasttS ol«m«
Mftanet/pysywälset ollsim ? Eli jos m« langem/ fngi lai>
l!>!nhlmilltstn hcickl>ud?« lähden pysywaistlolla/
mjn ftnniloä woileiuxt tuiewa«nn>«plttömälä calumu«
M m«l(äln parannalsim/ja sinun ai mostasja lupauxtstas
Ilziamlohdulalsiw/ja nijn »jäcalcklscsta aulMl tullsim/A.

luolu Päiwan». ,

lum«la/ joca mailman sinun poicas IE uxm
"Chrlstuxmrnumllltstssa syndymislllä ilahuttaoulja loh«
luiianul 01,1/mcrucollema sinua nöyrästi/ ltlä uljncnl»
mctäsä ml tlmas/ bäucn pyhästä synoymästänsllsltztMss/
mhdaisijn myös hänen tukunhsans wiimeiselie e«omt«lle
!°»p!!«olla. Sinun lgckan/ <c.

Epistola on tirjoittttu Cbr<erin
lygö/Cap.«.

Ackat wkljct/ Jumala puhui mumen useinza
-Omsnellamuotolsllle/Prophetaimautta/mut
ta wljmeisinäpäiwillä on hätuneillepuhu-
nutPoicansacautta.longahänoncaickeinperil-
Wpannut/ jaonhälitncauttansmailnitM teh-
nyt. loca/ että han on hänen cunnians kirckaus
jahänenolemuxensjuuricuwa/ jacandacaickisa-
»Ms woimalla/ jaon idze caustans meidän synde-
>mme puhdistuxen tehnyt Ma)e!ktin
Malla puolella/ corkiuM/ on tullut nijn

> pal/
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paljo parammaxiEngeleitä / että hän ylimnHsemman nimcn on heidän suhtens perinyt.,

Silläkenelle hän on coscan Engeleistä sanonut:
Smä.olet minun Poican/ tänäpän minäsmun'sytinytin?la taas: Minä olenhänenIstns/ja hänvn minun Poican. Ia taas : Costa hän tuo esi<-coisens mailmaan/ftno hän:Händapita caickiWmalanEngelitcumartaman. Mutta Engeleistä
hän sano: Hän tekeEngellns hengixi/ ja hänen

, palweljcws tulenleimäuxexi. MuttaPojallens:
Jumala / sinun istuimespysyyaiicaickisest ijaw
caickiseen / sinun Waldacundas waldicka on
oikeuden waldicka. Sinäracastitwanhurstaut-
mala/ sinun lumalaswoidMUt ilo öljyllä/"enä
cum sinun osaweljes-

Ia sinäHErra olet algusta maaiiperustanut/ja
taiwatöwatsinunkäsialas. Ne catomat/, mutta
smäpysiinjahccatckiwanhenewatnijncuinwaa--
te/ ja nijncuinpugun sinä heitä muuttelet/ jahe
muuttumat. Mutta sinä cöhdallan.s pysyt/ jaei
.sinun ajastaicas puutti.

CaickiChnstttuttloitcat) paq.
Dljl on mcilt llotnen mca / -. 5^6.

Evangetiumin kirjoitta P. Johan.
Lap. i.

MLgusaoli Sana/ >a se Sanaölilumälan ty-
könä/jalumalaoliseSana: Tämäolial»

gusalumglan tykönä. Caicki owat sencautta
tehdyt / ia ilman sitä ei ole mitän cehty/joca teh-
ty on. Hänes oliElämä/ jäElämä ol> ihmisten
IPalkeus/ ja st Wälkeus pimehdcs paista/ jota
ei pimeydet käsittänet.

VrimiesolilDttttylmnalalda/ jonganimi
ell
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lNchannes. Se tuli
nm/ että caickiustoisit hänen muttans. Eihän
cllutst walkeus / muttachän oli lähetetty Wal-
leudesta todistaman. Se oli totinen Walkeus /

jocawalista cajcki ihmistt/jotca mailman tulemat.
Geolimailmas/ jamallmaonhänen tauttans
tehty/ jaeimailmahändätundenut.
Hän tuli omillens jaei hänenomans händä wa«

'Mutta calkille nhile jotca hänen
wchanotit/ andoi hän w siman Jumalanlapsyi
tulla/ jottaufcowathänennimensMlle. Jotta
liwmst eikä lihan tahdhst/ ei myös miehen tahs
dost/ muttalumalast syndynetowat.

laGanatulililMi/ ja asui meidän stasam/
ja ine näimme hänen cunnians nijncuin ainoan
Wantunnjanlsäst/täynänsalmojatotutta.

Rmous.
Mk kiitin, sinuaHErra Jumala lalnMneu Isä sinUn

oiMo<ja loupluLts edest että sinä sinun «lno»
lOisen Potctls eltt tähän mallman lähettänyt/jt» meidän
h»»cncautlanssynnlst jaij»ncatckls.stcuol,m.st aMulltftst

Merucoilenm sinUH/waltzzse meldan sydämen
Pyh«n Hengen coUtta / ell.i swun or.::oK

lijtolltsct ollsiN, MM meitäW calckiLaisie tl»«
lohdutäifim ja nljn sinun Psicae IE»suren Cyllstuxen meldän HErram coutt» autuaxi tu!isim/A.

Mmät fturäwaisel sanat kirjoilta
Esaias Pcopheta. Cap. 9.

suuren walkeuden/ ia jottaasuit pimiäsH
tnaasa/ lmdettylidzestkirckastivaista.Smälistt
Canssa/ jaetsentähden ilo lisä/ mutta sinun edesäsMtan/nijncuitt elonaicana iloitan/ nijncuin
ftMjaosailoitan: Sillä sinä olet heidäncuor-

Bbb manS
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mans iken/heidän olkains widzan/ja heidän waa,
tians sauwa särkenyt/ nijncuin Midianin aitanaSiliä caicki sota ja meteli/ ja meriset wacutettä poltettaman / jatulella culutettaman. Siliimeille on lapsisyndynyt / jaPoica on meille an<
nettu/ jongahartioillaH«3rrauson/ jahänen ni-mens cudzutan:.lHmellinen/Ncuwo/ Wäfewä/
Jumala/ ijanca/ctmenlsä/ Rauhan Päämies.

' Että hänen HErraudens on suuri olewa / ia ei
rauhalle loppua / Davidin istuimelle ia hänenWaldacunnallens. Walmistaman sitä/a wal"
wistaman duomiolla ja manhurscaudella/haMsi
nyt nijn ijaneaickisuteen. Näitä HErranluma-lanZebaothin kijwaus on tekemä.

Evangeliumin kirjoitta P. lucas
EvangeKsta / C«p.,.

s>>'ljnäpäiwinäkäwi pxi MyKcisarildaM
laskettaman, Ia tämä weron laffemus oli ensim-
mäinen / joeatapahdui silloin coscaKyrcmuso!».
Maanherra Syrias. lacukinmeniCaupungt-,
hins/andaman idziäns arwatta. Nlm myös
stph Galileast/NazarethinCaupöngist ylös meni
ludcan / Davidin Caupunyijn/ joca cudzutan
Vtthlehem: Sillä hän oli Davidin huonestja.
suaust/ andamanidzensarwata/
kihlatun Emändäns canfa/)ocarastas oli.

„

Nijn tapabdui heidän sicliä ollesans / että syy
nyitÄmiftn päiwät tulit täyretyxi. Ia hän sylio
npttiPolanhänmcsicoistns/ia capaloidzi lMn/
japani seimeea/ etteiheille ollutsia majas.
Ia panmnet walwoit sijnä paickacunnMpel^
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lMheitzänwumans/ jawartisidMpottäheidäit

,a:'.s. lacadzs / HErxanEngeli seisoi hei-
dän clMans / jaHErrankirckauswalaisheiti
etiä he suuresi peljästyit. IsEnqeli sanoi heille:MtpeiMo/ Mä cadzs/ mins ilmoitan teille
Duren,ilon / jsca tulewa sn caikelle Csiijsalle:
Mlesn tänäpän spndynptWapahtaja/ HErra.
Christus DavidinCäupungis. Ia tämä onteil-
lenmkiri: Te lspdättt lapsen capaloittuna sei-
ms. IaEngelincansa slisuuri taiwaWn sota-wim joucks / jstca Witlumalata /ja sanoit: .

Cunnisolcon JumalallecoMudes/jamaasarau-
ha / ja ihmisiU hywä tahto.

Ia tapahdui/ että Engelit menit heidän tykons
taiwastn. NijnpaimenZt puhuit kelcenäns:Käy-
timmeBethlehemin/j a cadzocam sitä cuin tapah-
tunut on/ jongaHErmmeille ilmoitti. Ia helitkijmhtain/ jalosephin/yijo
myös lapsen jscsmacais siimes. Cosca he tä-
män nähnet olit/ julistithe sen sanomancuin heil-
K läjiä lapsesta sanottu yli. Ia caicki jotta sen ,
'cuulic/ ihmettelit nijtä puheita/ cuin heille paime-
nildasansttu yli. Mutta Mariakätki caicki nä-
mät sanat/ tutkistellen hänenchdämesäns. M
paimenet palaisit ylistäin ja cunntoittain 11-ms->lata/ cgikistacuinhecuuUetjanähnetM/
cuin heille sanottu oli»

JumalataiwassnenIsä/ jet»sinun
cautca/siuun Polcag lEsuren Chnstuxe,!-,szy.

hi!le pallneMe kedolla ll«Lltl«t,mo!5t/ h,ua
Pclkämäsi/ jaläfienyltloiia/ tttäLunastilj»CH«st«,e syn,
iy>!»to!t. Nlerucolle«mt sinua/ sltäs pytzanH««st,scaut.
,t» «stäisit caMiaisen pelgon metbän sybgttMlttän / >ue'.

Gbbij <H



tä oifialla/totlftLli j«, 'jan caickistlla ilollail<chula!sil. Ia j»j
m« calä mntlmas olc!nniaylöncaozolut/wiheljilstt/radolll»
selju «liä M cuttengtn HErranChnM
fen meidän Wapohkajam pchaisimMe/ joc» mettän tähliox
thmiscxi lullm/ a»lt<.»ua« n ci.ä calkesi pahasi jatj«ncniD

ichimmcksnä Sunnunt.Isillust^
tMiaickintn humala/tawoitauttldzntyi

mteKe jMn/ että me sinun lnckan Polcos
«utta «tna hyivlsa lötsä »isännylsim/ jolle ynnä-sinunja

Hengen yh, eyces/ olcou tijcos ja cunnia <janc«,c<
llscfta izantn.ckiseen/ Alttell.

Epistolan kirjoilta P. PawaliApofi. '

G. >t. «ygö/
Ackat wehet/ niin cauwcm cutrlperillinenoii
lapsi/ eiole hänen jaMlwelian wälillä eroitu

sta/ waickahsnon caikentawaranHerra/lvaanhän on Esimiesten jaHaldiain hallus/ hamanI-säldämäärättynaicanasti, Nljn myös mc/cosca
lne o'im.ma lapset/ niin me elimma waaditut ui.
«naisten säätyin ala. Mutta coscaaica oli tä>)-
tetty/lähetti JumalaPoicans syndynen waimo,
sia/ lain alaisexi tehdyn/että hän ne/ jotcalaina--
laisetolit/ lunastais. Että me hänen lapsiMs
luetaiffn. Mutta että te oletta lapset/ lähettilu-mala Poicans Hengen teidän sydämihin/ joca
huuta: Abba/racas Isä. Nijn eisillen olenM
ja/ maanlapsia. Mutta jos lapsia/ nijnheowat
Jumalan perilliset Christuxen cautta.

Caick:Chrisi!tvtil«ittal/ pag. sjj.
Evangeliumin kirjoiltaP. iucas

Evll>a«liftasLao. l.

MA Joseph jähänen Hitins ihmettelit M«Vluin hänestä sanottin. Ia Simeon siunais
.

, HM
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tämä on
ftlftaelis/ jamerkixi/ jotawastan sanotan. Ia
simmgin sielus läpidze pitä mieron käymän / että
Mnensydämenaiatuxetilmoitettaisin.

Ia HannaProphetissa Manuelin tytärAss?-
lin sugusta/ oli joutunutpitkälle ijälle/ ja oli elänyt
michens cansa stidzemän ajastaica hänen neidzy-
destäns. Ia oli leskenä lähes nelza yhdexättäkym-
mmdä ajastaica/>a ei lähtenyt Templist palwew
mast lumalata / paaftoisa jarucomisa yötä ja
päiwä. Ia tämätuli myssMä hetkellä sijhen / ja
MnioidziHErra/ japuhui hänestä eaikille/ cuin
wapautta lerus«lemjs odotit.

IaMe min he olft caicki tehnet HErran lain
Men / palaisitheGalilean heidän Caupunglns
Mzarethijn. - Mutts lapsi caswoijawahwistui
henges/ jatäyttttin wijsaud.M/ jaJumalanar-
>no oli hänen cansans,

Rnceus.
lf^E-ra Jumala<aiwallii,en/ Isä/jsca pyhän Simeonln

cuinqa Chstfzus sinunPoicasja vlösnonstmlstxl monelle Istaelis ast.
<<l<u 011. Me pucollemma sinua/ walalst meidän sydämen si.
nun pyhän Hengescautta / «la sinunPolcas
llhrlstuxen ojfiln lundlsim/ jamettämKlickinlMs mstus j<l
nMuxesbänenlygöus pidäsim/ hänesH ylösnousisin! / ja
«n lämän suiutcoman mallman cansa >s>tt!äm bsneen lou?»
lais / ivaanc-.ickinListswatwos jaf<us'uxcs/culn Sanan
j» tähdea mcjbänpäällemtull «lajdals / m<e»
HMstt ollfim/ lttä st nljn lapchlu/ ettel ne joica sinunVa»
n»as««t>!»ws.</ ole sinunWall»ac»nt«s la»s«/ mutta n«
j°<c>i senucowotjasijnärtppumal/epHllem^tljancaickckst
«'««»xl tulewat / Am«n.

Uden Wuoden Päiwänä.
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HCrra Jumala/ jocafllMnPoicasmeltanläKlemk!»

ala annoit/ jaena hä» rumiscns vmbärlnslu.«allin. ?ln»a meille annos/tltä weidal!syd«„!en l«,M».synnin himoista ja haluisiaymbärins lcicalnzc! japuhWc.
luxtlutts/ SinunrackanPoicas/ ic.

Epistolan sirjoitta Pawali Apostoli
, Tilupen tyZö/Cap;.

rackani/ sijttsmmlumalanmeidän
hywyysja rackaus ihmisilleilmestyi / ei wanhurscmwsn töiden cautta «uin

nie tehnet olema:Waan laupiudens cauttaHän meidän autuaxi teki / udensyiwpmisenpeson/
japyhän Hengen udistsxcn cautta. hänmeidän päälle lEftixcn Ehristuxm miidän
pahtazam cautta/ runsafiwuodattanuton/ euä
me hänen armong cautta manhurscaxitulisimja
ijancaickifenelämän perilliseni / «iwon jällen.

Ilottcamfi)s talckl/ pag. 54,4.
Kijteu olconlEfuzen Nlmi/ pag. 545.

Evangeliumin kirjoitta HX lucas
Ev«»geltsta/Cap.!.

coscacahdexan päiwä culunut'
että lapsi piti ymbärins leicattaman/ cu«-

dzuttin hänen Nimens lEfus. loca nijn oli
Engelildä joennen cudzuttuieohdusa.

Rncous.
klMm sili«,Ö HErralumatalalwallinenlsä/isällisen «rmosebesi/ «lcas siuuas meidän w»i»

»2istln syMste» päz3eW<lrmaht<»nul/j« sinin Pel»
«elKiu antanut elel/<ttZ hän hauen täy»eltstn cuu«
llaisul>cnscautta/fiuu» wttzas «sttlan«t/ja mettäcuuli«!su<
l«n saattanut olis. Me rucstlemma sinun ettäs syhänHe»'
sce cHuit«nlju««l«!W«tidansydämin/ elläme
laisella hänen cuulaisudeNaus / syndlä ja paha emaa tun«
d»Mgtz«n mtltäm iohdultatfi!nv j«tl»u«p°hä»Henges««

wnu
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ftun cautta olisim sinullecuulialsel lapset/ jawljmeln ij«u«
c«Mn autuuden Chnstuxencautlapeltfimme/ Amen.

iähimmälsnä Sunlnnltaina Ndeu
Wuoden Piiwäst.

co!!«ft,.!
Jumala/ jocaolet sinun

cnuleymiolllstst mtldan rucouxem/ j<lettet ihuitsen
hclckous poidzt sinua mtt«» wot/ «luen sijs armollos/ eltä m<
siimnläsiyiöjälkenteklsiinMejaclälsimme / ja sinulle >elä
ft,!0»lla ttt töllläkelpaisimme. Slnun rackan Poicae/u.

Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.
Romarein tpgö/ Cap. 6.

MTtäköte tiedä/ että me caicki/ jotca olema IE-
Christuxescasictut / me olemma hänen

wolemahans casictut. Nijn me olemma sijs hä«
nm canst ns haudatutCasten cautta cuolemahan/
ettäniincuinChrtstus on cuolleistalsän cunnian
cautta ylvsherätctty / »M pitä meidängin udes e-
lämäswaeldaman. Sillä jos me hänen' cansans
«lemma istutetut yhdencattaistm cuolemaan /

lihnmemyös tulemma yhdencaltaistxi ylönouse-
mistsa: Tieten että meidän wanha ihminen onri-
siinuaulittu hänencansans / ja jyndinen ruumis
pitä turmeldaman / etten me tästedes syndiä pal-
welis. Silläsejocacuollut on/ hän on synnistä
wanhurscaxi tehty. ,

Mutta jos me olemma Christuxen cansa cuol-
ltt/ nijnmeustomma/ että me saamme myös elä
hänencansans: Ia tiedämme/ ettei Christus/ jo-
ta molleista ylösherätetty on/ sillen cuole/ M
cuoiema saa tästedes hänen päällens walda.
Sillä se cuin hän cuollmon/ sen hän wihdoin cuo-
li ftmnille/ waan se cuin hän elä/ sen hän elä lu.
malalle. Nijn myös te/ stMNMtänpiMt/

Bbbiiij M
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että te oletta cuollet synnille, muttMätteluma«lglltz/lEsuxenChrisiuMmeidänHDrametautta,

HE«« Horbanill/ pan. 4^.
Evangeliumin kirjoitta P. Match.

,
Cap, ;,'

tuli lEsus Galileasi lordaniin/Io«castettaahäneldä. MuttaJohannes kielsi bäneldä / sanoden: Minätar-widzen sinulda castetta/ja sinä tulet minuntygoni?
Mn wastaislEsus / ja sanoi hänelle; Salli
nyt/ Mä näin meidänsopi ealcke wanhurstautta«äyttä. Ia hän sallei hänen. CojcalEsusca«
siettuoli/ astui hän cohta ylös wedestä, jacadzo/
taiwat aukenittzamlle/ jaJohannes näkiluma<
!an Hengen tuleman alas/ nijncuinmsttistn/ jq
tuleman hänen päällens. lacadzoHäni taiwastsanoi:- Tämä on minun racas Poican/ johonga,
niinä mielistyn,

Rucons.
Jumala talwalline, Isä/ joca sinus «ljyarmol,
ynnä pyhän Helgen (ansa/ sinun rackan Polcassnsten lyköuä / jocatallen mailmansyndein tähden

il:noil.lonut olct/ jameitä h<in«n lyaö s omalla jumo.
lts' Ua lohl>u<uxellns neuwonut/että Ml hänellä ja bänc «ulc
«ane synkin andiftfa-milen ja cMlnatM armon saame.M, rucellemZ,a sinua/ ptds mettä aina sijnä loiwoe; I««cm me sinun jatäskyn,H.'ten olema myö«
castelut/ ntjn »ahwlsta pyhän Henaes c?utt«l meidän usccmlja «Ata mettäarmollisesi tjancaicktsen elämän perilllstrt / A.

loppiaisna.

<> HERro Jumala/ joca tämän päiwin päällä lahden
,hd«ttt p-,c<lnal sinun ainocatsenPoic«s Iksu»

tygö Anna meille armojas/tttä metin/jolc»
nytz »lsconc«utt« tunnemme/ l«iwahls sinunHE»
raudestttlliftttla lndjllln saisimme. Sinun lacka"/>c.

Nämt
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Nämät sturawaiset sanat kirjoitta

Esal?s Proph«ta/Cap. 60,

ttVOuse/ olekirkas/ sillä sinun walkeudestule ja'
HErran cunnia coitta sinun ylidzes. Sillä,

cadzo / pimeys peittä maan/ ja jyngeysCanffaw
MttaHsrra coitsa sinun päaNes / jahänen cun«
manspitäsinun ylidzesnähtämän, Ia pacanat
pkäwaeldamansinunwalkeudesas/
jinunpaistesas / cuin sinun ylidzes coitta. Nosi-a
silmäs/ cadzo ymbärilles / caickinämättootuttu-
lcwat sinulle, Sinun Poicas tulemat cauca/ l,a

sinun tyttäres kylteinwiereb canvatetan. Sil-
loin sinä saatilos nGdä/ japacchdat/ sinunsyda-
Msihmettele/ jalewittähänens/ coscastjuuri
paljous meren tykönä hänens fä/ndä sinuntygos/
japacgnainwoimatule sinulle.. Sillä Camelein,
paljous on peittämä sinun/ ne nopsatMcdianm
jaEphanCameljt. CaickltulewatSabast/Cul-
da ja pyhäsawua he tuowat/ /a ilmyittawah
HEr,ran kijtoxen.

CaictlChnstityt iloilcan / pag. 535.
?uer n«us in Vcelll^Kcm, pssq. 54,.

Evangeliumin kirjoitta P. Matth,. '

Evangts. C«p. ?.

sijs lEsus spndynyt oli Bethlehemis
maalla / CuninZasHeroderenaican/

tadzo / silloin tulit Tietäjät idästälerusalemijn/
jasanoit; '-Cusa on se ästen syndynyrludalaisten
Cuningas? Mnäimmähänentähdensidäsä/ ja
taimina händä cumartstman,

Costa CuninZas Herodes sen cuuli /

styihän/ jacaickilerusglem hänen cansans. Iacocois caicki ylimmäiset Papit / jaKirjanoppe-
Mcanssanstas / jakystll cusa Christien spndy-



mänpiti. Ia he sanoithänelle: Bethlchemiitlu-
danmaalla: SillänhnonProphetaldakirjonet
tu. lasinäßechlehemludanmaasa/ et sinä ole
suingan wähin ludan Pääruhtinasten seas:
Sillä sinusta on tulewa seRuhtinas / jongami-
nun Canssanilsraelipitähallidzeman,

SilloincudzuiHerodesTietäjätsala/ jattit-
kisteliwisuftheildä / millä ajallaTahti ilmestyi.

Men-
gät sinne ja kysykät wisusti lapsesta : lacoscatelöydätte/ nijnilmoittacatminullengin/ ettänunä-
kin tulisin ja händä. Costa he olit

" Cuninyan cuullet/menit he matcaans. Ia cadzo/
Tähti/ jonga he olitnähnet Idäs/ käwi heidän
edelläns / nijncauwan cuin hän edelläkäyden sei-
fttti sen paican päälle »osa lapsi oli. Costa heTäb»
dennäit/ ihastuit h? ftngeii suurella ilolla/ jamso
nit huonesen löysit lapsen Hitins Marian cansa/
maahan langeisit jacumarsit händä / awaisit ta-
warans ja.lahjoitit hänelle Culda /

wua jaMrHanuta. Ia Jumala kielsi heitä
tygshalajamasi. Ia he menit

toista teitä omalle maallens.
Ruwus.

HErra Jumala laiwaUlnci! Isä / jocasinunPyhä» s«<
ftn oitlan Täbdcn / ja, pyhän lapsucatstn lEsuren

Chnstuxenwilplnömän näyttäjän/ olttandanut meillepai.
3)t« rucc tlemma sini»!/ anna meioä» sy«

täwihlm/ e.'lä me fttlwa!feud»äw<i?llalsim/ jasencanlta
,<j«p cackistn «utuuni, laisim/ ntjn että me/ nljnculn nämät
3!<täjäl/sila tahtia seurasimme/engä jonguntustan ja ohlt-
silfxen mcttämsijcä eroitta salleis/maancaifefiiydämejlslj»
nä Peicaists Christur.es rlppulsim/ jocaaineao»
mc.eänWapälMjam: Ia «lta me nijn täällä ajallisestelöi»

t.iö sinon fvyhi Chnliicundas sen caullillnätyrl/ j»
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Ensimäisnä Sunmmt. loppiasesi.

/'sUule lanplasi/ H HErra Jumala sinun Canssas nöyrät
ruceuxel / «cls hctt«bötsic mili tihtzmä»ptdäis / in ne

Me toze työllä töMäisil.,' SinunPeicaslEsurcnEhrst
Men/ :c.

Epistolan kirjoitta H). PawaliApost.
Romarein tygö/ Cap. ii.

9>lln muwonminättitä/ rackatweljttlumgs
/ että-teannaisittetei-

dänruuniinne/ eläwäxi/ pphäri/ jaJumalalle o-
tollisexi uhrixi / jocaon teidän toimellinen luma-
lanpalwclurenne. laälkätsowittaco teitän tä-
män maiinzan muodonMen / waan muuttacad
teitän teidän mielen udisiuxen cautca / että te coct-
ttlisitta/mikä Jumalan/hywä/ototiinenj« täydel-
linen tabto oll^.

Silmininasanon / sijtä armostacuinminulle
annettu on/ jocaidzelleteista ettei yxikän idzestäns
enämbi pidäis/ cuinhänentulepitä/ waan pitäkän
cohtullifest idzesiäns / sen jälken cuin Jumalaon
cullmgin uston mitan jacanut. Sillä -nijncmn
meillä sn yhdesruumis monda jästndä / mutta ei
«ikilla jäsenilläole yhtäläinen wirca:Nijn mekin
olemma mondapxiruumis Christures; mutta te-
stetiäm slemmame toinen toistmmejästnet.

Christus Iumal«»Polca / pag. 549.
Evangeliunlin kirjoitta P. iucas

Epangelista/ Eap. l.

aican/cuinlesus jocahden toistakym.
v^menenajastajan wanha oli / menithtJeru-salemiin juhlapäiwän tawan jälken: Ia cuinnepäiwätolitculunet) palaisit he cotians/ japoi-
Mnen lEsus jäi Inusalemijn / l<tta ei hänen-
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«en Wachemmans huomainnet/waan luulitnm oleman sturas. -Ia he käwit yhden päiwä-
cunnan / ja edzeit händälangcinSlamttawains

sal<:min edzimän. latapahduirolmannm
päiwän he löysit häncn isiuwanTem-plis/ opettajain kestellä/ cuuldelewanheitäjaky-ftlewän heille. Ia caicki jotcahänen cuulithäm-wästyit hänen ymmärrpstäns ja wastaustans.

Ia cuin he hänen näit/ nijn be ihmettelit: la,hänen Aitins sanoi hänelle: Poicanmixis meille,
näin teit? Cadzo/ sinun Isas ja minä olemma
rehrien edzinet sinua. Ia hän sanoi heille: Mitä-
sia tsminua edzitte ? Etttkö tiennet/ että minunp-tä nijsH oleman jocca minun Isäni owat ? Iaei he ymmärtänet sitä sana cuin hän heille sanoi.
Ia hän meni alasheidän cansanS / ja tuliNazq-
rechin/ javliheillealammainen. MuttahänenHtinskätki caicki nämätsanat sydämehens. IalEsusmenestyiwhsaudes-jaijätz/
malanja ihmisten edesä.

Rucous,
Jumala sinun «m«»

siun,<uxtstas minulla l-psia j°z perhettä suonui
sy"ä>! mä minä olisin heille csicuwoxi/ fnoäsa»
noill.'t«lck« töillä hel<ä pahenna<Bwaan wirMharsolcoi-fin JumalanKanas: AnnamM heillepyhi Hengtt/ «ttä
se..calca<nen Siemen cannais hetsä hywän hedelmän jane
fi-iulle t!jt»Ml ja cunnl<!xl/mi!Ulll<! hyödytyxexl japaran»
P»M/ )»ei fellt!,gä»p«h<nnor,exl elä mahdizisi/ Amen,

Toisna Sunnunt. loppiaisesi,
<>C»'ch»aldiasija!!catckinenlumal!t/ joca stlätzlwal<

M mnilVMstlmtnol / cnlM lMpiasi <>>
»m»



W CaMsrnceuftt < za m«!lle meidän elinalcalllltt»sinul»

Epistolan kirjeittä P. Pawali Apoft.
3 o,l«rnn ly,,ö / Cap. <».

AAckatwchet/ meillä owatmoninaisetlahjat
armosta cmnmeille annettu on. Jos jol-

lakin on Prophetia / nijn olcon uston cansa yhtei-
lun. losjollakln onjocuwircalnijn pitäkän wira-
stanswaätin. Jos jocuopetta/nijn ottacan opetu-
BanswaariNilosiscuneuwo/pitäkänneuwo-
stanswaann. losjocuanda/ nijnandacanyxi-
lMisudes. losjocuhallidze/ nijn piMn sntH
muchen. Jos jocu armahta/nijn tehkänsen ilolla.

Olconrackauswilvitsin. Wihattatpaha/ja
kijnnirippllcathywäsa. Weljelltnen rackaus ol-
ton sydämellinen teidänkestenän.Fnnättäkän toi-
nen toisenscunniata tekemän Alkät olco hitaattöisänne. Olcat palawatHengesä. Gowittacattckänajanjälken< Olcat toiwosa iloiset. Kärsi-wäisetmurhesa. Olcatalatirucourlsg. lacacatoman pyhäin mrperi. Ottacat huone-sm. Siumtcatwainollisian. Siunätcat jaäl-lät sadatelco. Iloitcat iloisien cansa. itketätitkewäisten cansa. Olcat kejkenän yximielistt.
Alkät pyyM corkeita/ waanpitM teitän alim-lnaifte!! caldaisna.

Msni Awiofiafty taltta / pag. 5,9.
cm,. pelssHElra / pag.4B3.

Evangeliumin kirjoitta P.lohau.Evangll. Cap. il
HÄ cslmandena päiwänä olit Häät Galilea,!
3ZTM / ja lEfuxen Airi oli sW. Nijn

ia hänen Opttuslapftns cudzutii^myös
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la coscawijna puuttui/ stnoilE,suxen Mi hänelle: Ei heillä ole wijna. lEsus sa-

noi hänelle:Waimo/mitäminun on sinun cans«s?
Ei MWun aican olewielä tullut. HänenHitins
sanoi palwelisille: Mitähän teillesano/sttMt.
Nijn sitliä ole cuusi kiwistä »vesiastiat panduna/

jamci,,
»veti caxi eli colme mitta.

Nijn lEsus sanoi lMe:- NäyttWt wesia-
siiat »vedellä. Ia he täytit ne ylsn täyttn. Ia
hänsänoiheille: PangatnytMlle/ jawiMe-
deskäywälle. Muttacssca edeskäy-
pä,maisti sitä wijna/ jocawesiollutoli? eikä tien-
nytcusta se tuli/ muttapalweljaitiesit/ jotcawe-
dmammunsit: CudzuiEdeskäypäMän/ jasa-
noi hänelle: Iscainen anda ensist hywä lVijn«</ ja

hywän wijnantGänasti. Tämä on »nsimäinen
tunnustähti/ jsngalEsus teki GalileanCanas/
za ilmoitti cunnisns. IahänenOpetuslapftns u-
stoit hänen pMens.

Rucous.
mwnll«armoH andonntvttt jo mllcksWPchän

awios cnllafuonuc/iasijnä minun sytt»
nisiä w«rjellut/ Mtnarucoil,!! sinua/ «nn« sinun pM
Henqes/ j«ca mlnu» fijnäwnrjcltja hallleze/lttä minä so«
weiiastja hy«Fs sussios eläisin uunun puolisani cansa / en»
gä uhlH» illarljlan elitvcha» annals/elcs me/ jos e» me D>,
lekan saa olla vaidjtkiusausta/ mahdaisim ama yMmnrlss
sluuuarmeListuapus ja siunsuxes / caswataism, nmd«a
lnpsem sinun mielesjälten / tläifimcaikesjulnMudestl'!»
«en toistlke cHnft/ jn w««nn sinun Polca»lEs««n Chch
fi«M.c«»ltK Ba»««tlftu «mittlde» satsini / Am».

EolMtl?
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" Colmandena Sunmmt. toppiaisest

llimaln / cadzoormolliftsti me dancheickemtam ia cjenua siu«l, HERrauoes «l?m
lisimettä aullnman. Stnun j oicaslEsuxcn/ :c.

Epistolan ArjoittaP. Pawali Apost.
Romarein lWö / Cap. 12.

UAckatwelltt/ älkätidziän ylönwijsana'pitä-
>>ko. Mkat paha vähällä costaco. Ahkeroit-
cat>!täcumcu!miMnen on jocaidzen edes. Josmahdollinen on ja nijnpaljon cuin teisii on / nijn
p,Mtrauha caickein ihmistencansa. Hlkät idze«staco/minunrackani / waa-i andacat Jumalan
wihan sia saada. Sillä kirjoitettu on: Minun
mcosto / minä tahdincosta sano HErrg.
los situmwihollisesifv/ nijn snötä händä/ jä

jos hän jano/ niin juotahändä. Costastämän
t«t/ nijn sinä tulisethijlethänen pääns päälleco-
coot. Hlä anna sinuaswoicetta pchalda/ waan
woita sinä paha hywäliä.

co cktygon tulcat/pag. 497. .

Kijttt cflcon ICsuxtn Nlml/ pag. 545.
Evangeliumin kirjoitta P.Matth.

Evangel. Cap. 8.
lQMenaican / costa lEsus astui alas wuo-
nijn tuli vn Spitalinen mies cumarsi händä ja
stnoi: HErra jos sinä tahdot/ nijn sinä woit mi-
Mpuhdista. Nijn lEsus ojensikättns/ jaru-
peis häneen/sanoden: Minä tahdon/s!e puhdas.-
Ia hän puhdistettin cohtaSpicalista. IaBsanoi hänelle: Cadzo / ettes kbllengansano/
mitta meneja näytä idzes Papille/ja uhra lahias,
Mga Mo>es on heillekästenyt i.

Mutta
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Mutta cosca lEsus meni Capernaumijn / tuli

yxl Päämies hänmtygöns/ lN rucoili händä/ sa-
noden: HERra/ minUnpälweljan sairasta to-
tona halwattuna/ ja cowinwaiwatan. Niin IAsus sanoi hänelle: Minä tulen ja parannan" tO
tien. Päämies sanoi: HErraenole
Minä mahdollinen / että jWtulet minun nMni
ala/ waansanoamoastaMsana/ min minun
welian parane. Sillä minä olen myös ihmim
toisin wallän alla/ ja minun allani onsotamieMsanon tälle: Menoja hän mene. Ia toiselle:
Tule; jahän tule. Ia minun palwelialleni: Tee
Umä;lahänteke. ,
. Cosca lEsustämän cuull / ihmettelihän jW

. iiöiniille/jotca händä seuraisit: Totisesi sanon w
n M: En ole minä löyunytstncaltaista usto
i.. ,s. MUtta minä sanon teille: Monda tulemat

japicäAbrahamin/ Isaachin,a
Jacobin cansa Taiwan waldacunnas istuman.
Mlltta waldacunnan lapset heitetän ulconaisen
pimeyteen / MH pitä oleman itcu jahammasten
kiristys. Ia lEsus sanoiPäämiehelle: Mene,ja
Nijncuinsuscot/ nijnsinulletapahtucon. laM
hetkellä parani hänen palweliaus.

Nucous.
Jumala TaiwallmenIsa / jocasinun tsinoml»

eftosjalaupludefias olet maille s<nun>p°!<
»'uonuc aodaen hänen tulla ihmisixl/jamtldä» G

tn ristin päällä tuolla / anua pyhä Hengcs meidän ,'Vdäs,l>
bim/ tmmt «'.kiSlUswaisimhänt»/ jaluMutolsimm»!»
lem hänen caultans syuottn anoex» saamiicn
ijssUtaicklsenelämän saapa,"/ »ljncutnlämäPäämies «H
u-coi. e laisianna hänen/atrasta palweltacans
nalln,/ Oana Meillä on: Jotausto mtnUv päällitii/
«thän«»sploä l«»llm«lanzl«m«n ijqucalcksest. AnnaW
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VisNtlvtljinenlsZ armos/etta me <en <vahtvasa-uscoll<l

ja lijillttngm melbän wljmeMä helkeLämWt äl«
D »!! siinä lnrwalllftst tijnnttippulsiill/Amen.

4. Sunnuntaina loppiasest.

ssWMdlas luMla/jwä jocn ttebät/ clliU me nljn «S«"nesa jsfturesa waarasa / lnhlmilllsen heickouttn täbd?/
l«il«stiso,valstt ol!a/wahwjst« meltä s«lu jaruumin puolen
ft/eMmrcalckinecuinmetti simdetn täh>enwi>tlv«wat/
ji«n awuNas wtchullls.st Etnun rackslt
PMs/ ic.

Epistolan ttrjoittc: P. Pawali2lpost.
Romurew tugs / E«p. lj.

UAckatweljtt/ älkätkellensän welgslliset olco/»waan ajnsastans että te toinen toisianne ra-
«statte: Silläjöm toistaraeasta/se ön täyttänyt
lain., Gentähden/st cuinsanojtu on: Hlähuorin-
tee: M tapa:Mwarasta: Alä wäärä todistustsan»: Alä himoidz?/ jaMuut stncaltaistt kässyt/nö
Mn sanaan suljetan: Sinunpitämcastaman
Hlmmäistäs nimcuin idziäskin. Ei rackaus tee
Hmmäiselle mftän paha/sentähden on Rackaus
lain täyttämys,

CuiulEsus «stul hahtchen/ M. 496.
Jos <i HErr» aula metsä/ p»g. 485.

Evangeliumin tinoitta P. V^atth.Evangel. Cap» 8.
AMmaican/ cuinlEsusMHHtchenasiu-

/

lacadzo/ suuri ilma nousi merellä/ nijntttähaaxi
Msilda peitettin / ja hätt mäcais. Nijntu-
AOpetuslaftsttja herätit hänen/ja sanoit: HEr-ta/ autameittl'/ mehucumme. Niinhän sa-aiheille: Teheikoustoiset/ mitätepälkät? Hän

ja asetti tuulen ja mettn. Ia tu)i juuri
Cce tpwe-
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tywenexi. Nijn ihmiset
Imen tämä 0:, ? Sillä tuuletja meri owat myöshänelle.cuuliaistt.

Rueous.
pidät siuuulapsestäss«all«i,« .""^ristin allil/ j« annat wastoiu käymisen heidän päällciij

<ull«/«laspatnai>» syudlä/luändälli«stoa ia
csuxe.Werncollema sinua/ettäs fiuuas armabdaistl meidän
päälle»/custls jawastoinläymisis meitänrucouremcM.
fil jaarmollisesi meille apualain«!sit«ttä me luudlsiV sinunnrmos ja isällisen«pu«/ja sinua sinunpyhZle cansa !j>uc<>l.
tlscst fijtätsiNja ylistäisi»!/ OinHjoca olet yrl anoa j» c«lc>
klwaldias In«al« finnn Polcas j»P. Hengen cansa/ z.
MtN.

5. Sunnunt. loppiaisesi.
<>HErr« Jumala / «varjele siunu Cansas / sinu» pimlt,!,

lauptuoes camla/ että ne jotta alueast«n«sij-
hw ta!waUts«n3oi!vool> lurwawat/ finuuwolmalloeotn»
w«liell«isin. Sinun r«ckan Polca< / ,c.

Cplstotan tinoitta P.Pawali Apost.

9>llnpuwatsijstcitän / Rackatweljet/ mjn-
pyhät jarackat/ sy-

sudes iakärsimises. Ia kärsikät toinen toistaa,
Ia andexi andacat toinen toistllen / jos jollakin
on cannttta toistenvastan. Nijncuin Chnsius
teille on andexi andanut / nijnmpostekin tclM.
Mutta ennen eaickia / pukecat päällenne rackautz,
jom cn täydellisnden side. Ia Jumalanrauha
hallitconteidän sydämisHn / johongatecudzumt
vlctta/ yhten ruumien. Ia olcatKiitolliset. A-
sucan Jumalansanarunsast teisä / «aikella
saudetta. Opettacat janeuwotattckänkestenan

P>al<



psalmeilla Kijtoswirsillä/ ja lau-
luilla/ weisaten armon cauttaHErralle/teidän sy-
dämisänne. Ia caicki mltä tneette puhella eli cyöl-

Nimeen/ /alijttKätlumalata jaIsä hänen cautcans.
oHErras!lnpybä fun»e/p g 594.

Evangtliumin kirjoitta P. Matth.Evangeli.a/ Cap. lj. '

aican / sanoi lEfus hänen Opetus-
'Vlapsiliens/tämänWettMeniTaiwattwal,
damnda on ihmisen wertainen< iocäkylwihywän
siemenen peldsns. Mutta ihmisten maatts/ tu-
lihHnenwlhollistns / jakylwlOhdackeita Nisuin
sttgan/jameni pois. Costa Oras rupeiscajwa-
mn/ jahedelmöidzemän/ niin näyit nuMHH-dacket. Silloin tulit Perhenisännän palweliaf/
jasanoithänelle: H/trra/ etkös hywäsiemendä
hlwänyt peldos/ custa sijs sijhen on OIMMtul-
let? Nijn hän sanoi heille: WihsllmenstnteN.
Sanoit palweliat hänelle: Tahdotcos että ms
MiMMtjarewimnienepois? Mutta hän janon
En/ silläcostateOhdacletrewmepois /.mjntK
myys temmatte Nisut pois. Sallicat caswa
molemmat elon aican asti / Ia elon ajulla ftno«minäelomiehille: Cootcatensin Ohdacked lasita
minun aittani.'

Rucous.
siuu» Hkrra JumalaTaiwMntn Isä/ e's

sie»ln«s/sinu>, pyhän San s mewän
damihuntilwänvt«lel/jarucoilemma sinu'/ ci?«s

W«t>Henge«camla lttlsils«n O!,mene!l melsä eläwäi! ri!»h<»tl<nzLls«x!z )« wa,jclt mettä sildä pah loa niihellls l<
fylwä s«s. Warjtte m,« H

Clcjj s»rm«
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suruttomndell / plda si»un pelaosas jaautti caicklnazsis kW,
s«,UM/sijhenasti cu« mc täyveilisest auluari tnlemmaiAmei,

6s Sunnunt. iopplaisest.

<><s?rra Jumala sinunCsnsas/ ja anna pchi
tulla / ettämesiliulleelolitsc»

bltsimma/ j»iaisimma»inuld» ftkä suumizisia että hengelli.
siä lahjoja. Stnuu rackon PollcslEsuxenChllstuM/ ,c.

Epistola on nijncuin Wijmeitläkitt
Sunnnula<n<l«

3ult«l tänn caick sanolumalatt/ paa. 4yg.
Evangeliulm nijttcuw Mauhiaxen

Pätwänä Paastos.
Rlieous^

lsa/ joc« sinlis sinun «Poi,
lEsuxen Ebristuxe» tautia llmotttclmit olet/ me

ruc>»tllmm« sittua / ploi metti ftnun p»häsä
loppu» asti/ etten me seura ntjdenwijsafien jatotwellfte»
pabenvatvliifia estcuwa mallu>asa:Waanettä me caicklnfti-
fis wastslnsä,»,lfisja ah»tsl>>!cis / euittsmun sauas
»ueidan päillem t«ll« taita/ «uMalltsest iezem siihen lebdu««
f«n luotaisim/ että stnä olet metlll lahjoittanut ja andanul
o««!sudext st»u«P«ic«elEsulenChlistufcn/ tahdot mös
«että pilä«il>.psina«/ j« suova jjancaickls«»»u<uudln/A.

Smumntainel
«:Vrraluwals/

me/jotca ansiosi 'Mivin synd«m lähdenwniwaian/
c«nn!«!i tähden lauplallsest/»«pahl>etuxilul!«

iimma sinun PoicaS / «c.
Epistolan tirjyltta P. Pawali Apvst<

Corwth. l!)H» /1. Zor. y. j« w.
ackatweliet/etteks te tiedä/ettäne/jotcakiilw

caickiiosinheluoxewai/ mutta
yripalcanennättä ? niinettä te M
täisitte. Mutta wcainen cuinkilwoittele / caiki-sm hä»i idzms wältä. M tosin sltäwarten/ M

hl
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hecatowPftn Cruunun saisit: Mutta me/että meiMcaickisen saisimma. Mutta en minänijn juoxe/
cmntietämättomänpuolen ; ja en minä nijii kil-
»»voittele/cuintuulda piexäin.WaanmiNä cutitan
nimniftani /jaalaspainansitä/ etten minä muille
sMnais/ jaidze hyhättäwäxi tulisin.

En minä tahdo sitä teildä/ rackat weljet/ salataetti meidän Isäm owae caicki pilwen alla ollet/
caicki swat he meren läpidze waeldantt. Ia
Mostrelda castttut pilwesä jamerest. Ia owat
laicki yhtäläisiä hengellistä ruvca jyönet. Ia s-
mtmyos.caickiyhtäläistä hengellistä juoma juo-
»et. Slllähejoitsijtä hengellisestä cqlliosta/ jo-
mheitästurais/jocacalliooliChristus. Mutta
ei hcistä monda ollet Jumalalleotolliset: Sillähemaahan lystin eorwesa. '

T«lw',n Wald,!c!!nl»«enwed«l/ p«g.
Jumala simrest hMydest/ p«g. 589.

CvanZeliumin kirjotta P. Matth.
Evans?!. Cap. 20.

itämänWertauren: Taiwan waldaeunda
«nperhenisännän »vertainen/ jocawarahinhus-
meneldain läxi ulos / palckaman työwäke wijna-
mjkeens. Ia cuin han oli sopinut tyomiestens«nsa määrätyst päiwä palcast / lähetti hän hei-dän wijnamäkcms. Ia hän meni ulos liki col-
mannella hetkellä / näki hän muita seisoman tu-
tulla joutilaina/ ja sanoi heille: Mengätmyos
te minun wijnamäkeni / ja mitä cohtullinen on/
mjn minä annan teille. Nijn he menit sinne. Ia
taas hän meni ulos liki cuudcnnella ja phdox3n-
Mhttkellä/jatetimyäsnijn. Muttayhdellä-

Ccciij t^st«l
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toistakymmenellä hetkellä läxi hän ulos / ja lsvssmuita joutilasnastissmast/ ja sanoi heille: Mitetäsäcaikenpäiwänjoutilasna seisotte? Hewa<>siaisit: Ei olekeitän meitä palcannut. Hän ft<
not heille: Mengät te myös minun wijnanMni/
jamitä cohtuus on/ sen M teidän saaman.

Costa ehto t,lli/sanoi Wijnamäen Isändä pw
henshaldialle: Cudzu>'pöwätt/ jamaxaheidän
palckans/ rumeten wi,mciscst ensimäisim asii.Ia cuin ne tulit / jottaliki yhdellä toistakpmme-
nellä hetkellä tullet olit / ja sait cukin päiwä pal-
can. Coscgcnsimäiftttulit / luulit heenämmänsaawans. lahemysSsait cukm päiwä palcan.
Ia cuin he sait / napisit he PerheMndä wa-
sian/jasanoit ainoostans
yhden hetken toyst/ ja teit heidän meidän ww
raeem / )otca olemma candanet päiwän cuorman
ja helden.

Nijnhän wastais yhdelleheistä ja sanoi: Ysck
wän en tee minä sinulle wääryttä / etkös sopinut
minun cansani määrätysipalcast? Otaftnlin si-vun tule/ ja mene matcas ? Minä tahdon myös

Wai
«ngo minä saa tehdä minun Mustani mits minä
tahdon? Taickacadzotcossentähdencaesasiettäminä hywä olen?N>jnwijmeiftt tulemat ensimäi-
sixi/ jaensimäisttwi,meisixi. Sillämondaowät
ludzutut / mutta Harmat walitut.

Rucous.
j«« fi««n pyiän

«nas cautta eltt meitä» fi»n» W>jnamäl«s cneju»
uutin? rucol!.m<»sinua/nnnap»!!)äH«ng««l!Mi»äns!i'

»ämihin / e«tä mefwnn lkscellistst työtä ilki,
H«/sinimH»B,:« j»«ahd,sia« «<n« aht«»HM«/ jaccli^n

N!«!»ä!l



«tldln tolwom aselaisi»! siuun «rmoihle/eulns melLe siuun
lDcalckisen autuuden salstm/ Amen.

SlMMlNtaina Lexagelimse.
T»<waN,nll, Isä/fi»» »äel ette» »« me«

omijn lslh<m uscasa/suo sijs mmollis«ll/<tlä me calc«
ll!°astoinsaymts«c / finux racton Pelcas «rwollisen awun
«ulm tärsimises nwillo moisinuna. SiuH jocaelätja hal>Wz«!j»«calckistst <)o»caicl<s<en / Amen.

. Epistolankirjoitta H 5 Pawali Apost.
Cortuch. lygö, l.Cor.n.

weljet te kärsittsmielMn tyhmiä että<<>ttidzkwijsatoletta. Te kärsittä josjocutei-
tä orjutm waati / jos jocuteitänylke / josjom
teitä /j os jocuteidän ylidzenne idzens csr-
gotta/jos jocuteitä lyö castvsille. Ssnminä sa-nsnhäwäistyxen tähden / nijncuin me heicot oli-
simma. Mihingajocuuscalda (minä puhun tyh-
niydes) sijhen minäkin uskallan. HeowatEbre-ck/minämyös. Heowatlstaelitit/ minämyös.
He owat Abrahamin siemen,/ minämpos. He o-
wat Christuxen palwsliat (minä puhun tyhmä-
sti) paljo enämin minä olen. Minä olen enämäntyötä tehnyt. Minä olenenämmän haawojakär-sinyt. Minäolenuseimminsangina ollud Useinolen cuoleman hädäs ollut. ludalaisilda olenminiwidMineljäkymmendähaawasaanut/ yh-tä mailla. Colmalstislenwidzoilla piesty. Olinwihdoin kimitetty. Colmaisti olen minä tullutHaaxirickohon. Z)sstn jaPäiwän olin minäme.-
«msywydes. Minä olen usein waeldanut. Mi-m olen ollutwcdW HHdäsä. Hädäsirpowsrein
Wllä.Hädäsäludalaisienkeffellä.HädHsäpa-

Ecciiij kanain
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canain kestellä. Hädäsä Caupungeisa, Hädästcorwesa. Hädäsä merellä. HädHsäwiecastenwe<
lieinstas. TyWjatuscas. Guuresawalwonwses. Izomistsjajanosa. Palissapaasiosa. M
lusa ja alastomudesa.Ilman nijtä cuin muutoin tapahtumat/ nimi<«
täimettä minua jocapäiwäwaiwam/ja pidän suu,!
runcaikistafturacunnista. Cucasnheicko/jaen
nunä myös heicoxi rule? Cucapahoitttan/ jaen
minäpaia ? Että minun pitä nyt idziäni kersca«
man / nijn minä kerscan ipziäni minun
siani. Jumalan ja meidän HEnan
Chnsturenlsä / jocaolcon ylistttty ijancailLiscst/
jjettt efcen minä walehtele.

Kyliväjä skmenens meni fylwamän/ pag. 511.
O HErras«n pyhä Sanas/pag. 594.

Evangeliumm kirjeittä P. iucas
Ep«ngelifta / Cap. 8.

aican/ costa paljo Cansa cocoonnui/
riensit jocaidzest Caupungist hänen ty-

Jöns/ janoihän wertauxsn: Kylwäjä mmi ulos
siemsnitHnsk>MHman/ja cuinhänkylwi/ langei-
sit muutamat tien oheen/ jane tallattm/ jaTai?
wan linnut soit sen. la. muutamat lanZeisit ki«
wistohön/ jacosca nt tulit ylös/ cuiwetuirne/ettei
vUut märkyttä. Ia muutamat lanKsistt orjantapo
puroihin/ja orjantappurat ynnä ylsskäwit/jatu<-
cahutitne. Ia tnuurmnatlangeisithywHn
han/ ja ne tMylss/
«uin. Costa sanoi/ huusi hän: Jolla
vncorwatcuulla/ semulcan.Niln hän:aOyetusiapstnskysyit hänelle/ siv
nyden: Mckä olis tä.TM Wsrcaus? Hän sansi:

Teille
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Teille on annettu tuta JumalanWaldacunnan
'Mutta/ mutta muillewertausten cautta/ emi
heidän sitä pidäls näkemän/waicka he näkisit: Eikä
iMmärtämän waicta he cuulisit.
' Tämä onfe Wertaus: Siemen on Jumalan
M,
Mcuu!ewat/Me tuleperkele/ia ottasanan hei-
dänftdämnnstans/ etteiheuscoisjawapaxitulis.
Muttajotcgnwistshön/ owatne/ coscahecuule-
mt/ ottamat he sanan ilolla wastan/ jaei heillä
«leMta/ hstkyiheuscowslt/ jakiusauxen ajalla
poislangewat. Mutta jotta orjantappuroihin/
wgeisit/ owatne/jotta cuulewat/ ja poismene-
«ät/ja tucahutetan suruMrickaudesta jaelämän
hecumasta/ eikäcannahedelmätH. Muttajotca
bywänmaahan/ owat ne/ jotcasanan cuulewat/
jakätkewathywäilä jatoimellistlla sydämellä / ja
saattamat hedelmän kärsimises.

Rucous.
sinua HErralumolaT«l!vKlinen Isa/ «t.

las pyhsn Ganos sinun PotcoslEsuxcnChl istuen
cauttK meidän s«2«m kylwänytolel/ jal»coi!c,nm<l

finul»/ ettäs pyhän H. »ges cantta mjn walalsisil»e idän sy.
>iu>ei»/ tltä«clä<afinM!S»»as»hklraftcuulifi« / yy<
!>W sydämellä lätNfim jafälsilnlstshedelmän cannaisim/
engä annais synnille woim»/ wa»n finun apus cautta sitä
«!»spaiuaisim/iac»lcklnaistsw»luo««eitäm sinun«wullas,
lohtutaisiin/Amcn.

lttstiits SuttNUNt. Ouin^u»ZeLlNle.
HErr« Jumala lauplast meidsnrucoufem/ja pai-

mfttä metsän sylldclasimstä/ ja w3lj«!l myös meitä
Ms wastsin loymists. SiFUn rackanPoicas lEsuxen/ic.

Epistolan lirisittä P.Pawali Apost.
Coci,ith. ivhö / i.C»r.lj.

Ecc v Aackat
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Evangeliumit

HKAckatMljet/ jos minä ihmsten jaEngelein
-Okjelillä puhuisin / jaei minulla olisrackautta/
nijnminä olisin cuin helisepä walki / taicka kilisepii
culcuinen. Ia jos minäPropheterata taidaisin/
jacaickisalatftdettiedäisin/ ja caiken tiedon/ ja
minulla olis caicki usco / nijn että minä wuoret sift
räisin ja ei olisminulla rackauttai nijn en minä mi-
tän olis/ Ia josminä caiken tawaraniculutaisinköyhäin rawinnoxi/. Ia josminä andaisinruumia-
ni poloctta/ ja ei olis minulla rackautta/ nijn ei st
vlis minulle mitänhyödyllinen.
, Rackaus on kärsiwäinen jalaupiaasi rackaus

cadehdi/ eirackaus ole ylpiä/eihän paisu/ eihän ole
sickun/ eihänomansedzi/ eihänannaidzenswi-
l>sn kehoitta/ eihän wahingota ajattele/ eihän
wäarydesiäiloidze / mutta hän iloidze totuudesta,
Caickihänwchättä/ caicti hän ufco / caickilM
toiwo/ cai.cki hänkärsi. Ei rackaus llostanwäsi)/
waicka Prophetiat lackawat/ja kielet waickenift/
Ia tieto catois.

Sillä me ymmärrämme puolittain/jaPropheo
terämmepuolittain / Mutta eosca täydellinen cu-
lesijtte wajaa lacka. Costa minä olin lapsi/ nijn
millä puhuin euin lapsi ja pidin lapselliset menet
ja ajattelin cuin lapsi: Mutta sijttecuin minä mie-
heri tu!in,nijnminähyljäisinlapselliset.Sillänyt
menäem? tapaurisa/nimcuin spnlisä;mutta silloin
caswosta caswohon. Myt minä tunnen puolittain/
lvaansilloin mmätunnen/ nijncuinmmä jotuttu
olen. Oluttanytiääwät/Ujco/Toiwo/Rackaus,
nämät colm?: MmnRackaus on suurinnW.

Woianella köyhki syunelsil/p«g. 556.
Euntygös HTrra Ehttsit hlzul-ssn/ vag. 654.

EvM
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Evangeliumin kidoitta P. lucas

Evana'!. Cnp. 18.
/Qlihcn aican ottiZEsus tygöns necaxitoista-

jaMoihMe: Cadzo,/ meme-
mmmelerusalemijn / ja caicki pitäcäytettämän
luin Prophemilda ihmisen pojasta o-
wat: Sillähän plonannetan pacanoille /ja pil-
catan/'jahäwäistän/ jaWetän / jacuinhecwar
hänenrusstinct/ tappawathe hänen/ jacolman-
dena päiwänä sn hän ylös noustcha. Ia ci he
yhtän ftna näistä ymmärtänet.' Ia tämä pu-
hc oli heilöä nijn peitetty / ettei he ymmärtänet
mitä sanotun.Nijn tapahdut cosca hän Imchota lähesty/että yxi sok ia istui tien wieres kerjäten, eum
hänmuliCanftnohidze känwän/ kysyi mikä
seolis. Heftlloitbänelle: lEsusNazarenustä-siämcni. lanänhuusi/ jasanoi:HEsuDavidin
Poica/ armahdaminua. Nijnnejotcaohidzeme-
»itcoruit händäwaickeneman. Mitta hän huusi
M mämmin: Davidin Poica/armahda mmua.
NijnlEsus stisatti / jakästi händä talutts ty-
göns. Ia lähestyi/ kysyi hän hänelle/ ja
ftnoi: Mitäs tahdot/ että minun M sinulle teke-män? Hän sanoi: HErra/tttä minä näkisin. IalEsus sanoi hänelle: Ole nMvä/ sinun ustosautti sinua. Ia hän sai cohta näkons/ jasturais
händä/ jacunnioidzi Jumalala. Ia caicki Cglisa
tuin sen näit/tijtit lumalata,

Nucous.
Jumala?alwaMn«n Isä/ sinä joca sinun Polcas

s!lm«l« j!» nähdä wilitluden, MlwGwalsll sun-
vlstt



Evangeliumit'766
disttrncolltmma sinua/ ettäs pyhän Sqnas cautta w«l«l«sisllmeidän soklatsydäm<«/<ttä me sen sinuPoicaslEsxxe
Christuren cautta/ jocamiidönlählem llfiin päällä cuole»
lettu/ ja »eloa» sondein, ldestmaronichnyfon/ sinun»lke»,
lundisim/ ja c»>ckln«lsiswaiwois »a klusauxis sinun ainoan
armollistaapuasanoisim/ jasmunlauplutesjälfen lohdu,
Ilsellarucynxclla edzisim ja »lj» iohtuturen ja lurwan/ per,
teletlä/syndiäja cuolemala wastan löyoaisim/ Amen.

«. SftNNllNt.Paattost QuaälÄZetlinM.

HEira Jumala/ mä matlman meno sinun pM»
Men asetettaisi»/ jn sinun Semacunlaeftiz

tlottss lewMsest InmaluKtö.Glnun Poicas lEsupn/ic.
Epistolan kirjoilta P. Pawali Apost-

Lortnch. rygö/ i. tzor. 6,

§)3Ackatweljet / me neuwomm? teitä nijncum
/ ettet te Jumalan armo huckan

«ttais: Sillä hän sano: Minä olen otolifella a-»
jalla sinua cunllut / ja olen sinua autuudenpa
lvänä auttanut. Cadzo / nyt on otollinen aica/
eadzo/ nyt on autuudenpäiwa, Hlkämkellengän
josacuja pahennosta andaco / ettei meidän wir<-
camlaitetais: Waanosottacam meitäm caikisa
asioisa/ nijncuin Jumalan palweljat.
kärsimistsa/waiwoija/hädisä/surllisa/hosumisesa/
fangiuxisa/ capinoisa/ töisä/ walwomisisa/
sioisa/ puhtas elämäs/ taidosa/ pitkämielisydesa/
sulsisudes/pyhästHengesä/ wilpittömäsärackau-
desa/totuudensanoisa/Jumalan wäesä/wanhM
scaudsn sotaasettcn cautta / oikiallakedellä jawa-
semalla/ cunnian cautta japilccm/ panetuxenja
rijtoxen cautta. NimluinmiötteljHt/ ja
ginwagat: Nijncuintundemattomat/jacuitew
Zmtutut: Nijncuin tUblewaiftt/ ja cadzo < me

glämme..
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Mlns. Nijncuin rangaistut/ ja
tgpetut: Nijncuin murhellifet/ jacuitenZinaina
ilolstt: Nijncuinköyhät jacuitengin monda hpö-
dynäwäistt: Nijncuin ne joillaei mitän ole/, ja
joiden cuitengin caicki omat owat<

Isca Corck'<w«n llMVie istupl/ pag. 476. ,

M«»anlinnilm onlumall<li!vast/p«g. 460.
Evankeliumin kirjoitta P. Matth.

/Q Illoin kwvasatta perkeleldä. Iacosca hän oli paaflon-
M/ neWymmendäpäiwä/ ja neljäfymmendH
ystä/nijn hän isoi< Iakiusajätuli hänen tygöns/
jasanoi: Aos sinä olet JumalanPoica/nimsano/että nämat kiwet leiwixi tulewat. Mutta hän

wcistais/ iafa!wi: Kirjoitettu sn/ elihmimnelHWoastanslciwäst / mutta joc«idzestsanasi cum
Jumalan suusta läbte<

Silloin otti perkele hänen pyhän Caupungin/
jaasttti hänen Templin harjalle / jasanoi hänel-le : Jos sinä olet JumalanPoica/ nijn laske sinus
alaspäin: Silläkirjoitettu oni Hän andakästyn
Engeleillens sinusta / jahekäsifäns candawat si.
nun / ettet sinäMus ialcaskiwen loucka. Nijn
lEsussanoihänelle:Taasonkirjoitettu:Ei sinunPidä tiufaman stnun HErraslumalams< . '

Taaswei hänen perkelesangen csrkialls wuo-
relle/ja osotti hänellecaickimailman Waldacun-
nat/janijdencunnian/ jclsansihänelle: Nämät
taicki minä annan sinulle / jos sinä länget maa-
ha,i jacumarwt minua. Nijn sanoi lEsus hä-
nelle: Mmcpois satam Silläkirioitettuon: Si-nun lumalatas pitä sinun tumarta-

man/
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man/ja händä ainoata palweleman. .Silloin jät?
tihänen pMte. Ia cadzo/ EnZelit tulit/ ja pai-
welit händä.

Nucous.
rucollemma silmä HENra JumalaTalwalllm»mcldänpahln wtbamleh.n pcck^le/nljncui»

lchuwa leijsn aina kä>) / ja edzi kttä!>z»
> stis uicllä/tttäsiuä sinuÄPolcKslEllixtll Ehrlfiupen tihde/
,y««a py!)än Hengtn causa »ilfie meille alvulltnc:, / jafiuu»pohän G«n,!s caulla »«hwistatsit meioan sydämem / «tel
m«dsu w!i)l>lllstm melliwotllM/ waan m« ollfim «ina si.
nn» almi«warjoua3a/ ja siuuntykönä» ijaucaictis«au<
t»md«s clä fttstm / A«en.

l. SunNUltt. paastost
lnmalq/ sinä näet/ etten me idze mtistämäik

halltdze stjs hengen jnruu.
unnpualeffa/ ettärnmi<olts«ttlldl, >?ijleälya,!:ll>n/ cun
wadin«,««tstl owat/ ja sydän catklfia pahoista haluista puh.
dlsw«xiln!is. Glfl»u Po!las ZElux>l!/ u.

Epistolan liroittaP. Pawali Apost.
Thessalon.tygö/ i,Hhes.4.

rackatweljet/ rucoilcmmameteitä/ja
lujncuin te

meildäcuulletoletta / cuinaakioän waeldamal.
ja Jumalallekelpaman yua/ että te täydellisen
mAi tulisitta: Mlläte tiedätte nekäskyt/jotcame
HErranlEsuxencauttateille a!,/.simma.
Useon Jumalantahto/ teidän pyhydenne/ että
tehuoruttawäldättt /

yenastianspyhydesja cunnias. Ei himoin ha-
lauxis / nijncuinpacanctt / jotra ei Jumalasta mi»
tän tiedä. Ia 4ttei yMn soerais eikä pettäis
weljens Mcusa asias: Silläidze HErra sn caic-
kein näiden costgjg / euinme teille sanonet jatodi-

stanft



stanetolemma: Gillä ei Jumala ole meitä cudzu-
Nitftastaisuteen / waan Pyhyteen.

Sun tygö< HErra Christe huuviin/ pag. ö>4.
Slnuntygös HEna tuleu/ pag. 488.

Ewngeliumin kirjoitta P. Match.
Evaugtl. Cap. ,5.

/AMom läxi lEsuS sieldä / ia tuli Tyrin ja
'VZidoninmaanäriw. Ia cadzo / Cananean
waimo / jocanijstä maan äustä oli tullut/ huusi
hindäsanoden: HErm Davidin Poien/armah-
da mmun päälleni/minun tyttären waiwataiihir-
muWperkeleldä. Mutta ci hän sanahan händH
wastannut. Nijnhänen Opetuslapseus tulit ja
mollit händä ftnoden: Erolta händäsmustas,
sillähänhuutameidän jälkem. > Nijnhän wasta-
tensanoi: 3n ole minä lähetetty/ waancadolet-
tuin Lammasten tvgä Israelinhuonestii. Mutta
sttuli/jacumarsihändä/ simodrn: HErraauta
minua. Nijnhän wastaten sanoi: soweljas/
Mlasten leipä ja heittä venkoille. Nijn se wa-
stais: Totta HErra/ syswät cuittngin peiucatkin
niistä muruista/ jotcaheidän HErrains poydäldH
putowat. SilloinlEsus wastaten sanoi hänelle:
O Waimo / suuri sn sinun useos / tapahtucon
sinulle nijncuin sinä tahdot / ja hänen tyttärens
MsillähetkellHterwexi.

,Nucous.
l/>E rncollolVa sinuaHErrnlulualaTalwalllnen I.

lllaspyhän Helnvs cautto wahnnstmsitrnetWl
sydämen/ «ltö mewaliwys uscos,2 colw«s / mrws,d-

silusluun arwoosja luilpllitees/ja meitzäu «Unci mei»
din om<!mnd«u/ jakelwottom«dcmlahden/ tuli.s
ly/ä pchälä / wem«h)imculttngii, / li!jnciiw E»ua!,e<!N
woinie/ lurwMsinunsrmoW/i. c,»ct<na»sisti»s<,uxte/j<l
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wai»ölssinMa apuaja lohdutusta / lEWen
stuxennutdänHErramcautta/ Am<u.

;. Sunnmlt. paastosi Qculi.

lttmals/ me rucollemma sinua / lltis «ttmettä cuullsil/ ja sinun wsim«lliftukällSm«<t«
warjlleman ojennslsil. SmuuPoicäs/ zc.

Epiftslan kirjoitta P. PawaliHpost.
Ephes«Q s>

olcat sijs/ rackat weljet/ Jumalan sw-^^rajat/ nijncuin rackät lapset/ ja waeldacat
rackaudes / nijncuinChrisius meitä racasti / jg
ulosandoihänsns meidän edestäm/ tahjaxi/ uhrisi
ja Jumalalle makiaxi haluxi. Mutta huorutta
ja caicke riettautta/eli ahneutta/älkät andaco tei«l
dänstasan ensingin mainita/nijncuinpyhäin sopi.
Ia häpMisiä sanoja/ jahullujapuheita elijaaw
tuxia/ jötcaeimihingänrelpa/ waanparammin
kiitossanoja: SilläsetetiMt/ etteipxikänsala
wuoteinen/ taicka saastainen/ eli ahne (jocaepä-
jumalanpalwelja on) sleChristuxW
lan Waldacunnan perillinen. Hlkät andaco yh«-
dtngän pettä teitän turhilla puheilla: Sillä sew

wiha opäuscoisien lasten päälle
tule. Mät sentähden olco heidän osaweljensi
Sillä muinen te olittapimeys/ niuttanyt teMta
walkeus Herrasa. >

Waeldacat nijncuin walkeuden lapset: Sm
Hengen hedelmä on caikes hywydes/, jawanhur-
scaudes / ja totuudes.

I»c»Colkt mm<j "tnrwisistupi/ paq. 4?6.
v«g. 462»

Evangeliumin tirjoitta P. tucas
G»»««el.Cap.u<

OM
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/Aljhen aican / ajoi lEsus ulos yhden per.»
>Vkelen jocaoli myckä. Ia cosca perkele oli a-
jtttl«l!os / nijn myckäpuhui. IaCansa ihmet-
teli, Mutta muutamatheistä sanoit:'Hän ulos
Hiperkeleitäßeelzebubinperkeleittenpäämiehen

Mutta niuummmkiusaisit händä/ ja
anoithäneldä tunnus Mutta että
hiin tiesi heidän aiaturens'/sanoi hän heille: lo-cainenWaldscunda joca ercane idzens wastan/
st tule kylmille / ja huone lange huonen päälle.
lossathanonerinnytidzenswastan/cuingaM

Waldacundans on seisowainen? Että te
sanetta minun perkeleitä Beelzebubin woimalla
ulosajawan. Mutta josminä perkeleitä Beel-,
zebubin woimalla ulos ajan/ kenengastäwaimal<
lateidänpoicanne nijtä ulos ajamat? Sentäh-denheidänpitä olemanteidän duomarin : Mut-l.
ta jos minälumalan sormella perkeleitä ulos a-
jan/ nijn tosin on JumalanWaldacunda teidän
tygon tullut.

Costa wäkewä haarniscoittu hänen cotons
warjele/nijnhänen omansowmmuhas: Mutta
cchahändä wäkeMmbi tule / ia woitta hänen/
nijnhänottapois caickihänenasecns / töihinhän
turwais/ ja jacahänen saalins. loca ei oleminun
cansmu/ ston minua wastan/ja jocaei minun can-
sanicoco / hän hajotta. ,

Costa rietas hengi lähte ihmisesi / nijn hän
Melda lepoo/ ja ei löydä:
Nijn hän sano ? Minä palajan minun huonese-ni/josta minä läxin. Ia cuinhän sinne tule / löy-
ti hän sen ja caunisktuxi.
Silloin hän mene / ja otta cansans seidzemän

Nbd muuta
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muuta pchembatshenge/ja cuin he sinne tulewat<!
asuwathi siellä/ ja sen ihmisen wiMiset tulewat/
pahemmaxi cuin ensimäiset.

Ia tapahdu!/ costa hän näitäsanoi: Corgttti
, yxi waimo Cansan seasi änens/ jasanoi :Hm'as

on se cohtu/joca sinun candanuton/ ja ne nisät, voi-
tas imit. Nijnhän sanoi: Autuat owat m jcu.i
cuulewatlumalan Sanan/ ',akätkewät sen.

Rucous
lumalaTaiwallintl! Isä/sinä joca sinunP°!c«

' HErranlEsuxen ChrlstMn anneil ftntah.
o«nih tulla /

Zis / ja mMwaiwaisia ihmisiä filda pnhalda wlholiljel!,!! >
lvnijclis / senlähden Wt lljlämme sinua stnlaltaisen sinu» !
«lm»2lstn apusedtft/ ja rucotlonma melläu caicklmusc»
kiuftuxesholhsman/ja pyhällä Hengelläs armollistst sinun
Sanufts ja pelgosas pitämän/ etlä>me filbö pa!)»ldoA
holltseldapalestttupl,/ ja sinunPolcas lautta !M<atckW
oittuaxttulisim/ Amcn.

Puolipaston Sunnunt. I^t«e.
c<,i!ca2.

sMa»eilH/ C«lHiwaldlas Jumala/ettäMt/j°tt« mi-
"dH»synde<«m< tähden waiwaean/ sinun lonp>ut!e« «l>
NlvsglobdnttttixtluKftm. SinunPslcae/ ».

Epistolan tirjoitta PMnvali Apost..
Gulat. ly:<z/ Cap. 4.

gVAckatwsljet/ kirjoitettu on': Abrchamilla
caxi poica / yrt oli palcka waimosta ja

toinen wapaasta. Muttä jocapalckawaimHa
oli / se oli lihasta syndynyt / jajötawaMastM
st lupauxen cautta chndynyt oli. Nämät sana)
jotakinmerkidzewät/ ja Testament»
t)xi Sinain wuoresta / >oca orjuteen synnyttili
jocaon Agar: Villä Sinain wuori Arabiasi
A2'ari>i cudzutan/ jaulottu hamanIMsalemin<
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jocaGon/ja on lasiens cansa ohjana". Muttst

omVapa/ Hanoittsickein meidän Aitim r Stilskirjoitettu on i I-
loidze sinälapUoin jöca et synnytä / pacahdala
hlnida sinä / joca etrastas ole: Sillä yxiMsM

W paljo enämbi !aM / cum sillä jolla mies on.
Mutta!ne(ra'cfatweljet)o!emmalupauren lap-
sei / Isaachan jälken. Ia nijncuin stjocastlloin
IiMMnMMMWoIi / waindis sitä jocaHen-

kii jälkeilsyMnplW: Nijn senytkin tapahtu. ,
Mutta mitä NHmMKi sano? Ajapalcka waimo
Mnensulos:'SWäeipaMwaimon pojan pi-
iipmmzn wapanpojan cansa. Nijn me
lwma/ en palckawaimsn pojat/waan wapqan.

NMn.Wilsurnmailluun/pag. 658.
O Itzmimna!ssttila!NÄ/paa. 557.

' Imu«ji».!,Päääp/lneuMfwsiL/pZg, 593.
Evangeliumin tirjoittaP. lohan> ";

EvLlWltsla/CaN.6,
l Uljhen aimn / meni lEsus Galilean
/

m. Iahändästurais paljoCansa / että be -
cmn hän teki saircuft. Nijn JM

B mmi ylös wuorells / ja istui siellä Opetusla-wscansa. ' Ia lähestyiludalaifienP/.äi
jchlapälwä. CostalEsilsnosti silmäns / jai
tckwan paljo Cansa tygsns / sanoi hänPh:pl>n'lle: Custa me ostamme Leipä näiden syödä?
Mutta senhän sanoikiusaten händä : Sillä hän3' tckewä oli. Wastms Milippus

'. - Cchden sadan penningin leiwät eituy-
. iille/että cnkinwähänginsais. Sano yxl

,MM Opetusiapsistans hänelle /, Attdreasi Si-
Dddij mon



mon Petarm well: TäsH on yxi nuorucainen/ jossa
en wW ohraisia caxi cala / waan mitä ne
owat näinpa!joille?MuttalEfus sanoi: Asttta«
ccn Cansa at.wivzcman / jasijnä paicas oli paljen
ruohH. atrioidziläheswijsttuhatta miestä.
lalEsutzottileiwat/
sille /mutta Opetuslapset jagoitatrioidzewilw
nijn myöscaloista nijn paljo cuin häntahdoi.

Costg he rawitutolit / sanoi hänOpewslap-
sillens: Cootcatmurutcuinjäit/ettei nehuckuis.
Nijn he cocoislt / ja täytit, «caxitoistafymmendä
Coria muruilla/-w>»destä ohraisesta
ra niildä lijaxi olit cuin atrisidzit. Costa ne ih,
misttstnmerkin nältluin lEsus teki / sanoit he:Tä'ma on totisesi sePropheta / jolamailman w
lewaoli. Costa Iffsus ymmärsi että hetahdoit
tulla jatehdä hänen Cuningaxi / lympi hän taas
wuorelle yxinäns.

Rucous.
"C,ra humala T iw Uine/llsä/sixä j«tt si«nnPol<

cauttacorw,sawtjsiluh>tta miestä/ illnanwoimol»
l iittrsi.ö/ wijdclläleili-allajacahdellacalolla/run.

«Araminnu l-lii: Meru<e!'zm«s sinua/ ettäs almoWil
u si,m"!!xell?s myHsss!ettälzhestvlsit/jawarj,,l!siich.

n<ud> st elswäu lsiönpaldlftst mmhest/että me <«<

sist ja «unen caickla sinunWaldacundcs ja wi,»hurstaut!««
edusim/ ,a niju c«tck«e/cutn me sielun jaruumin puokst l.n>

w>dz?m/ sinulba tultfim/lEsuM Chrlstnxen mli»
dänHErram cautta/ Amcn.

5. SuyNUNt. pactstost luäics.
lucollemma sinuäLalcliwaldias Jumala/ ettäs m»

dolhoisit sinun Ceuracundas ja hanbä sil»
luummeuä sielunP«vlesthul!ld»isit. Ein»»nP»!tas/«.
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Epistelan kirjoittaP. PawaliApost.

Ebreer. tygö/ Cap. 9.
AAckotweljet/ Christus,on tulluttulewaisien

ylimmäisen Papixi / suuremman>a täydelisemmsnMalan eautta/jscaeikäsillä teh-
ty ole/ ston/ joca einäin oleraktttu/ eikä
taickaWasickainwerencautta/ waanhänono-
Mnwerens cautta mennyt pyhään/ jaijancaicki-
sm lulmstuxen löynnyt: Silla jos Härkäin ja
Alisten weri japrijscotettu Ehcoistntuhca/ py-
hittä saastaiset lihallisten puhtauteen: Cuinga
pMenämmin Christuxen weri/joca idzens ilman
M>ta wiata ijancaickistn Hengen ca>! cia Juma-lalle uhrannut on puhdisiaxens meidän oman-
tunnon Cuolewaisista töistä / elanMlumalata
palweleman? hänmyös/ uden
Tesiameildinwalimies / että nejottacl!dzu,tut«-
M/ sen luwmun yancaickiftn perimisen saisit/tttähänencuolemanssijnäwälilläkäwi / -ocam
nijstä ylidzekäymisist iunal mxeri tapahtunut/ cuin
tndistnTestamendin alla olit.

V Hstrr»lum:,la3«lrsaft/»efyLä/pay. 597.
O HErralliw«laTa!!vast'!nefijtz>p/ p. 577.

Evangelimnin tirjöitta P. Ioha«.
Ev«!»a«'M/ p. 8,

Juvalaisille» Cucatei-
nuhteleminua synnin tähden ? Jos mi-ni sanon teille totuuden < mixette usco minua?'

loca on Jumalasi / hän cuulelumalan sanan/Wähdenettecuule/ ettet te Jumalasi ole. Nijn
»vastaisit Judalaiset/ ja sanoithänelle: Engsme
«ikein sano ? Sinä olet Samaritani /ia sinulla
»nptrktlt. lEsus wastais/ jasansi: G minulla

Dddiii «le
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oleperkele/ waan minä cunnioidzen minun Mn,za te hldViäfttteminua/ enminäedzi oma lunnia-/Mi onjoca sitäkysy jaduomidzs. TetistN/'totlsest sanon minä teille: loca kätke minun sa--

, nanl/sihäiien^pidänäkämHlrcuslMata
ftstq. hänelle: Nytmey mmär-sim ette sinulla on perkele .-"Abraham on cuollut/D Prophetat ja sinäsanot: Iscakätke minun sa-Mn:/ e> hänen pidamaisiamancuplematijancaic-
klstll. Oletkos suurembi culn Widän Isäm Ll-braham/joca cusMt on? Prsphttatowatmyös
tuollet/ myi sinä idzes teet? lEsuswastais: Jos.yumidziani cunnisidzen/mjn esmmuncllnnian oleWtän/mut a minun Isiw cumneidze minua/ M-'
Za te tcidänluinalaxenne sanotte jota ette tunm
iNutta mmä tunnen hänen. Ia josminä sanoifli:«ttcn minä hckidätulldis/ nijn minä Mnwaleh-telja cuiil terin / mutta ininä tunnen hänen jakät«ken hänen sanain. Abraham teidän tloidzi<Mhdäxens minun paiwäni / hän Msen ja iha-,siui: Juvalaiset sanoit hänelle: Et sinä ole wie-,
lä wijd<nkym!nenen ajastaian wanha / ja sinäoletnähnyt Abrahmnm?I3sus sanoi heille: To-
tisesi/ totisesi/anon minä teille/ ennencuinMra-
hamollcan/olen minä. Niin he poimitkiwiäla-
stettanns händä. MuttaMsuslymyi /ja chj
Tempfist.

Mucous.
<:Erra JumalaTailvaNiLenIlä/Dä raeas Polcas «el.

Wapahraj;m lEsus Christu, sano:'locakätkl m!-
nunftnani/ ei hancn »idä"näkemän cucltmat ijancslcklM
wsruc^l?«!!N2sinua/ «nnsspyhäHenges«ttdänlyoami»
hl',/ j«lles pyhHa SanaVvKt cu«lla suonut/ eltä me «lelel.
iam ftn wast^n?t<Uisi<n/ Vb" meiläm lftnl» lusttaisim/ jz
<bj,c«sl,lWng!nh«kMl«lwm!!m/U. Pslm»
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Palmu Sunnuntaina.

c»li«K3.
,/Mwall>l,islja»cntckinelumalaje:Hsiu!!»mckattPol.
> c«s lEsuxcn Chrlstuxen meidän W«pahiajam / anneta
Muoenotra päälleni/ janstl««laläydn/ meillc caMe
»iyrydclnsituwnrl, suo armolllsest/että mecatktft/cuin si.
«lmntsnpäalllMÄnnaltillla/ olisin, käcsiwZlset/j« sijzun
fthälletahbellcs cuulialstt. VinunPoicas/ zc.

Epistolan kirjoitta P. Oawali Apost.
Z)hllipplr. rygs/ Cap.,.

UAckatweljet/ Makin olcon st ajatus/ cuin
lEsuxella oli/ joca/ waicka hän

cli lumalanmuodos/eilukenutsaalixi Jumalan
muotoine olla/ waan alensi idzens/ otti o»:jan muo-
donpäällens/ jatuli muiden ihmisten wertaiseri/
jaloyttin menoisa nijncuin ihminen. Nöyrytti '
idM jaolicuolemansaackacuuliainen/ iaristin'MmanMi. Sentähdeno.nmysslumalahä-,
nmorgottanut/ jaandanzlt hänelle Nimen/ joca
Ma nimiä suurin on : Että lEsuxen Nimeen
pitäcaicki polwetheitänscumartaman/,iotcatai- „

AsajamaanpMllä/jamaOnallaowat/jacaicki -

lieletpitä tunnustaman / ettälEsus Christus yn
'

HErva / Isän Jumalancunniaxi.
lEsus Christus lunastajan/ pag, 445.
Kijlet llcon lEsuxen Nimi/pag. f45-

sias luetan HErran
Ehtollisest/^.Cor.ii.«s>lnä olen sen HErralda saanut/ jonga minHUteille annoin: SilläHEßra lEsus sinä

Wa jona hän petettin / otti Leiwan / kijtti/
Drsiiasanoi: Ottajat/syokät/tämä on minun
«min / joca teidän edestän murretan / seMte minun muistoxeni. Nijnmvss Calkin

Dddiiij ' EhtoK
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Ehtollisen jälken jasanoi: Nämä Calcki on usi Tes
stammti minunweresäni/ s? tebkät/ nijn usein min
teiuotta/minunmuistoxeni. <L3>Uä nijn usein min
te syötte MäLeiwästä / sajuottatästä Calkista/pitä teidän HErran cuoleman julistama/, sijhen a-
sii luinhän tule- Mutta jocakettzfottomastsyo tä,
siä leiwästä/ja juoHerranCalkisia/ ston wica,
pä HErran Ruumisten ia mereen/ Nijn coetel-
can ihminen idziäns/ ja sijtte syökäntästä leiwW,
ja juocantsstä Ealkista: Sillä joca syo taicka
juokelwottomasi / hän sys ja juoduomion idzel,
lens/tttei hän HErranRuumista eroita.

Rucous.
JumalaTaiwalltne» Isä/sinä j»ca sinunrockan

Chrlstuxen cauna »almtsttt köyhälle
Chlifticunuallcs täsä »lOllmas yhbln pyhän Ehtcllsen

issa h««en pyhäßuummsja
«alllsWerensLelwän ja wjjna» olla syndetnanLertsaami.
ftxi »aulitta jact«n. Me ruloilemma sinun hallldze w«ttä»
sydämen pyhällä HengellZs / että m« rämin Sacrammli»
Pyhää corteutta ja corkeuden pyhytläalna mtkistellfim/ ol«
lian ymmärryx:n sijtä käsilölfim / j« mielcllöwuftlnM
naulidiisim: Että me näin«rottelulwatlwanlapsista/ti«
wän Ehtollisen mahdottamista wteralsta / m«ilöm aine. lä»
»nän pyhän pöydän hereulla wtrwot«isim/ia se» caulla tM<
latckise»auluudtnkäsitsisi«/ Ame».

Pitlänä perjantaina.

e>Erra JumalaTalwallmenlsä/joca et sinun lsälllsestol'
ole sinun «lnocalsta Polcas armahtanut/ «aa»

»lethinen rlstiu cuole«»an«etl»i» tähtem anbanut/ me r»<
<oil«mwa sinua / anna sinun pyhä Hengee metdänsydäml-
h<n/.etlH me sencaftaisella«rmolla mellsm lohdutaisim/ täst.
«des syndlä t.irta«si« /, j«nijiä / c»tns meidän päällem P«-
«et/ fäsiwMft karsisi» /ja nijn hänen caultans ynnäsi'
nnn eal»fts lj-wlslcklsen elämän saisin,/ Awen. Eplst.
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Epist.nijncuin Palmu Sunnuntainakin

Lhrtstuxen ry !»mulfi«cnm/pag.
tzvangelmmin kirjoitta P.tums

9>I»N pietin myös hänen cansanscari muuta
» surmatta. Ia cuin he Mmsiaan tulit / jocapääkalloinpaicaxi cudzutan / sij-'
nä he hänenristinnaulidzitja ne pahantekiäthäne
cansans/ yhden oikialle/ »a toisen wasematlepuo-
lelle. Nijn sanoilEsus: Isä/,anna heillcnan-dm: Sillaei he tiedä mitä he tekemät. Ia hejagoithänenwaattens/jahsltit nijstä arpa. Ia
Cmsa seiso ja cadzeli, jaPäämiehet pilckaisit
händä heidän cansans /ja sanoit: Muita hänwapahti / mutta wapahtacan nyt idzsnö / jos
hän on Christus Jumalan walittu. Ia huowit
n»M pilckaisit händä / menit ja cocout hänelleNickata < simoden: Jossinä oletludalaisienCu-ningas/ nijnwapchda idze sinus. Olimyss hä-nestä pllällekirjoitus/Grecan/Latinan jaEbreanboMaweitla kirjoitettu: Tämä,n ludalai-stmCuningas: Viinyxipchanttkijst/jotcamyös
lipustetut ol.it/ pilckais händä/ jasanoi: lossinHoletChristus nijn wapchda sinus jameitä. Mut-
tatoinen wastais/ ja nuhteli händä/ sanoden: Ia«tosin sinäkän lumalata pelkH / ettäs olet yh-
btseadowxes? Ia tosin/ me olemma oikein sijnä:
Sillä me saamme meidän töidem ansion Mm/
mutta ei tämä mitän pahan tehnyt. Ia sanoilEsurelle: HErra/ muista minua/ csscas tulet
waldamndaas. NijnZEftlssanoibänelle: To.
tM sanonminä sinulle: TänävänM sinun s-«mn minun cansani ParadiM.

Dddv Rucousr
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Rucousi

JumalaTaiwall<!.enja «anhurscas IsZ/slnäjo»
Potcaslahjoittanitt/jahzusncaiittanz

Pecklen ja ijancaickistst cuolemnss
pelastanut oltt. Mi rucoilemma sinua/nijncuin sinun P»i>
«as ICsus shrlftus meldZngin edestäm iiuolllul sn / «las
«cllä warjeWtsi>iun Gan«fas/ stntnnsacaickinaiscekin.
saure«jaahdlsioreslvhdulaisil / jamlta m«sinua »vastan/
rickonet olemma/ «rmollistft andcxi Znooisit: Sinun myös
pyhän Henges cautta meitä pyliitäisic ja «utuari s,atta,fit/
että me tledilstm sinunmeidän Istpem/ ja iMcalcklschsi,
nun laupl«it«s ylistätsim jaKjtäisim / ?lmen,

PMsiälsnä.
~vCaickiw«lb<astjancatcklnen Jumala/ joca Mä ajolla

cautta sinun Ca»s«sEqup«n maald» johda»
llt/ ja läskit heidän jecawuosiPäHsiäls juhla pttäjasu-bä
PääMs lamban. Nijn saata myös mettä/ 0 Talwalliiun
Isä/ sijlZ hengllliscstä Egyptlstäulos / jltämellnesalllftt
«ulisimme sijtä Pääsiäis lambasta/cuin sn sinunracas Pol-.

Christus mttdä!, HErran / jscg <!« jahalMze
ynnä sinun cansas pybä» Hengen yhteyves / Mtollnol
Jumala/ ijamaicklftst tjancalctisln/ Amen.

tirjoitta P.PawaliApost.
CbtlMh.lyzö/ ~ Lor. 5.

<I3 ackatwelltt/peratcat stntähden st wanha tais
että te tulisitta uderi taikinaxi/ mjncuin

te mysshavMmattomatolttta. Sillä meillä on
myös Pääsiäis lammas / jocaon Cllistus,/ mei-
dän edestämme uhrattu. SmtHden pitäkäm
meidän PWäifem s eiwanhas Hapatures / eikä'
pahuden ja wääryden hapamxes / waczn, puhtam
dm jatotudsn happamattomana taikinas,'

lEsusKristus «hrtjc mellle/ pzz, z64.
culn pag. 56;.

P. Marc.
EvanZtl. Eap. lö.

Sijbm



jQMmaican / coscaSabbathi'Vost; Maria Magdalena/ja Maria Jacobs
jaSalom?./ hywänhajullisiawoueita/woidel-
lciMhandä.la tulithaudalle/,enslmäGäSab-bnthinpäiwänä/ sangen warhainAuringon coit-

la puhuitkestenäns: CucameÄewierittH
liwmhaudanowelda?lacuml)scadzsit/näithe
kiwenwieritetyxi/ jocaoli sangen suurif lacuin

mennet / näit heyden nourncaisen
lsttiwan oikialla puolella/ jocaoliwaatettttu pit-
lilläwalkeillawatteilla/jahe hämmästyit.
tähän sanoi heille: Alkät hämmästykö steedzittä
MustaNazarenusta/ jscaristinaulikmoli/ hä>l>Mnousiiihäno!s> .M/ cadzo sta / ahsDen panit. Multa mengät ja sanocai bäncn.
Opttuslgpsillens/ jaPetartlle:
Wedellän Galileaa/ siellä.tehänen Mttä/nijn-
lM hän sanoi teille. Ia he menit nopiast ulos/
japakmithaudalda: Sillä wapistus jahämmä-stys oli heidän päällens tullut/ eihemnöskegen-

ch mitän sanol,e,t / sillä he pelkäisit.
Rucous.

aErralmna!,iTaiwaMnenlfä/ si«ä jocasiuuntähde ulosandanm/iawtiiän wanhur.scmen tähden Msherättäuylsltt. Me rncoilemmn,l, ne.
«>»'» melllt pnda He»ges/st« cauttamei<sl)aAidze/wahwa smos lwunpäallespldä/ calkistsyuneistwarftle/ jalKmä»
»!<,»,«» pträst tjancaicklseu aul«ue<z ylö«h,rätä/N«t».

Toisna pWäistzt päiwäim.
<)C!,lckl!valdic!s Jumala/ joea sinu» «itlecalsen PoicasItsuxegChristuxen a»noit saada w«l<en cuole man y»
»^/j«gwal«m«l«eiia»ca<ckistnelämäntien/suo armoni-
Ml am?luiastihz!it!lpa3l3lns«sloifim«e> n,j>, ijH>lcat<
«!"r!!?!tm«»wzila!simwe/ jahämi, lausansl'«'stN!«e. Smuu Polcas / «. EpPsl»«

781ja Epistolat.
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Epistolan kirjoitta P. tucas Apostolein

A>ljnPetaki awais suuns/ja sanoi: Nyt minä
-<- löydän / etteilumala cadzo ihmisen
muoto / waancmkisaCansoisa / ,oca!)ä>:däpM
za teke wachurscauttaieonlumalallevotollinen.Kyllä te tiedätte sin saarnan / jongaJumala Is-
raelin lapsille lähetti ja julistarauhan lEsurenChristuxen eautta(joca caickeinHErraon) josta
saarnasta on sanoma cuulunut ymbarins caiten
ludean / ensin aljettin Gali!easi,(stn castenjäk
ken jostaJohannes samais) cuingglumala'oii
woidellut lEftxen Nazaretyist pyhällä Hen-gellä jawoimalla/ jocawaelsiyMärins/ tekihy<
wä japaransi caicki jotta perkeleidäwaiwattin:
Sillä Jumala oli hänencansans. lameolem-«na caickein nijdm todistajat / cuin hän ludeanmaacunnas jalerusalemis teki. Sen owat he
tappanet/ jaripustitpuuhun/ jongaJumala he-zätticolmandenapäiwänä/ ja ilmoitti hänen/ei
eaikelle Cansalle / waanmeille / Zotcalumsla»li ennen todistajan walinnut / me jotcasöimme
ja joimmehänen cansans/siMe cuin hän nousi mol»
luist... Ia hän käski meitä Cansalle saarnaman
ja todistaman/ että hän on se »ocalumalaldaonsäätty eläwitten jscuolluittenduomarixi. Hänt,
sta caicki ProphetaUodistawat/että jocainencuii
ustohänen päällens? pitä hänen Nimens cautt»
synnit anandexi annettaman.

Evangelmmm kirjoitta P. !m«s
EvÄngtllfta/C0p.24.

psiwänä , menit caxi heistä yhteni
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wscomitan pääsä / Emaus nimeldä. Iapuhuit
MenanS caikisia nizstä cuin tapahtunut oli. Iattpahduiheidänpuhuisansja tutkiftellejanstt-

cttälEsus idze heitälähestyi/ ja nialcu-
sijhndäncansans. Mutta heidän silmans pidet-
tin/ ettei ht händä tundmet. Nijn hän sanoi
heille: Mitkä puhet ne owat cuin te pidätte keste-nänkäydesän/ taolettamuchellistt? NijnCleo-
phas nimeldä wi)sims/ jasanoi häneLe: Oletcos
Moa muucalaincn lerusalemis / joca et tieds
mitä sieltä näinä päiwinH tapahdut ? Hän sanoi

Heille: Mitä?Hesansithänelle: SiltälEsuxest«
Nazarenuxesta / oli wätewä Prspheta töisHjasanoisa/lumalan ja caiken Cansan edes. Cum-
ga meidän ylimmäisetPapit jaPäämiehet ylön-
annoithänencuolemancadstuxeen / jaristinnau-
lidzithänen: Mutta me luulimmaHänen sixi/ joca
Israelinpiti lunastaman. Ia sijtte on jo colmas.Mwä tänäpän cuin nämät tapahduit. Owatinyös muutamat waimot meistä meitä peljättänet/
jotca warahin amulla tulit haudalle / ja cumeihelöytänethänenruumisians/ tulithe jasanoit/että he Engelingin näyn nähnet olit / jotcasanoitlMn elämän. Ia muutamat meistä menit hau-dalle/ mut-'
ta ei he händä löynnet.

Ia hän sanoi heille: O te tsmpelit ja hitat sy-
dämesi uscömcm nijtä cmckia / cuin Prophetat
puhunet owat. Eifs Christuxen pitänyt näitH'kärsimän / ja hänen cunniaans sisälle käymän?
Ia hän rupeis Mosexest / ja caikist Prophetaist,
jaselitti heille caicki kirjoituxet / cuin hänestä sa-notut olit. Ia he lähestyitKylä/ johongahe me-

nit/
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jaOn teetteli hänens edemmäkäymän. Iahe waMhändH/ jasanoit: Olemeidsncansam:.Sillä shto joutu/japäiwä on laskenut/ja hän me-

lasttapahdui/ coscachän atrioidzi heidän cansans
Wti/mursijaandöi heille. Nijn heidän silmäns >
aukenit/ jahe tunsit häml. Ia hän catois heidänedejtäns. lahesanoitkeskenäns: Eiks meidän '

-sydämen meistpalanut-/ cosca hälttiM meitä pu-
hutteli/ jastlittimeillekirjoituret? lahenousitsillä hetkellä / japalaisit Jerusalemin / ja löysit neyxitoistakymmendä coosa / ja nsjotca niidencansa -

olit/lotca sanoit :HErra on totisesi ylöönosnut/
jailmannui Simonille. Ia he juttelit heille mitä
tiellä tapahtunut oli/ ja cumga hsn heildä oli tuttuLeiwän murtamistst.

Rucous. j
Taiwalllnenltä/sinä joca annolesinim

Chrilil!f<L «W.< cahdelleOpeluslnp.
ftlie Ewtzuxen tltssä lulla / wi rilcsilllnma

sinua/sinun pyhän GanaLjq pphäi:Htngescautt«/!»6la<sc«
»lia» Mlldän sydämen / ellä me
setuscösa usclllistst sinun sanasto rlppuW»/ sicä niitlelläm

.puhuisimjc, nhkerast tucklsim: Ist)'os 'uetdän/Ehristuxc Efi.cuw«l!jä<ken/ lästluailmcke paljon Plkä kärsimän/ lllä me
sillainmettäm sinu s>nall',s leljduita lmvinsim. ja st» «ttle-
säm pidaisim/sichinasilculn m-sinil P«!cas cgutta/laman
flälltän perZst!jaucalcktsttt«!ämHn tulcinma/A<

Colmandena paaMscn päwanä.
EpiDlan trioitta P. ineas Aposi.

ltgozs/ Cap.»;.
sanolPawaliludalaisille: Miehet/

Abrahamin sugun lapset/ ja
muutlumalalapelkäwäistt/ teille on tamäau-
tuudwpubsläbttsttp. Sillälnusalwin asu-

mis^
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Misetjaheidänylimmäisenö/ etteihehändätun-
denet/ eimProphetainäniä/ joitacunakinSab-
bachina luetan: Omat he nämät heidän duomiol-
imstäyttäneet. eihe yhtän cuoleman
dahändätappaxens. Ia cuin he caickiolittäy-
M/ otithe hänm
Mm zMdä/ japanithautan. Muttglumala
herättihänencuolluisia. lahänonnijldänähtt)
mondapäiwä/ jolcahänencansans Galileasi le-
tusalnninmennet olit / jottaowat hänen todista-
jans Cansgn edes. Ia me ilmoitamme myös

teille senlupauxen/ cuin meidän Isilemmeluwat-
ti» / jonga humala on meille heidän lapsillens
chttänpt / Mä että hän herätti lEsuxen.

Evangeliumin kiroitta PTlucasOvaali, C«p, 14.
Osta hs näistä puhuit / seisolEsus heidänke-

jasanoi heille: Rauha olconttille.
Nyn hehämmästyit/ japelkM/ ja luulitHen--
W näkemän?. Ia hän ftM heille: .Mitäte pel-
kme? Ia mixi sencaltaiset aMuxet tulewK tei-dänsydämeen ? Cadzoeat Mnunkäsiäni ja jdlco-
Mi/että minä idze olcn/ruwetcat minun/ jamdzs-
cat -GiN ei hengellä ole liha eikä luita / nijncuin
te ngettä lmnulla oleman, cuin hän nämätstnonut oli / osotti hän heille kätsns ja jalcans.
Mutta cosca ei he wieläkclnusconet/ ilon tähden/waan ihmettelit / sanoi hän heille: Öngo teilläWmitänsyotäwätä? Whepanit-häneneteens
tappalen paistettua cata / ja wäbän kimalaisenWaiata. Ia hän otti sen ja »oiheidän nähtens.M hiin sanoi lMe; MWgt ywat ne sanat/

cuin
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cuin minä puhuin teille costa minä wiclä teidäncansanne olin: Silläcaicki pitä täytettämän mitä
kirjoitettu on minusta Moseren Lais/ ProphctaiS
jaPsalmeis. Silloinhan awais heidänymmä»,
«yxcnskirjoituxia ymmärtämän/ ja sanoiMe:

, Nijn on kirjoitettu / ja näin tuliChristuxen kärsiä/ja ylösnosta cuolluistacolmandenapäiwänä / ja
että hänen Nimeens piti parannosta saarnatta,
man ja syndein andexi andamusta / caitisCan-
sois/ ruwetenlerujalemist.

Rucous.
l3suChriste/ m, rucoilemma ssnun/ jos jocuft.

mmhe/ pe «ja

stt, jamt.ta ,sMscstl«houl>;ls!l/ uijncuin sinä heitä Helvin
mu. h sans lohdutit sa.noden: Rauha olcon teille: Anna
~l>n illengin se totinen l«hdu!lll,a / pyhä Hengi. Me»>
stomloustst/ «t« si'«ä sillä«ihallol ja lucka/cuinshau»
'tansi!"p,nb!': y! snosnmolet/
«llafäo Na wivjclcut.ls mei.ä/ jame pääsen» myps sini»,»»
wulläi siiine/tä ä metdä llhallamja werellamjja sinun lir<

tulen,. Tämä meille suolnuMlEsu Christe si<l«„ pljnas/ enolouas j>»ylöoiOUie»
«tse»! lähden/ Amen.

4. PMMftn päiwcki,<f.
Epistolan kirjoitta P. lucas Apöst.

<^AnoiPetariludalaisille: Telsraelinmit-'Vhet/ Abrahamin/ jaIsaachin? jaJacobin
Jumala/ meidän Isäimlumala/ onhänenPoi-»
canslEsuxelikirkastcmur / jongateylönannoit,
te,a kielsitte Pilatuxen edes / costa hän dl>omi-
dzi/- että hän piti päästettämän. Mutta te M
sitte sen pyhän jahurscan / za anoitte teillene mur-
hamiesti anmtts. Mutm elämän Pääruh-

tinan
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tinan te tapoitte sen on Jumala molleista herättä-nyt/ jonaatodiltajatmeolemma. Jäsen ustonlautta hänen Nimens päälle, on hän tämän pääl-
lä / jongatenäettä jatunnetta / hänen Nimens
wahwistanut. Ia se usco hänen cauttans / or,
tälle andanuthänen terwepdens/ caickein teidän
nähtenne. Nyt rackat weljet minä tiedän cctH
te sen tphmydest tchnet oletta nijncuin mdän

> ylimmäisennekin. Mutta Jumala / joca caic-
kein Prophetainssiiun cauttaoliennustanm, et-
tä Chrifiuxen piti kärsimän / sen hän näin nne
täytti. Nijntthkätparannus/ japalaitcat/ ettäteidän spndinne pois pyhitäisin / ja wir-
wottumisen ajat tulisit HENran coswon eteen,cosca hän teille läheltä/ jostanyt ennen saarnatan,lEsuxen Christuxen.

Evangeliumin tirjoitta P. Johan.
Evanael. Cv-p. li.

iQljttt ilmoitti lEsus taas idzensTyberian
tykönä / jahän ilmoittiidzcnsnäiii:

SimonPetari/ ja Thomas/ jocaCaxoisexi cu-
dzutan/ olitnnnä/ jaNathanaelv jocaoli ('''si-
leänCanast/ ja Zebedeuxenpojat, jacaxi muuta
hänen Opemslapsistans. SanoiSimonPaa-riheille: Minä menen calaan: Ne sanoit benel-
le. Me menemmä cansas. Nijn he menit ia a-
siuitcohtawenhesen / jaei he sinä »Mä niitän saa-
net. Mutta cosca joamu oli/ stisoilEsusran-
nalla / multa ei Opetuslapset tiennet ttta se oli
lEsus. SanoilEsus heille:Lapset/ ongo teillä,
mitänsystäwätä? Hewastaisithändä: Ci. Hänsanoi heille: Lastecatwerckonneoikialle puolelle
wmeW / nijn te löydätte. Nijn he lastit jatuli

E«t nijn



nijnpaljocaloja/ ettei he woinet wetä. Nijnsa«
noi se Opetuslapsi/ jotalEsusracasti/ Pefarille-HEnaseon. Costa Simon Petsri sen cuuli/tä st oli HEna / wpotti hän hamei, pmbärillens:
Sillä hän oli alasti/ja heitti idzens meeeen. Mut-
ta muut Opetuslapset tulit wenhellä: Sillä ei
he ollet caucana maalda / waan lähes caxi siuakynärätä / ja wedit werckojÄ caloinens. Cozcahe olitmaalle tullet/ näit he hijlet/ jacalatnijden
päällä/jaLeiwän. IGussanoi heille: Tuocat
tHnne nijstäcaloista cuintenytfaitte. Simon
tari mem ja wetiwercot maalle / tsynäns suuriacaloja / sata ta colme cundetmkymmendä. Iawaickanijtäniinmondaoli / ei cuitengan wercko
rewennyt. ,lEst's sanoi heille: Tulcat rualle:
MMta ei yxikän Opetuslapsista uscaldanut hän-
dakysyä / cucasolet? Slllähetiesit sen oleman

Nijn lEsus tulb ottiLeiwän jaanoo»
heille/ nim myös calan. Tämä on kolmas kerta/
cuinlEsusOperuslapsillens ilmestyi / sijttecuin
hän oli ylös nosnut molleista.

Rucous.
/A>HTrra lEsu ,oca jäisenylösnousemlscs cu«l<

sinusllmoMOpeluKlapsilles/ Tudmanmermtykönä/ sijnäsuuriscalailstltjs: M? rucoiiemma l><
nua/eltäs mettä myös ia «mbän työtsm/culn me sinun «ch>tosjätien teemme/ siunaisit: I« anna mtllle pyhä ÖenM/«että walalsnnan jahallidzeman/ että m< ainapidäisim si««un kästys/ovptsim myös sinunt«ndem«n/ntmcumopc>us'
lapsilktn / sinun ibmetstös ja hywistä tilstäs / olisin,fi.
nulle nljden «desi tijlolistt/ ja «n mingan ktasauxen eli ah»dljwxen mettäm sinust lroittosallels/ Amen.

i. Sunnuntaina pääsiäisest.
pAlua me!Bt Isä/C«<ck«wf,lbi«s lumal«/arm«s/ että m«/
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