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jMilyllttistsiPzzsiais juhlapitänet olemma/sinlm «lrmoS«llssmtlzä» elämän »arannaistiv. Binun Peicss/ «.

Epistolan tinoitta P. lohan<Apoft.
l. Johan, 5.

rackani/ caicki mitä Jumalastasyndy-
K<vnyt on/se w«ittamailman/ ja meidän uscom
m st woitto/ joca mailman moitti. Cucaftson
>M woitta mailman / mutta st jc«causto että lE-
fti on JumalanPsica? TämäonsejocawedM
jawerellätulelEsus Christus/ ei ainoastans me-dellä / waan wedMja merellä. Ia hengi todi-
,ln/ että henZi totuus on: Sillä colme todista-
Wttaiwasa/ Ijä/ Sana ja pyhäHengi/ ja ne
Meyxi omat. Iacolme todistamatmaan päällä
Hengi/ West jaMeri/ janecolme yxi omat. Josmihmistentodisiuxen otamme/ nijn on Jumalantodistus suurembi: Sillä, tämä on Jumalan todi-
siui/jollahän Pojasiuns todiMloca
länPojan päälle / hänellä on todistus idzesäns.

lEsus Christus «hrlx meille/ png. ;H4.
Evangeliumin kirjoitta P. Johan.Ev<n,tzel ie.

AKUtta sen Sabdathin ehtona / costa owet js
"."suljetutolit/josa Opetuslapset cogos olit Ju-valaisten pelgon tähden/ tulilEsus/ ja seisoi bii/
dankeffMns/ jasanoi: 3?aulM!con teille. 'lacuin hänsen sanonutoli/ osotti hanheillekätensiaWn<: NijnOpttuslapset ihastuit että he nmtHErran. lalEsus taas sanoiMallha olconteil-le NijncuinlsHminun lähetti/nijn minämyös lä-hiun teidän. Ia cuin hän oli / pu-
W hän heidän päällens/ j.a sanoi heille:wt pphg Hengi / joille te synnit andexi annatte/

Eeeij n»M
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r.nlleneande^annetan: Ia joille te ne pidätte,
nijlle ne owm pidetyt.

Mutta Thomas yxi cahdesiatoistakymmenest,
jocacaxoisexi cudzutan/ eiollutheidän cansans/sca lEsus tuli. Nijn muut Opetuslapset sanoithänelle: Me näimmeHErran. Muttahän ftmiheille: Ellen minä näe hsrMsisans naulain reikiä/'
japistä sormeaninaulain siaan / japane kättänihänenkylkeens/ enminäuseo. lÄcahdefanpä,,
wän perästä/olitOpetuslapsettaas siellä/ >a Tho-mas heidäncansans. NijnlEsus tuli/ cuinowtt
suljetutolit/ ja seisoi heidän kestelläns/ ja sanoi:Rauha olconteille. SittesanoihänThomaxelle:Pistä sormes tänne/ jacadzo minunkäsiäni: Ia
ojenna tännskätes/ japistä minunkylkeeni/ jaM
ole epäuscoinen / waan uscswainen. Thomas
wastais/ jasanoi hänelle: Minun HErran jami-
nun Jumalan. lEsus sanoi hänelle: Ettäs M
minunThomas/ nimsinäustoit/ autuatowatne
jotcaci näe jacuitengin ustowat. Teki myös lE-sus monda muuta merckiäOpttuslastens nähden/
jotcaeitäst kirjas ole kirjoitetut. Mutta nämät
vwat kirjoitetut / että te uscoiMa / että lEsus
on Christus JumalanPoica / jaettä te samce elä,
män uscon lautta/ hänen Nimeens.

- Rucous.
Jumala TalwMinenlsa/meWäm sinua/ sinn»

zonomaltoulan «rm»s edestu/ ettäs sinunPoicas/ me!»
dän Chriftuxen / sen pyhän jaloheullftn E<

va»aeliumln / ja ne pyhät mielle lohlutoxeli
lähettänyt ol t/ että me nijsä n
st,r. MerncotlemsiuiN/ annayohäHenge^Milsausydi-

«»ä m« ta!»a,silA «scoÄ sinunvyban Sanas/j" py<
jäioSocrMMtels «ms»scos wnhwjstulsimVAn»Nl

l. Sun»
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!. Sunnunt. pääsiäisesi.

C»«ckiwali»!"s / joca sinun Polcas noyrydessä
mailmanjillenecohendnnuloltt/annau'

si!«<ja»c«lckil«n ilo: Ia nijncuin sinä olet htitfl ijancalcklstsi
moluxcstpelsssionut/ niju anna myös heidän saada ijnn«
«icktncuelämät»iw»his. SinunrackanPolcas/ ic.

Epistolan kirjoitta P. Petari Apost.
1. Pet. l.

/ ettäteidän pitä hänen
asteleitans noudattaman. Joca ei yhtän syndiä
tchnpt/ eikä yhtän pttosta ole hänen suustans löyt-
ty. Joca ei kironnut cosca händä kirottin ei uh«
gannutcosca hänkärsii / mutta andoi hänelle co-
stsn/joca oikein duomidze. Joca meidän syndim-
midzeuhrms/ omas puunpäällä/ että
me synneistä poiscuollet/ eläisimme
delle. longahaawain cautta teoletta terweri tul-
let : Sillä te olitta nijncuin expwäiset lamwt:
menen jaPispan tpgo.

Isä lumalai kyttMm/ pag. 612.
Mtkä sillointaita puulu/pag. 456.

Evangeliumiu kirjoittaP. Johan.
EvgnZellstH/ Cap.io.

aican sanoilEsusludalaisille: Mi<
olen hywä palmen/ hywä paimen anoa

Hengens lammasten edest. Mutta pakollinen/
joca ei ole paimen / eikä lambat ole hänen o-
mans / sosca hän näke Suden tuleman / nljn
hän jättälambat/ japaken?/ jasusiraatelejahaa-
scalambat. Muttapall-Mintnpakens-Sillah

eikä tottele lambaisia. Minä olcn
Eeeiij hywä
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hywapatmen/ jocati-mnen lambani/ jammä tutanmyös lamdaildani. Nijncuinlsä minun tunde/nijn tunnen minä myös Isän ja minävanen henqe-m lammasten edestä. Ia minulla sn myös muitalambaita/ jotcaei ole tästä lammas huonesta: Netahdonminä myös tänne saatta/jabe saamat tuul-
la minun äneni. Ia nijn pitH oleman Ui lam,mashuone/ jayxi paimen.

Ruco,ts.
JumalaTaiwalltnen )sä/jsca ssftun Isäliststhy.

mettä walwaisia ihmisiä muistanut j« siniiPoicas paimcnexen asettanut/ ellet HZ» meltä
«lnoastano pyhällä Saualllmsrawtdzis / mutta myö« syn»
Nljt/ cuelemast -a perfelest warje!<e.'Me rucsilemmq sinun/anna meille pyhä Henges/ että nijncutn tän»ä paimen lundemeidän / jameistä muehenpllä / että monyss mchdoistm/«aickinaisis ahdlstuxie hancnckuca/ meitäm hänen lyilöns pi.
lä/ catkest s»dämesi hänen andänsnoudKlla ja wijmetn h»»nen cautlantz tjancalcklstnautuuden periä/ Amen.

;. Sunmmt. pääsiäisesi.
.<>lumala Cnlckl»albias/ j,c« sinun toluudes wMubcl<

/ lxywätiet oikialle tiellt saatat/ annacaikllleChllsil-
tylllc «rmoe/ hyljamän pohaj» noudattaman

Epistolan tirjoittaP. Petari Apost.
i. Pel. i.

Ackatweljet / minä neuwon teitä nijnouin suo
jamuucalaistwwälttäkätlihallista

ja/zotca sotimat sielua wasian. Ia Itälät hywä
meno pacanain seas / ettänejotca teitä pcmnette-
lewat/ nijncumpahointekiicä/ tundisit teidän hyo
wistä toistan / iakijttäisitlumalataimä päiwäna
jona hän caicki julista.

Sentähden olcat alammaistt caickille ihmft
M?/
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M jasäädyille/ HErran tähden/ olisco f? Cunin,
M/ nijncuin ylimmäiselle/ taicka Päämiehille
mjncumnijUe/ jotta häneldä lähetetyt oröat/ pa-
lMMlerangaistorexi / ja hurscaille kijtoxeri:
Mäseon Jumalantahto / että tehywällä työllä
tukidzetta hulluinja tyhmäin ihmisten fuun.Nijn-
a«in wapaat/ jaei nijn että stwapaus olis nijncuin
pahuden peitos / waan nijncuinlumalan Mlwel-
jat. Olcatcunniaiisetjocaiftawastan. Racasta-aitweltjä/ pchättät lumalam / cunmoittacat
Cuningasta.

Te palweljat / olcat alammaisct caikella pel-
golia teidän IsänniLen / -ci ainoastans hywilltz
jasiwwille/ waan myös tuimille. Sillä st on
armo / jos jocu omamundons tähden Jumalan
tygowmwakärsi/ jasyyttsmäst kärsi: Sillä mi-
kä kijtos st on/ jos t? pahain tecoinne tähdenpie-
stin/ja kärsitte? Muttacosm te hywin teette/ ja
Menginwaiwatan/ jäteseMrsitte/ nijn se on
armo Jumalan edes.

Sun'ygosHErrKCKrlsiehuutan/p.654.v Ilimnl annn mi>!ull armos/pag. 65Z.
Evangeliumin arjoitta P.

aican/ sanoi lEstls OpetlMapfillens:>VWähän peräst et te näe minua! ja taaswähän ajan,peräst te näettä minun: Sillä minä
menen Isänitygö. Nim muutamat hänen Ope,-
tuslapsistans puhuit kessenäns: Mikä se on cuin
han sano meille ?, Wähän ajan peräsi et te näeminua / ja taas wähän ajan perast te näettä mi-
nun : Ia että minä menen I fäni tygö. Nijn hesa»mt: Mikä st on cuin hän ftmo / wähän sjan

Eeeiiij perä-
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peräsiä?En m? tiedä mitä hän puhu. NijnlEsusymmärsi että hstahdoitkysyäbänelle. .Ia sanoiheille: Tekysytte kestenän/ että minä sanoin: Wä-hän ajanperäsi ette näe minua/ jataan vähänä-jauperästte näettäminun. -Totjsest/toti. ssftnonminä teille: Teidän pitä itkemän ja parcuman/
niutta mailma ilsidze: Te tuletta mucheUiseri/
mutca teidän murhenMtän iloxi. Costa Waimo
Onnyttä/ nijn hänellä onkipu: Siliä hänen htt«-kens tuli. Mutta cosca han on lapsen synnyttä-
nyt/ nijn ei hän muista enä waiwans/ waan iloidie
syndynexi ihmisen mailmaan. Nijn teillä on myös
nyt murhe,mutta minä tahdon teitä Mens nähdä/,
jateibänsydämen on iloidzewa/ jaeikenengän pidä
teidän iloan ttildä pois ottaman.

Ruwus.
JumalaTaiwaMenlsä/sinä jocasinun isälistst

/ fiaunlapsiastäsamailmgscuillal/
että he sinun Psicas caldaistt seka karsimlsts «ttäcun»

«i«s olisit/me rucoilenma sinua/lohduta meitä pyhälläHl»,
Oilläs meidän tinsauMm jawaiwstsam/ etten me cpällis/
waan turwaisim lu/ast sinuuPoicas lupnnleen jalohduluxe/
«imtttäin/ ettsstru pysyal»»«stanswähänajan/ j»Me
seura ijancalckiren ilo/ että me «ijn tämän totwon caulta
«ickinaisen »/»stolnkäymisen kärsiwalisest «»«taisimme/.

Amen.
4. Sunnulu. pääsiäisesi.

Caickiwalvtae / joea nljn ustowaises sydämet
heyxinmlifet olla tatlawat/anna heille«r<

»ös/ että heillä oltS hywä suosio sinunföstyihis/ ja wob!v«
lolwo sinun laupaufis: Cttä myös me jotent3sa häälywälsts
mailmas waellam/ meidän sydämesam aina tczlwalisia «jal»
tellsimme. Sinun mcka»Poicas / ic.

Epistel<mtiWitM P. locob Apostoli
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AAckat weljet, caickinainen hywä ands / ja
täydellinen lahja tule vlhäldH

walkeuden Isäldä / jonga tykönä ei ole walkeu-
dmjapimeyden muutosta/ eikäwmhttusta. Hän
on meidän synnyttänyt hänen tahtons iälken to-
tuuden simalla / että me utiset hänen luöndo cap-
palisians olisimma. Sentähden / ruckat wel-
jeni/ slcon jocainen ihminen nopiamuleman/
mutta hidas puhuman/ jahidaswiban: Sillä ei
ihmisenwihateemitänlumalanedes sitä cuin oi-
kein on. Sentähden pangat pois caickinalnen
saastaisusjacaickinainenpahuus/jaottacatfana
siweydelläwastan/ jocateisä istutettu on/ jawoiteidän sielun autuari saatta.

Jumala surtst hywydest / psg»;B9.

Evangeliumin kirjoitta P. Johan.
Evange!. Cap. 16.

aican / sanoi lEsus hänen Opetus-
Mutta nyt minä menen stn tygo

jocaminun lähetti/ jaeiteistäminullekengänfysy:
Cungas menet ? Waan että minä olen tämän,
teille sanonut / nijn murhe täyttä teidän sydämen.
Mtengin ssnon minä teille totuuden: Se on
teille tarpellinen / että minä pois menen: Sillä
ellenminä pois mene / nijn ei lohduttaja tule tei-
hin tygon: Mutta ios minä pois menen/ nijn mi-
nä hänen teille lähetän. lacoscahän tule /nijn
hän nuhtele mailma/ synnin tähden/ jawsnhur-
scauden tähden/ jaduomion tähden. Synnin täh
dentosin: Ettei he usco minun päälleni. Mutta
wanhurscaudentähden/että minä menenIsäni ty-
zö/ jaetttt tt minua sillen näe. Mutta duomion

Ees v tähden/
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tähden / että tämän mailman Päämies on ja duo-
mittu.

Minullaoliswieläpaljosanomist/ mutta ecte
woi nyt canda. Waancosca totuden Hengi tule/

: Sillä ei hän
puhu idzestäns/ waan mitä hän cuule/ sitä hän pu-
hu/ja tulevaisia hän teille ilmoitta. Hän on minua
cunnioittawa: Sillä hän ottaminun omastani/
ja ilmoitta teille.

Rncous.
lumÄa Ta!w>'«ls-e,l Isa / joea ssnun Poica«V)canita olet luwannuc pyhän Hengen/ j» sanonul»,«tlj

hänen mailmasy.mtn/wHnhurscanden ja duoniton lah»
den nichleleman pica/ me rucotlemma sinua/wal,«is«muoä»
sybämen / t«ä m« tunuustalsim meidsn fyMnz / ja us«»
lautta Cyliftuxm päälle ljancaicktstn lNanhnrftaudt» ftl«
fim / tutwaisimml myäs-caikis mewän watwoisam ja slu»
sauxttam sijhen atn<«!n j<? oikian lohdm«M/ ntmltläln/ ett»
ChristusonPerlelen/ cu?l«ma»jacalck«nHErra/jat»y!»
annollistst mettäcatfefia pahasta autta/ j« ljaucalckiscn au.
«uuden ando/ Amen.

5. Sunnunt. paMisest.
sinäjeca ftolet/ )«!>« caickinainen hywys/ule/

sinunpalweljoilles«rmos/ «jattellmonsitäcutnft»
wtlj«« oils; Ia (aina nieima täyttämän sitä myös leM«
laus. ».

Epistolan titjoitta P. Jacob Aposi.
Cap.,.

<)) Ackat wchet / olcat myös sanan tekiät / jaei
cuuliat/pettäin teitän. Silläjos

jocuon sanan cuulia/ ja eitekiä/lM on sen miehen
caltainen /

siele. Ia sijtte cuin hän idzens curkiftellut on/
nijnhän mene pois / ja unhottacohta millinenhän
oli. MuttajocacadzowapaudentaMisem la^
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fijn/japysy/ jaeioleunhottawaomlia/ waan te-
liä / st tule ha> ici, legusunt autuari. -

Mutta ,05 j «ureistä näky Jumalinen olswan/
jaei suista kieldäns/ waanwietttlefydämens/ sen
humalan palwelus onlurha. on Isälle ja Ju-
halalle saasiai oin ia puhdas Jumalanpalwelus:
Edziä Orwoxria Lestejä heidän murheisans / ja
idzens saastatomna mailmasta pitä.z

Isä m tdänylhäll taiwas/ PNZ. 440.
S:m?n >ös yErraCH?iftehuuK>in/p«g. 654.

Evangeliunnn kirjoitta P. Johan.
aican/ sanoi lEsusOpetuslapMens:

sanon minä teille: Mitä ikä-
nänS te Änotta minun Nimeni / nijn hän
anda teille. E te ole mitän minun Nimeni ta-
ltun aKanonet/rucoilcat/mm te saatte/että teidän
llon oliMydellinen. ..Näitä olen minä teille pu-
hunuttapauxis/ mutta aica tule/ etlenminäsiilen
puhu teille tapa' -xi?/ mutta julkisesi ilmoitan teille
minun Isästäni. Sinä päiwänä pitä teidän ru-
toileman minun vaimeni. Ia «n minä sano teille/
että minä mc,-iu!!i teidän tähten:Slllälsära-
tasta idze teitä/ että te minuaracastitte/ jauscoitta
minun Jumalasta lähtenen. Minä lärinlsW/
jatulinmailman: Taasminäjätänmailman/ ja
menen Isiwi tyß-

Sanoitbäni-.Opemslapstnshänelle:
nyt sinä juitiscjlpuhut jaet yhtäntapaustsano.
Nyt me tiedämme sinun caicki tietämän / eikä
tarwita että jocu sinulle kysy / stntähden me u-scomme sinun Jumalasta lähtenen. lEsus wa-
siaisheitä:, Nytteus«ttt/cadzo/aica lähesty/ ja

jo
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z» tuli f että jocainenbajotetan erinäns/ jaminun
ts yxinäni jätätte. En minä cuitengan yrinäm
vle: Sillä Isä on minun cansani. Näitä olenminäteille puhunut / ettäteillä minusrauha olie>Mailmas on teille tusca/ mutta olrathywäs tur-
was/ minä woitin mailman.

Rncous.
HErra Iu««la Tatwallinen Isä/ sinä jocasinl,Pol.cauttaolet lnmannutcaicli mltlle anda/cutn««si,
nnlda hätienNimenö anomme/ me rucollemma sinua/plvä meitä sinunSauasas/ anna meille pyhä Hengcs/ joc,

meitä hallidzls sinun tahtos jällen «liman/ warjele mettäperkele» wallast/ estä meidän staftam »äärä oppijalmh»
Jumalan palwelus / wnrjel» meitä caitest pahasi setä sielim«ttä ruumin puolesi / anna meille sinun siunauxes jar««h«i«ta me talkis sinun armollisen apus lundtsim/ janljnsctä
täällä että lattvas ij«nc«lckis«st sinua mellon armoltsta I«säsm ylistäifim jakij<lä!sim. lEsuxen Christuxen/ ,e.

Hela Tuorstaina.
cLiica».

0 Caichwaldtas Jumala/ «ttämejotcoj!'
atnocaistn Pölcas lEsuxen Chrlstuxen melbä»

Wapahtajam/ lanapa» taitvasen astune» uscomme / ol««
wyös meidän sydämllläm/ chäne» tykönäus 3atwNhls«st!>fim. Sinu»rackan Potcas lEsuxen/ zc.

Epistolan kirjoitta P. lucas Apost.
tegois. Cap. i.

M-Nnznolen minä/ Theophile/ puhunut caiki-
nijstä cuinlEsus rupeis sekä tekemän et-tä opettaman / haman stjhen päiwän asti jona

hcmylosotettin sijtttcuin hän Apostoleille / jo«aysn walinnut oli / pyhän Hengen cautta oli kä>
ffyn andanut. Joille hän myöskärsimisensjil-
ken / oliidzenselawäxi osottanut moninaisella o«
pettämisellä / janäytteliheille hänens/ nejäkym
mendäpäiwä / japuhui heille JumalanWalda-

cunW



799cunnasia. lacuinhänheidän olicoonnut/ kielsi
hän heitä lähtemäsiJerusalem;st, waanettähtMn lupaustaodotaisst/josta teoletta/sanoitan/cuullet minulda: Sillä Johannestosin castl me-
dellä / mutta te castetan pyhällä Hengellä / n
monen päiwän perästä.

.

Costa he siis cocondunetolit / kysyithehänelle/
sanodm : HErra/ nytkos Israelin Waldacun-
nanrakennat? Hän sanoi heille: Ei tiedän tule en-
tä aica eli hetke / jottaIsä on hänen wsimaans
pannut. Waanteidän pitä saamanpyhän Hen-gen woiman/joca on tulema teidän päällenne. Iateidän pitä minun todistajani oleman / ei ainoa-
stanslerusalemis / mutta myss cocoludees jtz
Samarias/ ja sijttämailmanäreen.

Jäminhän nämätsanonuto!i/otettinhänylss>
heidän nähdens / ja pilwi wei hänen ylös KMnsilmäins edestä. Ia cuin he cadzelit Taiwastnhänen meiiesans/ cadzo/ nijn heidän tyksnänS seisoicanmiestcl walkeisa maatteisa/ jottasanoit: TeGalilean miehet/mitä te stifttta ja cadzottg Tai-
wasen? TämälEsus joca teildä otettin taiwa-sen / on nijn tulema / cuin te hänen Tmwasenmenewangin näitte.

NytcsslcktChrlftttytlloitciil/ p«g. 590.We<dänllnn«M on Jumal Taiwast/ P«g. 460.EviUlgeliumin kirjoitta P. Marc.'
EvangMa / Cap. ,6.

/ cosca ne yxitoisiakymmendH
ilmestyi lEsus/ jasoimaiGeidän

tpäustoans/ jaheidän sydämens canZiutt«/ ettei
he usconet nijta jotca hänen nähnet olit lßsno<sneri: Ia sanoi heille; Mengat csMn mail-
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' man/ja saarnatcatEvanZelmmi caikiLelusduille.
locaufcojacasittan/sttulcautuar>/ mutta jocaei

.^usco/ se cadotetän. Mutta.'mnnkowatnemer-
k!t/joic<znWiwudatt«Watcuinustowat: MinunNimeni cautta pitä heidän perleittulss ajaman/
Makielillä puhuman/ kärn!ttpoic-a/amun/ /a'jeshejLtakm myrckt) juomat / niii: ei heille mitän
wahingoita'. sairasten päälle pitä heidän kä-
teis pane-nan/ja ne paranemat. laHEna/sijtte
cuin hän oli heille puhunut / oceuur plös Tatwa-
sei / ja istu Jumalan oikialla kädellä. Mutta
hemenit/ msaarnaisit jucapaicas/ jaHErra wai-
cutti heidäncansans/ jawahwijtt sanan/ nvu,ta«
maisten merckein cautta.

Rucous.
lEfuFhrtsie/smä alnonPoi.
c«/ joca.tt stllcn täsa köobydes ole/ wa«m lstut
IsZnlumkla»«M>!lla k2l>vll,i/)in?l

den HErra: Mc rucollemma siin» /laheiä mollepyhä Hl»«
ges/anuHM3iB«usc9lllsiaovp«c.nla/w<!rielesi!Mnpl)yäSa»
na«/hiZilze pcrkelen ja caick«i« tylyys j,. piLä sinun walba-,
lundilstZsämgilmaswÖlmastlus / siih-nusti cu n c«tlki n»<
lioliisttsi»»»!alc>i'.sastl!>l«uLax< astlttuxt mcsi»
«un t«uttassynnln/cui>lemania«c /l< n »»sittalfime/Aml!»

6. Sunnunt. Päästäisesi.
cullctt,.

ljanc.iicklnenlum la/anna mtillt armoi/
meilÄ ««!« «tu« luja tahto/ ja?li l <- ckaus sinun ly,

Hös/ woimcst/ tsttftowauhulscau»
»«sp«lweK«. Sinun , />c.

Epistolan kirjoitta P. Pemri Apost.
I. P«1.4.

QKAckat weljet/ olcatraitizt jawatpaatrucsi-
/ mutta ennen caickia pimkät palama

rackaus>: Gillärackauspeiträpayorieoxita. Ol<°
cat wmMn holhoM / napistmata.
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,Hi cuinHän saanut on / nijncuin hywätmoni-
,'usen Jumalan armon Huonenhaldiat. Ia jos'
jttii puhu / hän puhucan nijncuin Jumalan sa-
»M. Jos jollakinon zocu wirca/ hän tehkän nhn-
cmMä wsimasta / jonga Jumalaanda. Cltä
humala caikisalEsuren Christuren cautta cun-
nicittttaisin. Jolle olcon cunnia jawaldaiM-
laickistst ijancaickisten / Amen.

linnan on I!>m«l Haiwast> pa«. 460.
PääLes m,<aHsrca uscM«n/pag. 4;:.

Evangeliumin kirjoitta P. Johan.
Evangel^Cap.'sja^6.

aican / sanoi lEsus Opetuslapsi!-
: Costa Lohduttaja tule / jonga nu-

hteille IsäldH lähetän / totuuden Hengi / jo-
calsästäuloskäy/ se on minusta todistama. Ia
te olttta myös todistajat: Sillä tsoletta algusta
minun cansam ollet.

Näitä olen minäpuhunut teille/ettette pahenis.
HepanewatteitHpannaan.laaicatule/tttäjoca
teidän tappa/ st luuletehnens Jumalalle palwelu-
xen. Ia näitähe tekiivät teidän/ettei he tunnelsH
eikäminna. Waan minä sanon näitä teille/ että
coscastaicatule/nijn muistacatettä minästnteille
ftnonut olen. En minä ole näitä teille algusta sa-NMt: Silläminä olin -

Rucous.
kErs« Jumala Tawalltnel, Isä / mc lijtämme sinua/sinä pvhäuHenzes cautta meilä sinuurnckanPy.caS
IksuxenChnstuxe» metdän HErron lnnnustuxeen cu zu-
«ut »111/ jarucoilewma sinua/ ettetmailw» ftncaltaifia!uu>»Hosialärsi/ waan stntähtzen»«tuo mettä/ <ttae'l«t)jeta'sii
«»Le luswattstn »scaWey/ ,«lm m« nDstj« käy.



3-52 CvÄNgeliumft
nttsest m«ilgin paheunais/waan oltsim lufal sinunt«dlst«r..!
fas / ja löytiaijm aina sinä seurisculn sinun jasimm Pol.ca« olkein tuizde/ ja nij» ijancalckiststaumaxi lullsim/suxenChlistuxm mctoän YErran caulla/ Amen.

Heluntaina.
Jumala / Zocatänäpcn sinun

Hengen cautto ymmartä st cuin oikia en että me hänen loh.dumxestuns alna iloldzlsim. Sinun PotcaslEfux«nChrl<
siuxcn meidä» HErra» cautta/ jocaynnä sinun cansas/ py.
hän Hengen yhleydes / elä ja yxttoliucn Jumal»/ljancatckisest ijancslcktsen/ Amen.

tirjoitta P. iucas2lpost.
ttgois/ C«p.2>

SZ?A cuin wijdes kymmenens psiwä täytettin,
Molit he caicki yximieliftstcogosa. Ia humaustapahdut äkiftTaiwast nijncuin suuri tuulispää
elis tullut/ jatäytti huonen/ cusaheslitistumas.
Ia heille näpitwilestellytkielet nijncuin tuliset/
ja istuit cunZm heidän päälleni Ia he täytti
tin caicki pyhällä Hengellä / ja rupeisit puhu-
man muilla nelillä / sen Mm cuin Hengi andol
heidän puhua.

Nijnlsrusalemis asui Juvalaisia / Jumala-
la pelkäwäisiä miehiä / caickinaiststa Canststa/
cuin Taiwan alla on. Iacoscci tämä äni tapah-
dut / nijn coesonnui suuri cansan paljous / ja
hämmästyit: Sillä cukin cuuli nijdcn puhuman
heidänkielilläns Iahe tyhmistyit caicki/ ja ih-
mettelit kestenäns/ sanoden: Cadzo eikö nämät
caicki jotcapuhuwat/ oleGalllen.mftt? lacum-
ga me cukin cuulemma h<idan puhuman meidän
Milläm/ josame syndynytolemma? Parthitja
Mdit/jaElamitit/ jaMesopotamian asuwai-
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set/jaDdeas/ jaCapadocias/ Pontosja Asiasi
Phryglas ja jaLibianmcan
tt!'i'!a/liki Kykeni, jamuusalaisttßomista/lu-
dHisct jaudctJuvalaiset Cretitja Amdit. Me
c,i '-a heidän puhuwän meidän kielilläm/
Man suuria tccoja. Nijn he caicki tyhmisiyit/

sanoden: Mitäs luulettä-
män oleman? Waan muut nauroitheitä jasanoit:
He ewat täynänsmakiatawhna.

Tul„pyvä Hengiiurja/ pag. j7z.
Evangeliumin tirjoitta P. Johan.

/Qljhen aican/ sanoi lEsus Opetuslapsillens:
'Vloca minua rcuaj ia/ st pitä minuil fanankja
minunIsmiracasia händä / jametulemma hänentygöns/ jausumma hänen tyrsnäns. Mutta joca
eiminuaracasta/ eist minun janojanikätke. Ia
nestnat cuin te cuuleua / eiole minun maan Isan,
jmminun lätzetti. Näitä olen minä teille puhu-
M/olleftni teidän eansan. Mutta lohduttaiapy-
lMengi/ iongalsäonlähettäwäminlin Nimee-
ni , opetta tellle caicki / se muistutta myös teillecaickicuinminä teillesanonutolen. RauhannnnHMn teille/ minun rauhani minä annan teille:
En minä anna teille nijncuin mailma anda. M-konmdänsydämämpahwataco/ älkätmyospel«
Myko. TeeuulittaminunsiinVwan: Minä me-
nenpois/ja tulen taas teidäntngöne. Joste minua
mastaisttte/ nijn te tosin iloidzisme/"että minä sa-
noin: Minä menen Isäni tl)g>): Sillä Isä on siiu-wnbi minua. Ia tämän minä sanon teille ennen
"nnetapahtu/ mäteuscoisitte/ cosca s?tapahtu-
nut on.

Iff . En
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En miiiä tästedes'puhu paljo teidän «nM-Siliätämän muiiman Päämies tule/ jonZac,

mitänmlnus. Muttäettämailma ymmärräisiM
nun Isä racastawan / janijncuin Isä minulle kä,
sti/ nijn/minä myös teen.

Rucous.
HErra C! ci!i',l<an öa-cklwaldian alusa
ca/me rucoilema sinuu/anna melllc sinun pyhän Sn»
nnecaim» /sinun pyhä HlNg«s/ joca meilä!tl.unp,)hz

tahloas tekemän wa!u,sib / csickinatj.e kluftuxisja ivaslnm.
köiimlsn loneutttisjc sinun toiuceesimitäsaalals/ etlä ml
clsi.'- pysywälsetuscosn /

naisisa «vwisä töisa / jayhden curwalistn toiwoi'«utta si.nun puus/ axsnltzlt/ftisim iM.
caickistn autuude / <msjoca hallldztt Isän ja pyhän Hen»gencansa ij«nc icktttst Amen.

-,. He!umam pcliwäncl.
Epistolan trioitta P. iucasAposK

sanoi Corneliuxelle/ ja nijllejM
cansans olit: HERra kästi meidän

Cmnale saamaman / jatodistaman että hän on stjocalumaldaonsäättyeläwitttjacuoluittmdM
marixi. Hänestä caicki Prophetat todistamat/että jocainencuinuscohänen päallens/ pitähäm
Nimcent, cautta synnitandexi annettaman.

GoscaPttarimielänäitä puhui / langeispyhi
HenZi caickein nijden päälle / jottapuhencuulit.
Nijn ne uscowaiset ymbärins leickaux.est / jota?
Petarincansa tullet olit/ hämmästyit/ että paca-
naingin päälle pyhän Hengen lahia wuodatettin:
Sillä he cuulitheidänkielillä puhuman jaluma<
ta ylistämän. Nijn Petari sanoi: Taitaco jocli
kieldä näitä / jotcaomat nijn pyhän Hengen sM

,

> -M
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;,<imin mekin/ medellä castamasia? hän andoi
heidäft casta HErran Nimeen.

Näin ftmr, st^uwil. Mlshtan on/pag. 510.

Jumala suun st hywydest/ p-g. 583.
Evangeliulnin kirjoitta P. Johan.

/ sanoilEsusNlcod3m.uMe:>on Jumala mailma racastanut / cttä
hän andoi hänen ainoanPoicans / cttäiotamm
jocausto hän<n päällens/ ei
ijancaickisen elämän jaqman. Sillä ei Jumala
lähettänyt Poicans muilman/ duomidzcman ma-.
ilma/ mutta että mailma piti hänen caMans wa-
pahdetMman. Joca hänen päällens ujcoei ban-
dä duomita: Mutta jocaei usco / joleonduÄmit-
tu / sillä ei hän usconut Jumalan ainoan Pojc, n
Nimen päälle. Mutta tämä on duomis,: V.
keustulimailman/ ja ihmiset racasiit
nieyttä cuin walkeutta: Sillä heidän työnö
pahat. Sillä Mainen jorapaha tekc/ hän wiba
Valkeutta/ eikä tule WalkeutcN/ ettei hanen,töi-
tänspibäislaitetraman. Mutta
ke/ hän tule walkeuten / että hänen tpons näh-däisin: Sillä n? owatlumalas tehdyt.

JumalaT<,lw«llil!iulsa/ sinä I-
gö»//lnbjetlli meille sinun Poicas että me din. :

ltnsuscoisim jahän" cauilons autuas iniisim / me »n
lemmn sinua/ anna pyhä met?>Zv s>)i!i>öii!ih<m ula
me loppun astt u cos pysän-äiftl o lsmi iaomii.«x» lu!l,w / lEsuxen Christien, madan HElrn«> cau:la/
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5. Hclm tain päiwänä.

Epistolan KrMta P. iucas 7lpost.
Cap. 8, ,

Osta Apostolit cuulirFerusalemis /

Jumalan Oananwastanottancn/ lähe«tic he heidän ryZc ns Petarin ja lohanncxcn/ «e.«
fta he sinne alastulit/ rucoillt/ heltt»denedc'si/ mä
heottsitmalUlpiHänHengen : S'a ci hän ollut
wielä yhdengän mjden pääue alaslajdettu waan o«
lit ainoastans lEjuxen Chriiluxrn VAmeen ca<i
stetut. Niznhe panit kätenb heidän päällens jahe
sait ppbän Hengen.

Evangellunnn kirjoitta P. lohatt.
Ev,z,>gel! » . Cp. <

ludalaisille:vDtlstst/ totisest janoinninäteille: loca ei onw
stameneLammashuonesen/ waan mualda/ lM
onwarasjaryöwiri. Muttajocaowesta mene/
hän
awaja/ jaLambat cuulewathänen äuens. Ia o-
miaLambaitanscudzuh m nimeldäns/ja wie hei»
dänulos. Ia cuin hän omat lambansulospäP/
käy hänheidän edelläns / ja lambat seurawat hän-dä: Sillä he tundewathänenänens. Mutta ei
hemuumlaista seura / waan pakenemat händä:
Sillä ei h? tunne muucalaistnHndä. Tämän ta-
pauxen sanoi lissus heille / mutta ei he sitäym-
mättänet/ euin hänheille sanoi.

NijnlEsussanoi taasKeille: Totisest/totisest
siinon minä teille: Miya olen lammasten owi.
Caicki iotca minun edelläni owacollet owat war-
cat laröywäntja ei lambat culletheitä Minä olen
owi / joca minun cauttani sisällemene / hän tule
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wapaxi/ ia mene sisälle ja ulos/ jaloytä laitumien.
Eiwaras rule mnuca min warasmman/ ia tappa-
man.ia cadottaman:Waan minä tulin/että heu.aelämä oleman / jayldäklMoleman.

Rucous.
HErra lEs« li, äjcaoltt owl lammashuo»
?ftr 5Ni Sllma me

"si rucol! .nn:n cni, nnnu meillcnOwenwasfian
Man yt!»!g <> / « «hän. willomelll
jo ionstn lundoe owo!/ snsst >e wl/ä lumm'>e h»o!,cs>n/
msa m< sinun j si un - ywäl 'yo6 ockein m»d! w«» ovpisim.
Mttin w»>j?!« mei«ä wHlca.l!»/ rsywäreildä jl, Sielun»

! '<>' ,otca sinun wadän loumas, -uj, cm»? w«tckwat>
sitGudtt cauhlasti wletielewäthnjottcwnc ja
„«na >'„c!l- al,:os että m« mna sinun äi,ts cu«!si > si-
mia!«!> a sim/ että meillä sinun c,ut',ss !ämä yioälhiiä
l>!e/ja autlmin pälsisi» / A

.

4. Heluntcnn pKwanä.
Epistolan tuloitta P. lucas2lpost.

SUA Apostolitrcn cautta tchtin mondamsrckiä
la heolltcaickiyri-

,lNltliiest SalomoninEsihuomsa. Mutta ei mM
Wisia ustaldanut yxikän tdzens anda heidän st-
Ms,waan Cansa piti heistä. Ia joucks enä-
mmiehisiäjawaimoista/ jotcaHErwnpäälle u-
sioit. lacannoitsairaitacatUllle/iapanitnijts
wuoteilleza paareille/ ettäPetarin tulles ainoa-
stanshänenwarionsjongunheisiä oliswarionut.
Ia tuli myöo suuri »oucko cocoon lähimmäisistH
tcmpungeisia Jerusalemin/ ja aita/ jafaa-
stmsiida hengitä rijwatuita/jotca caicki parattin.

Ilolla! Nl)i " ntc,!!/ p q. s<,^.

Evangeliumin k noitta P. Johan.
Ffs iij M-



A2Men aican/ sanoi lEsusludalaisM..kengin minun tygöni «tla / ellei Mj ~,1 «^inunlähetti /'wedähmwä/ ja-minäherätän
pMyäiiä. Se on PwphK

,mi? kirjoittrctt: Hndän pitä caicki lumalalda >
opetetun tuleman. Hcntllhdenjocainen cuin senon Isäldäcuullutjaoppenut / r)än minun ty«Zöni. Ei nijn että ,ocu on Isan nähnyt / waan
jocaon Jumalasi / st on Isiin nähnyt. '

Totistst/ totisest sanon niinäteille: locauscowmulvpäMni / hänellä on ijaneaickinen elämä/Minä olen elämän leipch. Teidän IBm;e soitManna comveö/ia cuolih. Tämä sn se leipä/Mi
tuli Taiwastalas /ja ioca fijtä soo /ci yanen pidä
cUoleman. Mmä olen se eläwä leipä /, joca tuli
Taiwasi alas /se cuintäiU leiwästä syo / hän eläijancaickistst, Ia se jonZa minH annan /on
minän lth.in / jonga minun pltä andaman
Mm, elämän edestä.

Rucous.
«^>^ ftj ämfi«,:,i HE» r>, Talwaninen Isa/««A<?/ ftn wtlftn e!H,!,zn le mvi/metsan HErr»!, I3ft>

xenChr-stliren/ MttdZ» yqöm lahtttällyf oltt/
«ttä me yaacn pä,ällms ustoisim jantjn tjancaictisist ssutu>ri
t!msi>7!. I» rllh>l!e!NM3 sinul nöyrästi / etten me metdän
sun>:n cähoen llmm si uila hi Äll.yqöns
tulla/ ettäs >ncttälv,,!alllsit pyhail«He,,t!ellä!'/ hänen coul'
lansja Saliu,!mniä n)zö«>weoä'stt/ ja m
d«« pybäi-, S".cl'aMnttl!'< w,chw!Mslt että me »!<«'

Nleis-lö ijilncnckiftn läni,, beräceMc lu sim/
I "c t,>-'idä., HErr! u^m-' / Am««.

Pchäil Colminaisudtn paiw.

p lm^!t2'.l'sokt nud3',!lfstn uscon/ että me tal'
si:»»!lolell>anPersona is puoleM «'«se»

808
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<solm!nnlfud?/j5 cultenglnlumalisisoKwllesM?
me iuc«llemma smua/ctta m« sen uston cautta/olisim cl-cklsta
N!jstawslj'lut/f!!ln.>>!e!l!ewah<ngol!jttolla k«l aisic. i nn,
lOckan Poic-s ICsuxcn Chrtsiux.-n me«o«i, »Erran c, !tt>
to/ joca ynnä sinun canfts lMydes elä ja
HMz-yr! tostunilumzlo/liapcclicklstst c,"cki'>n'^n.e.
.

Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.

/i<Sitä Jumalanrickauden/ wnsauden m tun-
kion sywyrtä : Cuinga tutkimattomat owat
hänen Duomions / ja käsittämättömät hänen
tiens? Cuea onHZrran mielen tiennyt? Eli/ cuca
enhänenNeuwonandajans ollut? Eli/ cuca on/hielle ennen jotakinandanut/ jotahänelle pidäis
Mens Sillä hänestä / ja hänen
cmtttcms / ja hänesä / ywat caicki: Jolle olcon
lunnia / ilancaickisest/ Amen.

O l,' M HEira I-imM/ paq. fi;.
HErra Chrtstus tu!i

Evangeliumin kirjoitta P. Johan.
aican / oli yximies PhmiseuM / Ni<-

- vZcodemus nimeloä/ Juvalaistenylimmäinen.
Se tuli yöllä lEjuMNygö /, ja sanoi hänelle:
Mestari/ me tiedämme/ että sinä oietlumalast
Opettajan tullut: Sillä ei taida Mä
Nmnustahtejä tehdä/ .cuin sinä teet/ jolleiJuma-
la ole hänencansans. lEsus waftais / ja sanoi
hänelle) Toti,est/ totisest sanon minä sinulle:
Ellei jocu wasilldest synny / ei hän taida luma-
lanWaldacundanähdä. Nicodemus sanoi hä-
nelle : Cuinga taita ihminen »vanhana syndy/
taitacohänHitinscohtunjällens mennä/ jasyn-
dyä? lEsus wastais: Tonsest/ totiststsanon mi-

Fffiiit nH
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näsinulle: EllcijocusvnnywedestjaHengesi/ clhän taida JumalanWaldacundan tulla. Mi',
tä lihasi syndynyt on/ st on Ha: lamitäHengest
syndynyton/se on Hengi, Hlä ihmettele / että nck
nä ftnoin sinulle. Teidän pnä udcst syndymän.

puhalda cusa hän tahto'/ jasinä cuulet H«V
nenhumuns/ ,a et tiedä custa
hungg hän mene
syndynyt on.

Nicodemus sanoi hänelle: Cuingase
pal)tua?lEsuswastais/jäsanoibäntt!e: Oletcos
Mestarilftaelis/ ja etnäitä tiedä? Totisest/
tiftsi sanon minä sinulle: Me puhumme mitäme
tiedämme/ jatodistamme mitä me näimmä / jaet te
«ca wcMn meidän todistustam. Josminä mao
lista teille sanoin / jaet te ufto cuinga te uscoisitta
jos minä tatwMsta teille sanoisin ? Ei astuken<
gänylosTalwaftn / waanjocaTaiwastalasa-
siui ihnuftn Poica / joca on Taiwast. Ia MW
cuinMojeö ylönsikärmencorwes: Nijn mpö
mistn H)oica yletän / että jocainenmin usco h -ncn
päällens / ei pidä huckuman / mutta ijal>c,,icki«-sen elämän saaman.

Rucous.
JumalaTalwallinen Isä/me waiwaistlsynttstt

u.inustam/ ettei inelsä ole hmvs/ jaettä meloän
ploäls/ttlji'paljo cu!nme!hll,mle/clloleman su.'>n!s ja

ijanc>l!cki!<stcaoolecta!nan?Slllä/mtäl<!)atiasyndyny.on/
ston llha ja ei taloa THiwan walbacm-oan tulla. Mutta me
rmollemmasinua/ j'! >ä«
!,->-. «M Hmaes / sinunPsicaslEsuxm Chnsiuxentäl)-
t / M'i!,an sydäm!him ja tee mettä ussxt ihmillxt että me

a!wcxl saap<sen / cuiu mellle cnstii
- cautta!u<vgttu ot'/<cls«ck'nd?smcldaulähimal-

calHi.l!lisisChtt!l!l!l!s .MUts PAwä p^l<
«völdä
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fi,zldäwOwisi>l!sim/ja jHncalckisen aulunbt!, periä ftlfim/
NM!!.

, Sltnnunt. Colminaisu. paiw.

/ cuule armollisest m<r»än'nicopx^m:
Ella ct lnhimMlttn hctckous woi mitzn / am>a
yc,lle armvV/tt')oax<m sinunköstys; lac:tamtsil:ulltstkH
'OjMM' elia tuillakelpnisim, Poicas/ ?c.

Epistolan kirjoitta P. Johan. Tlpost.

i/^lnu'N',ackam'/ Jumalaonrackaus/ jajo-
rackaudes pysy/ hän pysy lumalam/ ja

Jumalahänesä. (3?ijnä on rackaus mcijätäydel-
Imen / että meil!ä-olis turwa duomiopäiw.
Öillä nijncuin hän on / mjn olemina memyöstä-
stmailmasa. Eipelcoolerackaudesa/ waantäy-
dellinen rackaus aja pelgon: Sillä pelgolla
mwaiwa. Muttajoca pelka/ei han ole täydelli-
nen rackalldcsa.

Racastacam händä : Sillä hän racasii meitä
ensin. Jos jocusano: Minä racastan Jumalala/
jawihaweljens/ hänonwahlebtelia. Sillä joca
eimmsta wcljens/ jongahän nake/cuinga hän tai-
tnlnmalataracasta/ jotaeihännäe? latämä
My on meillä haneM: Joca racastai
häneii pitä my<!s weijenöracastaman.

' Weifttcam nylrlckaft mKhest/ pag. 517.
Nljn sauwan cul» m« eläm taäll/ p«g. 68;.

Evilugeliumin kirjoitta P. lucas
Evsnael. Cap. 16.

aicqn/sanoi lEftZ Pharistuxille: Oli
ricasmies/ jocawaattttihänenspmpu-

ralla / jaMeillä lijnawaatteilla / jst eli joca-
Fffv .Hwä
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, Lazarus/joca macais hänen pornns edes/räynä!,s
paisumita: Ia pnysirawlta nitftä murista/,'»tca
rickan miehen pyydäldä putoisiä Mutta coiM

- chlitia nuolit hänen paisumans. »Nijn tapahdut
ettäterjD cuoli/ja mietin Engeleildä Abrahamin',
helman: Cuolimyösricas/lahaudattin/ Costahän helwetis waiwas oli/nssii hän ulmans/ja näks
Abrahamin taambana / ia Lazarizxen hänen hei-
masans/ huusibän/,a sanoi: sifä Abraham/ar-
mahda minun pääll?ni/ja lähetäLazarus casiama-mansormens pää meteen/ että hän jähdytäismi-
nun kieleni: Silla minä waiwatsn tasa lickisä,'
Mn sanoiAbraham: Poican/ muista ettäs saithywH eläisäs/ jaLazarus sitä wastan paha. Mut,
ta nytlMlohdutetan/ ia sinämaiwatan. Ia p«-
idzicaickia näitä/on meidänjateidänwälillen suu-
ri juopakiinnitetty/ etcä ne/ jotcatahtowactääldä
sinnsteidäntygönne mennä/ ei he moi/ eikäsieldä
tännekän tulla. Nijn hän sanoi: Minärucoilm
siis sinuaIsä/ ettäslähetät hänen minun Isäni co-
toon: Sillä minulla on mysimelje/ todistama,
heille/ etteihekän tulis tähän?naiwan siaan.noi hänelle Abraham : Heillä on Moses ja
phttat/cuuleannijtä. Munahan sanoi: Ei Isä
Abraham / jos jocu csulluista menis heidän ty-
göns/nimhö-parannoxentokissiHansanoihänelle:
Ellei he Mosest jaProphctaim cuule nijn ei heMyös usco/ jos jocucuolluista ylösnousis.

ruco<lem sinus HErra I»mala lanMllmcn Isä/
caulta m idä» sydäi.'»

mau/ ellen wc sinoln Sam»/ nijtlcuin ticas mtts/ ilman
helel»
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Mlmälä cnnlls/ ja «ttä ne nij„ tämän ajaNso»

«^an!,llel«lla!N «mldan w«ram peräsi waiw ussa aultalsim/iaiilplyttä j«n ö 's Msmcacarlitsim/ en epä'!<s sinun a?<
josjocunhvlsins /

«z li: culis '«vaan ca>ckl finnn awullas larsinMsesi wottat»
D/ Amen.

5. Sunnunt. Colmluaisu. pcliw.
ColleHa.

<>ykrra Jumala/ anna «ttä me o?lfa<fi!N/
l«asi,,lft n sinun vyhi ns ; Sillä si!,a hpllldzet

imtä lackamat/ja >-, kiu s wahwut<>> kiinnltäi. Sl»
MnrackanPoic s lEsuxm/ lc.

Epistolan Arjoitta P. Johan.Avost.
MMtihmetelks / minun weljeni / jos mailma'

M:tiedämme/ että me olem na
m elämän mctyt: S-llämeracastum ntz

rn ne. locaeiwelienscacasta/ sepysycuo-
K-nasa; locamm cum we!iens »viha/ hä!> on nmr-
h>yu: lace neoätteette:muehaiasoleiM^aicki-'pyzywä.

me tunsimme rackauden / että hän on
meidän eoestämoannut/ ni»n pitameis

lxv', weliemmz. ehM meidän Hengen pane-
man. . M z«a jojollakinon tä.män mailman hy-
myttä/ jasulke fy-
dämens häneldä/ cuingast Jumalanrackaus pysy
hänest? Lapsucaiseni/ älkäm mcasiaco samilla <li
kielellä/ waantt)öllä ja totudella.

Mricas MieS, wäkewä t»ös/ Pasi. fof.
MM silloin laitavumlu/pag. 4>;6.

Eoangettmuin kirjoitta P. iucas

Mmaican/ sanoi lEsus tämän zvertauM:



Ari ihminen oli walmistanut suuren Ehtollistn,
,acudM.nonda. Ia lähetti pnlweijaiivEhtoni--sen hetkellä/ sanoman cudzunnile: Tulcac/ siliäcaicki owat walmistetut. Ia he rupcisit,ärjä-siänscaicki heitäns estelemHn. Ensimainen
nvi: Minä ostin pellon/ jaminun pttä menemän
Mcadzoman/ minärucollen sinua/ sano minun
esteni. Toinen sanoi: Minä ostin wijsipada
härkiä/ jamenen nijtäcoetteleman / mmämcm-
len sinua sano minun esteni. ColmaS sanoi: Mi'
na o'en Emännän nainut/ja en taida /' ftntähdm
tulla. Ia pa!weljapalaisi ia sanoi caickinämät

Perhenistndäroihastui/ja sanoi
palweljallms: Menenopiast Caupunaincatuille
jacujillc, j,;ftata cal!ne waiwaiset?a salvat/ onduo
wat/ta soklat, Ia palwe! >a sal.oi: HErra/nunä
o^ntehnyt/ nijncumskaslir, )awielänytsiaon>
HErasanoipalwehalle: Meilemaanteille/ ja
aidoille-awaadihcitH tuleman / ettäminun huo-,
nenitäytetäisin. »i iitaminäsanon teille: Ettei
yMnnijM miehisti cumcudzuttin/pidämaistG
man minun Ehtollistani,

JumalaTalwnllmen Ifa/nie kljtaw sinua/ ctlai
sinun armoos/ iocao«<jt,ncaick!ncn <-!äma/ si«,

pyhän Ggnas canttacudzunut olit,>rucolltmma
sinua/ pyhäLä He»a«ll»^s!va:<llse »,cn> mlldan sudam«!'/ctt!!l.
wi huckan ff.,n Swas cuulis lvac,» olkeln Ehiolll,
sellasmettä» käytiä<sim/engä wlnaäu catowaiseu (gppOKN
sijtä ldztäln «iä salltls/ Ail'en.

"

;. Sunnunt. ColnnnM päiw.

sVhErra Jumala/
"i«o«an»at / ilm«n sinulaei olenmän k.lwolllstl, elfii p».

hy«K/

Evangeliumit
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Ma / ltlrita' linu!" lnl>p<ue>es j«

«m n.«!ia> cua ne nljn nyky s s »«-tnrS waclialjim/

Epistolan arjoitta P.Pietari Apost.

>s/>>lnllNrackahan/ noyrrpttät tejtän lumalatt
ala/ että hän teitä aMluns

«igotais / caiäi trwän mu« Henni pangöthänen
p^^ns: Z),-n pltamuchen reistä. Olcat

perkele
ymbärinskäy/ nijncuinNljuwa Letlon, jaedzikenen
hilnuclis. Eitätewastanjeijöcat/
lcosa. Ia tietlät, että nc waiwat tei-
den Welilllengin mailmasa.

Muttalumala/jolda caickiarmo tule/jocs mei-
tä on cudzunueijancalckiseencunniahans / C'> i<-
smxeölEsuxes/ teitä/ jotta wähän a:ca kätsute/
walmlsia/ wahwism japerusta. Silleolconsun-
niaj.iwalVahancaickisestijancaickiseen/ Amen.

Jumal vii wsdtt mlthen werrilp pag. zl^.

Evangeliumin kirjoitta P.iucasEvin>g<l. Cap. »5.
/ tulit lEsuMtyaöcaicki Pu-cuulemanhändä. 3li,n

mKn janoppentt napisit / ja sanoit:Hämä syndism waiwnotta / ja syö heidän can-sans. Ni,n hän siuwl heille tämän IVettauxen/sanoden': Cuca on teista se ihminen/ Maonsma
lammasta/a joslM yhdengin cadotta/
hän jätä yhverämvmmendä ja corpecn/
ja mene sen Ulten / joca cadonnut on /' siihenajli
että hän sen löytä ? Ia cuin hän sen löytä / >n,n
Wpanestnolallens/ iloiten. lacojcahäntule

cotians/
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cotians/ niin hän cocön cudzu ysiäwänsfn?Bns
miehct/iasanol/eillk: Iloitta:minun canicnizilläminä löysin mmun lamdani / joca cadonnut oli.Minä sanon ttills: myös ilo pitä olcman
Taiwasyhdestsyndistst / joca häncnsparanda
enämmin min yhdsMkymencsc yhdcxästhur<
stast/ jottaei parannosta tarwidze.

Taicka cuca Naimo on / jolla on kymmenen'
penningitä/ joshänyhdenginniMcudotta/ eilö
hänsytytakynnlätä/ ,a lacaise huonehta/ jaedzi
wisusiinijncauwancuinhän sen löytä? Ia coica
hän sen löytänyt on / cocon cudzu hän ystäwäns
jaKylänswaimot /ja sano: Iloitcat minun
sani/ sillä minä löysin penninglni/ jongaminacas
dotin. .Niin mnös sanon minä teille / pitä ilo M
man Jumalan Engeleillä phdest syndisest / M
hänens paranda.

Rucous.
JumalaTaiwatiinlnlss/

«!j> culN lxowätseclowbat/ >a olflUdo ttilli/
jamcidä« l<hall>an, potö wklcllyl j» hnucu<

t«Lut/ merucolltm cutte>,g!n / ,ttas olisit mnllearmoll-mn/
jacaickiineidänsyndim/ P-u^Poic >slEf«x>^Ehrl^ux n
lähden/ anbexiandalsil/ wala«ftmyösm<idänsybä-»^si-
nun pyhällä Hengelläs/ sinun Senasasmmä lujana pusy»
wän/ja ttlämecituuiixmja paralinuxcncaulta,scos «inaloppun asti ftisim olla lammas hue«es / cu» °«

Christilltlltu ju nijn ijancaickiscn /

wijmtin lulisiw / Amen.
5. Sunnunt. ColmwM pänv.

HsNna meille/Ö.HErra Jumal../
oll«/ etläsinunChrtstlll-nen '^el:r>'.cu^!daslM,
- s ic. '

Epistolan Nrloitta P. PawuliAM
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weljet/ Äiminä sen pidän/ ettei t<wän

aM walwar/ olesen eunnian wcrta/
tuin mille ilmoitetan : Sillä ikäwä Luondocap-

lkäwöidzemys odotta Jumalan lasien il<
moitusia.' EttäLuondocappalet owat turmelu-
M ala annetut mastoin oma tahtoans/ waan hä-
mtähtenK/jocanealaandanutontoiwöxi. Sillä

pitä mIM turmeluxen orjudesta
ivapari tuleman / Jumalan lasien cunnialiseen
Wpauteen. Sillä me tiedämme / että jocainen
Luondorappale huocaia ikäwöidze aina tähän a-
sii/meidän canfam.Mutta ei ainoastans ns/ waan
myös me/ioilla hengen udisius on huocamme idzel-
>Hm/ sitä lastenwalidzemista/ jaodotamms mei-
dät» ruumistem lunastlista.

Stcuin cohwClmstttolla/ pag. 4;f.
Mix ttlscni sangar/ 464.

Evangeliumin kirjoitta P« iufas
Eval-ge!, Cnp. 6.

aican / sanoi lEsus hänen
Olmtlaupiat nijncuin

MW laupias on, Hlkät duomitco / ettei teitH
duomitais:H.Atsadatslco/ ettei tMsadatellais:Andexiandacat //nijn teillenginandexiannettuaAndacat/.nijnteille mitan/ liki-
Myn/ sullotun/teidän helmanne: Sulä luuriMmitalla/ jolla
temittatte/ pitä muutkin teille mittamaa

Ia hän sanoi heille Wsrtauxen : Taimco so-
tia toista sokiam tall-tta ?, Oiko he molemmathan-wn lange? -Ei ole Opetuslapsi parambi Me-staritans/ mutta cosca Opetuslapsi on nizncuinmmMsmrins/ nijnhänonchdellinm. Wai
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cuilWsraiscannättweljessilmäs/ muttcl ct lBwaidzenlalca oiyas silmafts? Elicmngaö taidatsansa weljelles? Weljcn pidä/ minäotan rais, anssmästas.ja tt,:äe malcaomas ul«
cocullattu/ota ensin malca omasi silnujcäs ?a ca»z<>sijtte/ jostaidat ottaraiscan weljes silmästä.,

Rucous.
><4.HEr?a Jumala Tanralliaeu Isä/ siua jocaoletw.

t«ut:ameillelulvannut/ «msmeli»ouomika«ck>!! catotta nihlo/waan armclkscst meidän/
syndlm mUexianoa jacatcktnalstt carpctrunsastisuoda/ me
rucoUtMms sin»!</ tee sencaldainentolwo / sinuu armos j»
laizpiudes pääNe/pyhäu Hengei, caulta/wahwajc jn wllplilö.
msp?net!'ä.!sy.'ämlsämija aula myös että me siiä sama «ei»
läcl >si? mZistnqtu «kisim/ en händä diiomidzls cugälntn<
n,«<wl,iud:s uuhielis/ waan mtllMmhällelllc.ilcki halien
nuhlens«ndetla«daisim: D!wNt»zisi,u myöe l?ze m i:äm/
j sinun pllgosasatnab'h lsiillisttlzmäl ploäisim/ Anun.

5. Smmlmt. Colminaij. paiw.
cullettÄ.

«tjllefjolca sinusraeastawat/011l wolm!ss!><
/ muovataln«tdänfl!dä»ck

hl.n«>,ui, ,-llck u»shalu/et:ä me siuua/yl!rz§ncalcki»cap.
pM<i/ jskisitäisiw sillunpyhsl lupaupe/
jvllacalck'tu it»«itt<«Kalu» lveittawgi. Sinun Poitas/«,

Epistolan kirjoitta P. Petari Ilpost.
~ Ptt. ~

olcatcaickipximielistt/ M
pitäin weliellifrä rackamm

testenän/ laupiat/ ystäwälliset/ cz coftaii, paha/
pahalls/' eikä kirouxells kirousta/ »vaan parew
min fiunatcat/tieten että te otetta cudzutut <M
naustavmmän. Sillä/ joca elä tahroja hywiil
päiwiä nähdä/hän hillitkänkieles paha puhumasi,
jahuulmspttoxesia. Hän wältäkän paha/jatch
känhywä. Hän edMn rauha/ ja noudallacan
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sitä: Sillä HErran silmät owstwachurscgstzn
Mlle,ja l)ämcorwans heidänrucouxisans: Mut-
taF)srran caswo on pahantekiäin päälle.

Za cuca wahingoitta/ jos te hywäppydätte?
joste wielä oikiudengin tähden kärfitte/ mj n

tt cuittngin autuat oletta. Mutta älkät peljät-
köheidänwaatimistans / älkät myös hettä häm-
mästykö : Mutta pphittäkät HERra Jumalalndän sydämifän.

Mltä silloin taita Mltu / pag, 456,
Evangelmmitt tirjvitm P. iucas

Evangel. Cap. 5.
HVlin tapahdut/ costaCanjg tungt hänen iy-
> cuuleman JumalanSana/että hän sei-
soi Genezarethin meren tyaöna. Ia näki caxi-wcnhettä olemanmeren tykönä / joistacalamlehet
olit lähtenet/ japesit heidän werckojans. Nijtt
häinmniyhtenwenhesen/ jocaoliSimonin'/ ja
Wi hänen wähä maasta uloslaste: Ia hän istui
wenbes ja opetti Canja. Ia cuin hän lackais
puhumasi/ sanoi hän Gimonitle: WiesyOälle/
ja heittäkät werckon apajalle. IaSimon ma-
ssaten sanoihanM: Mestari / me olemma caiken
yin työtä tchnei / jaen mitän saanet / mutta sinunMsiäs minä cmtengin heitän ulos wttcon. Ia
tuin he sen teit / sulijthesuurentälainpaljouden/
jaheidän werckonsrepeisit. lahtwijttaisit cum-
panillens/ jotca<<»t teises wenhes/ iulemanja
auttamanHZitäns. Ia he tulit/ jatäytit molem-
matwenhet/ ntjnettä herupeisit wajoman,

Costa Simon Petari sen näki / langeis hänIssUMpolweintygö/ sanoden: HErra/ mene
f«ie minun tyköni / sillä minä olin sMinen ih-GZg niinen:
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minen : Sillä häinmäsiys oli hänen käsittänyt/
ja caicki jotta cansiws olit / calan saalintähden / jonx,ahesaanet olit. Nijn myöslaco-
binjalohamicxcn/ Zebedeuxenpojat/ jottaelit
Simontn cumpanit. lEsus sanoi Simo-
nilZe. M ihmisiä. Ia
hc »vedit wenhens maalle/ janlönannoitcaicki/ >astutaisit händä.

Nucous.
lEsu Chsiste/ »läwsn Jumalan Polca/ jeca

MVutillt oletaneanul sinun pyhän Eanosja metm catck»
ruumillistlla silluaurtllal«hj«!ltanul,Me lum,,-

siam ldzecaickijn »ljhin caickij pahaa anftin.
Ut >:, Mutia ml tucollemma sinua / »varjele »«itä surutl»s
lruVlsijc, l?!pe»)!>kst/paranna Mtidän sielu»haawat/j» «nna
onni ja menestys «eidem wirasam / me sinun cault««
iiiuulll!lselljaHengelliftst«lltetuljawarjel!nlol!sima/AM.

6. Sunnunt. Colminais. päiw.
/>Aukl:!idlnlu!nala/j<zlhclc«!ckihywyystul«/wu«d«talac«

meidän sydämihii!/ jalisä melllc usce/pltäin meisi
lallclia st hywyys cuins mcllle ano«nutel«t.OinunPole«ej!t

Epistolan tirpittaP. PawaliApest.
Romarein lygo / C«p. 6.

Cadzo Ensimmsna Sunnuntaina
Udest Wuodest.

luMla suuresi hlMydest/ pag.
Evangelilnnin kirjoitta P. Mattt>

Evungllista/ Cap. 5.

Mn aicanj sanoi lEsus OpetuslapsiMs:
teidän wanhurscautzenne ole

nämbi cuin Klrjanoppcnuittcn ja Phariscusicn/nizn et te tuleTaiwan waldacundan. Te cuu-
litra mitä sanottu oli wanhoille: Ei sinun pidä
tappaman: Muttajocaimn joca mppa / hänm



w'tH duomiohou wicapää oleman. Maan minä
anon teilie: Että jocaimn joca wihsstu weljel-

Ic,!s/ hänen wicapää oleman. Ia
Miincn c:iin sano weljellens Racha / hänen
M neuwon ala wicapää oleman. Ia jocainen
M sano: Sinä Tyhmä/, hänen pitä,helwttin
tlilee!i wicapää oleman. Jos sinä ulMt lahjas
Ältavi!le/ja siellä muistat/ etkä weljeM on jotakin
Mwasian/ nijn jätälähjasAltarin eteen/ ja

ensin sopiman weljescanft / jatule sittelah-
Duhraman. Sowi nopiast rijtawtzljcs cansa/
cesMwielä hänencansans tiellä olet / etteirijtä-
iveljissinuaannajcfcusduomarille / jaduön.ari
anda sinunpalweljalle,/ ja sinä heitetän, torniin,
Totisesi sanon minä sinulle: Et sinä pääse siclds
lllossijhenasticuins maxatwijmeisenropoin.

Rncons.
me wnnustam/ ettH

lk)meolemma / siu pllhembl / ip<i,iw>ilstisyndisel/ j» eftel
nucsä/ ole mitän hylvä/ <>llä meidän syl>ämcn> ltham <>i>on synnin cssUlta saasiais xi jMcunitt/ enga s«a <fH«

»ä"s sileä pahalhahi«o!i>c, läalln w«pn>itolla. GentöhbH
merucoi «'»ma

st«c»l«»ts«tft!l,nil/ja meidän sydämenPyhän He> stesrcuc,
tt puhdistaisit/ ctlä meillä olishimojarackanssiuuuSa»
nnos/että mc seu jälleneläisim/,.. lEsuxen Chrlsiupevwut.
l«sinun nrmosns ijantatckls'st ftysWm/ U^ne».

7. Sunnunt. päiw.

Jumala/ jongaasttupstji el >!,i!a!»

wnhl-,golllsttpois/ )«cl>ickl tarpMset mnllcl.-m'. SinunlacklnPeicas/«.
Epistol«mkirloitta P. Pawali Apost.

s,o»«rcin !!)<,o <ir 6
wAckst wbljtt / minä puhun ngists ihmisten ta-

GgKll waua/
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walla/teidänlihallisen heickoudennetähden.NiD«uin te ennen annotta teidän jäsenen jaastaisima
jawääryttspalweleman/ yhdestä wäärydeftä > hntoiseen / nim andacat myös nyt «idän jäsenen
wachurscaudenpalwelureen / että te pyhäxi tuli-sitta. Sillä tosca te olitta synninpalweijat/nW
te olittataambana wanhurscauvesta; mitä hedel-mätä teidän silloin nijstaoli/ tuin tenyt häpettä?
Sillä sencaitaisten lovpu oncuolema. Mutta ett
ta te nyt otetta synnistä wapaat / jaotetta huma-
lan palweliaxi tullet / nijn teillä on teidän hedel-männe/ että tepyhän tuletta/ mutta lopuxi ijan-
caickinen elämä: Gilläcuolema on synninpalcka/
mutta ijancaickinen elämäonlumalan
sulesEhristuxes meidän HErrasamme.

lu««lataflittayltaM m h°« /p^gjy^
Evangeliumin kirjoitta P. M«rc<

Evangel. Cap. 8.
päiwinä / costa sangen paljo Cansa oli/
ollut heillä niitän sysmist / cudzui lE-sus Opetuslapset tygsns/ jasanoi heille: Mini

armahdan Cansa: Sillä he owat jo tslme päi-ws »viipynet minun tykönäni ja ei ole heillä nii-
tän syömist / ja jos minä päästän heidän minun
tyköni cotians fvymätä / nijn he waipuwattielle:
Sillä muutamat olit heistä cauca tullet. Va-
staisithändH Opetuslapset : Custn jocuwol näi-
tä rawita leiwillä täsä erämaas ? Ia hän kysyi
heille: Mondaco leivä teillä on ? He sanoit:Geidzemän. Ia hän kästi Cansan istua atrioi-
dzeman maan päälle. Za hän otti neseidzemänleipä/ luin hän kijltsnVt oli mursi jaandoiOpe-

tuslasteM
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Msiens/ jahe panit Cansan eteen. Iaheillä
yli myös wähäcalaisita/ jahän kijtti/ jakästi ne
myös panda eteen, Nijnhesöit/jarawittin. Iahecorjaisittähtetcuin läänetolit/ stidzemän cor,a
muruja. IaMHcuin söit/ o, li liki neljä tuhatta.
Ia hän Msti heidän.

Rucous. -

Jumala 3alw«ll!ne» IsH / j»ca sinun Polc«s
«ubatta/mtestä/ ilinan «aimolta

lapfitchseidzemsllalelirälläjah«tw«illacaloMarun.
ftst< ruocttnut olet; Nl< ruc»tlemma sinua/ mellsngin tykö»
yäm »<»a sinun fiunauxes cansa oleman jawarjeleman m«i-
lä«hnendist ja tämäntiiman ylönpallistst murheft/ clii me
«nsist jatnnen calcha sinun Waleacund««j« Wanhurscau»
ll«jilk«»fdz<llm/ ja nijucalklS/ cuin me sielu» ja»uumin
pullest larwiozem/sinulea au.t«lurttullsiW/ lEWn Ehll»jluflumeidän QEcr m cautta / Anen.

Christuxen Kiristämisesi,
Önnijnciil" «d'!!'s uituna.'

Epistolantirioitta P Pet,Avsss,
MAckat weliet / embä meolecawalirajuttujK
<>>>ioudatellet/reille tiittäwaritehdssäm meidän
HTrran lEsuxenChristuxenwoimaa jatulemi-
sta. Waan me alemma idze nähnet hänen cun-mns / coscahänlsäldHlumalaldasaicunnign
jaylistyren/ään?cautta/joca hänelle näin sildä wä-
kewäldä Herraudeldatapahdu,: Tämä on minun
racas Poican/ johonminä miMyn. Ia tämän
ainen me cuulimmgTaiwast / cysca me pyhM
wuorella hänen cansans olimme

Chrcsius lumalon Po!c«/pag. f4y«.
Sanoi bErra asuma Talwae/pag. 48l«

5,0.
Evangel. kirjoitta <p. Mae.Ev. C. l 7.

aican / ottilEsusPetarin/ Jacobin
Gggiiz ja
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jalohaneMhänen weliens/ja weiheidän erinäns
corkialle wuorelle ja kircastettin heidän edesäns.
Ia hänen cajwons paisti niincuin Auringo / ja.
häncnwaattens tulit walkiaxi Nijncuin walkeus.
Ia cadzo/ heille ilmestyit Moses jaElias/japu-
HuK hänen canscms. Nijn sanoi Petari lEsix
Me: HErra/meidän on täsHhywä olla/ jossi«
nä cahdot / nijn me teemme tähän colmeMaja/
ginille yhden / MoseMe yhden jaElialle yhden,

haaen puhuisans/ waltiapilwi ym-
bärimarjois heidän. Iacadzs/Näni pilwest sanoi:

on minun racas Poican / johonga minä
mielistyn/ cuulmthändH. lacuinOpetuslapset
sen cuulit/langeisit he castvoillens/ japeljästyit scw
Zencowin. lalEsustuli/ jarupeis heihin/ ja
sanoi: nostat jaHlkät peliätkö. Eosca he silmans no<
stit/nijn ei heketän nähnet/ mutta lEsuxe yxinäns.

Rucous.
, ><< YErra lEsuChriste/ joca sinun siunatun luumijsklr.

sillä pyhällä «uyrella/ tahdoit anoa mel»
dän tttta/stkä sioun suuren woimas jacunnlas lhml-sen luonon puolesta/ nijnmyos meidän luumistem klrcka«>

i>tntnl'w<,isesa elämäsä/ttlä me siellä/mj»«uin Moses ja
Elias näyit sinun lyfö.jäs filckaudes/ paist«m nijnculn läh<
Vet ijancaickisest / ja sinun fircastetunßuumleja Engel»»
«aldalsiri culen». Me lucstlemma sinua nyörsstlannzisM

me nina sitä ajatttllsim/ja silla mcllsmcM-
nalsesmurhcsl°l>zutta<sim/Amtn.

8. Sunnunt.Colminais. päiw.
CoIIcHH.

Jumala/anna meille armos/että menljtä tald»i<
ajatella jatehdä culn ftweljatja oMalolifit /elälsime

Myösaina sinm, pyhän tahtos jälken.Slnu rackäPolcas/ >c.
Epistolan Arjoitta P. Pawali Apost.

MM. Iyg«/ Cap, ii.
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AAckatweljet/ en me nyt olemlcapäätli".
me iihan iälkenelMmme-Sillä jos

ttlihanjälkenelätte, nijntecliolctta: Muttajoste
lihan sisun Hengencautta cuoletatte/ nijn te saatte
clä. Sillä caicki jotcaJumalanHengellä watcu-

neowm Jumalan lapset. Sillaetteole
saanet orjuden Henge / että ccidän wielä pidäw
Mimän: Mutta te oletta saanetwalittuin lasten
Hengen josa me huudamme:Abbaracas Isä. Se
Hengi/ todista meidän hengcllcmme/että me ckm-
ma Jumalan lapset. Josme olemma lapset/ nijn
meolemmamyös perilliset nimittäin / Jumalan
pmllistt/ jaChristuxen cansa perilliset.

O
IsciJumalatkiitläfani/ pag, 6i».

Evangeliumm kirjoitta P. Matth.
Evangel, Cap. 7.

aican/ sanoi lEfus'VCawahtacat sijs teitän wäänstäProphetai-
sia/jotcateidäntygönlamastenwaateillatulewat:
Mutta sisäldä he owatraatelewaiset sudet. Hei-
dän hedclmistäns te tunnetta heidän. Hakeko io-
cuVitnamarjojaOyantappuroist? Takka ficu<-
nita ohdackeista? Nijnjocainenhywäpuu caswa
hawät bedelmät/ mutta mädännyt puu häijyt
hedelmät. Hywlipuu ei, taida häijy,ähedelmitä
tMa/ eikä mädänny puu hywiä hedelmitä. Jo.
camenpuu cuin eicaswa hywä hedelmät/ hacatm'pois jatuleen heitetän. Sentähden tutcat heit<z
hcdelmistäns. Ei jocaimn cl-in sano minulle
HEna/HErra/pidä tuleman Taiwan Walda
cundan/ mutta jocateke minunlsänitahdon/ cuir
onTaiwas.

G g gM Au
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Rucous.

sinua HErr«l«malaTaiw,illln<nls§/c«<.
UAiest>Mtdälisydqn,»sla»/«ttäs meiläolel sinunpyhz,

Vangslul!!>o»,,«ndau!,tlu3a: Menicollemasinul!/
ettäs myös armoNislst mettä si,na p«äifit/ wiela cu°lem«n<
gtn hIFM/ wachle uscViltsiasaarnnttajetcalmun
Sanaae saarnawst / ca,ktst pah«nl!orestja wa«l«st/ ann,
«'yZehelllepilfä llä : Mutta ra»g«ist: ja polsajacslcklne
jotcauscottymaff si«u Sonafte pl,lweltwat/ja idzenssMU
lambaix! leesttlewäc / muna ow«t cuttengln raa<elew»tsltGi,b«t/n.älldi warjele sinunföyhäCbristlcundas/Vinun/tt.

Sunyunf. Eolminaif. Mp.
Jumala/ atya sinun laupiot corw«« / sinunpol.
rucyuxln/anbaman helll«mitä he rucotlewnt/ su»ylyöi «rmos / «ttä herucollisit siä fuln sinun mttl«« jällm

M, Sinun rackan/«,
Epistolan lirwittaP, Pawali?lpost,

Corinlh. tuqö , l.Cor. ic>.

Ql>Ackat wtljtt/tämä on lneilleEsicuwEitapah<

meidzit. Hlkätoltoepäjumaldenpalweliat/ nijn-
tuin heistä muutamat olit. Mncuinkirjoitettu
«n: Cansa istui chsmsn ja juoman/ja nousitmässä,
min. Alkämme huovin tehkö/nijncuin muutamat
idzens heistä huorudella saastutit / jalangeisit yh-
tenä päiwäns/colme colnmttakymmendH
Hlkämme Christtlsta kiusatcomijncuin muutamat
beistähändHkiusaisit/ja surmattinkärmeildä. Hl-
kätnapisto/ nijncuin muutamat heistä napisit/ jg
mOattin cadottajalda,

Caicki sencaltaiftt tulit heidän cohtans Esicu-
waxi / mutta ston kirjsitettu meillecartamisexi/
joidenkapäälle mailmau loput tullet owat. Seno
tähde joca luuleseisowans/ cadzocan ettei hän lan-
N, Eipä Uikän kiusaus ole tMkäsittänyt/ waan

Ihini.



z'K Epistola 827
HMlinen, Mutta Jumalaon waka/ jocaeisalli
Mkiusatta/ ylidze teidän woiman/ waanhän
Okiusauxest lopun/ etMe sm, moisitta kärsiä

HErra cncq sun nlujasas/ pog. 451, ,
Ntjn lEsus p«hl,l wlrlauxill/ pag. 516.

Eygngeliumin kirjoitta P. tucas
Evangll. Cap. 16.

AMenaican/ sanoi lEsus Opetuslapsillens
'V.ämänwertauxen: Oli yxiricas Mies/ jolla
«liHuonenhaidia/ja hänen edesgns cannettin/ että
lKoli hucuttanut hänenhmvydens. Ia hän m-
hzui hänen/ja sanoi hänelle: Mixi minä sinusta sen
Wlm? Teeiucu hallitus wirastas - Sillä et sinäsaa tästedes hallita, Nijn Huonenhaldia sanoi

minä teen ? Sillä minun HErranMpois minuldgwiran/ enminäwoicaiwa/ hä-
pen minäkerDä, Minä teidän mitä minä teen:Cosca minä wiralda,poispannan nijn he corjawat
mun heidän huonssens.

Ia häncudzui tygsnscaickiHErranswelgolli-
set /ja sanoi ensimäiselle: Cuinga paljo sinä olet
mmm Herralleni welca? Se sanoi: Satatyn-
Witäoijyä. Hän sanoi hänelle. Ota kirjasia
»stupian/ja kirjoita wijsikymmendä, Sijtte hänsanoitoiselle: Paljocy sinä olet welca? Hänsanoi:GMpunda Nisuja. Hän sanoihänelle: Ota kir,
B/ jakirjoita cahdexankymmendä. Ia HErraettä hän toimelli-
stsiteki. Sillä tämän mailmauhapset owattoi-
nMsemmat/ «uin waltiuden lapset/ heidän sugu-
sa>>s.la minämyös sano teille:TeM teitten ysiä<
wlcäwäärästäMamonasta/ettäcsscatetarwidzet-ta/ nijn he corjawatteitä ijancaickisijn majoihin.

Gggv Ru-



Rucous.
lumalaTa!wallin«>Isa/joc» mettä nmsasil fi«,I^'innllt/ ja m> lllemeidänMllpälwäistn leipiim yliq.

audanitt olel. Me rucoilemma sinuz/ warftle
meitä »hneudest/ jatehotta melbHn syls mem/ mlellLim li.
nu sinnaufestaesuyblä larwiditwaisi«'iuttai!!<iietli me o!l.

si»»» lchjttls llscollistl jac«j>al/,>t«< melloäpuutluls lj,n,cosca m« tästä «virasta psis panna» /jo melos»<i<
zlimduomios tt«n tuleman pi:ä/ A«en. .

»o. Slmmlnt. Colmmais. päiiv.
gnä joea sinun «otm««osttat/ armahtama»

anhcfi anbNIMN/ Ma cni» r!c,llu on/ anna wlelafln
siin!" lanptudes meidin paolle»»/ että m? W
taiwaUtstst hywydtst osa lltsexltulisin,. Sinun rackan P,l-

lEsuxenChrlstufin meidän HErram caullss/ Amen.
Epistolankinoitta P. Pawali 7lpost.

i. Cor, ll^

Ackat weljet/ te tiedätte/ että te otetta paccwt
/ pkäymetmyckäin tygö/

nijncuin te wichyt olitta. Sentäh6en tee» mini
teille nettäwin/ ettei yMn/ jöcaJumalan
Hengen cauttapuhu/ lEsusta kiroile. Ia ei >
yxikän taidalEsusia cudzua HErmxi/waawH-
hän Hengen cautta. < >

Lahfatowat moninaiset/ mutta yri on Hengi.
Ia wirgatowat moninaiset/muttayxi onHEna.
Iawoimatowat moninaiset/ mutta yn on Junia-
tajocacaikisacaickinaisttwaicutta. MuttaHM
gen lahjat osottawat heidäns jocaidzes yhteiw
tarpexi. Sillä yhdelle annetan Hengen cautta
puhuawijsaudesta: Toiselle annetan puhua tie-
dosta/ sen yhden Hengen cautta; Toiselle usw/
siltä yhdestHHengesiH: Toiselle lahjat teMi
tehdä/ sljnä yhdesHwMTmstlle ihmelliMtm

tehdä.

828 'svHNgettnMlt
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tehdä. ToiselleProphetia. Toiselle henssetcroits
ta. Toiselle moninaiset kielet. Toilcllemvlniai-
simlieldenstlirys, loccacaicki st yxihcnglwai-
lxtta/jacain cullengin omans/nijncuin hän tahto.

V HErra sun pyhä Sanos/ pag.
Jerusalem pyh v pcig. 495/ »

Histori!' on losin tt>ztstäns/ paZ. 7«6.
Evaugeliumin kirjoitta P. Lucas

Evang«. Cop. 19.
<Qljhen Äican / eoscalEsus lähestyi lerusa-'Vlemlta/cadzoi hän hänen päallens/itki händä/
jasanoi: Jossinäkin tiedäisit/nijlw ajattelisit tosin
Mä sinunajallas/mitä sinunrauhas sopis,. Mut-
ta nyt owat ne kätketyt sinun silmäis edestä. Sillä
m päiwät pitä tuleman sinunylidzes / cttä sinun'wihollifts stantzawatsinun / japijrittawat sinun?
Ia ahdistawat sinun jocaculmalda / ja maahantasoittamat sinun / ja-sinun lapscsjotcasinuso-
wat/ jaei iätä sinuskiw? kiwen päälle/ ettts sinun
edzickos aica tundenut. '

Ia hän meni Tsmplijn / rupeis ajmnan uloß
estaitajamyypiä/ sanoden: Kirjoitettua: Mi«-
nun huoneen onrucoushuoiu / mutta ceolettasen

la hän optttijoca-
päiwä Templis.

Rucous.
ljc>nca,ckinen Jumala/ jeeasinun Eana.>

silmn Psicas lEsuxcn Chnstuxen pyhän Henge
clwttH mttllNlmotltanus olet/ MecucotlMMsMuc,

!»i>!ais« meidän sydämen/ etlämtwtiplttömästftnwasta.
Mmme/ ja en sitä vlön«dzz enssH hyljä nljnculn sinuLllnsasneustottomatludalsstsetttlt / että mesinunpelg?s«s clöisim / pölwä palw«ldä uscos wahwljm<si!:i / ja.lja>!
cMlsrnau uud-nftisim/lEsuxen Chrlstuxen meldä» HEI
lOVcauttO/ Am«n.

n. SUN'
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~'. Sunnunt. Colminais. päity.

lja>«atettn«» Jumala / jongalauplus u<
paljo suurembi mj»«n ansiota jahalua/ j»ic« siima ruc,<.

lewat/wuodaia sinun armos mctdän pgällem/ja
m«t°än rtc»x«m. Gtnui, Polcas / ,c.

- Epistolan kirjoittaP.PawaliApost.
Corlnch. <ygö/ i,Cor,,f«

WAckat weljet / minä teen teille tiettäwän sen<<>Evangeliumin/ cuinminäteilleilmoitin/ jm
ga teottanet oletta/ josate myös pysytte/ jonga

, cautta te autuaxj tuletta / cumga minä stnttille
olen ilmoittanut/ jos te sm oletts Mnet / Mi
nilnole/ että tthuckan olettaustonet. Sillä mi<
nä olen sen algusta teille andWut jonga minä
myös saanut olen / ettäChristus en cuollut mei-
dän syndeimme tähden/ Ramaftuinjälken. Ia
että hän oli haudattu/ jaylösnsusnutcolmandenq
päiwänä < Ramattuin jälken, laettähännäh,
tin Cephaxelda/ jasittenijldä
nelda. SenjMen hän nähtin usiammaidacuin
wijdeldä sadalda weljeldä yhdellä haawalla / joi,
stamondawieläeläwH / mutta muutamat owat
nuckunet. GitäläKin nähtin hsnlacobilda /ja
ftnjälken caikildaApostoleilda, Mjmmeistlda
caickein jätkin/ on hän minuldanähty/ nijmuin,
3esten syndyneldä. Sillä minä olen caickein lM
noinApostolitten stas/entzä olekelwolinenAposto<
lixi cudzutta/ että minä oleSeuraiunda wainoiiut.
Mutta Jumalan armosta minä olen se cuinmA

, olen/ jahänen armons ei ole minuncohtanityM
, yllut.

Jumalasuu«sthy»yd«st / pag. 589.
HErra cuca sun »ajosae / pag. 4;».
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Evangtliunlin kirpitta P. sucas

/lHMenaican/ sanoilEsus muutamille/ jotcä
ettäheolithurscat/ ja

Maylöncadzoit/tämanwertFuxen: Caxiihmi-
stämenitTemplinrucoilemaN/ pxiPhariseus/ ja
GimPublicani. Phariseus seisoi jarucoili näin
ldzellens: Minakijtän sinua Jumala/ etten minä
Onijncuin muutihmiset/ ryowäri/ wäärä/ huo-
mttkiä/ taickaNijncuintämäPublicani. Cch-
WwijcösminH paaston/ ja annan kymmene-
fttcaikista cuin minulla om Publicani seisoi
«ainbana / eikätahtonut silmiäns nosta taiwasen
Mn/ mutta löi rindoins/ja sanoi: Jumalaarmah-
da minun spndisen päälleni. Minä sanon teille:
Umä meni cotians hurscambana cuin toinen:
Sillä jotainencuin idzensylsndä/ hänaletan/ ja
M hänens alenda / st ylstän.

Rucous.
Jumala Taiw.<lllu«n Iflt> MMtilKmm» sinuaettäs pyhin Hen«« caultamuti

e«e me meloän synl»,jäm Nnhpba/ engi suruttomopl tu«
></«aa» teemme ottlanlatumufeu / paraten Miiointlä«
mäm/jasen «ansamt«ä«löhtUtam/<lta sini sinunPoicasKsuienChltfiuft» tähden olet meille armollinen/ «nnatmltän synbtm andexl/ ja mettä hinen tanllans ijancalckt»»
stl!«ul»«t«n saatat/ Amen.

,t< Sunnunt-Colminaisu. päiw.
Soilea»

l>C«cll!val!»las ja laupias Jumala jonqa armosta sinu»"uscollists sinua»lolisestpalwelewat/ suo armolliseft / «tts
«< llman lstetase» salsim culns metlle luwannut olet. Hl<W rackan Polcos/ «.

Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.
Cortnlh. tygö l. En.;.

Nslctatwchtt/ stncältainmuscallusonmeillä
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EhriswMcautta Jumalantygo / eimjnettäml
olemma idz? mcistäm soweljnt jotakin ajattelema
nijncuin idze/meistam/waan ios me olemma joiM
gun sow.eljat/ niM onselumalalda. JocameitHsoweliari tehnyt on / Uden Tesiamcndin wirca-pit,dnän/?ißookstawln/ waanHengen: Silli

Hengi tekeeläwäri.
Mutta jos Mä wiugalla joca Bookstawin

cautta cusletta / za kiwhn cuwatcu oli/ olistn--caltainenkirclaus/ nhn ettei Israelin lapsettaiw
net cadzoa Aiosexen caswoihm / hänen caswons
kirckauden tähden/ joca cuitcngin cato. Myn
sijs palzo enämmin sillä wirgalla / joca Hengen
anda/ pidäiskirckausoleman? Sillä/jos ww
galla/ ioca cadoturest saarna/kirckaus oli/ paljo
enämmin sillä wirgalla / joca wanhurscaudesi
saarna/ onylsnpaldinenkirckaus.
nen / jocakircastettu oli/ eiolecnsingänkirckiw

' dexilaettapa/ sen ylönpaldistn kirckauden suhnn.Sentähden jossillä oli kirckaus/ joca cato/ pah»
enämnnn on sillä Nrckaus joca pysy.

Ettälnelllästncaltainentoiwoan,/ nijnmeM
hummerohkiast / jaen me teenijncuin Mosesjcca
caswoillel,s peittte pani/ ettei Israelin lapset tnw
netsenlspp'.-, cadzsjoca cato/ wacm heidän taito,!?
oli paadutettu. haman tähän päiwän cW
pysysepeiteottamata/ coscawanhaTestamenliä

, luetan/ jocaCbristuxeslacta. Mutta hamttntähän päiwän asii / cosca Mosest luetan/ rippuse
, peite sydämens cdesa. . Mutta cofta he

palsjawat'HErranpuoleen / nijn peite
tamSllläHErra on Hengi.Mlitta cusaHEmn
Hfnaion/si)nä sn wapaus. Mutta mc cadzelesna



Mankirckautta/nijnwinSpeilisä/awoimclla
kirckauteen/ nijncuinHErran Hengestä.

ö Jumal«nnamulullarmos/^ag,'6ss
Evangeliuunll kirjoitta P. Marc.

Eva»gc!llla/6ap./"
aican/ cosca lEsuZ läxiTyrin ia Sb'Vdonin maan äristä/ tuli hän Galileanme«n

W/ kymmenen Caupungin maan ärtenkestidze.
)o he toit hänen tygsns Cuuroin / joca myös
Hckaoli/
jM sormens hänen corwijns / sylki jarupeift

Mhänelle: Hephetah/se on/aukene. lacobta
Dlenit hänencovwans iahänenkielens side pääsi
Mllallens/ja puhui selkiäsi. Iahän haasii heidäntckngän sanomasi. Muttg jota enämmln hän
hoasti / sitäenämmin h» ilmoitit. Ia he suuresi
ihmettelit/sanoden: Hywästi hän caicki teki/ cuu-
MHZnttkicuuleman/jamykätpuhuman.

Ruco»«s.
minäkijtän sinuH/«laz inlnulle ttlwen

ruumin «ndanm/ja m»''uu ftelen/corwat jacaicki jäst-
«!s<n p«han wtholltstnpäälle c«rc»upsta »varjellut ollttla
!>«l!en sinua/suo minulle pyhä mmos/tltä minä erinomät»
>»lnminul,cl!rw«njakicl!enotse!nfäyttäysm/cerwlllftnah>
m»st sinunpyhä Sanaas cuulisin ja«isust mltlfin/ liele!«
m myös sinun ar««os ylzstä!sin/<tt«l yxckä» minun llc«
llxlcouttapaheuis/ waanjocatnenparanik!/ Aultn.

»;. Sunnunt.Colminais.paiw.
Mckiwaldialsyancalcktnen Jumala/ lisä «Mt usco/
«»woj» rackqulta / mä mlsinnldantjlälahjejnsaisi»,/

luins
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tulni meille luwannulolet lacastatsim nijtäculns iahdoliHlästet. Sinun Poicas lEsuxm :c
Epistolan kirjoitta P.PawaliAsiost.

G»l«s. uzqö/ C^.;,
MAckatweljtt / lupäuret owat tosinAbrahamomille/jahänenflemeNtllens annetuttEi hän st,
No: SiemeniNe/Nilncuin mottelle/ waannijncuin
yhden cautta Sinun siemenesäs/' jora on Chrl>
stus. Mutta minäsanon: Testamenti/ jocalu.malaldaoli wahwistettuChristuxen päälle / eiri-
cota/ ettei lupaus lain cautta turhanraukeis / joca
sijtte neljän sadan ja colmen kymmenen wuoden
perästä annettu oli. Sillä josperinds lain cautta
ansaitaisin/ nijnei se olis lupauren cautta annettu/

on sen Abrahamille llipauxen cautt
talahioittanut.. MihingäsijsLaki?
lut ylidzekäymisten tähden/ sijhenastl tuin Siemril

-olitulewa/ MelupaustapabtuNutoli/ jaonEn,
geleildä asetettu wälimiehenkätten cautta. Mw
taeiwälimiesole yhden ainoan walilnieS/ waail
Jumala on ainoa. Ongo si)s laki Jumalana

pausta wastan? Pois se. Jos laki olis annettu A

Mutta Ramattu on caicki sulkenut synnin alii/
että lupaus annetaisin usconcauttalEsufenChw
siurenpäälle uscowaisillk

Plpu)<ot,wlca sangin suur/ p<>g. ;ij.
Evangeliumitt tirjbina P. iucas

EvaMllsta/ Cap, ,o.'

aican / sanoi lEsiis Opetuslapsia
'VlenS: Autuat owat ne silmät jotca näkewät/
jota te näettä: Sillä minä sanon teille: MM
daProphetatjaCuningast tahdoit nähdä / M
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ei nähnet/ jacuullajotatecuutttta/ ja

ticuullet. Iacadzo/ Lainoppmut nousi/ ,a kiusais
hjndä/sanoden: Mastari/ mitä minun pitä teke»
min/ ettäminä ijancaickistn elämän perisin ? Hän
sanoi hänelle: MltäLais kirjoitettuon? Cuingas
luet? Hän wastais/ia sanoi: RacastasmunHEr-
laslumalatascaikesta sinun sydämestäs / ja cai-
Ma sinun sielusias jacaikesta sinun woimastas/
jocaikestasinun mielestäs,' jasinun lähimmäistäs„ij>icuin,idziäs. Nijn hän sanoi hänelle: Diksin

sinä wastaisit/ tee st / nijns saat elä. Mutta hän
iHdoiidzenswanhurstaxi tehdä/ ja sanoilE-
Me: Cucasta minun lähimäisen on?

lEsuswastais/ jasiwoi: Z)xi ihminen waslsi
lemstllemistlerichoon/ jatuliryswärittenkäsin/
Whänen alastirnsuit/ jahaawoitit/ pois menit
jajätithänenpuolicuolluxi. Viijn tapahtui/ ettH
ynPappi sitä tietä waelsi/jacuin hänhänen näki/
menihänohidze.
sillepaicallekäwi hän>a näki hänen/ja meni ohidze.
Mutta yxi Samaritanus waelsi / >a tuli hänentygsns/ jacuinhän näkihänen/ armahti hän bän-
l>ä. Ia tuli ja sidoi hänen haawans/,a wuodatti
sijhm öljyä jawijna / japani juhtans päälle / ja
wei hänen majan/ jacorjaishändä. latoisna
Äimänä matcusii hän / jaotticaxi penningitä / ja
MilsanMe/ ja sanoihänelle: Coyaha da/
iajos sinä enämmsn culutat/ nijn minäpalaitesan
wran sinulle. Cuca näistä colmesta, oli sinunjocaryöwäritten
Wjn oli tullut? Hänsanos: locataupluden tcki
Mncohtans. Nijn sanoilEsushänelle: Meneiottt myös nijn.

Hhh Rucous.
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Rucono.

li>,u« HErr .uimala
mttdäll sydämestäni e»ä mc ftu nutran ojan näh.netolem/ jolla sinun sulo nen umi» slXlln».
nn sinun pyhän tnl) os ymmärrän,/,,!,««» sinun

rnckanPolcaslEsurenCbristulen: Me sucoilem, ,a si,,u>,
lftupinlta^, elin me simnalmvstae ftisi»,»

mc ptta sinun Sanaewalk uo>n/ ><l>llä sina pyh.in Heogls
«autza w«l»itsisil meidän <y öm»s / «eiln me cungan lli»
näns silta polckels /«raon sijnalujasi pnsnsimja <jauc«!lll>
sen autuuden se, cauna käsit'lsim An>^.

,4.Sunnunt.Cl>lmiliais. päiw.
coll-Ha.

Jumala/ warilleainaSenra-undas: Slllljli
sinä l,«ndä <ne mjn ei liän t.iibll

pysyr, äinen 01la < su» sijs armoll!s> st/ etcs hän laioall
waleä siia cuin wchingolllnru on/ ja seurata sitä cm» «lloll»
lt>«!> otts. c°i Mun Poicas / ic.

EpistolantirloittaP. PawaliApost.
Gczi«s. N)«o Cap. 5,

QH Ackat weljet/ waeldacatHmgesä/ niin ette
täytä: Sillä liha himoidzeHen-

gr wastan /ja Hengi liha wastan. Nämät owat
wastan toinen toistans/ nijn ettet te tee/ nutätt
tahdotta. Mutta josteHengcldä lMitan/ nijn
e: teoleLain alla.

Multa lihan lyotowat julkiset / cuinon Hua-
eus/ Salawuoteus/
jumaldenValwelus/ Noituus/ Waino/ Ma/
C<iteut" Wiha/ Torat/ Eripuraisus/ Erncmal

Murha. Juopumus/
mys/ jamuurstncaltaistt/ joistaminä olen teille
ennenginsanonut/jawielänytkinedelläsanon/em
n? jotta senkaltaisia tekemät / ei pidä Jumalan
waldmunda perimän. MuttaH-naenhedelmll
on: Mckaus/110/Rauha/ PlckMieli,ps/ ZM
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M Hywys/ Usco/ Hiljaisus/ Puhtaus,
MistawastaneioleLakia. Mutta »otcaChri-

omat owat / ne ristinnuulidzewat lihans,
himyins i« haluins cansa.

Ihmisen luone, tnrwtldn on/ vttg. 587.
Evangeliumin kirjoitta P. lucas

Evangel. C>!p. 17.

MA tapahtui/että hän meni Jerusalemiinpäiw
Aa matcusti kesteldä Samarian »aGaliiean.

cuinhäntuliyhttnkylän/ tohtaisithändakyms
menen Vpitalista miestä / jotcataambanaseisoit/jacorgotitänens/sanoden: lEsu rc-casMellari,
armahda meidänpäällem. lacoscachännenäMsMihän heille: Mengät/ jaojottacatteitänGas
Me. Ia tapahdui / että he mennejäns tulit
Puhtaxi. Mnyxi lMä/ rosca hän näki että hän
parattu oli/ palais »allens/ jacunnioittllumalata
suurella änellä / jalangeiscaswoillens hänen
cains juuren/ jakmtihändä: Ia se oliSamaria
tamis. Mutta lEsus »anoi: Eikö kymmenen
puhdistettu? Cusastayhdexänowat? Ei olemus
ta palainnut lumalata cunnioidzeman cuin tämä,
muucalainen? Ia hän sanoi Nouftja
ne/ sinun ustos on sinun wapahtanut..

Rucous.
luu,«la Talw llinen Iss / fins joca sinm,

ae ja vybän Cattee cautM/ mettli c lck> jo
/ sijw cauht sto synninSp't«!lst!< am oli !N s ,„s<,,«>>t,l.!/j<'. wttlistn rnckls metdänl lpsistn» eutöf. V»
sinua/ «nkiit mtls> n sysam?"

«uttn/«ltt»nttlänsnessncnlialstnsi> unbvns „>Z,z «n»t°aie/w i n al-- Jumalan p'lc»Selä,fim j»',yda, t, >llällmolln sinun <<,u«intets/!l«"sella mt«l<lläiin»<lat„« f j, äl.

Hhhi! 55. Sun,



838 Cvangeliumle

'5 Sunnunt.Colminaisu. päiw.
<>HErra Jumala/ waljllealnajapichdlstasmmlSfur!!.

hallitzc händä silmn»voimallas z Sillä ei hä«ilm >sinuc«lullapysywäinlnclla. Sinun r«ckanPl>ic««lEsux:!' / :c.
Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.

G<-.1.n. >y'ö/ Cap. f, ja 6.
HHAckatweljet/ jos meHengesä elämme/ M-<>watldacammyösHengesa.Alkäm turhacun-
niatapyytäkö / wihoittaini a cadehtien toinen toi»
stam. Rackat wchet/ josihminen osaa johongun
wicaantulla/ nimtejotcaHengellisttoletta/ ojet«
cat senlaltMa siweydcn Hengesä/ ja cadzo idzäis,
et«s myöökiusatais. Candacat toinen toisenne
tuorma/jo nijn te Christuxen Lain täytätte. Sillä
josjomluule idzensjotakin olewan/ jocaeicuittn-
Zanmitän ole/ hän wietteleidzens. Mutta coetck
can cukin oman tecons / ja sijtte hän taita ainoa-
'sians idzcsränskastata / ja ei yhdesäkän muusa:
Sillä cungin pitä oman cusrmans candaman.

sanalla neuwotan <e jacacancaickehywä
sille/ jomhändäneuwo. Hlkäteryko/eiJumala
annaidzianspilcata: Sillämitäihminenkylwä/,
sitä hän myös niittä. localihasanskylwächliha-
sta.is turmeluxen nifttä : Mutta ioca Hengesä
kylwä / se Hengestä ijancmckisen elämän nijttä,

cofta mehywä teemme/ nijnälkamsuuttuco:
mekin saamme nijttä ilmcmlacka»

mat. Costa sijs meillä tila on/
idzellehywä/ muttaenimmittennijlle/
dän owcu.

S)n°lem Mlf NIIN!„>,!lma» paaVpog.b;l.
VIHIUMiII OjOtttlalN»/ p«8.557,'

Evattt
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Evangeliumin kirjoitta P. Matth.

Evangil. Cop. 6..
aican/ sanoi lEsus OpetuZlapsillens:

kengän woipalwella cahta HErra: (Sil-
lätaicka häntätä wiha/ jatoistaracasta: Taicka
Itähän suostu / jatoisen te woi
Mclla Jumalala jaMammonat,
st,ion minä teille: Hlkät muchctticoteidänhen-zMetähden/mitätesyöttäelijuotta: Eikäteidän
Mminne tähden / millä maatiellä te teidän wer-
hotta. Eikö hengi enämbi ole cuinrucca? Iaruu-
mis parcmbi cuin waau? Cadzocat Taiwan lin-
duja/eihekylwa/ eikänijtä/ eimyöscocoarilhen/
jateidänTaiwallinen Isänruocki heidän. Ettäks

te paljo enämbi ole cuin he ? Eli/ cuca teistä woi su-
Måns lisätäkynäran hänenpitudellens?la/ mits
tesurettawaatteista?Cadzocatcuckaisita kedolla/
Wga he caswawat / ei he työtä tee/ eikäkehrä/
cuitengin sanon minä teille/ ettei Salamoncaikescunmasans cllut mjnwaatetettu/ cuinyxiheistä.
3oslumala näin waatetta pellonruohon / joca
Mpän seiso / jahuomen pcldzijn heitetän / eikö
hänpa/joenämmin teidän sitä tee / te wähä uscoi-
stt? Mat siis surulliset olco / sanoden: Mitä
miyömme/ taicka mitä me juomma? Eli/ millä/
me meitäm werhoitam? Sillä caickia näitä pa-
canac edziwät. Teidän Taiwallinen Isän kyllä
tietä/teidän caickia näitätarwidzewan. Edzikättnsmlumalan waldacunda/ ja hänen wanhurssmttans/lanijncaickinämättcilleannetan. Hl-mentähden sureco huomemststapäiwäsiä: Sil-lihuomenisella päiwälläonsuruidzestäns.
Näncukinpäiwäsurullens.

Hhhiij Mcous«



Rucous.
ktjtämmtfinuft Jumala TalwaMln Iss,
cktin sinu„ h>.wälnttcol« edestä/ ettäs «ellleoltt

>,!,dan«s ruumin jHficlun/ jacaickl < ul„ me ineidä»«,
lature»laspcxit»rwldz«m: larucoXemmasiuuV äli siu«naustas mnldä po!s oln, wa«n marjelt mettä ahnlud>st<,tz
n,c sinua ainoatapa! sinua lacastatsim sinuun mel.läm lullit l!iln ja'lUl»MMtnx,äEväjuni«l<:n p„lweluiella
j« siliä wadingoNisella Mamms alln mtitHm saosiutais/
Nina,, slnu»Asmoosiahywyilts lurwatsim/ lEsufe,, Chrl.jt«M cautta/Aine».

,6. Sunnunt. Colminais. päiw.

<>HElla Ilimali/auta <liäm? mlel<Äam sinua palw«l<sim/
hciälä mtttän micl>m ja »yoömemsinulvaainanpu

«uoman. SmunPoicaslEsux.n/ «c.
Epistolan tirMtta P. Pawali Apost.

tng>, / Cap.z.
QKAckatweljet/ minärucoilen/ ettettemmun

tähdeivchyis/ cuin minä teidän ede«
stän käesin »oca teidän cunnian on. Sentähdencumarranminä polweni/ meidän HErran lE-suxen Christuxen Isän puoleen / jocacaickeinw
kia Isä on / cuin taiwaas jamaasa lapsixi cud-
zutan. Ettähänannaisttillewoimaahänencun-
nians rickauden jälken / että te hänen Hengens
cautta wäkewäxi tulisitta/ Mlisesihmises. Ia
tttäChristus asuis uscon cautta teidän sydämisan/
Mte olisitta rackauden cauttgkiinnitetyt ja peru»
stetut. Kttä te ymmäräisittä caickein pyhäin can<
su/ mikHleweys/ pituus/ sywyys ja corkeus o-
Us. Ia sen cautta Christuxen rackauden tundi-
sitm/ loca caiken tundemisen woitta/ että te oli-
sitta caickinaistlla Jumalan täydellisydellä täy-
tetyt. Mutta hänells (joc« caicki ylönpaldisest.

EvMgclllMlit
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Mtehdä/caiken senginyi idze cuin merucoilemma
tnicka ymmärrämme: Sen woiman jälken ioca
imisäwmcutta) olcon cunniaSeuracunnasa:

caickinaicoin/ ijan-
«ickizest nijn hancaickisten/ Amen.

Wm mttcä löyhä synneisit/ pa<. 5>6.
Kllltt o-conIE uxo, Illmi/ piq, 545.

Evangeliumin tirjoina P.iucas.
Evnualttftll/Cap, 7.

'Vloca Nain cudzuttin / ja hänen cansans meni
fcho hänenOpetuslapsiansa ylönpaljo wäkee.
Costa hän Eaupungin porttia lähestyi/ cadzo/ cu-
«llutuloscannettin/jocaoli Mins ainoapoica»ia
stck lesti. Ia paljoCaupunginCansastkäwihä^.
nm cansans. Costa HErra sen näki/armahti hänhHlienpäällens jasanoi hänelle: Hläitke. lament
jampeispaarin. lacandajatseisatit. Ighänsa-

noi: Nuorucainen/ minä sanon sinulle: Nouse y-
lis. Igcuollunousi istualle/ jarupeis puhuman.
lahänandoisenHitillens. lapelcotulicaikille,
jacunnioidzltlumalata/ stmöden: SuuriPro-

pheta on nssnut meidHn secgam/ jaJumala on HH-
nm Cansans edzinyt. latämäsanomacuuluihä-
nestä caikenludeanymbärins / jalaiMMM
ma<lcundain.

RucouS.
/f?" Erra JumalaTaiwallmen Isa/ foeasi>,««Po!cas«»<

ihmisentulla / cuolemallans meidän syndelm e»est
ja mettä ijancntckisestcuolemast au«a»

»n»n / Merucotlemma sinua/pidä meitä aina sijnä toiwos/
ttten inestjtä epäilis / etcä ntjncuinttietzanracas HErram
33su« Chitstus/ftnallans lesten pojan cuollutst ylösherZtli:
Ntjn hän on myLs meldiln wijmtisnä pälwänäylöchlräl»
l«!vä jatjancaickistn Wtuuben andow»/ Ameu.

Hhhlilj ,7.Sun«



«42 Evangeliumil
»7. Sunnunt. Colminais. päiw.

totin?» Jumala/ anna sinun Canftlles ar«e<!/
he ftaftsslsulm walttäisi< / jasuma puhtM

sydanllläscnlOisit. Esnuu Poicas/:c.
Epistolan kirjoitta P.Pawali Apost.

C>p 4.

HVAckatwelitt/. minäfangittuHErrasa/ new
teitä/että te sinä cudzumises/johon te cud-

zutut oletta/ nijn waellaisitte cuin sopi/ caifella
siweydellä/ nöyrydellä/jakärsimisellä/ jakärsität
toinen toistan/rackaudes. Ahkeroitcat myospi«
tämän Henges yhteyttä / rauhan siteen cautta.
MxiRuumis jayn Hengi / nijncuin tekin oletta/

Mut. PriHFrra/ yriCaste/ yrilw
malacaickeinlsä/ joca caickein teidän päällänne
vn/ ja teidän caickein«auttan/ ja teisä caikisa.

Cescamui-dtjawalwlpaallcnfay/ pag. 484.
Minun sielu < ltjls HErra moni»/ pog. 478-,
S« tuin <>>h o Chnstt olla / pn«. 435.

Evangeliumin kirjoitta P.lucas
Eva gtl lin/ Cap. ,4.

aiccmtapahdu!/ että lEsus tuli yIM
Päämiehen huonesenSaoba-»

thinarualle /ja he wartioidzit händä. Ia cadzo/sijnäoli Wesitautinen ihminen hänen edesäns. Ia
lEsus sanoi Lainoppenuille ja Mariseurille:Sopico Sabbathinayaranda? Nijn hewaicke-
nit. Muttahän rupeis häneen/ japaransi hänen
japäästi menemän. Ia hän sanoi heille: Iong»
nauta eli Asiputo caiwoon / eiks hän cohta Sabo
hathingan päiwänä händä ylösbta ? Ia ei he tain-
M lMdä tähän wastata.

MuM
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Mutta hän sanoi wmahilleWertauren/ co-

sta hän ymmä, si / cuinga he wakdzitylimmäisiä
istumita: Ooscaszoldaculda häihin cudzutan/nijn
Mylimäilexi isiu / emilocucunnialisembi sinua
«K häneldä cudzuttu: Ia ni»n tule se jocasekä si-
nun että hänen on cudzunut/ ja sano sinuue: Anna
Mesiä / ia mansina häpiällä menet alemma istu-
man. Mutta parammin coscas cudzuttu olet/nijn
Uneia lstu alimmaiseen siaan / että ft jocasinun
cudzunut on/tu!is ja sanois sinulle: Mstäwän/nou-seylömmä/ silloinon sinulle cunma nijldä/ iotea
myös atrioidzewat. Sillä »oca idzens ylöndä/
hiin aletan: Ia jocaidzens alends' »«ylötän.

Rucous.
siiua HErra 3ai»<«ll<n,nlsz/

cuutc«metti n«ln h'llttzeman / ett»
we sinun ptlgosaspysulshn/ jacnidziamannatsyl.

Mn/ waan caikesi surämtst cunllsim ja wastan ottatsimiinunOanas/ ellä me fi.
W Sanas caulla pyhttetoxi lullstmma/ f f caiten meidän
Ixmowja tclwomsinun Poic< s Chrtstuxei pääl»
Ilpanlsim / jocaalnoa onmlldän»,anhurs«u«mjaluna.
ftxn: Että me nljncalken m«r«n elämän sinunSanas
iNnkipt öisim/ ja mulämlaicktnailestpahennextst tvält»
>«<fim / sijhenasit cuin me sinnuarmoe
0«u«fl tulcmma / Aml».

,8. Summnt. Colminais. psiw.

A Jumala/ «„na sinun pyhä Heuges hallitamet.
HNtn/ sinä p«<'z sicä en m» sinulien felwa.

<«. Slna pea elät jahallt>z.«ynns si!i un Pölisty japyhän
Hmgencansi, catckisetn/ Am^n.

Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.
Cerinlh. t»«iö l.Cor->.

wehet/ minä kijtän Jumalalani ai--s>n« teidän tähtenne / stn Jumalan armon e«



Evankeliumit
dcstH / tuin teiNelEsuxenChrisiuxen couttaan,
mttuon/ eitätcolectacaikisahänencauttansric»
karitehdyt/ cackua opija >a tundfmijcs: SMsaama istnrelta/onteisawäkewäxitullut/nijn
ettei re:d,m 10-aeip lihjaia mitänpuutu/ ainoa»

odotta at m<K än HEnanlEsiyen Chr!-
siuxen ilmoitusta. loca myös teitä loppun ästi
wah »i'i i/ tttäteolisittanulMtomat / mndän
HErran Christuren päiwänä.

Evangelimnin kirjoitta P. Matth.
aican/coscaPhriseuxel cuulit/ettälG

<.w oli Saduceusten / locoun?,
siih: yhten. Ia yxi Lain oppetta»a heistä/ kysyi hä-
nelle/kiufttenhändä/ jasanoi: Mestari/ cucaon
suurinkäikyLaisa? lEsussanoi hänelle: RacaA
smunHErraslumalatas / caikesta sinun
inchismcäikestasinunsielustas/ »acaikestasinun
mielestäs. Tämä on suurin jaensimmäinenkysty.
Toinm ontämän caldaincn: Racasta sinun
mäistäs nijncum idze smuas.NUäcahdesa Wys»
caicki Lakl >a Prophetat rippuwat.

Costa PhäMmet cogos olit / kysyi heille IAsus sanodcn: Mtä teille näky Christurest/ kenw
gäPoicahänon :He sanoit: Davidin. >km
saiwi heille: Cumga siis David cudzu hänen
HErraxi HengesH? Sanoden: HErra sano»
minun HErralleni / istu minun eikiallekädelle-
ni / sichmasti cuin minä panen sinun wiholliset
Mais aiil.Mudari. Jos sijsDavid cudzu HAnen HE.rari cuingast hän on hänenPoi«M



ya ei tainnut kengän händämitän wastata. Ialimyösyxikän rohgennm Mpäiwan peräti hänel-,,enämbätä kysyä. ,
Rucous.

siErre- lumalo TatwaUlnc» Isämme tun«ustam mei<
l!) ~m w!llw<> sir sync si 'i, ja m? lieväin fylla sinu!' t h«

«osjmuttasi c>ttfemH'!»l>m<»me!) tco?/ llh,jiwe>l»n
Ulllä suurua tstmäja ft pahawchol''in«!p rt l«et, nn mel«
linmyosoN talollans/il^lähdel,rucoilemmnmesinuai py<
hiH>na«swulldalla^anmeidän fyoimihim / eM m wch«
«M,> uscalluxclla turwatstm finun Poicas HEsiixen C!ri'
sluslnlygö jacuoi<malla's meiläm!oh«
luialsim/ hänen c.auilnns syndein an ejli si<amlfen tapahcu-
M„!l!cosi!l,/ matimas Ixmnllftst sinun eahiosjäl»
!««Wm/ s,!isim myöBsi!!Unalmrsts>elEsuxe!! Chr.stu»
fl!ic»uitaouti! «Mstn lopm' j l^dexnön/Amf».

,?. Sunlmnt.Cotnunaisu. päiw.
meidänrucourem/ ja joille

"sini annatMielen jalahdenrucoM/ anna !uyösK>idH»
s«O« ,„ttä he finulda rucoilewat. SinunPoicaslEstl»linChlisi,x , c li,t, / Aiuen.

Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.
Ephrs. lygö/ 4.

A Ackat weljet / psngat tykönne pois se wanha
jongacansa te ennen waelsitta/ joca

himoin cautta exyris idzens turmele. Mutta udis
stacatteitänteidänmielennäHenges/ javukecat
Meu Jumalan mjken luotu on/
toimellists wanhurscaudcs japybydes.

camen lähimmmsens cansa totuutta: me o»
Wmaiäsmätkestenäm/Wihastucatjaälkätsyn-
diätehks:Alkät andacoAuringon lasteeylidze tei-dän wihan:Alkätandacolaitta»alltsia. Joca »va-
rastanut on/Mn sillen wamstaco/ waan parem-

min

845ja Epistolat' 84s
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min tehkän työtä/ ja toimittacankäsillänsjotakln
hpwä/ että hänellä olis tarwidzewalleMamisi.

Minun sieluntijtä HErra/pag.47B.
Tyqös lEsuChristt/pag. 61,.
0 Jumalttnen edes »Man/ p g. K/s.

Evangeliumin kirjoitta P. Matth.Evansstl. öap. y.
astuilEsushahten/menijäl,

ylidzen / jatuli omaan Caupungijns.
In cadzo/ hetoit halwatun/joca macais wuottlla.
Costa lEsus näki heidän uscons / sanoihänlMwaiulle,: Poican/ole hywäs turwas/sinun syndis
annetan andexi sinulle. Iacadzo / muutamat
Kirjanoppenuist sanoit kestenäns: Tämäpilcka
lumalata. Costa lEsus näki heidän ajatuxens/
sanoi hän: Mixi te ajattelettepaha teidän sydämin
sän? Cumbi on kewiämbisanoa? Synnitanw
tan andexi sinulle / taickg sanoa: Nouse ja käy?
Mutta ettäteidanpitä tietämän/ ihmisen pojalla
olewan wallan maasa si)nnit andexi anda / sanoihän halwatulle: Nouse ia ota wuotes/ja mene co-
tias.la hän nousi jamenicotians.lacoscaCansasen näki/ihmettelit heja cunnioitit Jumalala/joca
«li ihmisille andanutsencalmistn wallan.

Rucous.
ijiycntckinenJumal» soca siiunPolciX

Chrlstuxtl, caucta olet tätä s,iras!a chmtstii
ruuml», jasielunpuolesi «nltanut / Me rucoilemms si>

«un sanomatomoa laupiuttn,s/«lläe o!lsil.me!lle «rmolllnen/
<,, d.xl anoalfit meidän synttm/ja sinun San<i<c«u»a!rll«
dä» uscom wah!vlstaisit; Walaist myismelta pyhällä H«n>g.lläs/ ette» me syn! in jn pnhan elämintähden sÄ<raul«n
jouduls/ waau »lälsim sinun ptlgosos / z« n<j» sika ajollsen
«ttstjaulalllistu »angatstusen «äleiifiH,A'»e».

2<». Su»'



zs.Sunnunt. Colminais. päiw.

a/Nna/ O HElralu i nio/ sinun Cbrlsiicunnnllesalms
ettähe c-nlista puhdisttttaisi»/ in«t»

Mylämtst sinualockamatpolwclisi'. EtlnmPolcae/lt.
EpistolHN kirjoitta P.Pawa.iApost.

Ephestr tygö / Car. 7.

/>te/ ei nijncuin tyhmät/waannimcuin whsat.
Mtsentähdcnolcotaitamattomat/ waan tai-
mat/ mikä HErran tahto on. Iaälkätjuopuco
wijnasta / josta paha meno tule. Waanolcat
chtetyt pyhällä Hengellä / japuhucat kessenän
Wmeism/ jaKijtoswirslstä / jaHengellisistä
lauluista/ weisaten ja soittain HErralle teidän
sydämesän. Kijttäin aina lumalata ja Isä / jo-
«idzenedestä/meidän HErranlEsuxenChristu-
ftnNimeen: Ia olcat toinen toisenne alammai-
sttlumalan pelgosa.

Vx r>c!«mlls wäkewsty°s/
O HErralumala taiwast/mtlylla/p. 59?,

Evangeliumin kirjoitta P. Matth.Ev ng<l,stn/ Cap,«.
Qllhen aican/sanoi lEsusludalaisittetämän'Vwertauxen: Taiwan Waldacunda on Cu-
mgan »vertainen/ jocateki häitä pojallens. Ialähetti palweljans cudzuman cudzutuita häihin,
Mhetahtonet tulla. Taas hän lähetti toisec pal-
wGt/sanoden: Sanltatcudzutuille: Cadzo/mä walmistin minun atrian / minun härkäniiahöttiläniowattapetut/ jacaickiowatmalmio
Mut/tulcathäihin. Muttahecadzoitylsn. Ia
wut pois/ pp Mottms/ toinm caupallens.

Mutta

847ja ,
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Muttamuut otit tiinm hänen palweljans/ jap,sc«>
kaisitheitä/ iatapoit. Costa Cuningas sen cuuli/
wihastuihän, ja lähetti -otawäkens/ iahucuttine
. Silloin hän sanoi palweljoillens: Häät tosinowatwalmisiemt / muttacudzutut ei olletmah,
dolliset. Mengät si,s teiden haaroin/ ja caicki
joecate löydätte/ cudzmat häihin. Ia hänen pal«
weljans menit teille/ »a cocoisit caickl cuinh» löysit/
pahat,ahywät / ia hää huone täytettin wierahi-sm. NijnCuningas menicadzomanwieraitans/
costa hän näki siellä yhden ihmisen/ joca ei ollut
»vaatetettuhääwaatteillq.
Mstäwän/ cuingas tänne tulit/ ja ei sinulla ole
Mwatteita? Nimhänwaickeni. (3?illoin!ano>
Cuningas palweljoillen: hänen kätens
ja jalcans/
pimeyteen/sielläpitä oleman itcu ja hammasten ki-
ristys. Siliä monda on cudzuttu, mutta harwat
«wat walitut.

Rucous.
fijlZn sinua lsä/

suuren annos >a lnupiudcs t'hen/ elläs »el»
ssn olet andanmculla iloisi» h lhls/ jafimin

pyhästi S »>ast s »Ms xi llb! yt / c »ck myös meldänsyn.
dt!nsinunPolc.ecoult!,<,»?>sxi innot: NlM«ettäjoc«pHl.
wält,<l> ti>is ns/ pahe» nus «a w<>nra o suuri ja me «>em<
m» iez stz," juurtKe «t / nijn ruco lcmmc» me si ua «!lä<
armolliseft sinun puhän Htt,qer ca>ttt>, me-la ealckto'! st
pcchudesi wasjelisic: Mu,? j s ne « ncutt!/
«uin lEsus Chnstu« meidän p«a'llem purrut
on/ soosiutam/ njn au!o <»' iä nrmollisesl l)lös iallens/,
O'?»» meidäntebd,s o kja c nun «? <i piira-mus/ja Pidä im!»
«§w<,bwa«! ulc wupiudlspMt/
ltsestcq»«tllufltul,s/Amln.
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»,. Smmunt.Colminais. pniw.
Jumala/ anna sinun «smoecolkift n»f'tä

sinun lyös meisä täy.'s>atsin / jame mjn ati-ochy»
»ln lölhin sow.ljnt ja walmic ollsinima. Smun Polcas
lEftfenC<"lstux«!,/«.

Epistolan kirjoitta P. Pawali )lpost.
Ephes, lyö/

UAckatweljet/ olcatwäkewatHErrastl/ ia
wäkewydenswoimasa. Pukecatpäal-

IlnJumalan sotaastt / että te perkeien cawalita
Mecarccmusia »voisitta wastanscisoa: Sillä
li meillä ole sota liha eikä we:m wastan/ maan
Pääruhtinoita jawaldojawastan/ ston/ mail-
nm herroja wastan / jolca tämän mailman pi-
mydes wallidzewat/ pahoja Hengiä wastan tai-
wan alla. Sentähden ottacat humalan sotaa-
ftt/ että te moisitta pahana wastan sei-
ftaia caikis asiospysywäiset olisitta.
Nijnseisocatwyocetyt cupeista totulidella / ja

wanhurscaudenRindaraudalla puetetut. laja-
latwalmirikengitetyt/ saarnamanrauhan Evan,
Mumica. Mutta caikis ottacat uscon kilpi jolla
ifwoitta sammutta caicki sen ruman tuliset nuolet.
saottacat päähänne terweyden rautalacki: IaHmgm Miecka /' joca on Jumalan Sana. Ia
moilcat aina caikes waaras / rucoilcmistlla )K

anomisella/ Hengesä.
Mi'un li iu k!itiHssrta/mo <n/p 4?z.
Tyg,s HErn 6>z.

Evangeliumm kirjoitta P. Johan.
Edcmgel. Cap. «.

aican , oli siellä yxiCuningan mies,
poica sairasti Capernauwis. ca

hän



EvanaeNumlt850
häncuuli, ettälEsus o'i tullut ludeast Galiä
lean/ meni hän hänen tygons/ia rucoiti händä alastulemanjaparandamanhänen poicans/ ioca olikuolemallansa Sanoi siis"<Esus hänelle:tenäetunnustähnäjlihmeich nijn ette usco. (Sa-
noiCuningan mies h.'.nelle: HCrva/tule alasen
nen cuin minun poican cuöle. lEsus sanoihänelle:
Mene / sinun poicas elä. Ia mies uscoisanan/
jongalEsussanoi hänelle/ jamenl. Nijnhinen
mennesimscohtaisit hänen palweljans hänen / il-,
moitit hänelle/ ja sanoit: Sinunpoicae-eiä. Nijn
hän tutki heildä httke j lla hän parani. Ia
he sanoit hänelle: WäinseidzemännMlMiläylönandoi wilutautlhänkn.Nljn Isä ymmärsi sensirihetkexi/jollalEsussano!hänelle: 'Kinunpoi,
cas elä. Iahän caicki hänenNucous.

<jai!cn'.ct: «:l Humila / sinä joca sinun
cautla olelmeille syndetn anlext s»»«

misen/wanhurslaudenj ljaca cktftn elämän/M ru»
totlemmasiiua/ että? pobä> Heligls c-?utta <,!,„ w laisisit
meidän syoämen / eliö me m.'i an joc ipäiwäisiilä
lam / ja erinomaltttn cail s metoä.> fiumupftm / hänclbi
apua anslmn/ jawnhw u ««cc",, cliutte»/ hänen laupl!Upjn<
jasanoihins/ cnickinaisk torpttsnisil!'/ Hmen.

2!. Sunnunt. Colminctis. päiw.

Jumala/ tulw«mjaapum/
Oeuracunoas rucous/ joll e hänen sinuldas calctl»

tarpettn olet opettanut rncotleman/ja an?,a 'nelllemelä «<

sydämesi»»,/ sinuloa tc.
Epistolan kirjoitta P. Pawäli Apost. '

H>Ackatweljet/ mini >'i,tä^minunJumalaa
-6>ni/ nijn usein cuin minä teitä ajattelen (jots

nm
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M caiktsa minun rucouxisani amä teen teidän
Män/ja rucoilen ilolla) ettateolettaEvange?
liWistosallilexitullet / hamast ensimäisestä päis
wästänijn tähän asti. Senminä totisesi tiedän/
lilä se joca teisä on hywan työn atcanUt / sen hän
WZ lEsuxen Christuxepäiwän asti päättä/niM
B minulle on myös cohtullinen / teistä eaitistcl
PN aiatella / että minä caicki teidän minun sydäs
msäni pidän/näisä minun cahleisani / (joisa minä
Amgeliumin puolesta wastanjawahwistan)
chmiin nekincaicki/ jotcaminun cansaniarmosta
Mistt owat.
Sillä Jumala on minun todistajan/ ettäminH

hdämen pohjasta caickta teitälEsuxesshristux,s
Wan/ jarucoilen/ että teidänrackauden enämin
»> mämmin hyodyts / caickinaisestundemisesja
Märry>es. Että te coettellsitta mikä paras
l>is, ja otislttastlkiät/ eikellenZänpähennvxexi/
Gistuxenpäiwän asti / täytetyt wanhurscaudenhedelmällä/ jottalEsuxen Chrisiuxen caUtta teisHlMhtuwat/Jumalan kijtoxexi,a cunniaxi.

Vx Cuui»gastaho!»tlucuulaste/p<,g> fQ«»
»le armollinen mlnlck In,nal / pag. 465Evangelwmin kirjoitta P. Match,

EvaxzMn/ Cäp,,Bi
<2lihen aican/ sanoilEsus Opetuslapsillens,
Itämän wertauxen: Taiwan WaldacundalnCuningahanwerrattu / jocatchdsi lucua lastePlweljams cansa. Ia cuin hänrupeis lastemun/l"l>M hänen eteens / jocaöli hänelle welmkv n-wm tuhatta leiwilkätä. Iaetteihänellä ollut
wMmaxa/ kästiHErrci hänen myytä/ jahänen«Andäns, jstlapsens/ ja emcki mitä hänMlii vli/
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oli/j amaretta. Nijn sepalwelja langeis maahan/za rucoiliyändä/ sanoden: HErra olekärsiwäinenminun cansani/jaminä maxancaicki sinulle. NimarmahtiHErra sitä palweljata/ japäästi hänm/ja andoi hänelle welananderi.

Niinsepalwelja meni ulos/ja löysiyhden cansapalwelioistansjoca hänelle oli welca sataPenninoZitä. Iahän tarmi häneen/ ja otti hänen caulasta/sanoden: Maxa welcas. Nijnhänencansa pal<-
weljan? lanqeis maahan/ jarucoilihändä/sano,
den:Olekärsiwäinen minun cansani/ja minämajä
caicki sinulle. Mutta ei häntahtonut/ waan mm
ja heitti hänen tornijn / sijhenasti cuin hänwelan
maxais. Costa muuthänencansa palweljuni smnäit/ mitätehtin/ murehdit he sangen «win/ tu<
lit;a ilmoitit HERrallens caiken micä tehty oli.
Silloin cudzui HErra hänen etee.ns / ja sanoi hä-nelle: Sinäpaha palwelja/ minä annoin sinulle
and caiken welan/ ettäsminua rucsilet. Eiks
myös sinun pitänyt armahtaman sinuncansa pal-
weljatas/ nijncuinminäkin sinua armahdin? Ia
hänenHEßranswihastui / jaandoi hänen Bo-
wsleille / sijhenasti cuin hän maxais caicki micä
hän oli hänellewelca. Nijn myös minun taiwa-
linen Isänteke teille / jollette cukin anna sudäm-
siän andexi wiljens ricoxita.

Rucous.
Jumala/ Mt tllNN!!st«mel<

me «Kmma wutwaise! syntists / ja ustln sinunwn<
stan i ickouct / multa m?ftitäm sinua cackest sydäoiest/

että sini olet meidän ottanut/ jäsen sinu»
PolcaslEMen ChriMxer, melban puolestam maxa anl!«
imc. M<> ,-uMien,ma siis sinua/ tltäsmeit»nlmolllsestu<sces ptdätsii / MäHH,«gls Mtt» »«ttä läsä »««>«>«<!

«ljil
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Bwsslaisisit/että me sinuntnbtos perän elä lakaisin,/ mei-

eataslatsim ja auttalsim/wchnn/ pttKisu»
/ menmtsinuawchon selMssill,/

BlUi jiuust c.lna armian Isan löydälsim/lEsuxe»Chrisiu»MmciväutzEtram caullo/ Amen.
i z. Sullnunt.Colminais. päiw.

M^x!mmadHErraJumala/sinun ?<ins.'sllsoxetjot»
he lehnel olval/ jotsia he sinun hywiM»

Gcupyytäwölpääftlyfi tulla. GlnunPoicas/«.
Epistolan tirMa P. Pawali 7lpost.

P!l>l!p. lygö/Cap.z. .

>näjotcn nijn waeldawat/ cuin te meidän idzeMe. Sillämönda waeldawat/ toista minä io
chin olen «i!le sanonut/ja nytkin itkcin janon / he
matChriM enristin wihol:isct/ joidenga loppu
«ncadotus/ jaheidänmadzansonheidHnluma-
lans/ jaheidän cunnians joutu heilleKäpiäxi/ jotca
mailmalisiaracasiawat. Mutta meidän menon,
mtaiwahis/josta melunasmjataHErralEsu-
si«Christusta odotamme/joca meidän heickon vuus
mmkircasia/että st hänenkil ckanruuminsc«ltai'«
nenolis. Sillä »voimalla/ jolla hän myös woi
«icki ldzellens alemmaisexi tehdä.

Minunrackatia ihanat weljcni/ minun ilonfH
minun Cruunun / olcat HErra<a / »Munrockani. Ewodiatminäneuwon/iaS»nM)est
minäneuwon / että olisit.Ia minä rucoilen sinun minun tom eWm
Min/ olenijlleawullinen? lotcaminnncansoriEvanqeliumis kilwoitvllet omat, Klemetin ,a
widen minun auttajaini cansa, joidmnimi elä-
Wttirjassn.

Il» ti losti



losttHCrra «ula meitä/ pag. 485.Jumalfeistlul,ia!tensea«/pag. 47;.

Evattgeliumin tirjoitta P» Matth.EvttNgelist,»/ Cnp.2l,
aican / memt Phariseuxet pitämän
cumgahelEjuxensanoisasolmeift.

Ia he lähetithänen tygons heidän Opetuslapsmb
Hu'odianeincansa/ janoden- Mestari/ me tie«
dämme sinun tonsexi/ ja sinä opetat lumalantien
totudes/ et.myos tottele ketän sillä ett sinä cadzo
ihmistenmuote. Sano sijs meille/ cuingasluli-
let? SopicoKeisarilleandawero/taickaei? Co-
sca lEsus ymmärsiheidänpahudens/ sanoi hän:
Mitä te lilcocullatutkiusatta minua ? Osoctawt
minulle weromynti. Nijn heannoit
«rahan. Ia hän sanoi heille: Kenengä on tämi
cuwa ia päällekirjoitus? HesanoitKeisarin. Nijn
hän sanoi heille:
nn owat. Ia Jumalalle cuin Jumalan owat.
Iacosca he nämätcuulit/ ihmettelithe/ jaluowuit
hänestä/ japois menit.

Nucous.
kijtam sinua HERra Tai«alll«en Isa/H^>)cttäs täbanastt olet meibin rauhns elä andnnm / »

meitä sooalda ja «»uculalsten julnmdesta isäMft
war>ellut; Merucollem sinua/annamlill wleläktnormok/
»tlä me sinun pelgosas j» sinunmieles jä fen 'läisiin/ carl lN

aina syndiö / joca weren wuodaiuxen ja muihinrangaissu»
xin suurin siiy on: Haliidze j„«ohmissa Meldä» esiwoleom/
«tiet ha > cuuliatsuita sinun tygöi / estäls / waan porcmml»
colck! ostat hywl»iil sinun wleles jälsen lolmimls/ että me
suuremmalla onnxlla heidän
«läisim,a siaua lacta«»t,MhlN«d«e jawanhurscaudts p«l<
»ellsim/ Amin. »4.SW
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24- SumlUltt. Colminais. päiw.

ljancaicktnei, Jumala / olc meilll köyhille
lailpinejrlc,. «n wunts! cmn «nsaw,

MoKmma satstmnijn sinunl!.u„iut«sOllina aimon/ j<l

Epistolan kirjoitta P. PawaliApost.
Celesscrun rygö/ Cap. i.

weljet / en melacannetteidänedcstän
4->rucoilemast ja anomasi/ että te hänen tahtonslukemisella täyteläisin / caickinailes hcngellifts
wijsaudesiatoimes. Että teotollisesi waellaisittaleimaten caikisaHErralle.
cckisa hywisä töW jacaswaisitte humalan tun-
dMises/jawahchisictuxi tulisitte cmkellawoimal-
la / hänen mnnianswäkewydenjällen caikeskär«
simiftsja pitkämiclisydes/ilon ccmsa. kijttäkät
Isä / joca meitä soweljaxitehnyton/ osallisexi ole-pyhäin perimiseen walkiudes.

S!NU<- lygos HErra Chrlste ttuuhan/ p. 654.KtjlelolconlEmxtnNlwt/ ft"a, 545.
Evangeliumin kirjoitta P. Matth.Evöngel. Cap. 9.

aican / cosca lEsus näitä cansalle pu-
oli/cadzo/ nijnyn Päämies tuli/ ia cusmachhandä/sanoden:HE'.ra/nytcuoliminuTyt-

cken / mutta tule ja pane kätes hänen pääUens/
MhHntuleeläwäxi. NijnlEsusnousi ja scu-mshända/ jahänen Opetuslapsens. Ia cadzo/Waimo / jocaoli caxitoisiakymmends ajastnica
punaista tautia sairastanut / käwi hänen taca-
nans/ jarupeis hänen waattensliepesen: SilläM oli idzellens sanonut: Jos minä ainoastansWem waattesens, nijn minä tulen ter-

lii iij wtri.
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wexi. Nijn lEsus käänsi hänens / M hänen
ja sanoi: Olehuwäs turwasTyttären/ sinuna
sc!os on sinun terwexi tehnyt. Ia Waimo tuli
MhttkeZlä terwexi. Ia cosca lEsustuli
m: 'hen huomsen/ janäki huiliun soittajat! jaCan<
sanhymiscwän/sanoi hän heille: Mengätpois/ ei
pizca ole cuollut/ mutta hän maca: Ia he nauroit
händä. Cofta Cansa oli ajettu ulos / meni hän
sisälle/ jarupeis hänenkäreens/ japica nousi. Iase sanoma cuuluicaickeen maahan.

Rucous.
ol«tl»wannucmlil!l yndcin«n.cn saamlscn j,

<>wun l),mc»'cklsta cllolemota wasta.i: Me rucoi!em<
ma sl„uä / wn>'« st<» uittl', pyhällä että mc s«„,
ta!l<usts uscallujces sinun avuus / alnll
wahwistulsim/ jaKll toiw»"lujana pwätstiil / ecttn.me cu«<
lte> waan matta» uneu nucknisim/ jannunPotcaslEsu-
xen Chn wr n cautla / wttmnsnä pälwänä ijanc.«cklsen e»
lämiu h'lac,ttl Nm/ Amen.

!,. Sunnunt.Colminaisu. päiw.
HErralitmala metdzi sydzmem ja mtelem/

cu!n hywä olls/ että me sinunpyhä tahtoo» seurat»
tochcnfim/ ja nljn sijtte sijtä scurawaista, he»elmätät!os nau»
twztsim. ,c.

Epistolantirwitta P. PawaliApost.
Thcssal. nigö /1. t!,es. C -p. 4.

en me tahdo ttilda salata/
jotca nuckunet owat / ettet te numlM

,oillaeitoiwoole/ Silläjosme
uscon na / että on cuollut jaylosnosnut
nijn on Jumala myös ne / iotca nuckunet owau
lE'urmcauttaedestuopah.inencansans< Scu»
sen m: sanoma tsille nimcuin HE«ran san in / ettil
me wcca Mmm? laMnMmmHEßrantuv

. Mtstt!!/
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Men / emme suinaan ennätä mjtä jstca nucku-
: SilläHENraastualastaiwastsuu--

M humulla / jaylimmäisen Engelin äncllä/ ja
JumalanBasunalla/ jacuolletensin Christuxes
,!o?!wustwat. Sijtte me jstca elämme ia iäl-
klnjäälnme/ temmatanheidän cansans ylöspil-
Mm/ HErrawasiantuulihin/ jani,nmeaina
HErran cansa olemma. Lohduttacat sijs teitän
Kstenän näillä sanoilla.

Isä lumalactilttäläm/ paq. 6«.'
Evangeliumin kirjoitta P. Matth.EVangellsls/Cap.l4.

'VCosca te näcttä häwitprencauhistuxen/ josta
ft,iottu on DanielProphetalda/ seisoman sijnä
Hässias/joca tämän lute hän ymmärtäkön.Sil-.
loinnecuinludeasow.at/ paetcan Wuorille. Ia
lttcacaton päällä owat/ älkön astuco slas otta-
mnmitänhuonestans. lajocapellollasn/ äl«
könpalaitco waatteitans ottaman. Woirascaita
jaimettäwäisiäniinä päiwins. Rucoilcat / ettei

teidän paconna tapahduis tckwella eikäSabba-
thma: silloin pitä suuren waiwan oleman/
jmga caltainen ei ole ollut mailman algusta nijn
tähänasti/ eimyöstule. Ia elleinepäiwätlyhe-
täis / niin ei yxikän liha tulis autuari / mutta wa<
littuin tähden ne päiwät lyhetan.

Silloinjosjocuteillesanois-: Cadzo/ M on
Christus/ taicka siellä/ nijn Mtuscoco : Silläwäärät Christuxet / ja määrät Prophetat nou-
sewat/ jatekMat suuria ihmeitä jamerckejä/ nijn
mämyosjos taidais tapahtua / walitutkin ext>
tettäisin. Cadzo/ minä olenteille ennen sanonut

liiiiij loö
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Joshe siis teille sanomat: Cadzo/ hän on corwtiinijn älkät menqs ulos: Cadzo/bän on Camarii/alkätuscoco: Sillänijncuinpitkäisentuleleimch
ka idW / ja näky haman länden / nijn on „Wihmisen Pojan tulemus. Mutta, cusa wato WshhenCotcatkin coconduwat,

Rucous.
sinua hErra JumalaTaiwalli-e»lsäsyiäwtstz/ ettäs mettä Gtmas cautta sijlä wohin.gpllisesta Pgwin erheiMsiä ulvs otlsimit/ ja fin»,

ilrmos »lklon walktutcn saattanut olet: larucoilemma!,.
nila/ ettäs »nnollisest mettä sinä walkiud«e ptdilsit/ jacol.
l/nalsest erhetyxest warjelisil/ «Nnpmattain sijtä/etten me»!,
sinulle nijn fijtlämältömät /
sinun Sanas/ nijncuin ludalalftt/ wnau stn calkcsi sy«j,
N«st wastan otam/ftn jälten meidän elämänkäytä»,/uscol,
dain «tnoasians sinun apuus/ za sinun Poicae lEsur«Chrtstuxen ansio»/ jeca sinun ja pyhänHengen
tzallttze tjancaicklstst tjancoickiseen / Amen,

26. Sunnunt. Cplminaisi päiw.
collcÄÄ.

<>HErr« Jumala/ halltoze finun pyhällä Hengelläs m<!>
sydämen ja«jatoxem/ että me aina loppua/ jasinun

duomlolas fijattelisim/ j« nijn tullsim heräletyxt aina M
Nl«llma«lumalistst elämän. Sinun Polcos/ «.

Epistolan kirjoitta P.Pawali Apost.
» Thlssnlon. lygö /l. Thes, i.

I 3 Ackatweljet/ meidän pitä aina teidän edesiän
nijncuincohtulinenon/

sillä teidän uscon caswajalost / ja caickein teidän
rackaudenne lisändy jocaistacohtan. NijnettH
me meitäm teistä Jumalan Seuracunnis kw
scamme / teidän kärsimiftstän ia uscostan / cai«
k«3 teidän waiwasan ja wainoftn / cuin te kar,
sitte. lotca osottawat että Jumala on oikein
duomidzepa / ja te Jumalan Waldacundaanotollx
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MW tulttta/jonga tähden te myöskärsitte.O t«
ljst on oikein Jumalan edes/ mjtätaaswaiwara/
M teitä waiwawat: Mutta teille/jotca waiw a-
j«n/ lewon meidän cansam, Cosca HEura
9Esus Taiwast ilmandu/ hänen woimans Enj >,e-
siitencansa/ ja tulenleimaunlla / jocanijllecojia
Meilumalatatundenet/ )anijllejotca<i
wHErranlEsuxenChristuxenEvangeliumjta
Mle. Iytta waiwa kärsimän pitä/
cadotureen/HErran caswosta ja hänen cunniansMwydestz, Costa hän tulewa on kircastett a
hänenPyhäins cansa/ jaihmelliseri tuleman cai c-
lnnustollisiencansa/ Mmeidän todistuxem/ t< i-
M tygom sinäpäiwästä/ oletta te usconet.

T« Chrlsiityt ylöe htfältät/ pnq. 5««.
Evangelwmin kirjoitta P. Mattl).

Evanzcl. C-w, l?. l .

/IVOsta ihmisenPoim tulehänencunniasans/ ja
pyhät Engelit hänen cansans. Sillli in

hän istu cunnians istuimella/ jahänen eteenscoo ta
caicki Cansat.la hän eroitta toiset toisistnns,njj n«
cuin paimen eroitta Lambat Vuohisia / jaas,!t-
talambatoikiallepuolellens: Muttawuohetwa-semallens. Silloin sano Cuningas nijlle jvt, a
lM>i oikialla puolellans owat: Tulcat minun I-Mi siunatut/ omistacat st waldacunda jocateille
on walmistettu mailman algusia, (Fillä min ä
isoisin ja te ruokitte minun : Minä janoisin ja
tejuotitteminun: Minä olin outo/ ja tehuom-sm otitte minun: Minä olin Alasti /ja te mal-
titminun: Sairasna/ jate opitte minua-. Minä
o!m fangina/ jatetulitta minun tygsni. Sil-loin wachurscat händä wastawat / jasanomat:liiv HEr-
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.HEwa/ cosca me näimme sinun isswan/ iaru»-.
kimme sinun: Taicka janowan/ jaannoimme si<nnn juoda? Costa me naime sinun outona/ jahuo-neftnotime.inun?Taickaalastoinna jawaatetimsuma ? Eli cosca me näimme smun sairasna taicka
fanina/ ,a tulimme sinun tygös? Ni»n,wasiaCu-
ningas/ ja sano heille :Totijest?anon minä teille:
Sen cuin te olettatehnetyhdellenäistä wähimisi
minun welWni/ sen te teitte minun.

Silloin hän myös sanoMe/ fvtcs hänen was<«mallans owat.Mengät pois minun tyköni ce kiroo
tlttiiancaickifen tuleen/ jscawalmisiettuonpcrke,
Ic l.le/m hänen Engeleillens: Silläminä isoisin/ ja
en eminuaruockinet. Minäjanoisin/ jaettenck
nua/juottanet. Minä olinsuts/ jaette minua
huonesmottanet- Alastoin/ jaetteminuawatek
ta, :et: Mlnä olin sairas/ jafangina/ja et te minua
vp»inet. Silloinmyösnekin händä wastawae/
no>oen : HErm/ eosca me näimme sinun isowan/
talicks ianowÄN/ taicka outona/ eli alastoinna / eli
sinrasna/ taicka fangina/ ja en me sinua pakvellet?,
Nim hän wasta hettä/ftnoden: Totiftst sanonmio
n<l teille: Mitäettetehnetyhdellenäistäwähim<
mist/ Met te tehnet minulle. Ia nijdenpitä sil-
loin menemän ijancaickiseen waiwaau: Mutta
wanhurscat ijancaickisten elämään.

Rucous.
lEsu Christe / sinä cMtln slawtttt» ja c»»8tll<

«7A:t!,suomar<? m< rucollem sinua caiftsi sydämesi/ että
cofta fiuä bletlultwa Taiwan pUwlsä / suures wo<m««

ja cu«mas/ jn caickl pyhät Englllt sinun cansasouomldze»
ja cocoman caickt Cansnt sinun etees: Että j«tai»ensen perän sais cuin hän eläisans ansainuton/ jocoftM

H?M 11l vaha. Ettäs pyhän Henges essulta annalsil mellle
alM°s
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„«««/ etten me o«s «aan aina sies «fatlellfim:
Llilwolsimjalilcoillsim/syöttsam/juoilsam/ylösnostesanl
««Mpnnneftm : Ellämestn «uilO peljötellälsiu !yn»
«ltktinäst/ottluai! parannuxetilhai-äilltäliin/ 1<!wijmal»
WUdcnja lj«!!ca!ck<se!, elämän pertö satsiin/ Anu».

17. Sunnunt. Colminals. paiw.
/:krra JumalaTaimaLlnenW/ suo jawarj»l</ etten me
"lchiuain Neidzeln cansa synMs m<ckuis mutta lchde»
ch,'osie<! caosa ckiscen cuuuiaan pääsisim. Sinun
Mcne/IHsuxen, ,c.

, Epistolan kirjoitta P. Pctari Apost.
l, Pei. z.

Apäiwinä tulemat pilckajat /- jotca oman yi-
mo„s jälkenwaeldawat/ jasanowut Cusa nyt on.

hänen tulemisestans? Sillä siltä päuvDH
W Isät omat nuckunet/ pysymätcaicki nilncuin
ne luonnon algusiakin ollet owat. Mutta tie-
tmsei he tahdo tietä / että Taiwas muinen oli/
ja maa medestä / joca wedesä sanan

Cuitengin on siihen aican/ st nunl-
mnyden cautta / medenpaistlmistllaturmeldu.
Wnmpösnetaiwatjamaatcuin nytowat / hä-

nen ftnanscauttalaäfmän / tulen waraxiDuo-
miopäiwällä pidettä / cosca Jumalattomat Ih-
miset cadotetcm. Mutta tätä ei pidä teildä salat-
taman/ minun rackani:
edes niincuin tuhanen ajastaica ja tuhanen aja-.
Ma nijncuinyxipäiwä. EiHErra wiiwyta lu-
paujmns/ nijncuin muutamat sen wijpnwän luu>
lcwat/ maan on meidän cansam kärsiwäincn/ ja ei
tnhdo että jonyun pidäis huckuman / maan että
Mainen idzens parannuin käännäis. Mutta
HENmn päiwä on tulema mjncutn waVasyöllä,

ja



CvÄNgMlmit
ja silloin t>'lwat suurella khrulla pois menewät,
mutta Elcmmtit plcä palawudesia sulaman / ja
m rackennuret / ,otca hänesä owat picäpM
man. Että caickinämätpitä catoman/ nijn teidän
tule pyyllä me.ioija ia lumalisudeft olla:
Nijn että te odotatte ja ikäwöidzette humalanpäiwän tulemista. Isua taiwattulestacatowat/
ja Elementit palawudesia sulamat. Mutta me
odotameuusia taiwaita/ja uutta maata/hänenwpauMsläiken / joisamauhurscaus asu.Chrlstuftil tlylaitu/ pag. 527.

Evangelmmin tinoitta P. Mfttth.Evang'!. Cap. 15. ,

pitä Taiwan waldacunda oleman
Neidzen caldaincn: lotca olit

menit ylkäwastan. Mutta wijsibw
stäo',ityhlNä/ mwijsitaitawata. Tyhmätotit
La-rpuns/ ja eiöliymyötänsä
otitoljyastiansynuaLampuin cansa. Costa Mwijwpi, tuliche caickiuneijarijamacaisit. Mutta
puoli yönä tuli huuto- Cadzo/ ylkä tule/ mengät
häudäwastan. Nijnnousitc.ucki nämätNeidzetj
jawalnnstu tyhmät sanoit taitaa
wille: Andacac sillämckdänLampum sammumat. Nijn wa staisit
wn/ sanoden: Eisuingun/ ettei meildä ja teildi
pilutu /

m myymät/ jaosiacatidzellen. he menit
ojtaman/ tuliylkä Ia jotcamalmit olit/ neme«
nit hänencansanshäilunl/ jaowisuljettin. Wij«
meinrulit nekin toijet Neidzet/ ja sanoit: HErmHErra/ awa meidän eteem. Muttahän wastais/
jasanoi. Totisest sanon minä teille: En tunne

min»
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minä teitä. Walwowat sentähden/M ette tiedä
päiwä eikä hetket jonaihmilcnPoica tule.

Rucoue.
meUänracasPlsam/ sinäiioc«

si.-llillcs/ annos ja l»'.upiud, s/ol.ctchlanni-l/"^nä meloin lcham j w«r,m paälles otit /ja ldzisnieldaineoestämcuolcman annot?. rucotlem sinuo, sy<
limest/ anna meillearmos/ etlämemei ä..lupa!iflw/cuin
n>esinulle meidän pyl>«eCast<s n, luna,!NtcoltMa/nahna<
«»pidalsim/sdocmiu aina uscoS jahywäs omas tunnes sini»
<uleM!sta< duomiolle/ etten me sini» lultuus s <„aUa m«c«i</
nljucutn necyhmäc Netbzet maan pttaisim » idän lampuin
f!>la»««/ nijnculn nelvijsotNeidzct/
l»«!woisim/ ia smun consas messin, Haähuonl><
sm/joca on tjancalcktnen elämä jaauluus/ja ntjnsinu»/stkä
Isän ja pyhän Henge» nijnmyös caickt!,! Engelein ja wlj»
ststen Neldzylttn cunsa / ijaucaickts si ilotdzisim/ AlUe».

Ermomaistm Pyhapaiwain Evaw
geliumit jaEpistolat. V

Pyhän Ilndreaxen päiwänH.
/lXCalcklwaldias ijanca<cki»«>, Jumala/ joca pyhiin A.

ta«lta/sinunP«itae svanaellumin ma >!ma«
ttmoittanulolet/ anna meille atmss/ Mämehtidzn

»plsans wahwana pysyisimme / ja sen caulta m«t-li»
li» syndtm «nbtsl/culn he meille sinuu puo!tsta« ilmoittane!
,!v»t. Sinun Poica«lEsufenöhtistux<n m«tdä>»HEtran
«ulia/ Ame».

Epistolan tinoittaP.Pawali Apost.
- Vlomarel» lygö / Cup. i°.

Ackatwelltt/sydämen uscolla me wanhutsislt
tulemma/ ja suun tunnustoxetia me autuan

tulemma. IaRaamattu sano: c, i>,
usco hänen pMens / ei t>än tule yäpiä!,. Cphtän ersitusta Juvalaisen jaGreti», wä!
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Sillayn on caickeinHErra/ricas caickein colM,
la jocainen /

ranNimeauxenshuuta/hälituleautuaxi. M, '

ta cuinga he sitä auxens huutamat jongapäälleei >l
heusconet? lacuingahesenuscowat/jostaeihe '

ole cuullet? Mutta cuinga he cuulewat ilman »w '

naita? Ia cuinga he sarnawat/ elleiheitäIM !
tetä? NijncuinMjmettu on: O cuinga sulMt !
owatnijden jalat/ /otcarauha julistamat / nijden
cuin hpwä julistawat. Mutta ei heolecaickiA
vangeliumillecuuliaisetiHilläEsaias sano.-HEr-ra cuca usco meidän saarnam? Ni>n tule sijs ustosaarnasta / mutta saarna tule Jumalan sanan
cautta. Mutta minä sanon: Eikö he sitä olecuul-
let ?

maan/ jaheidän scmans mailmanärijn.
Ziemnilcam maa Toiwas wahwast/p. ;zc,.
Waijsllumal sinunsanas/ pag. 514.

Evangtliumin kiroittaP. Matth.
, ' Evangcl. Cap. 4.

/ käwilEsus Galilean mmn
ja näki can medestä/ Si monin joca'

cudzutan Petarixi / ja Anvreaxen hänen we!«
jens/laskemanwerkoja mereen : Sillä he olit w
lamiehet. Ia hän sanoiheille: Seumtcat minua
ja minä teen teidän ihmisten calamiehixi. )?ijn
heetitcohtawercot/ ia seuraisit händä: laco-sca hän sieldä edemma kawi, näkihän toiset caxi
weljestä/ lacoburenZebedeuxen pojan/ jalo-
hannexen hänen weljens / wenhes Isäns Zebe-
deurenccmsa/ parandawan werckojans. Ia hän
eudzui heitä. NijnbecshtajWwechen/ jal-
sans/ja seuraisithäM.
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Rucous»

/«HErrO Issn Thnste / sinä tlawän JumaloinPoic»/
lMoca sinunsanas cautta w«it caccki «hds

llähläwä onnälftä sin»n Opetuelapsistas/ et.
linljn ptanculn he cuulit sinunSanas: S«uratcatmin>!<l
Vinä«en ttltä thmtstln calamithlxl/ n<jn h« ylönannoil
nickl ja stucalsit sinua. Me rucottemma / anna pyhä Hen.<
««nljn walatsta meldäu sydämen/ etlö «e uscos c>,na stnnni
e,,n»ll<l! cuuljalftt ja ala anmlut olifim / sitä llman cst«l!
smslslm/ ja nljn syudcln andefl.saam!sl» jaijancalckisen
M»denp«ljssalsi>u/Amen. ,

P. Thomqxen Piäwänä.
c7eFl<l<» ja<?! s//«^/i?.

Nijncuin pyhän Andnartng!» psiwänH.
Epistolan kirjoitta P.PawaliApost.

Ephes. tygö/ Cap.».

UAckat wtljet / että te sillen ole wieratja
<>calaisit/ waan Pyhäin kylänmiehet/ jalu-
mlanveche: Prophetainja Apostolein perusto-
xen päälle raketut, josalEsus Christus paras
culmakiwion. longa päälle caickirakennus toi-
nen toiseens lijtetän / jatgstvs pyhäxiTemplixi
HErrasa. longa päälle te myös «aketan/ Juma-
lalle asuinsiaxi/ Henges.

Evangeliulnin kirjoitta P. lehan.
Evangel. Cap. »o.

yxi cahdestatoistakpmmenest/joca ca-
cudzutan/ei ollutheidäd cansans/ eosta

lEsus tuli. Nijn muutOpetuk-lapsetsanoithä/
nelle: Me näimme HErran. Mutta hän sanoi
heille: Ellen minänäe hänenkäsisäns naulain rei-
kä/ ia pistä sormeani naulainsiaan / ja vanekät-
täni hänen kylkeens / en minäusto.

lacahdexanpäiwänperDä, MOz.etuslap-
ltttaassiM/ jaThomas he. idän tknsanr. Nijn

lEjus
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,^Mtull/ cumowetsuljetutotit/jaWhMsestcUäns /ia sanoi: Rauha olcon teille. Z:e sanoi hän Thomaxeile ? Pistä sormes iän,ta cadzo mmun käsiäni: Ia ojenna tännekätes/,pMmmun kylkeni/ ja M ole epäuscoinen waanuscowmnen. Thomas wastais/ jasanoi hänelle.MmunHErran ia minun Jumalan. lEsus sa<no: hänelle: Ettäs näit minun Thomas/ nijn sinjuscott / autuat owat ne jotG ei näe / ja cuirw
gin uscowar.

JumalaTaiwallinen Isa / jo<ameitäMiwW
sinunPoitaj cautta auttanut olet/ MerucMsinua/ole meille armollinen/jaauta/cttam» waldäij!!!!,«pamc°a/ja eaitesi sphameft Meitäm sinun Sanaas»o luM-flis luottaifim: O lEsu Christe JumalanPoica/joca et tah-tonut fita tpauscoisia Thomasia anda olla stncaltaists syn>«ls/ «vaan aulithändä armollisesi/ anameidanginspdamijiisinun ppha Henges etten me ifänans epälle sinun amoftai /w««n wahwä uscon cautta/stnun «mos jalauuiudes vaalle/U«n«amstn autuuden saisiyi/ Amen.
P.Staffanmpäiwänä.

laupias Jumala/jocäuijtt pVhällä Hettgeiläs D
«ustanet / sinun Poicas lE,usta Chnswfta meidän W»p«h<
«ajatäm/muttamyotwtttnöwuodattamistllasettwahwislit/
MtmtoilemmafiNua/eltämetaidaisimnoudattaheidänch
«lmaans/ /« oi««s ustos haman cuoleman asti pysvwch!
blisim. SmUN Poitas/ «.

Epistolan kirjoitta P. tucas Apost.
ttgois/ Eap.
joca oli usto täynäns ja wzf<-

/ ja teki ihmeitä jasuuria tunnustähtillC«nsanftaS< Nijn nousit muutamatLibettinein
SMgogasta/jaKyrtneusten/jaMMdritten/



McaGciliasta jaAsiasta olit/ jarijtelitSte-
phamn cansa. Ia ei he woinet sitä wi)fautta

olla/ jaHenge/joca puhui. Nijn he Msit.iiichiä/ jotca sanoit: Meolemmahänpi cuulietpilckasanoia Mosesta jaluinalamwa-
fian.NijnheyllytitKanasanjawanhimat )a
Msppenet / jamenitja kijnniotit hänen/ jaweithilnenRaadin etten. Ia asetit wäärär
D sanoman: G tämä mies lacka puhumaftpilcka
sa»oja tätä pyhä sia jaLakia wastan: SM me o-wma cuullet / hänen sanoman : lEjusNcna?
muis häwittä tämän sian/ jamuutta säädyt/ jona
Moses meille andoi. Ia caicki ne,stca Raadis
isiuit/ cadzoir hänen päällens ja nait hänen cas-wons nijncuinEngelin caswot.
Costa he nämät cuulit ( nimittäin tuin Stt-phanus wastais ) käwi se läpi heidän sydämens/
jauristelithambaitanshänen päällens. Muitamä hän oli täynnäns pyhä Henge/ cadzahti häni)-

loe Tanvasen/ja näki Jumalancunnian/ja I(ssu-
MseisowanJumalanoikiallakädellä / jasanoi?
Cadzo/ minä näen taiwat awoi/ ja ihmisenPsjm >
seisoman oikiallakädellä. Nijnhe huusn täydellä
mculla/ jatukidzitcorwians/ jacarcaisit caickiMmielisest hänen pääZens / ja ajoit hänen ulosCaupungist/ja kiwitit. Ia todistajat panit waat-lms yhdennuorutaisen jalcain juuren / joca m-
Wtin Saulus. lahekiwititStephanin joca
tumll jasanoi: HErralEsu ota minun benoeni.
M hän panipolwillens/ja hl,usi suurella änellä:HErra/älälueheille tätä spnd.iä. Iacum hän tä-Wsanonuteli, nijn hän nuckui.

K tl Evan-
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? > Evangcliunlin kirjoitta P. Matth.E»«?lg«t. Cap. !;,

v>a!i/!anmlEsusludalaisille: Cao
Minä lähetän teille Prophemtna Nij-

sin/ ta K r!,inoppentt/ za nijjiä te muutamatta
lamuutamacte pchätte,

teidän Hynagsgifan/ ja wainottaCMpungifla
Caupunglyin. Että teidän pMm pitä tuleman
caicki manhurscas weri/jocawuodatettuon maan
päälle/ ha ma iiwanhurscan Abelin merestä/ nijn

Zacharian Barachian poian weren asti jonga
te tapoitta Templin jaAltarin waihella. TotWsanon minäteille: Caickinämät pitä tulemamä-
mänsuqun päälle. Jerusalem/ Jerusalem/
jocatapat Propbetat / jakiwillä surmat ntjotca
sinun tygss läpätetyt owat / cuinga usein minä
tahdoin «ota sinun lapses / nijncuinCana cocoa
Poicans siweins ala/ jaette tahtonet ? Cadzo/ tei-
dän huonen pitä leitle jäämänkylmille / sillä minä
sqnon teille: Et ie sinngan minua tästedes n.W
silhenasti cuinte simotte: Kijttttp olcon seMttule
HErran Nimen. , ,

Rucous.
HErra Imnila T>'ch>,all,n<" IsZ/sina jocs «!etand»>
,ut sitäpyba ia mutta sinunMar!?rei«

länoen punatta jcl mmmottii/anoo:»
Nijn «mun wald.-eu/chas mnilm^slll/ws»»!»
on st toinen elämä: Mcsucoilemmafwu"/ että ,°s meidail
si ,: ;it n<s lä!,l>tn joiatln PU>'/ «ljn wahwlst»
meioä>,s«;H nei pichallä He,,gecläs/ «!epys!,«ä>ftl»lt«
sim/!a m«ltg»» st «u» irmoll^s/,a .tflla ija.icalckliMtaw»»

P. JohannesEvangel. pätw.

Epistolan MMttä P. Ichssn. Apoft< «^



/ jos me tunnustamme syndim,
' hän on uscöllinen jahurscas / joca meillö

synnit andexi anda / ia puhdista meitä «Mesta'
wäärydestä. Josme sanomme: Embä me syndiH
tchner ole / niin nu- teemme hänen walehtellaM
jaeihänen sancms olemeisä. ~'

Minun lapsucaistni/ näitä minä teillekirioitanl
Miesyndiättkis. lajosjocusyndiäteke/ mm
meilKoncdcsWasiajalsän tyZvna/ lEjusChri-
sius/ joca wanhurscas on / ja hän on sowindo mei>

syndeimme edestä / ei ainoastans meidän/ .

ivaancaiken mailman la sntä me ymmä-
«zmme/ eitäme bänen tunnv.nnie/ josme hänenkä^
stynspidälnme. Joca sane: Minätunnenhänen/jaeipldahänenkästyjäns/ hänonmalehtelia/ m ei

ole totuus. Mutta jsca hänenftnans pitä^
' tötistst on Jumalan rackaus hänesä täydellinen:
GAä me teidämme että me hänesä olemme. Joca

hänen pitämjnwael^
"wman/ cuin hänKinwaeisi.

Evangeliulnin kirjoitta P. Johan.Epaugelisi<./csap,li.
:

NijnPetari käänsi idzens /

näkiftnOpetuslapsen seurawan/ jotalOsus -

, lasti/ja oli lEsuxen rinnoilla El)tollisesmaam't<
jaoli sanonut: HErra / cuca st on ,oca sinun ,

tä? CostaPetarihänen näki/ sanoi hän
Me: HEAra / mitästä tämän; IGsuswnoihänelle: Josminätahdoisin hänen K.p-nnasti o->!ewan cuin minätulen/mitä sinun si'>")entule?Seu-tajinäminua - Viijnwelitstenseasluulttin/ ettej

, M Opttuslapsen pnänvt Mutta ei
Kttiz lEsus
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lEsus hänelle sanonut: Eihän cuole: Waan/jos
minä tahdon hänen sijhenasti olewan cuin minä
tulen/ muä sinun sijhentule: Tämä Opetuslapsi
todista näistä, »a oi nämätkirjoittanut/ jamitiedämme hänen todistuxens tooexi.outous. ,

?rs« lEsu Chlistt/si-ia joca tHhdot/ tllsjocainen sinä
pysyis/ johonS hänen cudzunul olet, jonljn

paista/ escä Talwallinen
Isäs sen cautta ylistetyxt lulie/Merucol!«m sinun «rmoWo
ayuas/ ja caicklnalsel
al,'s!stoxet färsisim/etts meioän ustom ftn c»ut«
«awahwifietcalsin/mehywzn omantunnonptl»älsi»,/jalM«
caicklsen tlämon periä ftisim/, Amen.

Wiattomain iasten päiwänä.
Nh>,cui.' P. Staffanlngln pöiw.

Epistolankirioitta P. Johan. Ilmestys
k:, »aftnS/ Cap. 14»

minä Johannesnäin/ja cadzo/ Caridzasei-V^soi,pionin wuorella/ jahänencansans sata ja
wijdettäkymmendä tuhatta joilla oliheidän

Isäns mmikirjoitettu heidän odzisans. Iaminä

nen/ja ni)ncuin suurenpitkäistnänen. Ia se äni/
jonga minä cuulin, oli mincuinCandelen soitta-
jain jotca heidän Candeleitans soittamat. Ia
weisaiftt nijncuin uita wirtä iliuimen edes janel-
jäneläimen edes/ja wanhinden. Ia ei yxikän wol/
nut sitä wirtä oppia / paidzi nijtä saca ia wlj-
dmäkymmenoa tahatta / ,otca maasta ostetut o-
wat. Nämätowttnc/ »otcaeiwaimoincansaole
saastutetut -. Sillä hc ow.tt neidzeet/ ja«emamat.
Caridzatacuhungahm nelie. Nämätowat «h<
misilda östecut / Jumalalleja CaridjM uciley
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joiden simsa ei ole petosta löytty: Sillä he owat
ilman saastaisutta Jumalan istuimen edes.

Evttngeliumm P. Mauh.
Evangel, Cap. i.

lihen aican / ilmestyi HErranEngeliJose-
sanoden: Nouse ja ota lapsi Hi-

tmens tygös/ja pakeneEgyptin/ja ole siellä sijhen-
c>sii cuin minä sinulle janon / sillä Herodes on
edziwä lasta hucuttsrens. Nljnhän nousi/ jaotti
lapsen H itincns yöllä tygöns / japakeni Egyptin/
jaoli siellä Herodexen cuoleman asti. Että täyte-
täisin cuinsan»tttuoli,HErraldaProphetancaut-
ta/ jocasanoi: EgyptistcudzuinminäPoicani.
Costa Herodes näki hänens Tietätlda wietellyxi/
wihastuihän sangen cowin / ja lähetti tappaman
taicki caikisa sen ärisä/
zotca caxiwuotiset olit taicka nuoremmat/ sen ajan
Men/ cuin hän oli tarcast Tietäildä tutkinut.

' Silloin se täytettin cuinleremialda Prophetal-
dasanottu oli/ cosca hän sanoi: Rhamasonääniluutunut/ suuri walitus/itcujaisoi parcu/Rachel
itke lapsians/ jaei tchtynut hsndänsanda lohdut-
tetta/ ettei he ole.

Rucous.
JumalaTaiwalllnen Isä/sinä jec«Sanas cant<M)la sinunPolcaslEsuxenEhristnxen ilmoittanut olet/

näet/ cuinga petkelellä on wlelä lanopän hänenH<redja»lns/jotca hän helätcä jaasetta sinun sanas wastancolcklnaiftlla pahudella ja wainolla/ Merucoilcmma sinua/«siä sencaltMen pahain ihmisiin wahinqoliisel alcoimistt/»a anna caicklse onneltomus cuin he Chr<st,liftlleSeuracun<
, nalletehdä aicolwat/ heidän idzepäällens tulla/ «tlä meilläellsrauha ja lepo/ sinun myösSanasatna n lidän stasamuwtnls ja enänls/ja «e nisn sinun armollisen opus pmmao
«lsinl/ja sinua ljancalckisest vlistälsim jattjltäisim/ Amen.

Ktt iij P.Pa.



872 ' EvMMlimnit
P, Pawalin päiwäns.

Nljncuin P. Andreaftngii? palWänK.
Epistolan tirMtH P. iljcas?lpost,

AKUtta Saulus aicoi wielä waiwata jqmw
Opetuslapsia. Ia meni yliM

mäistnDapin tygö/ ja anoi Pneldä.kirjaDama-
ftun H)ynagogain tygö / hänlongunmiehistä
eli to^l! noista sildä tieldä löyoäis/nijnSän oliswie-
.nytsidommaJerusalemin. Mutta cuin hänmat-
eusti/ ia Damascua lähestyi/ leimahti walkeusä-
kidzeldätaiwaast ymbärinshändä. Ia hän law
geis maahan / ja cuuli änenhänetlens sanovan;,
Saul/ Saul/ lMswoinotmmua? >
Eum sinä olet HErra-Minä
lEsus, ftta sinä wainot/ työläson sinu potkia
cainda wastan. Niin hän wapisi hämmästyi / ja
sanoi: HGrra mitäs minua mhdor tekemän?HEr-
ra sanoi hänelle: Nouse ja mene
sinulle sanotan/mitä sinun pitä tekemän.

Mutta ne miehet / jsrca hänen sturasans M,
seisoit häinmästl>xis : Sillä he cuulit ainoastani
hänen änens/mutta ei he ketän nähnet. NijnSaw
lus nousi maasta/ jaeinähnytketän awoimilla sil-
millä : Mutta he talutit händä kädestH / jaweit
Damascuun. Ia hän ollcolmepäiwänäkema-
tä / sysmätä ia juomata.

Niln yxi Opetuslapsi oli Damastus Anamas
inmeldH/jolleHEnasansinäys/Anania. Hän
wastai,': HEera/.rälaminä olen. HGrra sanoi
hänelle: Noust/ sille cadulle/jocaOikim
tiwMtan/jakpsyludanhuomsasltäjoWGaulus
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laKs n'

Mnäys yhden miehen/nimeldäAnanias/ sisälle
' tulewan japanewankätens hänen paällens/ että

hänsaisyäkynsjällens. ,

NijnAnanias sanoi: HErra/minä olen cuull' t
monelda tästä miehestä / cuinga paljonpobahän

"

sinunpyhilles on «hnytlerujalemiii. lahänellä
on nytkin waldaylimmäisildä Papenda annettu'/
täällä kijnni sito caicki ne/jotta sinun nimesrucoile<-
wat. Nijn sanoi HErra hänelle:Mene:E illähän
onminulle walittu ase/canduman minun Ilmeni
pacanain jaCuninqasien ja Israelin lasten etccn.
Ia minä sanonhänelle / cuingapaljon hänen pitH
kärsimän minun nimeni tähden.laAnanias meni sinne/ jatulihuonesenja pani
kätmshänen päällens / iäsanoi:
Saul. Se HErra lähetti minun/joca sinulle liel-

'

lä ilmestyi/ iotaswaelsit/ enä sinä saisitnä?ys täl«,
lens/jä pyhgllä Hengellä täyteläisin. Ia hänen sil-
misiänsputoisitcohtanijnmm ja hän
sai näkynsjällens/nVusijaandsibänenssasta. Ia
cuinhän ottiruoca, nijn hän wahwistui.

laSaulus oli muutamat päiwät Opetuslasten
MsaDamascus/ jasaarnaiswhtaSynogostas
Christuxen olewan JumalanPoian. Nijn caicki

vjotcastn cuulit/ bammästyk ja«anou: Eikö tämä
olecaickianijtahäwittänytlerusal<mili/'ottasitH
mmerucoilit? sla tulimyö? tännc nijtä sidottunawiemän ylimmäisille Papeille ? Mucta Saulus
tuli aina »alommaxi/ jaajmlupalaisiatacarerin/
jottaDamascus olit/tedisiain että se oliChusius.Jos ei E«aM« mnta / pag. 4«5,

lEsumeidän pag. <^B.
K kk H Evaw
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Evangelimnm tirjoitta P. Matth.'G»«nHel'sta/ Cap.'y.

aican wastais Petari, jasanoi
: Eadzo / me luowuimma caikista,

ja seuramma sinua / mitä sijs meidän sijtä on'
Nim sanoi lEsus hänelle: Totistst sanon minäteille / te jotcaminua seuratta sijnä udes syndy-
»nises / cosca ihmisenPoicä istu hänen Cunniansistuimella / pitä myös teidän istuman cahdeNa,
toistakymmenellä istuimella / dusmiten caxitoKsiakymmendä Israelin sucucunda. Ia jocainm
cuin luopui huoneistans/ taicka weljistans / taicka
Sisaristans/taicka Isästäns / taicka Hitistäns,
tcuckaEmännWns/ taicka Lapsistans / taicka
Pellostans/ minun Nimeni tähden/ hänen pitä
satakertaisest saaman / jahancaickisen elämän
riman. Mutta monda ensimmäistä tule
ftxi / ja wijmeistä ensimmäisexi.

Rucous.
ljancatcklnen Jumala Talwalllnenlsa

sulasi armosi ja laupwdest ntjn lhmelliscst stn py.
hänPawattn Christlllisln uscon täandäoyt oletja ml<

nojasta sinnlles ivalilui, aseen ja uscollisentunnustajan leh,
nyt että hän sinun cunnlas on calkelle mailmalle jnllstanutz
Anna melllen armos/ että me cartalsim sy»diä> sinun sano!»
les jwUtuwolles cnuliaisetollsim/ ja aina sinua ylistäisiini»
lyttäisin»/ sinunPoicaslEsuxen Christureu/ lc.

Kyntilämessun päiwäns.
Cvi!ett,.

<>Calckiwal°las ijanc»lcklne,»luln«la/ jonga «lnocaine»
"<Polca »änäpäiwänä Templls sinun elees cannettt»/
anna meille sinuntiyhlllelapftlles / etts mepuhdistetulcal»
kista meidän siinneistäm/ aina prltämätja ilman nnhletasi»
nuu pyhän caswos eteen lulisim. Sinunrackan Polcasls»«c. Nämit



faEpistola z?f. 875Nämät seurawaistt sanat kirivittä
MalsschiasPr«ph:C«p. 5.

minä lähetän minun Engelini / Mmis
eteeni pitä tien »valmistaman. Iahänen

Templins tule cohta seHErra/ jotate edzitte/ ja
lijton Engeli jota te halajatte. Cadzo / hän tule/
sansHEßraZebaoch. Muttacuca woi hänen
tulemisenspäiwäkärsiä? lacucawoiseiso/cosca
hanilmandu? Sillähänon/nijncuinHopiasepän
tulijanijncuinPesiänsaipua. Hänonistuwa/ ja
Mwa/ jaselichiwä on hopian/ hän on puhdista-
ma/ jahmttawaLewm pojat/ nijncuinhopian ja
cullan. hilloin »itä heidän tuoman HERralle
ruocauhrin wanyurscaudes / jaludan jaJeru-
saleminruocauhritpitäkylläHErrallekelpaman/
mjncuin muinenjaendislnäwuosma.

Calckt ChlMyt ilsttcat/ pag. 535-
?uer natuL inLetUeKem, pag. 54!.

Evankeliumin kirjoitta P. lucas
Evangel. Cap.,. '

aican / cuinheidän puhdistus päiwäns
'Volit täytetytMosexen Lain jälken/weit hehä--
nm Jerusalemin / seisattarens händä HERraneteen.Nijncuinkirjoitettu onHErranLais: Caic-.
limiehen puoli/ jocaensin awa äitins cohdun/
tudzuttamanHENrallepyhäxi. Ia uhraman/
nijnmin sanottu onbErran Lais: Pari Metti-
siä / eli cariKyhkyläisen Poica.

lacadzo/ yxi mies olilerusalemis/ ,'onganimi
oliSimeon: Tämäoli hurscas ja jumalinenmies/
vdottain Israelin lohdutusta : Ia pyhä Hengi
oli hänes. Ia hänelle oli wastaus annettu py-
häldHHengeldä/ ettei hänen pitänyt ennen cuole-

Kkk v ma»
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man/ cuin hän näkis HErran häntuliHengen cauttaTemplin. Ia cuinwanhcm<
matLapsen lEjuxentoit Templin/ tehdäxentz hä-nen edestänsLain tawan jälken / otti hanhonen
splijns/ Wti Jumalatar sanoi: -

taste nyt HEne palwlljas l«»cha menemän/ftnas jälle„,
Stlla wlinm siinwnl »wsl nöyrel sinnn anluudts
longyfinH calf<lleCauss?tL« w^iWtstje.
W 'lteuHex!/ wsltsia«anpaca?,olc» / jy sinn» Canstsl.

staeM cunniaxl.
Rvcous..

Iuw"l« TalwMnenlsäVsinzjoca finm,Po<W
Huolet tinne Napahlajaxi l,'h<ttä!n)t etti l,än pacanoo,

walkens,o Iftstltn cunnla olietWaiatft nitldän sydi.
bänes stnunurmos ja lsässffen lahcos luMsiui/j«hänen ptM<ttä/syndtä jacuoleMNta wiftan weidän «pu«

namp!»ä<fim/ hänen cauttans myös wljmelu tM»cn<ckislN
«utuudeu pertsim / Amen.

P. Matchiaven pcliwclnck.
C^!«^3.

Nljnciitn P. Andreoxenain pälwsna^
Epistvlankirloitta P. iucasApost.

D^ljnäpäiwinä nousi. Pctari Opetusw
"5 »-sten stasi/ ja sanoi: (la-ouckooliiähescach
kymmendä toisia sarq) Te miehet ta »veljet/ see kir<
joituspitä täytettäMn/MM pyhä Hengioli
vidin suun cauttaludaxesta ennen sannonut:loca
nijden johdattaja oli cuin lEjuxen otit kiinni:
Sillä hän oli meidän lucuum lneml / ja on
Mmän wiran meidän cansam saanut. Ia Pn
r n ansainnut pellon wääryden palcaxi / jaHirn
ivzens / ja on kesteldä cchtia vacahtunut / että
caicki hänen sisällyxens putoisu ulos. Ia se
mUteckncaiMecuinlerusalcmis asuwat/ ettast

pelds



peldoheidän kielcllens cudzutan<Hakeldama/ ft
on / weripeldo. Sillä se on kirjoitettu Psalta-
riramatus': cotons pitä kylmille tuleman/
eikä sinäpidä. oleman/ ja hänen Pispau-
hens pitä toisen saamay. Niin pitä nyt näistä,michistä/totsq mc!däncansamme olletowat/ (cai-
len sen ajan cuin HErrq lEsus meidän canjam-
nic ulos jasisllle käwi / ruwetenlohannexen Ca-
siesta/ haman siihenpäiwäna,7i, jonahän meildä
,Fs otettin-) vri otectaman hänen ylösnousemia
smstodistajani/ ynnä meidäncansam. Ia he ase-
titcaxiehdolle/ sWstphinjoca cudzuttin/ Bursa-bas/jalijaldanl.neldä Justus; IaMatchian. Ianicoilit/ jasanoit: SinäHErra / joca caickein
syZHmet tiedät/ osota cumman sinä näistä lahde-
sta olet walinnut. . Että hän tulls arwan perän
tähänpalwtluxeen / jaApostolinwmaan/ josta
ludas on pois wilpistynyt ja poismeniWllens.
Ia he heitit heistä.arwan / jaarpa lanZeisMat-thianpäälle / joca sijtteluettinyhdentsiltakymme-
<>en Apostolin secaan.

Ch> istus coick ty<;ön lnlcat/ pgg. 497.'CH:tst!!s lumalan"P<,tca/ p«g. 549.
EvanZeliumin kirjoitta P.Match.ssoangel. Cap. n.

wästaislEsus/jasanoi:Minäkiitän
talwanjamaanHErm/

letkätkenyt nämät wijsailda ja tsimellisilda/ja olet
ilmoittanut pi?nille:Tosin Isä/nijn oli sinun hywä
tahtos? Caicki owat mmulle annetut minunI«säldäni / jaeikengän tunne Poica mutta Isii MIsää tunnevxikän / muttaPoica / jakelle ikänäns
Hoica tahto sen ilmoitta.

Tukat
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878 Evattgeliumit
Tulcstcaickiminun tygsni/ jotcatyötäteetteja'

olettarascautetut/ jäminärahdon tenä wirgetta.
Ottacat minun iken teidän paällen> iaoppicatmi<
nusta/ että minä olensiwiä ja nöyrä <ydämesi/jat«
löydätte lewon teidän sieluillen: Sillä minun iken
onsoweljas / jammuncuormanontewiä.

Rucous.
/??" Erm Taiwnlwicnlsä/joca sinus sinnnPolttj
Als)lEsuxen Christuxe» cqmio llmottm» utelet/ meru«l«

finua/pwä meitä sinun pyhäsa Sanasas l«pp««
«sti / etten me senra «ljden wljsasten ja eotmeNlstenyahend».
waista «sicxwa mllilmasa;Waan «tlä mecatckiuaisis wastiin»
lä»mlsis ja ahdtstorts/ luin sinunEanaZ tähde» meliiln
päälltmtnlla tat«ä/tur«all«stst idzem sijhen lohdutoren lu«l<
toisiin / «tla sinä olet meille lahjoittanut ia «ndanut omalsn»
dert/sinunPoicas ICsuxen Chrlsturen/ lahdol wyöswM
pttä lapsinas/ ja suota ija>'caick<seu autuuden / Amen.

Paaston aicaisna Marian päiwäwä.
<>HERra Jumala/ joco finun sillasta arwostas annß

autuudext sinun pyhänPoicas (joca sinusta ijnn»
«aickisudes syndynye oli) ajallisesiReldzen Marianruumis,
sigttä / ja hänests syndyä:Annaracas Talwollinen Isä ar.
moii / lttä m<taincalcaistn hnwän t,)ön edestä olilw sinulleki,jttoll!sel/ja alatisinunPyhälle lahbolles cuultalsel. Sinull
l«ck«n/ «.

Mmät seuralvaiset sanat kirjoitta
Eftjae Propb: Cnp.7,

O>ljnä päiwinä puhlli HERra Ahaxelle, ja
"5 > sanoi: Pyydä sinulles mcrcki HERralda
sinun lumalaldas / taicka alhalle sywyten / eli
ylhälle corkiuteen. NijnAhas sanoi: En ano/ja
en tahdo HErrnkiusata. Niin Kän sanoi:Cuulcat
siis te Davidin huone: Wähäkö se teille on / ette»
te ihmistä wastoin teettä / mutta myös teettä mi-
nun lumalataniwastan. Sentähden anda idze

HErra
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HEttatMmtrkln/ cadzo/ Neidzp sijtts jafyn^
nyttä pojan / stn nimi pitä cudzuttaman Imma-
nuel. Woitajahunajatahänsyö/ tieteen» hpl-
Mpaha/ jawalitahywä.

0 lEsu Chnst cuin luonnon sttt/p. 546.
Evangeliumin kirjoitta P.iucas.

Evanitllita/ Cap.i.
/ lähetettin GabrielEngelilu-

Vmalalda yhden Galilean jon-
ganimi oli Nazareth / yhden Neidzen tygö / joca
olikihlattu miehelle jonganimi oli Joseph / Da-
vidin huonesta; Ia Neidzen nimi oli Maria. Ia
Engeli tuli hänen tygsns/ja sanoi: Terwe armoi-
tettu/ HERra on sinuncansas siunattu olet sinä
Waimoinseas.

Mutta min hän näki hänen / hämmästyi hän
hänenvuhestans/ jaajatteli/ millinen st terwe-
tysoli. Ia Engeli sanoi hänelle: Hlä pM Ma-
na- Sillä sinä löysit armon Jumalantykönä. Iacadzosinäsijtättohdusas/ jasiMptätPojan/ ja
sinun pitä cudzunian hänen Nimens lEsus. Sen
pitä oleman suuren / japitä cudzuttaman ylim-
mäisen Psjaxi. IaHEPira Jumala anda hä-
nelle Davidin hänen I<Hs istuimen / jahänen
pitä Jacobinhuonen Cuningas ijancaickisest ole»
man/ jahänen Waldacunnallens ei pidä loppua
oleman. Nijn sanoi Maria sngelille: Cuinga
tämä tule/ sillä en minä miehestä niitän tiedä? En-
Zeliwastais/ jasanoi hänelle: Pyhä Hengi tule si-
nun päälles/ja sen ylimmäisen wvima warjo sinun.
Sentahden myös stPyhä cuin sinusta syndy/pitä
cudzuttaman JumalanPsiaxi. Ia cadzoElisa-btth sinun langos/ siitti pojan hänen wan-

Mg
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halla ijHllans/ja tämä on cuudesCuucausi hänelle,
jocasanottin hedelmättömäxi: Sillä ei Jumalan
ed.es ole yhtän asiata mahdotoii.da. Nijnsancl
Maria: CadzoHErran pijta/mpahtucon niinulle
sinunftnaS jälken. IaEnZeU iaxi hänen tyköäni

Rucous.
kWm sinuaHERra JumalaTaiwalline»Isä 5

sanomattoman armos edestä / ettäs meitä synw
sit» muistanut olet/ja »ndanut finunPoieas otta mli>

dän tähtem miehudenpäällens: larucoillmmasml!«/mli<
dän sydämitam sinun pyhällä Hengellas uijn walaistmm/
että me meitim tällä hänen miehudcns ottamisella lohduta

, ftm / hänen pijnans jatuolemans Ma mmstaiftm jahänen
Meidän HEnanam ja Cuninganam pidäifim/ janijn H»M
«auttans ijancaickisen autuuden perijim/ Amen.

P.PHilippin-ja Jacobin päiw.
Nijncuin p^wänä.

Nämät seurawaiset sanat owatkirjottetut
WijsaMnKujasa/

, wanhu:scas rohkeudella
wastan/ jotca händä ahdistanet/ jahä-

nen työnshyljännet owat. EvscahesennMwät
nijnhs hämmäsiywät sangen hirmuistst sitä au-
tuutta jota ei he' toiwomt. Puhumat toinm
toistllsns ja catuwat/ ja huocawat Hingms
«hdisiuxest : Tämäonst/ jonga me ennen pidmi-
me pilckana janaurona: Me hullut pidimme hä-
nen elämäns tyhmänä/ jahänenloppuns häpians.
Cuinga hän nyt on luettu Jumalan lasten secaa»/
jahänenperindöns pyhäin secaan?

Iloitcal nyt tähän oican/paa.fyl.
Rl<muttca»m««/ Talwas/ ptlg. 58c?.

.Evstngelwmin kirjoitta P. Johan.
Ep<mg«itli«/ Cap.l^.

Sijhen
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VWk6nmdänjyd'ämenwahwahN!co / ,e 3 te
uscottelumalä päälle/nijn uscöcat miinmgin p.. l-

ieni. Minun Isäni huones on msndu asuinsiu/jos
ti niin oljs min minä lanoisin teille: Minä menin
waimisiaman teille sm. Iawaicka minä poisnie-
Mwalinlstaman teille sia/ nimminä wlen cuitin-
«njällens/ja otanleldäntygöni/ ettacusaminäo-
im/ sielläpitämyös ttidän oleman. lamh'>!nga
mnä menen/ te tiedätte/ jatien te myös tiedätte.

Thomas hänelle: HERra/ enme tiedä
Mngas menet/ cuingastasils me tiedämme tien?
Mussanoi hänelle: Minä olen ue /„wtuus ja
släma. Ei kengän tule Isäntygö/ waan minun
Wttani. lostetundisitteminun, nijn tetosin
inhös tundisitte minun Isäni: Ia nyt te tunnette
hänen /jäte näitte hänen. Milippus sanoi lM
nelle: HErta/ osöta meilleIsä niin me tydymme:
lEsus sanoi hänelle: Minaolencauwanaica tci-
däntykonän/ jaet sinä minua tunne? Philippe/
manäke minun/ bän näke myös Isän-: .'Cu,mgas
M ftnot? Osota meille Eckos usco minua
olcwanlsäs/ jaljäminus?
teillepuhun/ en minä idzestäni puhu/muita Isä/ .
jMluinuson/ teket>)öt:Uscocatminua/ ettän,inä
olen JM ia M minus / Elt uscocat minua W,
Mm cuin minä teen.
Totisest/totiW sanon minä teille/joca uscominu

päälleni/ ne työt clnn minä teen/ hän
wä/ia wielä sMembita: Sillä Minä Mciien Isäni
tygo / ja mitä te Isäldäuicoiletta minun Nimeni/sen minä teen/ettäW cunnioitettaisinPojan cauts
ta.Mitä te anotte minun nimemi MuiiMem

putous.
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Rucous.

sinna HErr« JumalaTalwMnt!,sssa/<l!l
pläsinä sinun Pojasas lEsu/esChriflups/ sinun aIM.mtioan lygön, /

ftlllaft:»eille llmollanut olet / jarucoilelmua sigun / ,»j,
«r»ollisest Mettä sijnä lunnustex<l> w»hw!>talsil j>,MäWeitä me sillä mcllänl catckinaisisttusaufts lohduttaisim/ f«,.
taltaist!!! lelwou cautta caicklnalstn/wastoinfäymlscnizoi!.
latfim jawijmein ijancatckisenautuuden p<risim/ Am«nP. Johannes Castajan PäiwänH. ,

Jumala/ j«c«sinunwMun ystäwas loh«Mz
ftarnallansjaCastellans sinunP°,M«

lEsufelleChltstuxe3e lietä walmistaman / «nm» «eIK «l.
wos / että me hänen opistem» taidntsim panna meidän elä.
män / ia lvahwast mettäm sen lygö pldäisim / c,l!„ h«,
oftttanul o». lEsuxe«ChristuM meioänHErram c«ul<
l«/ joca elä/ lt.

Mmät sturawaistt sanat l kirjoitta
Enp.4a.

FDOHduttacat/lohduttacat minun Cansani, D
Jumalan. Puhucat suloiststleruD

min cansa/ja saarnatcat hänelle/että hänen sotiw
' stns on lopetettu.-Sillä hänenricoxens on annettu

andexi/että hän sn saanut caxtkertaisesi HEl>
«ankädestä/caickein hänen syndeinstahdm.

Huutawaistn ääni on corwes / walmisiaca!
HERran tietä / tehkät tasaiset polguterimach
meidän lumalallem. Caicki larotpitäeorgow
tamawia caicki wuoret jacuckulat pitä aletcaman,
Iamitasn tasoittamat/pitä tasoitectamä/ja iocco
«oljat owat / pitä silirtttämän: Sillä Mm»cunniailmoitetan/ jacaicki liha on ynnanakewi
HErran suun puhuman.

Hnisano: Saarna. Ia hän sanoi-Mitä >w
uunMsaarnaman? Caicki lihaon heinö/jacaicki
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hänen hywydMs nijncuinkedon Heinä
cuiwlvja cuckainen lacasiu: Sillä HSrra puhalsi
siihen. Ia / Cansa snDeinä / heinä cuiwettu/ ja
cuckamen lacasiu. Mutta meidän lumalam sana
M ijancaickistst.

Nylcalcti khrMylU«ltcat/pag. 59°;
lEvMgeliumiy tirjsilm P. iucas

El>a»g<ltsta / C«p.,.
Elisabethin synnyttämisen aica täytettin/

Viahän synnytti pojan. Coscahänen kylällisens
jalsngons cuulit/että Herra oli tehnyt suuren lau-
Piuden hänencansans/itsidzit he hänen cansans.

Ia tapahdui cahdexandena päiwänä / että he
tulit lasta ymbärmsleickaman / ja cudzuit hänen
Zacharias/ hänen Ijänsnimeldä. Mnwastaishänen Uitins/ja sanoi: Eisuingan/ waan hän pi-
ticutzzuttmnanlshannes. Ia he sanoit hänelle:Eioleketänsinunsugusas / jscacudzutan silla ni-
mellä. Nyn he wijttmsit hänen Isällens / millä
nllnM hän tahdoi hänencudzutta. Ia hanano»
taulua zakirjoitti: Johannes on hänen nimens.
lajocainen ihmetteli sitä. aukenihä--Msuunsjahänen kielens ja puhui / kitttäinlu-malata. Icr velco tuli caickein heidän kylälli-
sienspäälle. laraikesaludean mäkicansas i ma-

> wsit micki nämät tegot. Ia caicki iotca tämän
cuulit/panitsen heidänsydämihins/sanoden-Min-

luulet tästä lapsesta tuleman? SilläHErmncansans.
> Ia hänensIfäns Zachariastäytectin Pyhällä

Hengellä/ ja ennusti sanooen.
"M on edzinytla lunastanuthänenEansans.



Ia on meille corgottanut autuuden sarnMDavidin hänen palwelkms huonesa.
Nijncuinhän on mullien puhunut. / hänen py-

häinProphetains suun cautta.
Wapahtaxensmeitämeidänwihollisilvam/iss

caickein kädest/jotta meitä wihawat.
Iaosottaxens laupiutta meidänlsittem/jamui<

staxens hänen pyhä lijttons.
lasitäwala/ jongahän wannoi Abrahamillemewän Isälleni / meille andaxens.
Että me lunastetut/ meidän wihollisiem kudesi/händäpelkämätpalwelisim / Pyhydes jahurjcau-.

deshänenedesins caickena meidän elinaicanam.
lasmäPsieainmpitä cudzuttaman ylimmän

stnProphetaxi: Silläsmunpitä käymän HEr-
ran caswon edes/ »valmistamanhänen teitäns.

Iaandaman autuuden tunnon hänen Canstl-
lens/heidänsyndeinsandexisaamistxi.

Meidänlumalan sydämellisen
ta/ jollameitä on edzinyt Coitto ylhäldä.

Walistamä nijtä jottapimeis ia cuolonwarjos
istuwat/ja ojendamä meidän jalcamrauhan tielle.

Ia lapsi caswoi jawahwistuiHengesja asui
eorwes/ Menastiettäftpäiwätulis/ jonahäm
piti IsraelinCansan eteen tuleman.

Rucous.
sinua

ol« meille nnd«nul saarnatta sinupyh«iaf<«s jalasiy»
jäs/waä myös «ei»<in tyaöm litz«län>»tpyhän lohanmfi/
näytlämäu Cbristusta s«»ellans/ ja ilmoittaman ham»
cautmns synbelnaneeft sa«mist«/ pybyttä ja wanhursc«»<«
m: M«rucellemm» myös sinua/ Pchällä Hengellis mti<
dä>, sydamiläm w«U«ls«na» että me sencottaisen
lohanneM s««n»n »«hn»alj<i nf«A »«M»ottaisi»'

. Evangeliumit
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h« sinMpyhydes ja wanhilrscaudes «lckeua «ll«ail<»»<i»
'«elkilmet palwtlisim / Al»en.

P. Petarin jaP.Pawalin Päiwän^
collcä» NljuculnAnKrcaxengtnpäilvsni.
Epistolan kirjmtta P. lmasApost.

tegvis. Cap. il.
ajalla otti Cuningas Herodes muutab

Vmita Seuracunnasta kiinni / waiwataxens.
Ia mesiaislacobmlohanneren miecalla.
Ia cum hän näki sen Juvalaisillekelpawan/ pM
si hän myösPetarita käsittä/ja se oli makianl ei-
wänpäiwänä. Costa hän oli hänen käsittänyt/
panihänhänenfangiuteen/jaandoihanen neljän
sotamiesten neljänncren haldun wartioita/ jaajat?
teli bänen Päästäisen jälken asetta Eansan eteen-.
laPetariPidettintornis: Mutta Seuracunda
moililackamata hänen edestäns.lumalata. Ia
eum Herodes tahdoi hänen edesotta/ macaisPessinä yönäcahden sotamiehen waihellasidots

' tuna mxilla cahleilla / jawattiat olit owenedes/
j« wartioidzit tornia. -

-

Ia cadzo HERRan Engeli seisoi hänen tykss
näns/ jakirckaus paisti huonesa / lyckäis Petaritakylkeen/ herätti hänen/ ja san«ji: Nouse nopiast.
Ie cahlet putoisit hänen kasistäns. NiinEngei»
lisanoi hänelle: Sonnusta jakengitäsinus/ jahän
teki nijn. Ia hän sanoi wielä hänelle: Pue idzes
waatteisis/ jaseuraminua. lahänmeniulos/ ja
seurais händä/eikä ustonut M todexi cuinEngelil-
dätchtin/ waanhänluulinäynnäkewäns. Nijn

he menit ensimäisen jatoisen wartion läpidze / ja
tulit rautaiseen portijn/jocawie Caupungijn/ ja
ft a«keni heille idzestäns -. He mmit sijtä ulos/

Klil ii kä^-



886 Cvangeliumie
käyden yhtä catua myöden/ jaEngeli ercani cohtg
hänestä: Ia minPetaritomduienMllens sanoj
hän: Nyt minä totisesi tiedän/että HErm on En-
gelins lähettänyt/M minun Herodexenkäsistä pää-
stänyt/ nijnmyöscaikenludan Cansan toiwolia.

Iloilcal nyt tähän«l«a»/ pag. 592.
Rie«nilc«» m««/ taiwas wahwast/ png. s^.

Evangeliumin kirjoitta P. Matth.
Evangel. Cap.i6.

tulilEsus Cesaresn maan ä<een/joca,'
jakysyi opetus lapsillens

jasansukmengäsanowat ihmisetminuihmisiPo-
janolewan?NijnhesansitMuutsmatlohannes
CastajanMutta muutamat Heljän: Muutamat
taas Icremian/taickajongunProphetaista. Sa-
noi han heille: Mutta tenengs te janottaminun
ylewan?Wsfiais SimonPetari/ja sanoi: Sma
oletChristus elämän Jumalan Poica. Ia lE-sus wastaten sanoi hänelle: Autuas olet sinä Si-
msnlsnanPsica : Sillä ettei liha eikä weri il-
moittanut sitä sinulle/ mutta minun IsänMaon
taiwas. Mutta minä myö< sanon sinulle: Sinä
oletPetari / jatämän CallisnpMe tahdon minä
raketa minun Seuracundani / jahelwetinportit
eipidähändäwsittaman. Isminä annan sinulle
taiwan Waldacunnan awaimet / ja caicki cum
sinä maan päällä sidot / pidä sidotut oleman Tai-
wais: Ia caickicuin sinä päästät maanpWä/ w
pitä myös olemanpäästetyt miwais.

Rucous.
M/!->3lljtäm finnoHErraCalcktwaldtaS tjaneaicklnelltt

ettäs meidän olet sinun lackan Polcas lundo»
andanntt»ll»:)« ruttllcmss sin«»/«lläP«chjlc»lcki<
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«II!» Mt!t3 fiilsa/ jatahlo peräti p°is analtä sinu» tunosias/
ll:iemlit«»iinPuhällabtngellas walaiststtja hollidzzsil/et.
<n »e ssosl lunofts pysywälstl plllim/ja ijancajcklst» autiiulie

MmanPäilvänä VilnÄNoni?^
l)o!lcÄ2,EPlftel« j« ar36u2!e,nijftcuinPnsionai<alsn»km

Marlon Pätwänö.
EvanZelwmin kirjoitta P. lucas

Evangllista/Cnp.i,
nousi Maria/ jamenikijrusti

ylös mäkikylijn/ludan Caupungijn, Ia wli
Zacharianhuonestn/ jattrwehti Elisabethi. Ia
taMdui/ siMcuinElisabethcuuliMarianter-
pctpren/ hyppäislavfi hänen cohdusans. IaEli-
ftbech täytettin pyhällä Hengellä/ huusi suurella
milä/jasanoi: Siunattu olet sinä waimoin seas/
jasiunattuon sinun cohtus heyelma. Ia custa se
minulletule/ettäminun HErrani Hitttule minun
tygoni? SiN cadzo/ sijttecuin sinun terwetyxes
mi tuli minun csrwihini/hyppäis lapsi ilSsiminun
cohdusani. Ia autuas oletsin,ä jocauscoit: Sillä
re täytetiln cuin sinulle omat sanotutHErralda.Ia Maria sanoi:

sielun ylistä HErrcr/ jaminun hengen
minun wapahtajasani.

, Että häncadzoi pijkans nöpryttä/cadzo tästedes
M caickein sucucundain minua autuari cudzuma.Sillähän on suuria ihmeitä tehnytminun loh-tani/ jahänen Nimens on pyhä.

, Ia hänen laupiudens pysy sugusta sucuhun,
wlllejotcahändäpMwät.

Hänosottiwoiman käsiwarrellans/ jahajotti
ttrjst heidän sMmens mielesik,

LllU Ws^
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Woimalliset on hgncukistanutistuimttda / ja

corgotti nöyrät.
/

lsowat täytti hän hywydM / jayckat jätti
tphläxi. ,

Hän corjais Israelin hänen palweljans mui<
siain oma laupiuttans.

Nijncuinhän yn puhunut meidän Isillem / A
brahamilie/ jahänensiemeneAns ijancaickisest.

IaMaria oli hänen tykönäns lähescolmeCuu«?
cautta/ sa palaiscotians.

Rucous.
kijtäm sinnaHErra Jumala Taiwallinen M

finun hywatn tecois edestä/ Henzelllsteni»
rnumill<sten/cuins m«ll«runsast lchnyt viet/jar«col<

lcmma sinua/ warjelemettä ylpeydest ja surnltomudest/ ««en
me ollsKjttämättömät/ engä langels fyndljn/ ja nljn o»sim
jinun armoas paldzi-, Nijn cuin pyhä Äe»t>jyMar«! sano/
»tttlwijsaue/ wot»m j«llckaustaldq nijtä autta/ culnelsj.
«ua pclkä / anna sijs meille annos / että me »<na sinun»«!,

zosas pystysi»/ jasinunSanalles cuuljalstt olisim/ lttisi.
«un siunauxcspysyis meldan tykönäm/ ja me nljn sinun«i«,
Plos cautta ljancalckiseenauiuutem pääsisim/ Amen.

"P. Jacobin Päiwänä..
NljncuinP.Andreaxenglu p§<wä»i.

Epistolan ttrjoittaP. PawaliAp«st<
Romaretn LKgö/ Cap. 8.

AHAckatweljet/ me tiedämme/
<Omalataracastawat / caicki cappaletparlM
Wndywän /

totowat: Sillä jottahän on edes cadzonut/ ne
hänonmyösPoicans cuwan caltaisexi säätänyt/
ettähän olis esicoinm monen welien keskellä.
ca hän on säätänyt /- ne hän on myös cudzunut/
ja jotc» hän cudzunut on/ nehänonmposwW
- hursM



'jaEpistolat/ 88? 889hurscaxi tehnyt/ jajotcahänwanhurscaxiteki/ n?
hän on myöscunnialiseri tehnyt. Mtästäme sijs
Hän sanomma:losJumalaon meidän edestäm/
lucawoi meitä txastanolln? locaeiomacanPoi-
lans armahtanut/waan andoihänen caickein mei-
dän edestäm/ Eiksstä hän myös anna meille caic-
liahanenransans?Cucatahtolumalanwalittuin
päälle canda? Jumalatekewanhurscaxi. Cuca
fahtocadotta? Christus on cuollut. la/ hän on
myös ylös herätetty/ jaon Jumalan offialla kä-
dellä / rucoilemas hywä meidän edestäm. ,

Cuca tahto nieitä Jumalan rackaudesta eroit-
ta? Waiwaco/eli ahdistus? Eliwaino? Eli näl-
kä? Elialastomus? Elihätä? Elimiecka? Nijn-
tuin kirjoitettu on: Sinun, tähtes me cuolttetan
ylipäiwä / me pidetän nijncuin teurasiettawat
lambat. Mutta nijsä caikisa me woitammehä-
mncauttans/jocameitäsnracastanut. Sillä
minä olen wahwa sijtä/ etteicuölema/ eikgelamä/
eiEngelit/ eikä esiwallat/ ei wäkewydet/eikä ny-
kyiset taickatulewaistt/ eicorkeuseikäspwyys/ eli
jecumuu luondocappale / taida meitälumalanMckaudesia eroitta / joca onlEfuxeS Christuxeimeidän HEnaftm.

Evangeliunnn tirjoitta P. Match.
EvangeWa/Cap.io.

aican tuli lEsuxen tygs / Zebedeu-Poicain Hiti poikinens/cumars, jaanoi-
jotainhaneldä. Iahän sanoi hänelle: Mitäs tah-dot? Sanoihän hänelle: Sano/ ettänämätcaxi
minun Poicani istuisit/ yxi sinun sikiallakädelläs/
jatoinen wasem allas sinun waldacunnasas. Niin3Esus wsstaten sanoi: Ette tiedä mitä te anot- l

Lllilij la/



890 Evangeliumie
ia/ woittÄcoiuodastnCalkm/ jongammunpiiz
juoman? Ia castetts Uä caslella /

fletan? Hesanoit hänille: Me ipoimma. Hänsanoi heille: Minun Calckini tosin te juotta/jasillä
easiella/ jollaminä eastein te <ast,etan : 3Maistua minun sikiallakädelläni/ taicka wostmalli/

oicminun andamisellani/ mutta jviliestonwal-
misttttu minun Istldäni.

Rucous.
Trr» lumal<lTniw"tl<n,i! IsH/jora etarmchlOnntst.U^HinnssinoalaPoieas/ woanannotthänenensist risi!»
c.w!kN'Nft «la / ia sijttehänen sanomsttsman cnnnions

in3«; EctH c^«ckt Cl» ifiityt näin bsntn <,st<l<ita,is ftiilalsil,
ja häncn lultstt : Mutta «tten «e ristii j»
wichoin l«lt>n fZrfiä / a sil« sinni»
s«yomhlt»lnd«, l«np!n«as/ «tss " eiiä PyhHlls Htngellst
w<>hwista!<!t/cNl«kin.'isia w«sioi»käymistä «ahw«l!«nscM
jro!n«man / j« nhd<n tNtwtjlisentolwen ca»tca fin» mltss«il<
s«n cunnlas/ ijancnicklsto anluutta olna »dolt«m«n/Am«u.

P. Berwlin Päiwänä.
M <3»'^««/«

R<jnc»in P. A«dr««x«nziuPiiiwius-,
Epistol«ou »ijncutn P. T>o»axes,Kl» Pz,«äns.

Evangeliumin tinoitta P.'lueas
EvanÄll. C<lP. >2.s

aicantuli heidän walillensrijts / cuca
'Vheistä suurin piti oleman. Nijn hän sanoi
heille: Mailmalliset CuningatwaMdzewat ja
waldamiehet cudzulanarmollisixiherroixi. Muto
ta ette nnn/waan jocateistä suurin on/se olcon nijn-
cuin nuorin; toca ylimmäinen on / se olcsn
niincuinpalwcha.
joeaatrioitze/ taickasejocapalweke? Eikösejecs
gttisidze ? Mutta minä olen teidän kestellänne
njzn.«in vallvelig. Muita tt olstta ne / jotc^
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,mnun kiusauxisani minun cansani pysytte: Ia
M äMdanteillewaldacunnan/ nijncum minunIsäni sääsi minulle: Että teidän pitä syömän ja
juomanminun pöydälläni/ minunWaldacunna-
fani/ jaistuman istuimella / ja duomidzeman caxi-
toistakymmendäljraelmjucucunda.,

Rucous.
In»al« Taiw«li,nen Isa/joca sinunVeuraciln»U)dasolel nsc»il<s!ll«paw«ljolll« lai?j»!llanu</ j»lcasinunOonns »v«l««V«l / j» lbmlsistc smu.". lnn»osi»ill»!»!tta«

!««</ n«jn että he sim-n pllgosa» ««eld« Mtta>v«</ jalEsu.
Mllncotlem i a si,

nuo/ hallldze caickia se«call»!siapalt»elj«tl«ePyhäVa Hen?zllläs/he<dänw!rcllns«lna wlriifi <ef<»än/«tt«lHeahneu.
den/ylpeyden iamuull pah«nino<,ln c«»tla
tyrl/ jawlrasans htc«ttj«latftaxitulls/ että finnnNalda,
tunlas matatsin/jss Perlllen cullstttl«tfin/A«en.

P.MattheuxenPäwänä.
Nijucuin P. AndltnxenginPaiwäns:!

Epistolan kirjoitta P.PawMApost.
wAcrat welitt/jocaidzelle meille onArmo annet-

Chrisiuxen lahjan mitan jälken/Sentäh-dm hän sano: Hänonylosasiunutcorkeuteen/ja
enfangiudenfanginwienyt/ ja ihmisille lqhjoja
mdanut. Mutta st cuinhän ylösastui/ eiole mi- *

mmuu> cuinettähänenn?tännealasastui/l,lim-
M!ftn maanpaickoihin?locaa!asastanut on/hänWsejoca caickeinrcnwastenpäälle astui / että hän,taickl täyttäis.

Hän on pannut muutamatApostolchi/muuta«»nm Prophetaixi / muutamat Evangelistereifi/
Muutamat Paimcnixi ja Opettajixi. Että Py- ,hat wirggn hanaitut olisit / cautta .

. Lllv Ch«is



Ehrisiurenruumis raketuxi tults.SGenasticuin
ne caicki yhdencaltaisten uscoon tulemma /ja lu.
malanPojan tundemiseem jatäyvelliferimiehexi,
jocaräydellises Christuxen ijän mitae on.

EvanMumin titjoitta P. Matth.
,<. , Evangel. Cap. y.

aicanMwilEsus sieldä ohidze/la näki
lstuwan tullihuones / nimeldä

Matcheus. Iahän sanoi hänelle- Seura minua.
Niinhän nousija seurais händs. Ia tapahdui/
bttälEsus atrioidzihänen huonesans/ cadzo/nijn
tulimondaPublicantjasyndistä/jaatrioidziilE.
suxen jahänen Opttuslastens cansa.Eojca
seuret sen näjit/ sanoit hehänen Opetuslapsillensa
Mlxi teidän Mestarin syö Publicamin ia syw
neisten cansa? C«stalEsussencuuli/ sanoi hän
heille: Ei terwenarwidze parandajata /

sairat.Laupiutta minä tcchdon/jaen uhria: Sillä en mi«
/ m«ttasyndi-

sitä pawnmxeen.
Rucous.

JumalaTalwalllnen Iss/ jeca meitäS«M
sinunWald«cu«das cudzunul olet /josa syn»«!»

"^andeflsaaminen/ ja calckin«<»tnarmojal«upm<en/
M«rucoilem«a sinua/ m«ldä»»sy»änds« Pyhällä Hengtl-
las walalstwan/ että m« »lelclläm/ nijncutn Matchtxs/ fl>
nuu än>äs seuraisim/syndiF c<mt»isim/ siuun aimolhls l«<
wa!fim/j« ljancalcklsen anluuden/lEsuxeu ChltfiMNM«!«
hän HErram cautta/periä saifim/Amt».

P. Mickelin Päiwänz.
caickiwaldlae/ j«ca sinu»kästttZmclttomös!«!!>

/ ylttsin«u pyhä««n»«lis «ftttanul/ «alt<M



,M«ös ljoncaicklstn auluden puolesta pnl.veleman/anno
g TaiwalllnlnIsa / sinun«r»os / eecä m« heidän palivelu,
«ne caullo taidaifim »«idän «ihoNl,stn/pah«nhengen/hä»
nenjuonmsia pahueens cans/ «lchullistst woitla. Sinun
«ll«»Potcas/:c.

Epistolan kirjoitta'P. Johan. Apost.
häytnllmestpsKtrjaftns/ Cap. il.

sota tapahdut taiwaas/Michael js hä-?
MnenEngelinssodeitDrakin cansa. laDra-
kisodei/ iahänensEngelins. laeihewoittanet/
M heidän sians enämbi löytty taiwas. Ia st >
suuriDraki^sewanhamato/joca Perkelexi jaSa-
tana.ri cudzutä/ oli ulosheitettv: loeacoco mailmH
piirin wiettele/jahän oli nM päälle heitetty/ja hä<
Mngelins olitmyös hänen cansanssmm heitetyt.

lammaeuulin suuren anentaiwasa sanowam
Nyt on autuus/ ja woima ja waldacunda / ja
wäki meidän lumalam / jahänen ChristuxeNs/
että se on ulosheitetty joca meidän weljtimms
päälle yötä jäpälwä Jumalan edes candoi. Ia
he owat hänen Caridzan weren mutta woittanet/
jahänen todistuxenö sanan tähden/ jaeiheheidän
hengens cuoleman asti racastanet. Sentähdcn
te taiwat iloiicat / ja jotca nissä asutta. Woi
maan jameren asumille: Sillä Perkele astualas teidän tpgonne/ pitäin suurta wiha / tieten
hänelläns wähänaica olewan.

OHErralumalcuin<aisi/pag. 573
Mun sielun fijtäHErra/1« hänen/ pag.'4la
ArmonlijtonEngel/HErran/pag. f'9

Evangelimnin kirjoitta P. iMtth.
Evangellsta/Cap.i».

tulit Opetuslapset lEsuxen tygsi
: Cucg on, suurintaiwan Walda-

893la Epistolat. ?^z
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eunnas? Ia lEfus cudzui tygsns lapstn/asettisen
heidänkesteliens/ jasmwi: Tftisestmmäftnon
teille: Ellet te käänny jatule niMuin lapsen »ujn
yttt taiwan Waldacundaan. Joca idzensalmda nijncuin tämä lapsi / se on suurin taiwan
Waldacunnas. Ia wcsholhoyhden sencaltai«sen lapsen minunNimeni/hän holhominun. Mut-
ta jocapahenda Oden näijH pienimmist / jotcau<
scowat minun paällem/ pammbi hänen elis/ M
myllyn kiwi r,ipustettaisin hänen caulaans/ja upy-
tettaisin meren sywyteen.

Woi mailmalle pahennuren tähden/sillä pahcno
nuscummingintule. Woicuitengin sitä ihmM,
jonga cautta pahennus tule. Mutta jossinunkä-
ies/ taicta jalcasvahenda sinun/ nijn leicka sepeis,
M heitä pois tyköos. Parambi on sinun elämän
«'.iduwana mennä/ taicka rajarickona/ cuinsinulla
eliscaxikättä/ jacaxijalca/ jaheitetäisinijancaic-
kistn tuleen. lajos sinunsilmäs pahtnda sinun/
nijnpuhcaist st ulos/ia heitä pois tpköös.P<><m<>
hi on sinun elämään mennä silmäpuolla/cuinfinub
la olis csxi filmäla heitetäisin helwetin tuleen.

Cadzocat/ ettet te cadzo ylönyhtMn näistä M
nimmist/sillä minä sanon teille: Heidän EMlins
taiwais/ näkewät aina minun Isäni caswon/joca
on taiwais. Sillä ihmisenPoioa M autuaM
kemän sitä cuin cadonnut «li.

Rucous. !
kijtäm sinnoHErralumalo Talwallinenlsa/finun

edestä/ etläiolet>
elseit»yut pyhät Engell« meitä w«ttl»t»zem«n/ i»

Perfelen pah»tlba ju,«tlda w«rj«l«man / j« tueollemm»
ji,!U«/ »olatstmi!» «c<dan syda««nPyhe-lä HenZellas et.

lö V? sinun pllgoslls pysylfim/ j<l en sinun mlMsrlckM



«oan talcklmW< m«ttä«l«hduta<sim/että sinun
pyhät EnKelis wattiotdzewat meltä ja «eldän omlam/ ja
nijn mllbau pijrtttäwac/ettelPerfile eikä mmlma meitä w«<
hillzoltta taida/että utjncutn synoeinanbexr famine» jatjau»
«ickinen elämä oumelllt Chrtstuxen caucl«>. luwaitu/ mah»
l>«is mnös meidi»ruumtn j<»calcki mitä «ellläon/ liuu» pyi
hiin Eugtllltts cautta fu»j«ll«l j«warjMt olla / Amen.

,
P.SimunanjaP.ludan

Patwäns.
colleÄa Nijnculn P. Anoreaxcngin P«iwä«z»

Epistola nilncuinP.lacobwgm

Iloitcat nyt löhso atcan/pag.stzl.
Evangeliumin kirjoitta P. Matth.Evangll. Cap. 10.

lähetti lEsus ne caxitoisiakyMs
jafani: HMmengopscanainteille/

ja Samantanein Caupungeihin älkät mengs:
Mutta mengät parammin cadotettujn lamma-
sten tygs Israelin huonesta. Niin mengätja saar-
mcat/ sanoden: Taiwan Waldacunds on lä-
hestynyt. Kipiöitä tehkät terwexi/ spitalisia puhs
distacat/ cuslleitaherättäkät/ perkeleitä ulos aja-
tat. Lahjaxi te saitte/ nijn myes lichjaxi andacat.

Ei teidän pidä culda / eikä hopiata /, eikä wMpitämän teidänwysllän/eikä ewss säckiä matcalla/eikä cahta hametta/ eikäkengiä/ eikäsauwa:Sillätyömies on ruoce»n< ansainnut. Waan cuhungs
ckanäns Caupungijn taicka kylän te menette nijn
UMt/ cucasijnäonotsUinen/ jaslcatslMW
hmasti cuin te lähdette.

Muttacoscatehuonestnmenette/ nijnterwet-
«rat sitä / jasanocat: Rauha olcon tälle buo-
Me. I<l jos stbu«neon«tollinm/ mjntulcan

Gdm,
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teidän rauhan hänelle: jolleihän ole otollmen/nljn
teidän rauhan teille palaja Iacusa ei kengän
rupe teitä wastan/ eikä cuule teidän sanojan/nijn
mengat ulos niistä huoneista/ taicka sitä Cau-
pungisia/ ja pubistacat tomukin teidän lalgoi-
sian. Totisest sanon minä tellle: huokembi pitä
oleman» Sodoman ja Gomorran maalle T>uo>
miopäiwänä/ cuin Mi Caupungille.

Rucous.
sinus sinunPoli

mc rucollemma sinua/ anna Pyhä Henges mnoäii
sydämthim/tttä hä» metsä «iklan jaCynWisenrackauten
sylytäls/ja meitä caittst cuin sitä wastan'«n/armMst
»arjells/ »«hplstals myy< ja lohdulals mettä calckmaistl
wastoinkäymlseS/ cuin sinunGanas tähden meidän päil-
l«m tu«atatta/että lnrtmwalisest sinun armeosjasanaas
meitäm turwajsi»/ja sekäPerkele» »tlä mailman pahude»
plsncsstiotsim/ SinunPoicas/ oc.

Pyhäin Miesten PäiwHnä.
co!i«a,.

Jumala/ «e rucollemma sinua
tä paramdaan «lämään Khoitl«ts/ja e«cä »ljncnln hei-
dän muistonnspidämme/ mahdalsimme myös uscos ja hy<
wisä löisä heilä<eurata. Sinun rackan/ «.

Epistolan tinoitta P. Ishcm.Apost,
Ilmestys Kirjasane/Cap. 7.

päiwinä/ näj in minätoisen Engelin M
coitosta ylostulewan/ jolla oli cki>

wän Jumalan sinetti. Ia hän huusi suurella
ilnellä niille neljälle EngelM/ joiden maata ia
merta oli annettu wahingoifta/ m sanoi: alkät
maata/ eikä merta/ eikä puita wahmgoittaco/slj-
henasti cuin memerktdzemme meidänHumalam-p« xalwtliat heidän «dzisans<
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Ia lyinil cuulin että merkittyin lucuoli sataja
tuhatm/ jotca caickein

lasien sucucunnasta merkityt olit:
Juvan sucucunnasta/caxitoistakymmendä tu-

hatta merkityt,
Rubenin sucucunnasta/ caxltolstakymmenda

tuhatta merkityt,
.

Gadin sucucunnasta/ caxitolstarymmendä
batta merkityt.

Asserin sucucunnasta/ caxitoistakymmenda tu-
hatta merkityt.

Nephtalin sucucunnasta/ caxitoisiakymmendä
tuhatta merkityt.

Manassen sucucunnasta/ caxitoisiakymmendH
tuhatta merkityt. .

Simeonin sucueunnasta/ caritoistakhmmendä
tuhatta merkityt.

Lewin sucucunnasta/ caxitoisiakymmendä tu-
hatta merkityt.

Isascharin sucucunnasta/ eaxitoistakymmendH
tuhatta merkityt. (tuhatta merkityt.

Zabulonin sucucunnasta/caxitoistakymmendH
Josephin sueucunnasis/ caxitoistakymmndH

tuhatta merkityt.
- Benlamin sucueunnasta/ caMistakymmen-

dä tuhatta merkityt.
Sen jälken näjin mins/ja cadzo/suuri toucko/

jotaeiyxikän lukee tainnut/ eaikista pae-anoista/ja
sucucunnista/ja Ennftista/ jakielistä/ stisowan i»
siuimen edes/jaCaritzanedes/ Walkeilla waatteil-
la ptietetut/la palmut heidänkäsisäns.lHhe huusitsuurella «nellä/sanoden: Autuus olcon sille wca i-»
stuimMjstu/meidänlumalallemjaCarjdzalle.

2«
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Ia caicki Engelit seisoit isiuinda ymbärms / lawanhimbitaymbärins/ jan.'!jäelä!!idä/
geisitcasw,aillens iliuimenecem/ jacumarsitlu!malatajanodm: Amen. Siunaus/ jawijsaus,
jakiitos/ ja eunnia/ jawäke»yys/ ja
meidän lumalallem/ ijancaicklstsi/ Amen.

Hkrr« cuca sun »«jafts/pag.4sl.
Chitstem«tt««» «vapahtaja/ pag. zzz.

EValtgeliumin kirjoitta P. Match,
kvangel. Cap. f.

ylss wuorelle/ja cuin hän oli istunut/tulit
häneOpetuslapsenshsnetpgons.Nijnhänawais
suuns/opettiheitä'/jasan2i:ÄutuatowathenMi!>
setwaiwaiset: SiLäheidänontaiwanWaldll"
cunda. Autuatowatmurhellistt: Siliäheftl,-
watlohduturen. Autuatow«tsiwiät: ,SDhe
saäwat maan periä. Aumat qwat jotcaisowat jg
janowatwanhurscautta: Sinäherawitan. Au.
tuat owatlaupiat: sillä he saamat laupiuden.
tuatowatpuhtat sydämesi: Sillä hesaamat
dH Jumalan. Autuatowatrauhantckiät: Sillä
ne pitä Jumalanpsij/i cudzuttaman. Autuat ö<
watjoita wanhurscaudentähden wainotan: sillä
heidän ontaiwan Waldacunda. Autuat
te/costaihmifttpilckawatjawainowatmtä/japm
,huwat caickinaistapahutta teitäwastan/ walch
dellenminuntähten. Iloitcatjariemuitcat:Sillil
teidän palckan on suuri tluwas. GiUä näin hl
wamoislt Prophetaitajotca teidän edMnolit.

Rucous.
lum«l«3ai»a6l»e>,lsz/sinz jo«afinun al««»!<
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Mtautuuden waltcappalet anuolllsesimeille ilmotttanu:
M: mcrucoilemma sinua/ walaist m?ldän sydämen Py«-
MhenKcllas/ että me caikella ahkerudell nicitämntjsH
»»lj°tlil!tslm/ tämänm.U!Ma > p.chutta särsiivälllsest kärsi»sim/jiwijmel» sinun tyfönas tsttwas suuren palcan käsität,
sim/ Tämä metll» suo/loupiäsja armolltnen HErra/Mn»
i«cka>> Po!ca« lEsuxen Chrlsiuxen meidän HErram caut«
<», ioca pnnä sinun ia Pyhän Hcngencsnsa elä ul hMdze,M<Mtst/ A»."».

Rucous rpairvmH

/sliule HErra Ikmala modän rucouxem/ jstca noylast
rlcoxemja synoim sinun e»csäs munustain/

«las melllearmollstssanna«sit s ka synult anbext ttlä myös
rouhan/ Simm rack-ir, «V,'<cas

ikpistHlan kirjoltta P. Jacob
, Avosiolt/ Eap f.MAckatweljet/tttnnustacattoinen toiselle» tei«

rutoilcat toinen toisenne
stä,että te tenv,et olisitta: sillä Wanhur»stanRucous woi paljo/costa setotinen on. Elias

olnhminennilsa haluisa wicapaä cuinMekin/ hä»nicoili etteipitänyt sataman/ja ei satanutta maan
päälle colmena wuotena jacuutena cuucautena.
Ia hän taas ruloili/ ja taiwasattdöi sateen/ 'ja
«M caswoi hedelmän.
.

Rackat weljeni/ josjocu teistäermstotndestjä
!«cusenpc,lanttais/ st tietlan/ että jota synneisen
Mistäpalautta/ se onwapahtanut sielun tuole-Wsta/ja peittHsyndein paljouden.

Jumal tattvaftl.avywä/ pag. 6ss.

aican, sanoi lEsusOpttuslapsillens:
, teista on ystäwa/ la mene Mol» yöstä ha-
< ntn tygöns/ji». sane hänelle: ystäwän/lainac mi:
' Mmm nulle



nulle colme leipä: sillä minunystäwän tuli mattllstminuntygöni/ jaei minullaole mitä
hänen eteens. lahänwastahuonestans: ali mj.
nuawaiwa/ owionjvsuhettn/ ja minun laMminun cansani macawatt jaen minä woi nosto stnulle andaman. Minä sanon teille: ellei Hz»nouse la anna hänelle/että hän on hänen ystävä

hän lllitengin hänen ahkerudens tähl>«nouse/ jaandn hänelle nijn.monda cuin hänwwidze.Nijnmmä myössanonteille: anotat niin M
annetan / edzitätniin te löydätte / colcunacat»»>»
teille awatan? sillä jocainencuinanelse saa- j«
jocaedzi/ se löytä; ja jocacollutta/sille awam
Cuca teistaon se Isa/ joldapoica ano leipä/ o»,
daeo hän hänelletiwen? eli jos hän ano cala/ «»>

d»co hän hänelle tärmen? eli joshän ano M>«
andacohän hänelle Scorpiönin? loste/ jotc«f«l.
hat öietta / taidatte hywiä lahjoja anda teidän lap>
sillen / palio enämmin teidän taiwallinen Isän/O
da pyhän Hengen sitäanowaisille.

i?-//^.
HErra Jumala/ jinga edes caickein si)dä««e!V»flI«

caickein omatnnoswärift / armahda sinnoecOketnpäälle cuiu syndlänscatuwat: ja par»n»acMH<l'
»an haawans:eltä nijncuin h» o»»l caickijnsynnzchinwiol'
liset/ettei yxttä» olis myös sinun»rmoftas osatöin. Ei<
nu»Polcas/lc.

Nämät <eurarvai,et<anat kirioitta p.
JeremiasPropheta/ Cap. 14.

HAOi .HErra/ meidän pähattecom owatse»
ansainnet / mutta auta cuittngulff

nun nunes tähden: Ma meMn cowacorWslt
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dem on suuri / tuin Me slemma ollet sinua wa>
stani sinähletlsraelinturwa/ )« auttaja hädäs.
Misolttnijlnculn muutalainenmaasa/ ja nijn»
luinwieras' yöty? Mfis
tletnijncmnSangan/ jocaM pelcuri ? ja min»cmnwälewä/joc» eiauttatalda? 'Sinä olet cui«
tmgin meidän seasam HErra/ jame nimitetäu
sinun nimellas/ älä meitä hylK

ylhäll raiwas/psg.
EvMgeliumln kllwltta p. F.ucaS

Evaug l. Cav,

Allhenaican sanoi lESUS heille
v3xen/ että aitta tule ruwilla eikä wäsyä/ ja
sanoi- yxiDuomari oli vhdei Caupungis/ joca
ei ptljännyt Jumalaa/eikä häwennyt ihmisiä.
Niin oli mytzsnxi lesti sljna Caupungis/ joca m»
li hänenwgönsl sanoden; >auta minuariita wel°
jeldäni.la tihäntahtonmcan.Mutm wijmein O
ne hän idMns -. waicka en minä luMalata pelkä /

engä häpeihlnistä/ cuiteugin että tämä lesti waiwc»
minua/ tahbdn mwa hättda autta/ettei hän tulis j«
nurists Minua.

.NijnHCrra sanon cuulcat mitä tä,nä wäära
Duoiuarisano: Eikk stä Jumalan pidäls häucnwalituiwns auttaman l jotcayötäla päiwä han»
dahuutawat/ pibäistö häiten sitäkärsimän? Mi»
W sanontnlle/ hän autta heitä pian. Cuiten»

gin cosca ihmisen Poica en mlewai löytam»
tö hänuscolnaanpääldä^

901juEpistolat.
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Catechismus.
Mikä Ca echtsmuso»;
on coco Christillisen opin Summ«/lyhMism päcappaleihm kysymysten,,«

waftaustcn cansa.
Cutnga mvlida Cappaleeca Catechismuxeft en;

„
C»si. ,

Jumalan kymmenenKästysanat.
ii. Uscon mlnulstos.m. meidän Rucous.
iv. Casten Sacrmncnti.
V Rippi eliSyniun päDs.'
vi. Msnn Sacrammn.

ne cntziltiw?
Chrisiillisen dpinPääcappalexi.

Sentchden nijhinon coonu se coco ChriD!i<
nen oppi/PropheminjaApostolinen kirjoitusta.

Cuca ensimämen ChrlMsen«pin<

JumalanKymmenen tästysanat.
L>,s ne?

Minä 'olen sinun lumalas:
i. Gi sinun pidä pitämän wltraitalumalol'

ta/ minun tdtsani. <

11. Eij sinunpidä tuchan lausuMn sinunH^t'
ras lumalas nune: Silla ei» HErra pidä M
ranqacsemata / jota linnennimensturhan lausu.

l z». Maista ettäs pyhität lepopaiwan.
IV.Kunnioita sinun JM jaÄitis ettäs ollsit

pitkäiällinen lnaan päällä.
, V. En sinun pidä, Tappaman.
vi. Eij sinun piN Huonntekemän.



Caeesnsmuk §c>;
>^

VIl. Eij fmun pidä Varastaman.
vii!. «sij sinun pidä Wärä todistusta

nm sinun iähimäistas w astan.
!X. Ei) sinun pidä pyytämän sinun lahimäises

Huenetta.
X. Eij sinunpidä hinwitzeman hänen Emändä»

MPalweljatans/PalcapaijcanseikäCarians/
tli luhtanS / taicka muuta cuin hänen olllansa on.

MlngätZhden Cateckismusalj-tanKässy sanoista?
ScnHden ena ne i!moiltawatSyNnit/ja saalia-

M Ihmisen lynnm tundoon/ ja jos Evangelium
MonqM Hedelmän meisa tckemsn/mjn pilä iä-
ti msistaedcspandaman/jastn caultajohdalettaman

' synnin mndoon. ,!

MIM luwtllan lafiyl ow«t?
Jumalankästyt owat Jumalan iäti/ jaeltukym-

'MttenlWy Saanan.
Cuca «f kästyt «„ antanut?

Itzt Jumala caickiwaldtas.
Cusa?Sinain Wuorclla.
Cosca?

Wijdenden.kymmendenäPaiwänäsij«ecm'nls-
Ml!u«nsa ulqosiäM Egyptin maalda.

Kemn cautca lumola «e annot?
. Moscxen caulta.

Cuiugn ja millä muodolla hän n, onnndanut?
, Pitkäismjylinän/TulcnlcimauM/ ja Vasu--M äncn eansa.

Mri 7vum:l>l «äld»!nmerckcinc«!,sa«nnot lain?
Että hän sen canfa osvtaist iain woiman wir-

Mnimittäin/että han ilmoitta synnit/japauhqlH-,
mistuomasa tunncft/ mjnmin PiMncn: ,Ia
»Nlncuin Tuli pala Idmiscn Sydämestl.

Mi'<n<;ä »e kästyt olit tirjojttlnt?
Eahtctl'. Klwisem Taulun. <s«css



Zuca ne on kirjoittanut?
Itzelnmalacaickiwaldias/omanSormensacansä'Mitä m ftwlstc Taulut merkltztwät i

Ne merfiyewät Jymisen Sydämen cowudcn!/
Jumalan wastan: <vftälitin että täjty Ea?
nat pitH «nm wahwana pysymän.

Enmq» monen osaa» «K Tanlnn
C^hteen.

Mli nijn?'
ScntMdel» mä Jumala on m itzejaconut cch

lccn Laulun. -

Mmqä tä!>dtl, hän ne caftten Taulun klrioitti?
SäntHden että ne lhmisildä cah«-

laisen cuulaisuden/ sisällisen ja «lcpnaisen/lumala-
M)a iahimälstcl wasian.

Cninga monda täffy on ensimäisess Taulusa?
Colm.

i. Eij sinnnpidä pitämän wieraita Jumaloin
minun edesäni. ,

n. Eij siuun pidä Turhan lausuman/ sinun
HTrras Inmälas ninu- .

111. Muista ettäs pyhuät lepopäiwän.
>.,itt i nämat a' t oprllawn:

Neosonawat/cumaa meidän pitä racafiaman
lumalam / jahällda oikeinpalweleman.'

monoa täsiy gslä toisesa Taulusa on?l
Seiyem^n.

I. Cmmioita sinunIFs jaÄitis/ ettäs olisitpickäi-ällilun BZaan päällä.
li. Ett sinun pidä Tappaman.
m. Eij sinunpitä Huorin tekemän.
IV. Eij sinunpidä Warafiaman.
V. Eij sinun pidä wcMtodiswsta sanoinan si«

'nm; lähimäiftäe wastan.
vi. Eil sinunpidä pyytämän lähimäiseslHu<"

«että.
.vn,Aj
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Vll. Mi sinun pidä himoitzeman sinun lähimäi.sesEmaudä /Palwelia/ Palcapijca taicka Carja/

e<i«itätän muuta cuin hänen omansa on.
»itä nan öt Kässnt opcltawal.

Ne osottawat cuinga meidän pilä racastaman
!nMniähmäisiäm/jabändäwastanmcitämkäyl<

i. Kästy.
Enca Ensimä<n«n Kästy on?

Minä olen HErra sinun lumalas. -Eij sinun
Mpitämän wieraitalumaloita minun edesäni.

> Mt,ä Jumala tämän käskyn cansa lahlo?
Tämän cansa Jumala tahto meitä estä Epäju-

malan palwcluxefia/ jatchw että meidän p«'tä hän-'.bäamoalapalweleman/pettämän ja racastaman.Cuin«a P. lucherus tämän Kästy» »laosloimilta.
Meidän pilä pettämän jaracastaman Jumalala

ylitzen caickein Cavpaldcn/ hänen päällens Uscoman
Murwaman.

C»in«,<l monda Oft tasH Kastysä on?
Caxi: Esipuhe/ jaKästy.

LucastEsipnh-on?
Esipuhe tämän ja caickein muitten Kästyin

Me on tämä: Minä olen sinun HErraslu-malas.
Mitä Jumala näibm sanain const tahto?'

Näiden cansa hän eroitta itzens raitista luondo-,
Cappaleista/ ja waristä Inmaloista: ja anda «cIF
.M hän on se ainoa totinen Jumala/ jota meidän
M palwelcmä/ ja paitzihänoä/ eij ole yhtätän muu-
ta luMtckM.

Cuca ensimalnenWyon>l
Eij sinunpidä pitämän muita lumaloita mi»

nunedestni.Cittca « wierät Jumalat owat?
Ne cum Ihminen itzeylösajalttle/nijtäpalwe.

M mm4 le ja
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le ja rucsile / nijden pällen uscalda ja <urm'

Mllä lumcilg täsH Kastnsä waott'.
Phtä wahw,a usco hänen päällens.

Mitä Jumal» tasa ficldä?
!EpäustM ja caicki Epäjumalan palwcluret.

N. Kafty.,
Cuci toinen Kiz?y on?

Eij sinunpidä-turhan lausuman sinun HER<ras lumalasnime: eij HErrapidähän-
da nuhtelemat/ ioca hänen nimens turhan lausu.Mttä lum«la tämän Kästvn «»rsa cahto?

Tämän'cansahän mhw asetta ja hillitä meidän
Mclem/ettemme sitä wärin täytä/ eikä sen cach
Jumalan P. nime turmele.

Culn.-a P. iuch?rus tä nan Kästnn ulaos telmitte ?

Meidän pnä pelfämän ja racastaman luma!<!<
<a/ ettcm me hänen Nimenscautta kiroile s eii wA

. tin wanno/ engämyös sen cau«a Noidu/Wachcttcle
cli fcmnpetä: Mmm että me cmkisa meidän hä<
dijämja lustijam sitä auxcm huudam/ rucoilem/
kijtäm ja ylistäm.

Cuinqa msnda Oft t«sä Kastysäon?
Can/ Siina ensimäiscsälumala tieldä/ ettei mci<

dän pua hänen Nimcns turhan mainitzeman. Toi-
sesi hän uhca/että hän f»hw rangaista/ nijtä M
häncn Nimcns mrhan wainiHewat.

MM Jumalan Nimi on?
Itze Jumala caickiwaldias hänen olcmistsansja.

lahdösans/ nijn myös caicki se hywä cuin hänestä
manman/ja cule hänen cunniaxens.

Jumalan Mmlturhstn mainltan?
Costa sitä pllcamn/ naurclan/hänen P. saMNs

wäärin opctctan / sen cautta Noidutan/ wäärin
Wanno','n/ Waiheicllan/Kiroillan/ jc.myös ia-
illiset ja crci.-tWalatsärjetän.,

'äsä Käikys waoti?
Että m ehädäfä jacatkefttus casasitä auxem h>!«<

dam,tijt äwme ja cunmoicammc. l ui-Kasiy.



Catechismus.' Jo?
111. Wsty.

Cvca colmas K«sty on>
Muista ettäs pyhität iepspäiwan.

Mitä lum l Kasiyn canst lal>l? ?

Tämän cansa häntahto yllMa piläSaernawp
M/ja JumalanPalweluren/ jawaan mcitä hä< .

nm P. sanaansa cuulcman. '
suinga P. tämätl Köstyt, nlgoslliimitla?
Meidän pitä pelkämäilja racast«lnanluwg!ala/

<«cn me Saarna ja Jumalan Sana' nlöncadzo/
mutta sen cunniasa pidämme/mieklläm sitä culcm'
me ja opimme.

Nlkäl?popäl!va e,? ?

On se seitzemäsPäiwä wijtosa / jonga päiwän

zja/ja cocon mlcmmc cuujemanlumalan sana. .

Cucalepopällval! on säälinyt?
Itze -Jumala caickiwaldias joeafa>?o: Cuusi päi-

wä pitä sinun lyötä seitzemäs päiwä on
sinun HErraslumalas lepopäiwa.

st cutzuian tlpcpa waxl?Semähden että Jumala lewckleli hanens fcitze-tNänncn Päiwan palla ja pyhitti sm / sittc cuin hän
cu«den päiwan sisällä oli luonut Taiwan jaMaan
jacaicki nntä nijfa on.

Culngn lipopälwä oiketuPyhiletän?.
' Costa JumalanP. sano. puhlast opetelon ia wa-

sion oletan / sen jälken elämä käylelän/ja caicki Mail-
malliftt Tpöc ja Astarettacapmn pannan.

Cumqa st luimellon?
Costa sen päiwän päällä'Tystä lehdän ja har- ,

«voin Kircosa t.iydän/ Jumalan jana ja Saarna
yloncatzownja laistasia euullan.

Nlttä Jumal.- 'äsä Kästvss wa«ti?
Tämän canft l)än täKc/hänen Sanans jvisusii

.l«ull«/kättt jasen jälkcyelsmäm täyltä
Mit»
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MttHhäntäsäkltldä?Caicki Mailmailistl Työl/ jahänen P. lsanansyloncatzen.

IV. Kästy.,
Cuca Neljäs Kä,?v on?

.
Eunnioita sinun Ms jaÄitisi ettäsolisitpv

kaiMnen Maanpäällä.
Mi,ä Jumala lämän Käskyn canst tahto?Tämän cansa hän tahto ylhM pitäjä holhoam<i<dän Wanhembitam/ men me heitä y!öncatzo/mw

m pidämme heitä cunniasaja.olcme heille cuuliaisec.
Eutngo P. imberus selttlä?Meidänplcäpelkämän Jumala

ta / nijn etten me meidän wanhembitam/ Esiwaldam
ja tsändiäm ylöncatzo/ engä »vihoita: Muna pidäin-
mc heitä cunniasa/palwelem ja cuulemheitä / mca<
siam ja pidäm heitä Silmäimedes.

Mingä lähden tämä toinenTaulu aljetan tästä
.
Kästystä?

Sentähden M/ nijncuin' mejälken Jumalan/Isäldäja äicildä oleme juurimmal hmvät Työts«;a<
nel: Nhn pitä myös meidän jältenJumalan htil<
le suurimman eunnian tekemän.

Cuinqa nwnda Osa täsä Kästysä o»?
CM r. On kästy että meidän Pilä cunnioitta<

manlia ja ?Uli On lupausettä nijdenpitämä
nessymän ja oleman pllkäiMilet maan päällä/jolca
heitä cunniasapitäwäl,.

Cuingas ne Stinat ymmärrät?
Että heidän pleä rauhasja lewos elämän ja saa-

man hywästisiunauxen.
Cutca meldanlsäm l» ä!ttm«!vat?

~ Meidän luonollisttWanhemmal ja jotcaWan<
tzembain siascv-owät. 2. Esiwaldam. ;. Sama»
michet. 4. SHoulumtstam. /.
jaEmändä. 6. Caicki wanhat Ihmiset.

Mikä M clMi.ioltla Isä l« äitiä ?
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On tM että he o»at Jumalan lahjat ja senede.

jl.lJumalala kyttä/ heidän edestäniRncoilla ja heil-
lmcuuliaset oila.

Mlä Jumala täsä Kästys waatt >.

Cunniala/ nöyryttäja cuuliaisutta Wanheln-
bit« wasian. Mitähän fieldZ?

Plencatzetta m Wanhembitawastan,
V, Kästy.

C»caWjt»es Xästy ««?

/ Eij sinun, pidä Tappaman.
Vllä "Xuma e Kässyn cssnft tahto?

Tämänksssyn cansa Jungia tahto »arjella mei-
dän Ruumim ja Hengem/ettei ,)Mn pidä meille
mnhin«;oca tekemän Ruumin eli Heiden puolesta.'
tz,nos P.fulhetllxm ulostoimltue tämänKcstyn pöallt?

Meidän piläpclkämänja racastgman Jumala,
<a/mjnettem me meidän lähimäistä m/ Ruumin ja
Hcugcn pnolests wahingoitze / engä mitäkän wM
nM händä »vastan tee: Mutta että me händL
autamme jahsihomja Hengen hädäsä warjelem.

<suca mtlvän lähtmäiflmon i
Se min meidän apume tarwiye/ jsco se on ystck-

wä eli tundemaloin.
Nlilä fäsa Tappamlftncansaymmärretän?

Eij waiwoinMonainenMiestapM joeakäden
«iisa tapahcu/ millca myös sisällinen joea lapahtu
Wihan jawainon cansa.

Cyin<a Mtee t«ppo lapahtu?
i. Uleonaisen ttön eansa. 2. Wihan ja Wai.wn eansa. ?. Wihajsen Sanan cansa, 4. M-haiseMyMiism cansa.Mllä I»mzl« lasi Kästvss waml?
Rackauna/ Sowindo ja Psiäwyttälähimäisiä

»ostan.
Mitä Hz» tasa kieldä 7

Murha/ Miescappo/ Ma/ Wiha jawaino.
Vi.
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VI. Kästy.

Cuca Cudes Käsky on?
Ey sinun pidä Huorin rekeman.

Mitä Ium«lo tämä,, Kästyn canf» tahto? -

Rämän cansa Jumala tahto ylhällä pitä ja war-Ma Awiojkästyn sildyn.
lutherus tämänKaslyn ulgoslolmllti?

Meidänptta pelkämän ja racasiaman Jumalala/nijneftämeoleinapuhtatja tumalliset ajawxisa/pll<
wisä/ jaitzecukin hänen Awiopuolisiums

lacasta jacuuinasa pitä.
M»ä »ä'a Huoruden c<inftl ymwärrettan?

EijwaiwomulconMaHuorutta/joca tyoneaivsa tapahtu/muM myös sisälisee pahat himot ja halut.
Cuing-I Huorus tapahtu?

i. Ulconalscn tyon-cansa. 2. Pchan himon ja
halun cansa,;. Saastaisen puhcn jalaulun cansa. 4.Häpiäliisen käyttämisen eansa.

WttH Jumala cösä Kässvsä waatt? .
Pyhyltä jäpuhtautlaajaloxisa/ puheisa jatoisä.

Nilähäntäsälltldä?Saastaisutta ja caickinaista haureutta/ylön s>)s>
«Wä ja juomisia.

VII. Msty.
Cl»sa Scitzemas Kasty o«;

En sinun pidä Warastaman.
Ml;ä lamän Kästyn cansa tahto?

Tämän canstt hän tahto »varjella meidän C«"
Wm/rijsiamjaßaham.

Sanos P. ,lulh<ruxen ulaoslotmitus tämä»
Käskyn päälle?

Meidänpitä pelkämän ja racasiaman Jumala-
la/nijn ettctnne meidäl;!ähimäiscldäm hänen Na->
haans/että hanmTalunsa poisola/ eli jollacullawä»
rydäU isvetoxeiia lygömkäytä/ mutta että me au-

. tamc' HZihome jawarjekme händä/etta hän Calun»
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Mltätzsä wnrcaudtu cansa ymmärretä!? ?

Eij waiwoiil julkiWarkaus/eosca joculoisen Ca<
lunwarasta/ mutta myös calckinaisec petoxet.

Cutilga warcaus «apchtu?
,

i. Costa weu toisen oman sala poisotta. 2. Cosi
ta jocu olta wiselda jotakin wäkiwällalla ja wäry-
M ;. Coscahän toisen «Mnwalhella ja pefoxel»
la alans siatta/ 4. Coftajocu ona corcorahan ja
suuren caswon.

Mitä Jumal,, läsätvaM
Wamutta/eeca mewacudesa lneidän hieNm jawa-

Mm meitäm elätäm ja,amam ettäioze' cutin jäisi
omans pitä.

Mitä bän ,asäkleldZ>
Caickinäiftt wäärydet/ pewxet ja wätiwallal.'

VIII. Kästp.
Käsky on?

sij stnun pidä Wäärg todistusta sqnoman sinunlähilnäistäs wastan.
Micä Jumala laman Käjkytt cansa tahto?

Tämän cansa.luckala tahto 'warjclla meidän
Cllnniam ja hywan sanomam/walhclla ja tvääviä
«ndcita wastan.

Sanos P. lutheruxen ulass toimitus lama»
Kastyn päällr?

Meidän pitä pclkäman ja racasiamal» luma«
lala/nijn ette me walhettelemeidän lähimälseM
Ic/engä händä panettele/ eli sa<u>»'pcha
la hänen päällens. MuttawaWua hänen edestäns/
hywin hänestäpuhu/ ja caickipal hai»l päill käananr»

Mtii läsH wärän Tovtftuxcn cansa ymmarretän?
Caicki wäärät.,'candet / walhet / panecoxet jäp<v<

hl>t sanomat päälle.
WM waa, ä Todistus on?

Cosca iocu iähimäistns wäärin canda/
Mnn todista jawalhettele/ häudä palttttlle ja H3<»eo hMap sanemans lmmclt. MB
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Mlti Jumala «sn Kästys «««« ?

Totuutta / että me totta puhumme / iäl'Mäisen e<
desi ivassamme / ja caicki hacha:n säin kännämme.

.Mtta hän tasa fi^z,
Waltzet/wäärät candecl/pancloxe.7pchm ssimul.

izc. Kästy.
CucaYhl-xäsnästyon?

Eij sinunpidä pyytämän sinun lähimäW Hue.
netta.

MitalumxM KHskl)u tansa lab'o?
Tämän cansa Jumala tahto wanclla meidän

Huonem/Colomj« Cananom/ Taiom/ Mnam j<i
Manderem.

Mitä P.lucherus MH Kässystä stllo?
Meidän vilä pettämän ja racastaman Jumala

la/nijn ettemme sen D
ken seiso/eli pydä sitä meidän allam jongullmuoloi-
senwarjonalla/ nijncuin ftoikiudcn cansa lapah<
luisi/ mutta meidän pnä aucaman händä / ttlä hän
saisi omansa kijnni pilä.

Mlkätrsililso» tämä» ja Kä»

Seitzemäs Kästy kieldä Warastamafia <«!<«

oma: Mutta tämä kieldä himo.itzemästa sitä.
Mitä Hullnen cansa täsä ,

Meidäniahimäistm perindo/ Cow jaCMMiocha- <
nenTaloins Maansja Manderens.

Euinga se him» j» pyytäwys taMtu?
Costa Me Hlmöitzeme ja seisomme meidän iG-

maisenCodon jaCarcanon/ Taloin/Pellon/ M'
lyn/Metzän/Calaweden jälken ja pydämwe mcl-
Hanallam. .

M«t« JumalatzslKässysswaal!? , ,

Hän täste/ eltä meidän pitä auttamanmeidaniä'
bimäifläm/ettähän saifi pitäjä nautita häneomans. /

Mtähäu Mtleldä?
Hän kieldä pyytMäsiä meidän iähimälsmM<

«/.Carmnbta/ Maalal ja mandenca. X.K<W.^



„ 'X. Kästy. .

CucaKyVmcncs Käsl» on?
Eij sinun pidä himöitzeMan/ sinun lähjmäises

izmäudätä/ Palweliam/Palcapijca? Juhta/
Carjai taicka muuta cuin hänen omansaon.

Vlilä humala tämäuKässyn canft tahio?
Tämän cansa hän cahto warjella McidänWai-

«M/ iapscm/ Perhem/ Juhram ja carjam.
Cuiuga lulb<suscamä» Kastyn seltttä?

Meidänpitä peltämänja racaslaman Jumala-
la / nijn eltem me wedä/ eikä haucutttle/ meidän
Wmmäiseldäm hänenWaimons eliPmcollifians:
Mma parcminautame että hemahtawat olla alal-
IM ja tehdä mitä he owat welcapäät.z

Culnga uämäl «xt «ijmllstä Kasty croltllan
muista Käskyistä?

Wmal eaxiKästy osottawat Syltlun ja caikeft
pchudmAlqun/nimittäin Perisynnin. Mutta ne
mm Kastyt osottawat ne Hedelmät/ jdtta Peri-
synnistä ulZostaywatt cuin on Epäjumalan pal-
velus / wääräl Walat / Jumalansanan Plönca-
«omui/Murha/Huorus/Munaus/wäarä Todi-
stus/ja muut sencäldaiset Synnit.

VlitH Humala «ifä waati?
Että meidän pitä hoHoman ja aultMan meidckit

Wmmäifiäm/ nijn että hän hänen,waimons,«li
Puolisans / saisipuä ja na unta.

Mliähanlzsätitldi?Hän tieldä hiwoitzemasta jahaucultelemasia toi-
Mmichen perhettä/Juhta ja Caria.

Mitä lumzla calkiftO »slstä Kästylstä ftilo?
Mma HErra sinun lumalas/ olen Kijwas

Jumala/ jotaedzistelen Isäin pahat tegvt lastenMe tolnlandeen janeliänbeen Polween/ jotta
Minua wihawat. Ia teeulaupiuden monelle tu-
hänelle/ lotca minuaracastanzat jaMwai minun
Wvni. Tai<

913Tatechismus.'



Taltan» j"cu n,'mät KaUyl vitä?
Eij/sillä että Jumalan öaki waali yhden tändGsen cuuliaisuden/sckäMllisen/ että «'coinijen, muftealhmiaen on Pcnsiinmn caUtta nijn lUrmcldu/ttttj hän taida sica tehdä.

Taicaso jocutulla Autuapt loin töiden c«ulla'Eij.
Cmnqassa IsMinen talta tultoi Autuari?Vhden oikian ja wahwatt Uscon caum. >

1. iaki ilmoitta meidän syndimme.
2. Kohdatta meitä Chnstuxemyao.
;, Ojow mitä meidän pnä tekemän /ja w

la wälttänckn.
, , Uscon Tumwstos>

Ujcon Tunnusiös
w»s se<

Millä ltlcsn Jumalan päälle Isän caickilvat»
dian Taiwan ja M m» luojan.

Ia minä uscon lEsnxen/ :c.
Minga lähdcu u.co', lunnustss cohM seura Kösly

Seneähdcn ettäKMy sanat opettawat tundcimit
Meidän syndimme: Muna Uscon Tunnuflos ojst'
m/ cuinga meidänpitä synnissä wapaxi tulomi'.

Cuca stn o:; pannut?
Meidäit HCRran lEsuxm Chrisiuxtlt Aps-

siolit. Culnga moiet»bs»an l»ejaeta!, ?

Colmeen.'
on Isästä lum lasia ja luo<

mijesta.
Toinen olr' Pojasta/ HERrasta Chn<

siuxesta ITsuxesta/ jaiunasioxefta.
Colmasj on Hengestä/ ja PM<

lämiftstä. .

Cul>p
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Caeechismus.'Cnlnga mo"l,>i E ppliktta si/nä on?
' Caxitoistakymmendä.

Eurca ne oivin?
.. Minä uscon Jumalan päälle/ Isän ca.icki»

Widian Taiwan ia Maan Luojan.
:. Ia minä uscön lEsi,xen Christnxen hänen

oinean 'Poicnns päälle meidänHErmm.
Joca stkist pyhästä Hengestä si)ndyiNeitze«

stä Mariasta. ,-

4. Pijnattin Pontins Pilatun» alla/Ristin»
Mlimn/ cuoletettin jahaudattin.

5. Alasastui Helwettin/ päiwänä
msiylösCuolluista.
'<l. Astui ylös Taiwasen/ istu Isän IlimalanMwaldjanoMällakädellä.

7. Sielda on tulewa Duomitzcttlan/ Mwitä
j<l cuolluitä.

8. Minäustonpnhän Hengen päälle.
? Yhden pyhän ChristMsenSeuracunnan/py'

<M Ihmisten yhteyxen.
w. Syndein andexi samisen.
»i. Ruumin ylösnousemisen.
'!. Ia jjancaickiseneläinän/ Amen.Sanos yxtSumma näiden Uston c pst.ld.',; päälle:
Minä uscon Isän Jumalan Mc/ joca minunen iuonue.

, Minä uscon Jumalan Poicsn ITsnxcn päälle/
M minun lunastanut 0,,.

Minä uscon Pyhän Hengenpäälle / wcawinun
»>' Pyhittänyt.

Milä nämät uscon Cappalet meille opettama, ?

He opettamat lumalaca oikein lundcman jahä-wlpWensulcoman..
Culnga mondswn Jumalala?

M ainoa Jumala.
Nnn Mt<l
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« Mif« AumalaMikä humala on 5

Jumalaon yxi-yengel.lincn olemus/)jancaickin<n,
Totinen/ Wijsas/Hywäjaiaupw,

Isä/Poiea jaPyhä Hengi/ caiekeinCappaldm lue<za/ja ylhällä pitäjä.
Euengss monbc, Ptrsonalon

Lolme: Isä/Poica/ ja Pyhä Hengi.
on?

Ija on ensimainen Personalumamdesa/joea en
< ijancaickisestasynnyttänyt häneLensPojan/ jaynni
pojan ja pyhän Henaen cansa/caicki Cappalel oi,
iuonm/ja ne wielä nyt aina ylyällä pilä.

MlfäP„caon?
Poica on toinen Persona lumaludesa/ Ijäj!«l

ijancaickisesto ftndynyt/joca sijttc oen Ihmisen 1u0,,,
non päällens Neitzcftä Mariasta/ meidän tähccm.

Mika pyhä Henq» on?
Pyhä Hengi on colmas Persona lumalud«s«j

joca Isästä ja Pojasta/ sanomattomalla muodO
ulgostäypi.

L. Mon Cappale.
Cuca ensimainen ett?

Minä uswn Jumalan päälle/ Isän calcklM
dian/ Taiwan ja maan luojan.

Euinaa P. iulhlrus lä»än C«vpalen ulg«st»ln>l<l»?
Mmä ufcon että Jumala on minun caickcin mS

ben iuotuincansa luonut/ andanut minulleRM
ja Sielun/Silmät/ Corwatja eaickimuutläscnn'
Bcwn/Toimen ja Pmmärryxen / ja namät<M

nyc woimas pitä/ Anda myös min ullc ruM
juWerhon Codott jaHuM

Wa-.nwn jalapset/pellot/ Carjan jaeaickia mm
muita mitä minäruumin rawinoxi tarwitzcn /

fittä/ suojele ja wariele mjnua/caicki mös wahinßluftatMpahudel/päldäniesiä ja torju. Ia «>«

naß
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tckc hän paidzi minun ansiotani omasta sula'-

"'/ <!.,armosians/ ja Isällisestä hywydefiäns: loi-
cmckcin edestä ininun mle händäjällens fijttä/

Hilja cunnioina/händä cuulla ja palwella: S^
m cetitlcn wsi.

Nlirt ft en<!mainenPerstna cutzutnnlsäxt?
l. Hänen Poicans HEnan lähdenjMhanonijantaickisesiaftnnyttänyt. e. iuomi<

Willhdcn. ;. Meidän tähtem / jotcahän on omi'
"'" Dm hänen äapsixens.

Ltifi han cutzutan calcklwaldlari?
Smtahden että hänellä on caicki woima ja wal-

... i«/ Taiwastja Maasa/ jocaon caicki iuonutcyh-

Öng» Ija yxinöns luonut?
» Gi/sillä että Luominen on coco lumaluden/

. Wn/Poian jaP.He»gentyöjalece.
Mlxt Isö yrloaus cutzutan iuojaxt?

Omtchden / että hän on cocs lumaludeu Alcu/
jMeaickiowatluodut.

n. WenCappale.
CucaToinen Uscon Caypale»»?

Minä uscon ICfuxen Christuxenchäuen ainoan
,

Poicaus päälle / meidän HErram/ etc.
' , K»ns< pyhäy lutdeluxt,;, ulgolotwltuK tä»

"'"' man ,C«PP"ten päallt?
>m>« Minä ufton/että lEsus ChnM on , tocinen
c"!! Zmala/Isäffäenne ijaneaickistafnndynyt/ ja MnZs
«m«l!!!m Ihminen/ Neitzcstä Mariasta syndtz.

/ on minun minun Cadme-
jaBuomimn Ihmisen caikista Gynnistä luna-

« O'/ cuolcmasta jaPcrkclcn Mallan alda wapahn/
"" «! Eullal eli Hopial/ mmm hänen prhM jani" W,lla werelläns ja wiattomalla Pijnallans ja
tt>' Wlcmallans : Että minä hänen omansa oli-

Nnnz lin
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fin ja häNenwaldacunnasans/ hänen allans elclisi,,,
jahändä ijancaickises Wanhurstaudesa/ Wial«<
mudesa japyhydesck palwclisin nijncuin hän wyiz
on Cuolluista ylös nosnul/ eläjahallitzeijancaick
M Seontocinentosi. , .<

Culnga JumalanPsica täsäcutzuton?
i. CutzmanhänlEsus/ stn lähden <ttä hänenWapaheanm meitä Synnistä ja Cuolemasta. l,

Chnstussemahden/.että hänonlumalalda/ woi<
delduCumngari/ja Pliiuäisexi Papixi.;. Jumala,,
ainoaxi Pojaxi. 4. Meidän HErraxem sench
dm/ «tä hän ön meitä luonut jailmastanut,

iii. Aston Cappale.,
. Cuca Colmas uscon Cappale on?

loca sikisi pyhästä Hengestä syndyi miW
Mariasta.

Cusa HErra Christus ön siglnnyt ja fyndynyt?
Hän on sig innye Nazaretilt Caupungisa/mM

«Vechlehemis -ott syndynyl Keisarin AugujiM
aicana

Mngalahden hänen lussnt Ihmlscxt?
Meidän »ählem/ että hän u lunasti ijancch

kisesta cuolemasta.
Cuinqamondalnondo o» Chrisiuxeft?

Cari. lumaluden luondo /

nm hänen Taiwalliselda IMdansä: Ia IhmP
luonde/ jonga hän otti NeitzeM Mariasta.

owatco ne luonnot nddistechtChristuxesa?
Owat nijn ettei ne ikänäns eriä toinen toiststanst/

Mne owat yhdesä Personasi! Christuxcsa/ jas<»
" Personallistn yhteyden tähden/ onlhmillinen iuo»

do saanut caiten woiman Taiwasa ja Maasa.
.vickä se personnlllnen ylpeys on?

Oncahden iuonnon yhdistys Chrisiuresa.
IV. Uscon Cappale.

Cuco NltiäsUfton CnppnK »n?



s^
PiMttin Pontius Pilatuxen alla/Ristinnau'

littin l Cuoletettin ja Haudattin.
V>fi tämä Cappal» seura cohcn silä colmatta «ston Cappa.

letta HErr!>n Christuxen syndymcistä
~Scntähdelt/ että caicki meidän Aumdemseiso hä"
nmPijnasans 2. Seinähden/
«lllcocoHErran Christuxen olemus läsä Mailma-
s<!/eij ole'ollut muu cuin kärsimys.
> Ml'-8ä tähden HErr» Chrtsiue on kärsinyt Pij-

nanja Cuolsman?
Meidän tähtcm/ senpäälle/ että hän'meitä lU-

mstaisi ijancaickisesia euolemastaja codomxesia.Mlmlä lähden hän on Haudnttu?
i.Sen cansa hän lahdpiosotta/ että hän totisesta

elieuollm. Tahdoimyös sen eauna pyhittä mei-
län haulam/ettäse pm meille oleman yxi leposia. .

t>»8» HErryn EHNsturen Muuntts lurweldu Haudasa?Eij/Sillä eil st ollut jongunpaljanlhmisenßuu-
niis/ mmm Jumalan PojanRuumis/joca oliil»
nionlynniltä. '

Mikä stPonlius Pilatuson »llut ?

oliyxiWaldamies eli maan-YErra y!itzenlu<
M maan/jaon ollut yxiPaeana: Ia sen cansa
M minetan/ cttäHErraChnsiusonylönannetttt
PacanoiUe / nijncuin jtzeoli ennustanut.

V. NsconCappale.
Euca Wijdes «ston Cappale o» ?

Alasastui Helwettjn/collnandenapaiwänä ylös'
msi Cuolluista.

Cuingashrstuson alosiimul Helwettltt?
'> EijWtänDmincnsttä-laid.a ymmärrä/ Mutta
mc useome jatunnustamme/ että coeo Chnsius on
jällen hänen hautamistns Helwemn alasastunut/Pattien wällan poisottanm ja eaickein
Chnstillisicnia Ulgos waiittuidcn Ihmisien.edestä/tWni sulkenut.

Nnn . Costa
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sierra Chlistus ylösnousi Cuöllntsta»

Colinandena päiwänä/jälken hänen hautaunscns.
, coco colme Päiwä Haudaft mannnul?

G,/ Silläcnsickäisnä päiwänä/ nimittäin
gaperjamaina / caxi helke cli «Vmndi oliHaudasa.
Toism päiwänä / nimittäin iauwanlaina / iöcaoli

Sabbathi / macaisi hän coco paiwa,!.
B)?utta colmandena päiwänä oli hän Haudch
Sunnumai huomenen asti. lanijn onClMus
eelmandena päiwänä ntosnssnut.l

E!itl>gaChnstus on ylosuosnlll?
Wäkewästi/ omalla Woimallans.

Mtta hän n«illc saatti hänen ylösnoustwiftns
canfa?

Ijanckaickijen wanhurscanden Jumalan tnkn-
yä/ nijn myös meidänRuuminylosnoufennst!!/ el<
tä nijncmn hän on ylosnosnut / nisn pitä myös mch
dan ylösnouseman wijmclsna päiwäilä,

VI. Uscon Eappale.
Cuc' suudes uscou Cnpp-i!e on?

Piösastui Taiwasen/ istu Isan lulnalanraicki»
tvaldian Miallakädellä.

suinpa Chrtstus on assunul vlos Tatwaseu?
Han meni qlhaldaylhällepäin/ caickein OMi

Wens nähden jaMpilwi otti hänen heidän Sil<
mäinsä edestä.

Cosca hän on yloslsiunut?
Neljän kynunenenPäiwän perästä/ jältenhanmylösnouscmiscns

Cuhunga hän on mennyt ?

Taiwasen/smnc cusahän oinjancairkisestaollut/
ja lttjlttlnn P. Pawali simo: Hän on mennyt vlittn
caicknn Talwastcn/että hän caicfi täyttäisi: Eph,4>
Se on että hau jccapaicaja lässä olis<

Cusa Cv! istl!s nyt on?
, Isan Jumalan oitiallaKädM. Vi»
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Vl<lHIu««l«n «ikia Käsien?

Gj se ole jocuwM paicka / mutta st oi» Jumalan
Muvaldiansanomatom woima jawäii/jollahän
Mi Cappalet TaiwasajaMaasahallitze jaylhällä
sitä/ jaseoikiaKDon joca paicasa/ setätaiwas«
tttäMaasa.

Vilkästä sn istua Isä» JumalanvillallaKädellä?
On ollaynnälsänlumalan csnsa/yhdencaldai»

slsaHerraudcsa/Majestelis/Wolmas jaCunnias/ ja
Wcncaldaisella woimalla halltta caicki/stkä3aiw«t
tllä Maan/ynnä hänen Taiwallistnlsänscansa.

Cunga luon»»» puolesta Chrlstus on ylös corgomu
Isän Jumalan otkwlle Kädelle >

Ihmillisen iuonnon puolesta/ Sillälumaluden
juonnonpuolesta/hän on ijancaickiscsta ollullsan
Malla tadellä/ja sentäyoeneij laita Yleltä eitä alelta.

bngo hän Taiwasen astumtsens cansa/meitä» lyfsöm
peräli voismennyt?

Gj/sillä hänon meidän lykönäm jocapäiwa/Ma-
ilman loppuunasti/ näkymättömällä muodolla/hä-
nen luvauxens jälken.
Nltä hywä häno» meille saattanut / häne» Talwaft»

«stnmtsens cansa?
Hän on wienyl caickiWihollisetFangixi/ ellei ne

<M meille wahingota tehdä/ ja anoa meille calcti
hywäciahM/ jaonwalmisianut meille sian Tai,
wch.

VII. Mon Cappale.
LucaStitze«äs Uscon Cavpa!e on?

Sieldä ontulewa Duomitzeman Eläwitä ja
Cueliuita.,

Costa HErra Christus on tulew»?Wjmcisnä Buomio Paiwanä.
Cuing« hänen pita lulcm»n?Näkywäisell» muodolla suuresa Cuumaft/Ma-MM ja ynnä caicktin Engcliltenwsa,

Nnn> Cust»



Custachan on tulen»»?
Taiwasta/ johsngahän on yws« astunut.

Mitä hänen silloin ritä tekemän?Duomitzeman sekä Eläwitä että Cuolleila.'
Eutca ne Elawatowat?

Ne j,occa silloin eläwäl Maan päällä / coscaraEhriMlule.
H:i!i Nljdencanfttehdän?

Ne silloin pieä muuttllaman yhden
dltsSllMän räpäyxes. ' ,

CutcancCuoliuel owat?
Ne jotta ennen HErran Christuxen tulemisia/ 0'

jaHaudoija macawal.i
Mltä »ljoen cansa tebdän?

Me
U,?sa siliotn pila T'llomtz,em<m?

Chrissus Jumalan Poica'
> Mckä 'ovpil tulla pitä oleman?

Ne wanhurstalsillonpliä käymän ijancaickiseen
Elämään/mutta ne Jumalattomat Hclwmm ja
ijancaickistcn Cadotureen. -

V!II. Nscon Cappale.
Cuca Cchloxas pston tzappale on?

Minä nscon pyhän Hengen päälle.
(f iu» cms l^nzllC^ppolinuiallstotmM?

Minä ustoil ja tunnustan/etten minäoman tiedon
MMla/ensiäonMa mida / lEsuxen Chck
sturenminun HERrani päälle uscö/ eli hänen ty-
gönsa mila/Mutta se Pphä Hena,i on minun sijhm
Evangeliumin cawfa cutzttnm/ hänelUahjoillans y-
lö» walist«nut/ ja sijnä minua wiclä nyt ylösMja
wahwisia/nljncuinhan myös eoco Chnsticunnan

tnqöns cu«u/ cocoo/ ylöswalista / pyhittä/
j wqö wetä/ja oitiasuseosvinl, tzän minun ja caicke«n muide

>w'i Synint joca p.nwä armollisesta «ndm
«il^i,>- st,:ä wljmeiingpäiwänä hän minun j 6 muut

Ecttechismus.'
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imisitCuolluisialylösherättä/ ja! nWminullejn
«ikille mullle Chnltinuscowaisille/stn »janeaickistn
Elämän anda: Gc on totinen to st.

MtkHPnhäHengton?
Hn colmas, Persona Jumaludesa:

Mtxi hän culzumn Hcngexi
Scntähdenctcahän on yxi Hengellinen olemus

MltM tä!»den hän Pyhari cutzutan?
SemähdenElähän on Pyhä/ja myös m<iläpy<

hilck Mli PnKän H«nasn,Wircaon?
Että hän lneitäPyh'tt,s< Opetta/, iohdulta ja oi<

kiaan Uscoon meitä Wahwisia.
IX. NsconCappale.

Cuca Phdexali' Ust L".po>.l? vn?
Minä uscon yydenChristlllistvSeurac>l!UMn/.py'

Wn Ihmisten yhteyxen.
cohlä stn Cabdexanuen Cappale»

jalttn vyhast'i Hen «esiä?
Semchden/ että se

Milmasa/ coomn pyyäldä Evangeiiu-
min saarnan jaSatramemem c^'lta.

Oncoco Chrisiicunda MaanräWä / jongaP.'
H«igi cutzu/ cocoo/ ylöswalaist / pyhiltäja pitä lE'suxcn Christuxcn tykönä oitiasa uscoft/mjncuinP.iucherusstn ulgostoinutla.

Ol,go«nä«blcuillynZhrlstll!in«n Seuracunda?
Eij.

Cnsa st G«ura cunda on?
Eijscolesidotcu johpngUllwWn paickan/ mmta

ston hajotettu ymbän caiten Mailman: lacu-saikanänsJumalan Pyhä sana oikein Saarnatan
laSacramcnnt Christuxcn sadyn MenMos juc-
lanjanautitan/ sijnä on Jumalan Sem äcunda.

Mtngä cayoen st cutzman Pyhäri?
Eij senGden ett<; se on itztsiäns Pyhä/ Mltt-
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924 m se luetan pyhäxi uscon cauna HErran Christu<xen päälle/ ioca pyhällä werclläns on sen puh»

distanuljapyhilläliyl.
M<M cunutssnChrlsttlliserl?

Gemähdcn «täsepitähäncns Chnstuxcn «lla/
jocasenPääon.

Mingä tDdlnft cutzutan Pyhsin Ihmisien Meydeii?
Sentähtzen että sijnä owae caickiHengelliset lahj«

»hteiset, / nijncuinpyhä Pawali sano: Pxi Ruu«
Ms/ yxi Hengi/ yxi HErra / yri Usco/ yxi Caste/ yri
Jumala/ jacaickcin meidän Isä: Eph. 4.

X. WonCappnle.
Cuca Kymmenes U!con Enppale on?

Minä uscon Syndein andexi saamisen.
Mlxi lama seura sitä yhdeMa Lappnletta sijlil

Christllliftstä Seuracunnasta?
Silläettä Syndein andexisaamisus / sn Seura»

eunnan erinomainen lahja/ jonga Jumala armo-»
siansa hänell'anda.

MicZ Synnillisä anderlannetan?
Caicki Synnit/ sekä perisyndi / ettäse cuin Ihmi<nenitzetctepi.

Kenelle ne ander< annelan ?

CaikillcChriMMelhmisille/ jotta M Seu<racunnasa uscowat ja cckewäloitian Synnin c<M
muxeujaparannuxen.

Euinga Nt andext «nnetan?
Jumalan sulasta armosta / Christuxen lähden.

XI. MonCappale.
Cnca yxitotssofymmenes Usconsappsle on?

Minä usconRuumin ylös nousemisen,
Mllä tasäÄluumin cansa ymmarrtiän?

Täsä ymmärretä»caickeinlhmistelt Rumit/jotca
Cuollcl owat jajotta Haudoifamacawat/ hywacj«
pahat.

Cuca ne Cllsllct pltä ylösherattä«ä«?
Mi»
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Meidän HERram Chrislus lEsuS Jumalan

Dtica. ,CutllganeCnollnetpltaylosneuseman?
Ne wanhurscat pnä ylösnouseman kirkastetun

Mmincansa yancaicListn Elämän/ mutta ne Ju-
malattomat cauhtan Nummeansa/ yancackisett
Eueleman.

~ Xii. UsconCappale.
Cuca Caiitotftnkymmenes Uscon Cappalesn Z

Minä uscon Ancaickistn Elämän.
Wlpl tämä Cappal« on wijinelftxi ponou »scon

?

Sentähden että yancaickinen Elämä on uscon
loppu.

Mlfä ljancaickintn Clämä on?
HnUisanomatomijamaickincn Iloja Riemu

Jumalan tykönä/ cusa me saamme nähdä Juma-
lan Caswosta nijnCaswon.

Wftt st cutzut«n ljancaicklsext?
Sentähde.n ettei sillä oleylMän loppu/mum py-

sypiijaneaickisesia.
Kentlle st annitan 3

Caitille mjlle jotca Useowal.
Isä meidän Rucous.

Lncs Cvimas Cdrtstchistn oi)in Päac«ppaleon?
Isä meidän Rucous'.

iucsst?
Isä meidän jocaolet Taiwaisa/^c.

WlngätäbdlnRucouS cohca seura uscon tunnustofia?Sentähdcn että Rucous on uscon lahimäin^n
hedelmä.

M!tö Rucous on?
Rucous on Jumalan Nimen auxihuutamus/'jMme lumalalda caickia tarpeita anomme.

Cutlga monoa sappaklta cnRucouxeft?
«, JumalanNimen auxthumamus. ~

, yliOs. Ktta
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Ketä meidän pltä Rucsilemän?

lumalata caickiwaldiasia / meidän IHTrranlEjuxenChristurenlsck. '

mlteänpltäNucollemau?!
yitmsa ustoft/ lEsuxen ChristuM
Mikä meitä waatlRucolleman ?

r. JumalanMfiy. 2, Hänen lupauxens. ;.Meldänomatarpem. -

Cucapssrasßucouxcn muotoon?
lsa meidän Rucous.

Sillä että meidän HErra Chr'sius sen on ike o<pettanlll/ ia on nijncuinyxi summa eaickein muidcit,
Rmousien päälle.'

Cuinga monenÖsaan sejaetan?
Colmeen. >

Cutcaneowttt? ,
i. Esipuhe. ?.. Seitzemän Rmouffa eli

musta. 5. Päätös. '

'
'

«uco Esipuhe on?
Isä meidän jocaolet Taiwaisa.

Cutca ne Mllconsta owlll?
~ Pyhitetty olcon sinun Nimes.

. 2. iähestulcon sinun waldacundas.
;. Olcon sinun tahtos/ nijnMaasa cuin TaKwasa.

Anna meille tänäpäiwänä meidän jotapäi'
tvainenleipäm. >

5. Anna meidän SyMm andexi nijncuin me
annamme meidän welgollistem.

ÄIZ whdata meitä kiusauxeen.
7. Mutta päästä meit^ahasta.

Cuc« päätös on>
Silla että sinullaon Waldacunda/ Woimia Eunnia / ijancaictiststa nijn ijancaickiseben/Tl.

Esipchs
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iLsipche.

Cuca '.j!,uc on?
- Isä meidänMa oletTaiwaisit.

Cuwqa P. stn ulgeslolmttta?
Ällä Esipuhella/lchco Jumala meitä cu«M wal>

wch uscoman / mä hän on meidän oikia Isäm jame
hänen iapsene'/ enä me sitä rohfiammastwahwan
turckan cansa/ händärucoilisim / nijncuin mcnä-
Miapsec Wanhemmildans tarpcitans anowan.

Cuca «äsä ymmmrltä.!?
, Sencansa ymmärrctän PyhäColminaisus/Isä/
Ma ja pyhä Hengi.

Minga täh»en me Imualan cutzume meidän Istxem?
Sen Isällisen rackauden/ ja suosion tähden/ cuin

hänellä öll meidän lygömme.
Cuingas »amäl Sanat (»oca olet Taiwaifa) ymniarrat?
Että hänvn jocapäicasläsnä/ näke meidän ms-

cam/cuule meidän Rucouxem/ ja taita meitä am-
ta; Ia on nijn paljo sanottu: O Isa meidäi»/jo-
ca olet joca paicasa läsnä/ näet ja'tiedät meidän lus-
toin ja cuuiet meidän Rucouxem.

I. Rucous. ,

Cucaensimälnen Rucou? sn?
Pyhitetty olcon sinun Nimes.

Sanos Plluthcruxen ulaoztouullos ftn psalle?
Jumalan Nimi on kyllä itzestäns Pyhä/ mutta

lyerucoilemma täsaßucouxcsa/ että se myss mei-sija meidäntytönam tulisi pyhnelyxi.
Cuinga Mcosca se mpHhlu?

Coscalumajansanapuhtastopttclan/ ja me senlalkmCunmalllsestnijneuinluinalan iafien mle?
elamämtäycame/ Siihen itteitäauta/ Ohywä IDtuin asut Taiwas: Mutta joca loisin opetta ja elä/cum Jumalansana neuwo/ hän häwäise meidän
stasam Jumalan NlMn; Sijtä wsschle mcitä/IialwallmenFä.
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Cuingä Jumalan3iiml sila wastM lnrmellau?Cojca hänen pyhä Sanans wärin opececan jam<

hoin eletän.
11. RuMs.

Cucacotnen Rucsus on?
zähestnlcon sinun Wnldatundas.

CuingaP.Luti):ruu täNän Rncolzjcenslttiä?
lumalalt Waldacunda kylln lule ilinanmeidät!Rucouxeeam/ mutta mc ruceilemma täsä Rucou<xesa / että se myös meidän lygömmc mlisi.

CullM jacosca st l a pohtu?
Costa meidän TaiwallmcnIjäm/anda meilleP>Hengens / että me hänen «rmons cautca/ ustome ha-uen simans/ nijn että mc täsä Mailmas Pyhä»

jli jaluinalisesta/ ja stjltc tulewaists Mailmas ijan-
caickiscs«ilos jarielnus elälsimmc.

M:fä Naldacunda läsäyminärtetan?
PxlHcttqcllincn Wawacuitda / jongaJumalahallitze täsä Mailmas / Evanaeliunu!! Saarnan

ja Sacramentein cautta / jacutzumn armon Wal<
dacunnaxi.

Mitäme,as<lRucouxes anomme ?

Että Jumalahänen armonsWaldacunnan ,M
bäricaikcn Mailaan lewittäis E»angelium!nsaar<
nan cauna ja meitä pyhältä hcngelläns hMyis/ M
mc häncnSanalls uscoisimmcja sejaiken cläisimmc.

111. Rucous.
Cilca colmas Rucous on?

Olcon sinuntahtos / niin Maasa cuinTaiwaft.
«?anosH. lutyeruxt» ulgosloimltus laman Nu>

co»xen väällc?
Jumalan hywätahto kyllä tapahtua ilman mei-

dänRucouxetam/mutta
xes/ että st myös tapahtuisi meisä ja meidän sasamt.

Cuinga ja cosci st lap»hm?
Colea Jumala estä meidän lihallisen tchwm/ ja

caicki
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ttlckipahäl neuwot/ ja perkelcnaiwoittlM särkejz
chikitekc/ joecaeij salli/
hyh«taisim / ja etteihänen Waldacundans meidän
ingöm tulisi: Silckliiincosca hän kylmittä ja wahwi-
stameitä hänepnhän SanaansjaUstoonloppun a-
sii. Tällä muow hänen pyhä M armollinentahtons

Mi?a Jumalan tahto täsä yWmsrretän?
Gj täsä ymmärretä Jumalan salaista tahto/

UMH se ionga hän meilleon ilmoittanut hänin py-
häsäSanasansa.Mikä Jumalan tahtoon?

Että'me scuram hänen pyhä Sanaans / uscom
Evangeliumin ja sen caultaaumaxi tulemme,

sutca cäman Jumalantahdon tahtoivat estä?
Perkele/tämä Malma ja meidän omaiiham.

CuluA«s nämätSanat (eucu Taiwaft )
ymmärrät?

Että mejotca asum täsä Maasa/mahdaisimme
tehdä Jumalan tahdon/ nijneuin Cngelil sen teke-
!»«< Taiwasa.

> Cutnga Engelit tefewäl lumelan tahdo«?
He.scisowat aina Jumalan edes/ händä palwele-

w«/hänen tästyns «kewät/ tijttäwätja ylWwäl
txlndä. '

lv, Rucous.
?uca neljäs Rucous on?

Anna meille tänäpäiwänä »neidänjocapäilvai»
«m ieipam.

Sanos pyhiin lnlheruxen ulaosloilNllus lämillßu»
couxen päälle?

Jumala tosin pahoillenqin Ihmifillen anda je-
tapmwäisen ieiwän / ilman meidän rucoustam:,
Muttameanometäsäßucouxesa/ että hän annaislncidänsen ymmärtä/ että se ieipä/jolla me rawitan,vn hckneldä annettu: Ia «tä me Njloxen cansa silavastan ottaisimme ja naulWmme. »tssä



Mllä jocapaiwainen.ltlpaen?
loeapäiwainenieipäon (sano P. iuch.) caickiMitäßuuminwwmnoxi ja larpeji mlc / nm, on,ylusea/Juoma/Watteee/ CotojaCcinano/Peldo/

Carjaja ialoi/Raha ja rijsia/hywäPuoliso/cuuiiai-
set Perhe/ hurscasja sowelias Es,,
walda/ lcohsullinen meno/ tarpE-
nen Ilina/ Rauha/ Terweys/hywat Tawae/ C".n-
niallijetmcnot/hywäcKylänmichct/Ia luuiiaftncal-
daisita. ~

.

,Mnga läbden HErrä Chrtssus entämänRucöuxen
, pounutkestelle Isämeldän Rucousie?

, Että, hän meitä opecmsi/ ensist ta erinomaiscst,
Alguftja iopusa/ aitoman Hengellisiä carpctta/j«
fitte Ruumillisia tarpeita.

Mingä lähden me lumaläldn anomme nijtä ?

SentHdcn enei ne mle meidän omasta wäcstäm/
multa lumalalda/Meidän
joca armostansa nemeillcn anda^

MV meftnome: Anna metlle / ja eij mlnulle?
lSillä eij meidänpidä Rucoilcman ainoasi meille

itzellcin Ruumillisia tarpeita / muna myös Mille
(aikille yhten/jotca olemme Jumalan lapset.

Mitä se salli! ( TäÄapattväl») opetta?
Se sana kieldä ylon paloista murhetta huomisia

päiwäsiä pitämästä/ neuwo ja mana / että meidän
pitä heittämän meidän murhem Jumalanpäälle / >«

uscoman/ että hän tahto/ jalatta meitäruockiaiM
huomen cuin tänäpäiwänä.

Nanqälähden me «nommejocapäiwälsta leipää
Vcntähden ettei meidän pidäis anoman suurlo

rickaUtea/muna tytymän sijhcn mitäJumala joc'!<
päiwä.aUdapi.

M»rt me cutzumn» sen meidän leiwäxem ?

Semähden että me sttä tarwitzemmc/ ja costo
Jumala meille sen andapi/, nijn lule se meidän o

v.RucoM

930 Caeechismus.
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V. Rucous.

Cuca wijlies Rucous »n?
)aanna nmlle »neidänSyndim andexinijntuin

«eanamme nltidäll welgollistem.
Lui«ga P, tlich. caman Rucouxen ulg««toimilta?

McRucoilemme täsä/ että meidän iaiwallmen
Dn/ eijcatzoismeidänSyndeimpäin/ m nnoen
chdm/ hyljäis meidänRucöusiam;<dillä että/en -

meolesttämahdollifttjolamerucoilem/ engämyös
el«sitaansainet:Mutta «ttähäncaick,meille armc>
Ds annais: Silläme Syndia legem jocapäiwa/

jo me muuta ansaiye emnrangaistusta: Niin me
myie stcä»vastan / lahdöm Sydälnestäm andexi an-

do/ ja tehdä heille hywä/ Mca meitä wastan owat
nckonet.

Culnga menba CappalettaläsäRucouxes en?
> .Caxi.

knsimäises me Rucoilemme meidän syndim al>
lxji.Toisesme lupamme/ että me tahdoin myös an-
lxiinjlle andexi/ jotcalneiläwastan owal rickonee.

Mir! mc sanoma: A>,na meidän Syndim andexi ?

Sillä että me olcMnla caicki Syndiftt / ja mr-
Wem sMdein andexi saamisia/ jasemähden
coilcmma/cij ainoästans-meibäniize edestäm/ muem
nickein edestä/ja simomc yhdestä suufiaHlsä anna

meidän Syndim andexi.
Mitä me läsä lumlallelupamme?

Ettälweltahdom anda myös.andexi muille /, »M.
yttwal mcitäwastan rickonet.
iuidnmmaco me ansatta / Sandein andexi ftamiftnst»cansa /«tta me muille <md<xi Synnit annr.me:
Eii/lSillä että,Jumala meille andexi anda Snn<

Usulasta armoja ilman meidäll answlam: Mm-»
u m< lnpammelumalalle olla kijcolliset sen edestä/ ja
Ada meidäi: lähimäisem ncoxee andexi.

3ail«cojocu otteinRucotllacäcaßucouM/joca
eljann» muilleMd^i000 Eij
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Elj/Sillahänrucoilcitzens wasian/ettei lumo<la annms hänen Syndiäns andcxi/ nijncuin HH»Myös eij tahdo lälMäisellms anda andexi.

VI. Rukous.
Cnca Rucous on?

Ia älä johdata mejtä tiasauxen.Milä P. wlh: täsisiRucoux«st» sm» ?

Eij Jumala ketälMM/Mutta me,rmoiliM lä,
sa/ «ta Jumala tchdois meitä warjella/ettei Pettclc/Mailmaja meidän olnaiiham/ meitä wietlelis ja
saatcais meitä cpäuscon/epäillyxenjamuihin jumin
Syndijn/ja jos mc sen cansa kiusalan/ että mwy
mein mahdaisim ylitze woitta/ japäälle päästä.

Mika fmftus on?
Kiusaus on joca toisia coettele/ waiwa jakiusa.CuiiM ml>ntnlN,!<nt!usl»u«on?

Cahtalainm/
HyMjaPaha. >

M<fä bvwH kiusaus on?
CostaJumala eoettelc/jakiusa meitä/eumgawch

»at me olem uscosa jarucouresa.Mltä pa,,>a kiusaus on:
Cosca Perkele kiusa ja pyytä meitä wieMja wetll
Shnoijn/ja wijmein ijancaickiseen
Assailma meicä haukuttelepahoilla Esimerfcilänstj

/ Plönsyomiseen jaluoiM
stcn/ jameidänomaiiham myös pahoilla himMja haluilla.Mitäst Sana/ Johdata / merkltze 7

Se merkitzenijn paljo, cuin salli / ja cosca meso»
nomme/älä johdata meitäkiusauxen/ on nijn paljoni
slä salli meitä kinjatta/eika kiusauxelda ylitze woitM

Miä !>'!,' KM' a,ä Rucouxesn?Että MiidänTaiwallmc!! Isäm meitä warielis,«
holhois / etten mekiusauxen alla wasyisi / eikä ylim
woilMist.

Cuinga mc laioaml seiso kiusausta wnstan?
JM



Jumalan Sanailu/ oikialla ustollaja wahwanRMuxcncansa. ,

VII. Nucous.
Cucaseilzemäs Nueoiise»?

Mutta päästä meitä pahasta.
CulnqzP.iuch. tämänßucouxenulaostolmitta?
Mc Rucoilem täsä Rucouxes/ nijncuiit yhdes

Snmmas/että meidän racas Talwallincnlsäm wa-
pahtani meitä caitista pahoista/seka Ruumin'/ sielun/
TawaranjaCunmanpuolesta.- Ia M hän wij-
mcin/cosca Cuolcman hetki lähestyannaisimeille/
Auman elämän/ hywän lopuir/ ja mcitä hänen su-
losta hywydestänsä/ tästä surkeudesta/ lygönsa Tai-msm ottaisi.

Mtngatähden Ehrigus ou pannut tämän
Rucoufen wtjmeiftx! ?

Seiltähden että cosca me olema caickia tarpeita ru-
coillet/ nijn meidän piläwijmcinrucoileman/ että
Jumala päästäisi meitä caikesta pahasta/ Sielltn ja
Ruumin waarasta.

Mitä ft pahaonjolnwssftan me Ruco.leme?
Perkcle/Syndija Synnin rangaistus.

Mtläme näilä wi stan inconune?
Että Jumala meitä warjelisPerkelestä/etteihän ,meidän wahingotatekisi/ ene, Syndi saisi waldameidän ylitzem / jawijmein/ että Jumala meitä war-

jclisi Perkclen pahudesta/ synnistä ja synnin
siuxesta/jaijancaickisesiaCuolemasta.Päätös.

M-k' pää.ösonl
Siltä että sinulla on waldacunda/ woima ja

cunma / ijancaickisestamjn ilancaickiseen/ Ainen.
. Mitän< sanat opett«wu?

Ne osottawat stn syyn/mingä tähden me anocka
tarpeita/ ni-

mittäin scntähden että hänellä on waldaeunda/ woi-ma jacunnia. O oe« C«tng«

933Catechlsmus.' 5^
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Cuinga pnb3 luthews stn

Minun pilä oleman wisii sen päälle/ että meidän
Rucouxem on meidänmiwaUiscllelsällem otollisetcuulMt.Silläyän on ihc tästenyt meidän
näin rucoilla/ja luwanuc meitä cuulla. Ame/ Ame/seon/totistst/tonseff/nämät pilä näin tapahtumaa.,

Casten Sacralnentt.
CucilNtljas Chltstilltsen «pin PääcappaKon?

Cästen Sacramenti.
Wcs st:Millä sanoilla Christus Casien Sacramemin

Scuracunnas pidettä sääsi:
Meyganllos caickeenMailmaan/jasanrnackat

Evcmgclium caikille luoduille: locausto jacaste»
tan/se tule Mtuaxi/jota taas eij Usco/ se Cabo»
tttan.

Minulle on annettu xaicki wöima Tiiwasa ja
Maasa / mengät sijs jaopettatat caickia Canftjai
ja castacat heitä / Nimenlsän jäPojan/ jaP.Hengen. Ia opettacatheitä pitämän caickia cuin

olenteille tästennt; minä olentei.
dan cansan ja tytönänjocapäiwäMaillnanlop»
punastu

Ellei jocutule syndyneri WOestä ja Hengestä,
tij häntaida Taiwan Waldacundan sisälle tulla.
Se cuinon syndynyt Uhasta / se oMha/ jase cmn
vn syndynyt Hengestä / se vn Hengi.

Mikä Sacrameult fn?On Jumalan armon nmcki/ jollahän wahwistaEvangeliumm lupäuxel/ja wdista hänen armostanimma wastan.
monda o» Ud«n Testamentin Sacrameutl?

Caxi: Casie/ja HErranEhwltinen.Mitä Ensteon ?

Casi/ on uudenTeskamenlinGacramemi/josaD
minen ivaj?audeM syndy/ WedeMja Hengestä.
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- Cuinga wondo C«ppalklta Casieson?

Ikan: Wesi/ jaJumalanSana jocaCasies
CucaCast-n on sääänyl?

Meidän HERra Chrisius.
lUen hänen ylös noustmifensCuslluista.

- Ketä hän en C?,stn ?

Caickia Cansoja/ jotcaEvangeliumin wastan oc<
lowat ja parannuxentekewäe.

M>.xt caicki ptta C«slettaman?
.Sillä että caicki owat SyMjet/synniscl siglunel
jasynd'"'<t/ ja swat luonostansa wihan lapset.

Mttä Kywä ma.can pacta?
Castt saatla(sano pyhäiutM!s')Eyndeinan-

ten saamisen/ wapchta CuolcmastajaPcrkelestä/
joandaijancaicklsen Elämän caitille nijlle / jolca
Vsceml/ mitä Jumalan sima meille lupa.

Cuca st Sana on ?

loca Usco ja Cästetan/ se tule Auttmxj.
Cuinga Caft: waicutta Evnteln »nr«xi jaamlsen?
Jumala Casicsa anda Gyl.nitanden.

Cumqa kasi» wapahto Cu«!cmasta jn Helwetlstä?
Chrisius meitä>on wapahwlwt Pertelestä jaCuo-

lcmasta: Mu<m Casten Cacramentisä meilleomi,
stctanChristuxm ansio/ jajoydattlanPerkelen wal-
taemmasta/ Jumalanwaldaeundaan.

-sutnga ntjn suuret työt malcon saattal
Wcsi tosin (sano P. uchcrus) cij sitäitzesiclnstee/

mutta luwa!ansana/jo<aWeden cansa ja tykönä
on/ja usco/ joca sanan Wci-esa wastan otta / usco j<»sm päälle hänensä luotta: Si i'äW csi «in. an Juma-

lan sanata «j olr muu emu Wcsi/ ja cijCasi? - Mue-
lacosea Sana mlc yhdistetyn Wlden eansa nijnon
seCaste /se on/ am,on ja elämän Wcsi M vdcnsvn»
dMisenpesoPyhäsäH«igesa/ nijncmn P. P«-
»Msano Tiluxen «ygö. ;. iugus:
dms caulla/hän meidän aucuaxi teki/ uuden siMy,

sz »uisen
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misenpesonjä pyhänHenacnwdistoxecckUtta/joiW
hän meidänpäällem / lEsuxen Chrisiuxcn meidän
wapahlajam cautta runsastwuodattanuton/ cltä
mc hänen armonscautta wanhurstaxi tul ismi/ ja i-

Elämän perillisexi toiwon jälken. Tä-
mä on totinen chfi.MitäCastemerlitzt?

Se merkitze että se nuanhaAdam joca mcisäwiM
on/jocapäiwäiscn caeumuxcn ja pamlnwxcn cauttt/
syndein japahain himoin cansa/ pitä upotcttamau
ja cuolxlcttaman/ Ia taas jocapäiwä ylös iwusc,
man uudexi Ihmisexi /joca pyhydes/ Wan. iffau-
desja puhlaudcs / ijancaickiscsta elämän pnälu<
malan edes / nijncuin P. Pawali sano Romarcin
lygo. 6. lugus: me olcmChnsiuxen cansa hauda<
tm/ Casten cauttaCuolemahan / että nijncuin Chn-
sius onCuollcista Isan cunnian cautta yioshcrä<
tttty: Nijn pitä Myösnoidan udesa Eläuiäsä wacl<
daman. '

Mltä s« wanha Ad«m merfitz? ?

Smcansa hän ymärtä/caickcn sen paduden/jonga
me olema perinet/ ja on meidän päällcmmilut
Adamin Synnin caueca.;

Culnq» st upotetanjaCuol«teta«?
locapäiwäisen Shnnin catUlttUxenja Elämän

parannoxen cansa.
Mlsä lMsi Ihminen o»?

On se jocaon saanut pyhän Hengen jH waelda
lldesclElämäsä.

Rippi eli Synninpäästö.
Eucc, Chrtstlllistn opln pääcnppaleon?

Rippi eli Synninpäästö.
iues ne Sanat.^

Minäannan teille Taiivan Waldacunnan A«
waimct/ mltäikönäusieMaan päällä sidotta/ sen
pitä cleman sidotnn TMvasa.- Ia mitä itä»
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Ms te päästätte Maan päällä stnpitä oleman
MetynTaiwasa.Ottacat pyhä hengi/ jolllc te
Syint andexiunatte/nijlle ne owat andext annetut;
A joillete ne pidätte/ nijlle ne owat pidetyt.

Mikä Rippi «N Synnin päästö on?
Rippi on/cojcaJumala iye/ elihäncn Sanans

Meljahänen Käftynsjälten anda, nijlle 'Synnit
Mderi / jotca tunnustawat jacamwat heidän Syn-
tini / jaSynnin andexi saamisen uscowac

Culngamonda Cäppatcltaßiptjä on?
Caxi. ,Ensimckinen/ että ine lunnusiam meidän Syn»

iim. Toinen / että me anome Synnistä päästö.
CuinZ» moninainen Synnin tunnustos on?

i.Cosca me Tunnustam meidänSyndim Juma-
lancdesä.!. Cosea meTunnustamRippi Isän edcsa.

Lnic» Synnit meidä! pitä TunnustamanRippi
Isäntdcstä?

Ne euin me tunnemme meidän Sydämmisäme/.
Mahdistamat ja waiwaniat meidän oma mndom.

Culca Synnit »mldän pita Tunnustaman
lumalnnedesä?Caicki Synnit.

Cuinqa siftä Tunnustat Rippi Issn edes ?

A>lnä Waiwainen syndinen tunnustan mi-
Jumalan edes wicapäxi caickijn Syn-

'dijn/ja erinomaisesta lunnusial! minäteidän
tdchn/että nnnä olen yxi Palcollinen le. Mutta/
(sinpchembi)cn ole palwellul minun. Isändäni us-cojiiststa. Silla en minä ole tehnyt/ m itä Isäiidä ja
Emgndä owKt minun kästenet / wihoitta-
Mt heitä/ ja saattanutheitä Toruman jaKiroile-
mä.Minä olen ollut laista ja hidas/ ja tehnyt wahin--
hola, Minäoinnyös ollutrieeasPuheisa jaTölsa/rij-

torunut minu wertaistem casa,lM«eaictia
0004 minä
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minä cadun/ jarucoilen armoja /minä tahdon mic-lellän ikcniparata.

vncw woimo ftnmlanden anda?
Eijdeillä:«esiäns<tsewoimaolc/ muna meidsn

HErra Christus lieillestn Kästyn ia Woiman on
andanut/ CM hän sarw: Joille te Synniian»
dexi annatte niille ne owatandexi annemt.l

Il'.!kirippi elisim.lnn tunnustus. <

waiwainen syndlnenihmillen/ joca <M
setä siinn')l ctta ftndynyl olen/ jawie.'li zit-

tekin eaickcna minuil st>ndissä e<
lalnä,ä pitänyt olen / tunnustan e a äme«
siäni sinun edesas / O caickiwaldias ijancaickimn
Jumalaminunraeas miwnilinen Isän/ etten minä
ole sinuaracasianut ylidzen caickia eappalira /

minun lähimäistän nijncuin idziäni. Minä olen/
sspasembi/ monella muodollari«-föuc sinua jaiMii,
pybiäfäMsanoias wastau/ sekä ajatuM/sanoilla
jawlllä: Ia tiedän idzeni sentabden ansainnen W'
nua nnn duonndzeman/ cuin sinun cowaoikeude<
waati jaminun syndini ansainnet owat. alutta nyt
sinä rMs laiwallimn Isä olet luwannul/ettäs tah-
dot armonjaztaupiudcn tehdä caickein waiwaistcn
syndisien cansa / heitäns parandawat/ ja
was uscossinunkäsittämättömän laupiudes lyqo
pakenewat/nijlle tahdot sinä armollinen olla/ ehta
cuinga he sinua wastanrickoncl Vwat/ jaetikanäns
enä heidän syndiäns soima.Sijhenminämyös wai-
waine siindinen idzem luotan/ja rueoilen turwalisest/
että sinä sen sinun lupaures jälken / olisit minulle ar-
mollinen ja laupias/ja eaicki minun syndini andyi
andastt, sinun pnhän Nimes tijtoxexi ja cunmap.

Caickiwaldias ijaltcaickincn Jumala/HänenMrcn ia käsittämättömän ,!aupiudcns täyden/auda<
con meillecaickime,dänsyndimanderi/ ja suoton
mciite mmojans parata meidän chndisiä elämäläm/
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«hwisiacon meidän ustom/ja saattaconhänen can-
sNöiiancaiaiseen clämäckn / Hmen.

Wlclä toinen:
Jumala jalaiwallincnIsä/ jouga lau-
ei yhtän loppua ole/Fnä jsca ole:kärsi»

mainen / pitkämielinen/ ja catcki paha: legot, ri-
corct jasynlUt suurcstarmost andcxi Me o»
lcmma/ ftn pahcmbi/ tehnee syndiä meidän Isäiin
c«nft/ me olemma wäärin tchnet / ollet jumalatco-
!M jasinun miclcs rickoiiec. Sinulle ainoalle 0-
lcmma mc ftndiä cchnet/ jasinunedejas pahoin lch-
m: mutta älä muilcle meidän eilisiä vahoja tc«
cojam/armahda sinuas nopi st meidänpMcm/sM
mc olema wiheljäise.njoUNlnet,Auta mettälu-
ma!a me'dä»Wapahlajam/ siäun nimes clnnuan
chden/wapahda meitä ja anna meille cmcki meidän
ftndim andexi/ja anna meille sinun pyhän Henget
«rino/paraea meidän jyndistäelämätäm ja saada si-nun cansas ijmcaiekisen elämän. / Sinun, PoicaH
KsurcnChristuxcn meidänHErramcauna/A.

2ahänßipp!«sä sanocan:Jumalaelconsinulle armoßnen/ jawahwista-,
M sinun uscos. ''-

lasanocanwielZ:
Uscolcos etta lamaminun andcxi andamifen on

Jumalan i
Wasmus. ,

Useon hywH Herra.snnocanwlXä,:
Mijncuinsinäuscot/nitnsinuntapahtu: jami-

nameldänHErranlEsuxtnChristuxenkastyniäl.
ten i annan simm smldis andexi/ Nimculsän/ ta
Pojan/ja pyhän Hengen/Amen.

HErran Ehtollinen.
Altarin Salmmenti.. eucs



Catechismus.'940
iues ne simat:Meidän HErralEsusChristussinä y3nä js. '

nahän pefettin/ ottibänteiwän,Ki;tti/ Muchjaannoi Opetuslasteni ia sanoi: Ottacat ia M,
tät/ tälliäon mmunRuulnin/ jota teidän edestänulgos anncmn/ setetMte minunmuistoxeni.

Niin myösEl?tollisen, jälten , otti bän Cal»tm/ttjtri/annoi heille/ /a sanoi: ottacat ja Juo»
cat tc<M caicki / Tämä on sen uuden TestamenduCalcki minun Weresäni/ jocateidän ta monentähden ulgoswnodatttan Syndein andexi anda»
nmxexi/ setehkätte/niin usein cuinteluötta/m»nunmuistoxcui. .

Mitä Marli, on?
On meidän HErran lEsuxen Chnstuxen lst».

nen Ruumis ja Meri/ ieiwän ja Wijnan olla/
meilleChrisiityilleGyödä ja Juoda ii;e ChristuM»da sackty ja astletlu.

Euro tämän Sacramentin on säätänyt?
Meidän HErra Christus-

Kenelle han on säätänyt sm?
Meille ChnsiityllleSvödä jaluoda/nijncuinhän

itzesimo : Ottacat ja Syökät/otcacat ja luocal.
Culng« me Syömme ,a Juomme Chrifturen

Ruumin ja Veren?
En me sitä Syö eikä"°uo luonollisella muodolla/

mutta ylön luonollisella MTmwallisella muodolla.
Mtngätähdln pphHlulhnus sano: Että Chnstus on sai»

tänyt hänenRumins j«WertUs E yödö j»luo>
daketwsn ja Wtj«an alla?

Semähden ectä jeipä jaWijna owat ne ulconai>
set walicappaletja Eltmencit/ joidencansa ja olla
hän sn säätänyt Syödä ja Juoda hänen pyhän
RuuminsjaWcrens.

Mitähän ntidlltSanain cans2(leiwän ja
MMn alln) ttch:» l

Sei
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Sen cansa hän tahw anda tietä/ ettei Alcarin

Sacramennsä ole paljas icipäjg Wijna/ Mutta sen
iciwänja Wijnan alla/ on meidän HErran lEsu-
rm Christuxen totinen Ruumis ja weri/ jonga hän
on meidän edesiäm ulgosandanmja ulgoswuödal-
<anul. . ...

Mmgä lähden me käymme Sacramentillä?
SentHden/eitä meidän Syndim sijnä andexi

annetan/ ja meidän Uscom sen cansa wahwisietan.Mllä hywä tämä Syöminen ja luouttncn
matcan sanca?

Sei: andawalnämät Sanat lietä/Teidän edo
M ulgosannettu Syndein andexi andamuxixi. Ni-
mitläin/että meille täsä Sacramenus Syndein an-
lepsaamisus/ Elämä ja ijancaickinen Autuus
onnelan: Sillä eusa ftndein andexi andamus on/
Dä myös on elämä jaAmuus.

Eikö ne Gaarnasa anneta meiNe?
Jumalan Sanas ne kyllä larttan ja annelan/

Wtta Sacramemis neitzeculletin omisteta»..
CulngaßumilliuenSyöminenja juominenlaita nij«

corklat asiat mallan stana?
Syöminen ja Juominen eij sitä tee/ mutta ne

smal:Teidän edcstän ulgosannettu ja ulqofwnoda-
lmu syndeinandexi andamuxexi: lotraSanat owat
Wcappalet täsä Sacramennsä/ ja joca ne Ustohän saa mitä ne lupawal/NiMinäin/Syndcin andexistamisen.

Cnca tZmäilSacramentiuk«lwMsesta noutitze?Paasiota jaRumillisesta iHens walmista/ On>aliywä ulconaincntapa; Mutta se on oikein mal)<
iollmmiakelwolljncn/joca usso ne sanat: Teidäncdcstän ulgosannettu ja ulgsewusdatclm/ Syndein
andexi andamurexi.Mutla joca ei Usto nijtäCano-
ja /waan epäile/ se on mahdotoinja tclwotein -Sil-la si sana s Teidän edcMn ) waan yhtä uscollissq
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Huymen ja Ehto Lucu.

MinNuorm CansanpttäoppemanhcuäilsHuomkdelbailija smqam^n.,
HuHMeneldM.,<s«,scas nouset, ntj>, si«n« sinuos näin;

Wmenlsiw/jaPojan/ja pyhän Hengen/ Amen./
taicka lue Wonlda < Ist mtidan/llscon

'""

ky>än siuua/ minun miwallinen Hsän>
<ttäs minun tänä yönä cmkesta waarafla jawahi»<
gosia wariellutolet/ larmoilen sinua / mas wnoi-länäpäiw^nwarfc!isi'MlttuaS«nnl,äi,' ra-
hudcsta / että sitä minun elämän etM caickilmnun
työni mahdais sinulle» kelwata. Sillä r.unä «ll-
nanidzeni/Wumin ja nielun ja caickt lnynni cuin
minulla sn sinun haldus / w?mas ja kösijs / sinunpyhä Engeiiv olccn minun cansani/ ette» s? paha

nunusiannMän woittaisi/Hmc.n,,
Venc sijtte P. ColMaisilden nimeentyöiiös/ ja weis» jncu

ImnnlMtAwu PjÄmi «'lillMlnlai! kastv s«,^t/llll<kajoc:: ljmxHmZeUlnen Wivsi, jost-is wc.t -'liilaa tulet siunatun.
Nijn myös > ltwäca mennesLZ siuna sinnas näin:

lsan/jaPojan/ja Pyhän Henaen/Amm:Olstte lue Isa mcidan/ UflW Cappalet/ i« lästv sanat, min
Mosl.ima lyhyßucous.

kijtän sinua / minun laiwallinen Isän'lEsuxen Chrisiuxcn sinun rackan Poicasmäs minuntänäpäiwän armollisessa warjel-
lutjasuoiellnolct/ sinua Mi anderi
«ndaisit caicki minun Syndmi/ joilla minä tänä-
päiwän sinun nnelesrickonut ole/ja ettäs myös tänä
yönä minua armollisesta warjcila ja suojella ttchdoi»
sic. Siß minä anan i dzeni/ minnßuumin jaSielu/
jacaicki tyyni cuin minullapn fmunhaldus/huomal
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j,,k''l,s. Sinun pyhä Engelis oicsn minun cansan
jaNöncuhungan minusta luopuco/ e-ceise paha
chamicsminusta woitaiss/ Amen.

Tomen '>Lhto
-acas i,nwaM.NMlsäMeiMa

siidä cawa aldattusajalda/ joca ainawbäri käy jakieriä / ehjien kecä hän,ais ylösmeM
Na meille Arinojas/ettämewchwallaustollamie-

wastan stisoisim/jacanäyönä sinunOM »varjelures alla murheioma lewäisimme. Si.
Mrackan Poicas lEsuxm Chnsiuxen MtldMHTrram cautta/ Amen.

N'«ca MM,
Silmät warnoiozewat sinun Mllesm sinä annae heilien Ruan oitialla ajal-

la/ »ma awat sinun.Mes!a rawidzct
M jiunauxellas. Cunnia olcon Isän jaPojan ja
Pchlw Hengen/Nijncuin Musta onvllm/
,!.iaina ijancaickijcsia nijn ijancaictisehen / Amen.'

, Stjtte lue Isä meldän/ja ntjn tämä MltN seu.
' mwatnuiRucous.c>Eßrä Jumala taiwalllnenIsä siuna'Meis« mpimitä sinun iahjsjas/ jötcas meille Ruumin >

-

lvinori armollisesta suonut olec. Ia anna sinunpM
mnos/että me cohmllisest/ja iimml ssnu mieles rieko-Mlisa nutä naundzisim ja tygsm Vlkaisim/ SinunPoicas/ete.

,.i KMs Ru«i«>a päästyä.
HErra / sillä hän on andias/ ja ba-"nenlaupiudens Pysy ijancaickisest/ joca ruanmda jocaidzelleHengellc/jocaEläindfheidännrvin-nmft andapu ja corpm poiillen joccahändä auxeushuutawac/; Cunnia olcomc.

.

,
Silt» lue/ Isä meldän/ ja «ljn tämä, seura»waincnlucous,

HE tMmmc sinuaracns miwalinm Isa, I?<



suxenChristuren meldcknHCrram cautta/ liekein 5nun hywäin tekms edestä/ ja iijaitenginnäiden sinunlahjais cdestälotca mc nyi sinun laupiudcstasna».
«nnccolcmma/Icirucoilcmma sinun pphä armos,
<ttä nijncuinßuumis on rawinnons saanut/ Siclumyös sinun pyhällä Sanallas aina wirwoletun tulisi/sinun rackan Poicas/ :c.

NuonenVaulu.
opettajille.

idzestänne waari/ja caikesia saumasinjohonpyhäHengi on teidän Pispaxi pannut/
eaidzcman JumalanSeuracunda /jonga hän wcccl-
läns on woittanm. A«. eo.^z.

Pispan pitä oleman nulMtoman / yhden emän.
nän miehcn/walpan/ raitin/ siwiän/ wierastm hsiho<
jan/opcttawaisen: ci juomarin/ ci tappelian/ ci il<

kian woieon pyytäiän/waan armelian/ci rijtaisc/ M
ahne/joca huones hywin Ha3idze/wll,a cwliaisctlapsci

'owat / caitellasiweydellck/ ei ästcn Christityn. l.Tim
z: Hänen pitä tijn.npitämän puhlasi a jaopettawai-
festa Smasta. Tit.i.

Sanancuulioille.
teidän Opettaman/ jo«ateille luma-

lan Sanaopettanet owat/ja scuratcat hcid.m
Uscoans/Heb. i).

Mim SllHErrasäänyt/ että ne jo«aEv<ma.cliu<
mitaz ilmoittawat/ pitäEvangeliumista
saaman, l. Cor.?.

loca Sanalla neuwotan /se jacacancaickchym'
Gal. 6.

Wanhimmal/jotca hywinhallidzewat/pilä capkcr<
taiseecunmaspidettämän/ erinomattain nc/ »M

Sana»

944 Huonen laulu.
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Oanas jaOpistyötä tckcwät.Silläßamattu ei
Mn pidä rihtä cappawan härjän suu:a ttjnni
DmanlaTysmics onpalckans ansainUt.r.Tim.s.Olcat teidän Opcttajillcn cuuliaiset ja senratcatM: sillä he walwowatteidän siilujcm/ nijncuin
nciotca lugun nijstä tekemän vitä/ cltt< hesenUollatekisit/ ja ci huocauxclla. 1;.

MailmalttsellEsiwallal.
tVI oleEsiwalda mumoin cuin lumalalda/ ne

joecaowat / lumalaloa ne Mlyt owat.
tzcncähden jocainencuin idzcns Esiwalda wastan«M/se on Jumalan säätyä»vastan. Mutta ne jo,-
ca wastan owat/ jaawalduomion päälleni. Sillä
ncjotca wallan päMäowat / ci ole hywintckiöillc /

wampahoimckiöillc pclqoxi. Ellcs tahdo Esiwal-da pcljätä/mjn tee hywä/ sijttessaal haneldä tijtoxen:
M hän on Jumalan palwelja sinun hywäccs.
Man jos sinä paha teet/ nijn vclkä: siltä ei hän
mccka huekancanna/ muttaon humalan valwelja
lacostaja / sille mngaistuxcxijoca paha tcke Rom.^.

Alamittaisille.
A lconjocainen Esiwallalle alamainen:Mei o-

le mumoin Esiwalda cuinlumalalda.Rom.l;.
Olcat alamaiset caikillcihmisille M säryille/HEr-«n tähden/olisco se Cumngallc/ nijncuin ylimmäi-

Mc, taicka Päämiehille/ nimenin Mle jottahäncl-dä lähetetyt ownt/ pahoimekijllc mngmstuxexi/ ja
<hljrscaille kijwxcxi/ i. Pel. 2.

Andaeat Keisarille/eninKcistrin owat/
! malalle cuin Jumpan owat. Matt. 2i.MinäneuF

won/ ma ennen caictia pidctäisin rueouxee/
«nomi-



Z4s Eatchlsmus.
nnomiftt/toiOoturct jakiitoxel / "caickein ihmisteni
dcstä/ Cumttg<lst?njacaikenEsiwallan tl>esiä/ <M
'mcrauhas ja lewss eläisimme / caikes lulnalisudesja<cunmallisudes.i. Vm. i.

- Neuwo h.'itä/ että he Päämichillens M EsiwaliÄ<lene alammaiset jacuuliasetowat/ Tic.;.
Awiolniehille.

teidänWaimojan/' nijncuin
ChnsiUs Stnracundaracasti/ ja cmnoi

id;e-.sulobiMen lähtens/ että hän sen pyMs.
Mlestcn pilä Myös waimojans racastaman/ niin-
cnln omiaruumitans. loca hänen Waimoansm<
rasta hänracasta ldzenS: sillä ei yxikän vlc oiun li-
Hans Toscan wihannut/waan elättäjä rawidze sitä/nimcuiNmyösHErraGeuracunda. Eph. s.T^miehetasucatwaimoincansataidolla/ ja an<
'dacat sille waimolliselle nijncuinheicommalleiastialle
hänen eunmans/z nijncuin Mvös elämän Armon
cansaperlllisillc. l. Pel.;.

Miehet meassacal teidänWaimojan / jaHtät ol<
<o tuimalheilä wastan. Col.;.

Awidwaimoille.'
olconzmiehilleu» alamMisel / Nijncuin
oli Abrahamille/ jacudzui hä.ien HEr<

rarens/ «onga tyttärin tekin tullet otetta/ jos tt!l)y<
wmteettäjapelkämätsletta/ i. Pet.;.

- Waimot oleon michillens alammaiset / nijneuitt
HERralle: «?illä mies on waimon pää/nijncuin
Chnsius onSeuracuNnan Pää/ jahän on hwen
ruumtnsholhoja. Mmm nimenin Seuracundaon
Cbrlsturellealammamen / Mjn myös Waimot p><«

-Micdlllens eäikis alammaiset oleman/ Eph. s.
Smu!nahlo'pMmlches ala annettu oleman/

jahänen pila wallidzemansinm/ Gen.;.

Vanhemmille >



Huonen tautu.' z»^
älkäe yllyttäkö teidän japsian wihaan/
caswaccacat heitä rangäistuxes ja.yvLr-

Wnchtesa Eph.6..
MMm joea pahenda yhden näissä pienimmist/

jMvscowal minun päälleni/ parambi hänen olis/
ena myllyn ttwt ripustetlaisin hänen eaulMs/ ja
upottttatsm nicren sywylcen/ Match. ls.
ImMla sääsi todlsiurm lacobis / jaandoiiain

/ jonga hän kästi meidän Isäm opetti, hei-
Mlapsillen»',. Että wastalulewaiset oppisit/m lap»
sttMaw-elä syndywäc: Cuinhecaswawat// ectähe-
tinilmoitalslt lapsillens/ Pjal. 78.

iapftlten.
iM'sel olcal cuulimsee tndäil Wanwmmiilm

Sillä sr on oikein/ Cnnnioim Ms .
joÄttiäs/joca on cnsimäinen kast>) / iolla lupaus on/mäs Menestyisit ja rauwan eläisit maanpaolla/
Ges 6. -

iapjttoleatcuullaisetWanhemillencaikisa: Sil-
li se on HErralle otollinen/ Col.;.

?e Nuoret/ olcac Wanhoille alamm.iiset / .olcac
«icki toinen loiscllen alammaiset/ ja pttäkätteilän
Wiäst nöyryteen: Sillä Jumala on soreita wa<,

nöyrille anda hän armo Nöynmäkck sijs
Mn luncalan wäkewän käden ala/että hän teitä
»Måns corgotais/,. Pet. s.
. IsimnMja Emännille.
MSännät/ se cuin oikeUs ja cohtuus on / niin osi^t-
Otatat valweljoillc/ tieten eltä tctlläkll» on HERra
«<was/ Col. z.
» Isännät/ tehkät myös niin heitä (palwcljoita)wa-
M/ja pandat pois uhcauxet/ tieten, cttä teidänMranonmyös miwas/ ,onga edcsci oleihnusen "

lnuodon c«dzomust/Eph, 6.
Ei sinun pidälfkemän lähimmäiselles wäärytt.h

Ppp M '



?43 Huonen mulw
eikckryowämänhändä. Sinun päiwä','.!iehespal«n
ei pidä oleman sinun tykonashuomemscn

Älä ftdä köyhäida ja mrwid»ewO
dcl/lc. Waan maxa hänelle hänen palckans sinä B'wänä/ ennen Auringon lastcmata/ Bcm. ,

Palwelwillen.
/ olcat cuuljaisel «idän ruumillW,
pelgolia ja wapisiuxella/ uidänsy'

dämmcn ynkenaisudes / nijncuin CftrifiUxellc. Ei
ainoastans silmäin edes palwcllm/ nijncuin ihmisien
mielen noutexi/ waan nijncuinChrifiuxcn palwcljat/
lehden sydämmest hywällä mielellä micä Jumala
tahto. Ia tittkck/että ie palweletta HErra/ ia ci ih-
misiä, Tictcmmyös/ mitähywäcllkin«ke/ senhän
onjällcnsHErralda jaapa/ olcon orja cli wapa.
Eph.6.

Te palweliat/ olcat alammaistt «idän Isänmllm
caitclla pclaolla/ ei ainoastans hywiltc jasiwiöille/
waan myös tuimille/ i.Ptt. 2<

lesteille.
MOca oikia oi)/ hän on yxinäns/ ja ase«a <oi<

päälle/pysyin aina rucouris
yötä japäiwH^-Mutta joca hccumas e!a7 se on elä-"
wäldäcuollm/t. Tim.s.

Minäsanon naimattomille jakestille: Se o» yc-
illedywäjos he owat nijmuin minäkin. Maa»., el-
lei he woi hcitäns pidcktä/ nijn naican: Sillä pc!
rembionnaida/cumpala/l.Cor. 7. ,

Wanhain Waimoln pilä idzcns käyltaman,m>»'
cmn pyhäin sopi/ ja ei oleman panetteliat/ eitä juo-
marit/mmw. lorlda
Waimol mpsm oppisit/että heheidän miehiäns r.v
castwsit/ lapseusrackana pidäisit/ olisit siwiäc )a puh'
M/Ät.e> ,-^

Mtifelle Cansalle. .



mitä te eahdorm että ihmiset pitä Mle tcke<l!/man/ nijn le myös heille schkät: Sillä namät
Mttiaki jaProphemt. Match. 7.

Ricasta lähimmäifläs nijneuin idMs/ sillä nijhi»
,s<,,iei!l coco suljetan/ Rom, iz.

Minä nemyön «itä/ että videeäisin ,

Mmct/anvMistt/wnvotuxeljakijloxet caickcinch-
Mm edestä/'.Tim 2,. ,

Olcon Rackaus wilpitoin:w!h«lcal paha jakijnni-
lifpucathywäsä. Weljellinen rackaue olconsndck-
Minen teidän kestenän. Emlättäkän toinen wzsensll!,!!«lMtckcmäS.RolN.ii.

fiunaccon meitä ja wärjeieon meitä/ .YT>'-
walisiaconeaswons meidän päällcm jaolcon

Mearmolliilen/ HErra kändäkön easivoiis mei-
dilnpuolemjaandacon meille ijaneaickisen
MmmIsän/ jaPojan/ japyhän Hengen/Amml

P. Athanasinren Tuti-
nustos.

Ocaitänäns tahto autnan tulla/ nijn hä°DM, ittlla pitä oleman eimcnyW Christillinen Vfto.eisMtäydcllisnäja puhtana pid'ä/se tule
Memät cadotctuxj jjanlaickisest.
NlMm,tämäseyhmnen Christillintli Psco/

t« meyhtä lumalatch ColiUUlaisudKs/i a Colmina i'sntta yhteybes cumarräm ja cunnioitalm
Eicuitengan Pecsonait secoittam/Mlumali-Mobnmstaeroittam^

HuonentaM



950 Achanasiuxen Tunnusios.'
Sillä toinenon IsanPorstua/ toinenPojaW

toinenPyhän Hengen^
Mutta Isällä/ Pojalla ia Pyhällä Hengetläen

yxi lumaluS/ yhden takainen cunnia, jaynnäW>
caickwenCorteus »a HErraus.

Mingäcaltainen Isa on/ sentaltainen onmylj
i^oica/la Pyhä Hengi.

iuomatoin on Isä/ luomatoin ou Poica/ luoma,
toin on Pyhä Hengi.

Mutamatoinon Isä l mittamatoin on Poita/
mittamatoinon Pnhä HMgi.

Zjancaickmen on Isa/ ijancaickinen on-Poila l
jjancaickinenon Pyhä Hengi.

Ia n euitengan ole colme ijancaickista mutta
yxiijancaickmelu

collne luomatoinda/ eitä
colmemittamatoinda / «nutta yxi luomatoin jayxi
mittamatoin.

Niin myös Caickiwaldias onlsalTaickiwaldiai
on Poicck Caickiwaldias on Pyhä Hengi.

Ia eieuitengan ole colme Caickiwaldiafi/ mutta
yxiCaickiwaldiasj,

Nijnon nuM Isä Jumala/Poica en Jumala/
Pyhä Hengion Jumala.

Ia ei euitengan ole colme lumalata/ mutta
yxi on Jumalaa

Niinmyös Isa on HErra / Poica on HERra,
Pyhä Hengi on HErra.

Ia ei cuittlWn colme HErra/ mutta y>i on
HERra.

Sillä nyntuin Christillinen totmlslvaatimei»
tä/ cunOn Personan ermomattain Jumaloi ia
HErraxltunnustalnan.



P. Athanasiuxcn Tunnustos. 4si
Nijn mytzs yhteinen Christillinen Jumalan

fchvtlus tieldä meidän colme JumalalacliHEr»
s<sanomast.Ist ei ole yhdestätän tehty / ei luotu, eitä syn«
WVt.
Poicaon amoast Iftst / ei tehty eikä luotu/mut»

tosimdyuyt.
Pyhä Hengi on Isästä ja Pojasta, ei tehty, ei

luetu eikäftndynyt! mutta vlos käypä.
Sentähden yxi on Isä, ei colme Isä: M

Poica ei colmePoica - YxiPyhä Hengi/ ei colme
PyhäHenge.
Ia täsä Colminaisudes ei ole yxitän Persona

ttistans edellisembi eitä jältimäisembi / ei yxitän
suurembi eikä wähembi toistans.
Mutta caicki colnlt Personat, owat yhden i«

jancaickiset iayhden kaltaiset.Nunettäylidzen caickiai nijncuin sanottu on/
Colmlnaisuus Phtendes ia Mteys Colminaisudespitä cunnioitcttamani se on!että meidänpitä o!me
Personat yhdes lumaludes / j.a yhtä JumalalacolmesPersonas palwele«Na«.

locasiiF tahto amuari tulla/ nijn hänen pitä
näin Colminaisudost ajaltele>nan.

Muttaseonmyösijamaickiseen amuuteen tar<
Mmm/ ettämcwahwastvscom/ meidän HER»«n lEsuxen CHr»stuxen tchan ottanen / jachmi-stxitul!en.
NA on nyt tämä stoitia usco/ettsmevftomja

tunnustam/ ettameida»HErra lEms ChristushumalanPoica! jaihminen.Jumala on hän Isäns olemiftst ai»
Ppp z coja



P.AchanasiuxenTummstos.952

(Ha ijancaickisest syndnnyt: Mutta ihminen onhq>, Ämns olemisesi ajallisesi syndynyt.
Täysi Jumala/ täysi ihminen ymmHrtäwäisest

sielusi >a ihmisen lihasipysywäjnen olewa
IsänswertalnenlAmaluden puolesi/ Isä wä'

hewbi lnhimisvden puolesi.
Ia waicka hän on Jumala jaihminen/ ei cmten»

gan ole cax»/ mutta yxi Christus.
Pxihanon/ei nijtt ettälmnalns on muuttttu

lihaxi/muttaettäinhilnifys on ttcttt» luuialaxl.
Pxi tosin/ eiolennsen secoltuxelja/ «nuttaPerso»

«lainyhteyxella.
Slllänijncuinymnlartäwamcu sielu jaliha en

yxi ihmwen: Mn Jumala ja ihminen oi: M
Ehristus.

Zoca»liidänamuudem tähden pijnattijn/ asiui
atas päiwänä nousi ylös cu>
plluista-
> Astui ylös taiwasen / istu Isän Caickiwaldian

, Jumalan oihallakädellä.
Sieldä on tulewa duomidzeman eläwitäjacu'

ollulta.
longatulemisescaickl ihmiset Pitsi ruumillani

ylös:'.ouscuia-i:
Ia lnglm omista töistäns tekemän.
lotcahywatehnetowat/puä ijancaickisen M»

n:ankäymäy: Mutta jottapaha owattehnet/iM»
tuleen.

Tämä on,oikia yhteinen EhriMinen Vsw/
joca§i sitaMststja wahwastMo/ ti hän taidaa»
vwkxitnna.



O s?s)) G
<2^Kl3^l^

Meidän

HErranVEsuxenChristuren
Kärsimisen/ Cuolcman/ HautawtjMi Y-

löeuousemiftn jaTaiwaseu Bumisen/Histo'
l,«/ neijäst Evongclistasl coottu.

Mitä Shrtstus (hänen Hengens pe-
länseisottais)tete jatärsiOpetuslapsildans lerusa»

iemis/ ja liclläKru»lma«h<»ti y,er.nisä»s/enl!:n tzälnn
welellistH cuol«MsNsKilmoituD.

?umal aut minn taidMl!/ pag. 751/

DWOscaMatian leiwän jnhlupäiwälähestyi/
MUioca Pääsiäistä cudzutan/ sanoi lEsus

Te tiedätte/.että
tähden päiwänperästä tul? PääsiäinensenPoic,l n-tiiännetanristinnaulitta.

SilloinwwönmntPappein Pääiniehet/jaKir-
janoppeneti jaCansan Wanhimmat/ylimmäisen
Papin Galijn/ jocacudzuttin Caiphas/ janeuwo
Mt/cumga KelEsuxencawaluxella kijnnlottalslt
ja tappaisit: Mutta he pettäisit Causa. Niin Hesa-
«oit:Ei juhlapaiwäiiä/etteicupina nousi^Cansasa.Cozca Wsus oli Bethanias/ Gi-««nm huone?/ ja atrioidzi/ tuli wmn.,
tygons/ jolla oli clasi turlnelelnatoinda
sta Narwxen woidctta / ja hän sarK clafm/ ja
lssnsi sen hänen päänspäälle. Nijn mmstämat

l Ppp4 n«r>



närkästyit ldzMns/ jasanoit: Mihingätelpatä-
min women baascaus: Sulä tämä olis t«ittu
mnytä enämbään cmn tollneen sataan Pennlngin/
ja annetta walwaisten /«« he nqplfit händä. Nijn
3.Ejussa»:ol: Sgllicat hänen olla rauhasmixiteyändä wanvatte? Hän tetihywän työn »ninun coh-
tam: Silla teillä owatzjnawaiwaistt/ jacosm
Wnäns te tahdotte mjn te satte heille hywä tehdä/
mutta en minä ainateillä ole: Tämäcekimitä hän
wvi/ ja ennäM woitcleman minun rllnnustani
hmttamiscxi. Totisesi sanon minä teille:Cusa tä>
m,'. Evangelium saarnatan caikes mailmas »iln

t.nilä cuin hän telch pifä saarnattaman hänen
nniistoxen^,

MnSulbanoliludan sisälle mennyt/ jonga
lijcanmuolilschartoth zoca oli c„hdentoistatym'
mellcil lugufta.Hänmei.i poi«i/ ja puhutteli ylim<
maisia Pappejapa Päämiehiä/ cuinga hänolihä»
nm yeulc saattawa/ la sanoi heille: Mltä te tahdot

sca de sencuulu/ ihastui:
cximkynuneudä hopia penningitä: ...x«1-sen
sen heine/ jasijtä a',a,m edzei hän tila saattaxens
händä heille llmancap-.nana,

emunälsnä matianlelwäli paiwänä/ coftcl
P.U!?äö lauunas jtullt Open,alap«<t
Is,urcu t:'sö/sanoden hämlle: Eusas tahdot tttj
n,"
i, hänen opetuslapsi'
st,< a IchannczeUl sancden: Mencpl
o' ;7, « stjhen tuletta/ cohmc

n wcsiaMata / neudaM
uomsen jSyongH hän mene.

954 ChristurenKärsimys.



Chn'ssuxen>Kärsimy< 955
samat perhen isännälle: Mestari tästi sinulle sa«
M: Minun aicanon juuriläsnä/ cusaonwiera'
sien huone / josa minä Opetuslasteni cansa jbtsin
Pääsiäis lamban ? Ia han osttta teille suuren Sa-
Im/rakefiln ia»valmistetun / walmistalat siellä ,ne-
i!le. Ia hänenOpetuslapscns »nenittä tulit Cau-
Mgi/n/ la löysit mincuin hän heille oli sanonut;
Ia wulnnstit. Pääsiäis lamban.

Mutta eilnen Pääsiäis juhla/ että lEsus tiesihänen aicans fullexi/ että hänen täM »nallmastapmlsäns tygö menemän/nijncmn hän ennen oli
mcastanutomians/' jotca mailmas olit/ ni)N hän
myös heitä aina loppun astiracasti. Costathw tu-
li/ istui hän pöydän tygö/ ja caxiwistatzymmendä
Apostoltta hänen cansans. Ia sanoi heille: Mi-
nä olen halulla halainnut syötza tätä PääsiäisKmmasta ieidan cansan/ ennen cuin minä tärfin:Sillä minä sanon teille, en minä sillen hänest e-
nämbi syö/sijhenasti c uin se täytetän Jumalanwal-
dacunnas. Ia hän otciEalkin/ ti)M ia «anoi: Ot»
t«e«tja lacallattestenän: Slllä nsinä sanonteille:
enmir.a ;uo sitä cuin wijnapuust on tullu ennen
cuin minä sitäolen juopaNldäncansan uutta mi<
nunlsäniMalbaeunnaS.heidän lstuisans/jiuä yönä jonaHErra IE»Nsus?ettttm/otttMlenvän/tjjttii mursi/ja
nndoi Opetus lastens/ ja sanoi: Ottacat/syötät/
Tämä on minunRuumin» joca teidän edestänan«
netän/ se tehlät minun muistoxeni. Nitn myös
otti hän Caltin ehtollisen jälten/kiuti/ andoiheille/
!»sanoi: luocat tästä caicki/ tämä Lalcki on se V»
si Testamenti / lninun weresäni / jocamdän jamp«
nen lähden lvuodattt-an/ syndemandexi andaunsexil

Ppp / Stz



Ge tchkätniin usein cuinte juotta/ minun muille?
.ren». Ia he joitsijtä caicki.

Costa Ehtollinen pidetty oli/ ja Perkele oli jo
ludcm Simoni» IschariotinsydämehenlykännNl
että hänen piti hänenHeille saattaman. Tiesisus Isän caicki hänenkäsiins andanen/ja että hän oli
lumalast lähtenyt/ja oli Jumalan tygö meuwä.
Nousi hänehtolifelda/riisui waatttns za ottiEstljj.

wyötti idzens. Pani wettä Mastilnaha.
au/ ja rupeis pesemän opetuslasteni jalcoja/ jz
euiwaisneMä esiliinalla jolla hän wyörettyoli.

- Niin hän tuli SimonPetarin tygZ / ,u Petari
salwihänelle: "HErra/ sinäkö minun julcanlpeset?

. lEsus wastais/ ja sanoi hänelle: Mitä minä teen
et sinä nyt tiedä/mutta tästedes stna simt sentittä.
Petari sanoi hänelle: EtNnanssina minun
Mlcojani( Wasinis lEsus: Ellen Minä sinua pe<
se/ nijn eisinun ole osa mmun caysani. Petari st>
noi hänelle: HErra/ei amoastans »mnun,alcoja<
ui/ mutta myöskäteni japääni: Sanoi lEsushö
nelle: loca pesty on/ ei st t-.mvidze pesemistäl
lvaan että jalat pestän/ ja nijn hän on ioconans
puhdas. Ia te otetta pnhtat/ ene cuitengan caicki:

, Slllahäntiest peMäns; Sentähden hän sanoi/
«ttecaickiolepuhtat.

Sijtte cuin hän oli pesnyt Heidin jalcans/ otti
hän waattens/ istui/ jasanoi taas heille: Tiedätte»
kö/initä m-nä teille tehnyt elen? Tecudzutta mi>
lMn Mchariri jaHerraxi/ ja te sanotteoikein/Mä
»niMmyKs olen. Josminä jotaolenteidänHEr»
ran jaMestarin/olen teidän jalcanne pesnyt/ »ij>»
piiättihängin täficlMtoinm toisenne Mt pese»

«M:

956 ChrWMKärsinnM



Christuxen Kärsimys. 957
«M: Sillämiuä annoin teille estcuwan/ että te
nijn tekisitte/cuin mmätinteille tehnyt olen. Toti-
sesti totisest sanon lninäteilk: Ei ole palwelia snll'

, mnbi hänen HErraans/ eitä sanansattaia suurem-
<>i< min se jocahänen lähetti. Jos te uämät tiedät»
se/te otetta autuat joste nijtä teettä. En minä cai-
lista teistäpuhu: Mutta ettäRamattu täyteläisin:
Joca syö leipä minun cansani / hän tallais minun
zalallans. Nyt utinä sanon teille ennen cuinseta-
pahtu että siM cmn setapahtunut, on te minun siri
»scoisitte. totisest/totisest sanon minäteille: Jo-
ca sen corja cuin minä lähetän hän cv: jaminun;
Mutta jocaminun «ria/hän coria sen jocaminun
lähetti.

Costa lEsusnämät sanonut oli/ murehti hän
sanoi: Totisest/ totisest sanon

,mnäteillc<,,,>Vp v» teistä minunpettäwä; Cadzo/
minun pettuani käsi on minun cansani pöydällä.

Mutta Opetuslapset tullit umrheMxi/cctdzelit
toinen toisens päälle/ ja epäilit kenestä hän sanoiNa
rupeisit tystlemänkestänäns / tuca seolis jocäsey
teti< ? Iarilpeisit jocainensanoman: HErrai lie.
nmgtz minä se? Ia toinen: Ollengo lninä se? Mnt-
to hän wastais/ja sanoi: Pxi cahdestatsistatyM'.
menestä/joca minun cansani fatijn rupe/se pettä mj«.
nun. Ia tosin ihmisen poica mene ntjncuin kirjoi-
tettu on hänestä/mntta woisitäihmista/jonga caue»

, taihmisenPoica petetän/se olis bänelle parembj/
tltei hänolis syndynyt. Nljn wastais ludas joca

> hänen petti/ ja sanoi: Mestari/ olengo lninä se?
Hän sanoi HHnolle.-, Sinäpä sen sanoit. Ia
Ui lEsuren Opetuslapsist istui Hänen rinnat
l»ns / jotalEsusracasti. JMSimyn Petari

.»jjt-



suxen rumalla macats! sanoi han hänelle: HE«a<tuca ston? lEsus wastqis: seon se/iolle minä caste.tun palan wwtan.la cu in hän oli ltiwäncastamitandothän sen Zudallc SiuwnIfcbariotbille/ jasenpalan «alkenmn hanehePcrkele. Niin sanotlEsus'
piteMin! Muttaei atrloidzewistynbän ymärtgnyt mings tähdihänsitähänellesanoi.Sillä muutamat luulitettäluda!la oli cuckgro/ICsuxen Menen händgostaman,ni'

t« duhlapaiwän waraxi piti tarwittaman/eli joshänen piti jotatin waiwaistlle anda,nan.Costa hanftn palan ottanut oli/meni hän cohta ulos/ ia y 3 oli.CoscaH,das 01l ulosinennyt/. sanoi lEsus: Nyton Ihmisen Poica lircaftettu/ja Jumala on tir»castettit hänen cauttans snlmonmOslumalatit'castawa hänen idz3sans,/)akircastahHl»enpian/«.

tzansaKedron Ojan ylidzei
öljymatlle. Ia heidän wälillens tuli rijta/ cuca
heistä suurin piti oleman. Nijn hän sanoi heille:MailmqllisetCuningat wMdzewat/het cudzlltan armollistxi herroixi. Mutta et te
nijn/waan Ma teistä suurin on/ se olwnmMlin
nuorin; joca ylimmäinen en/ se olcon nijncuin
palwcha. SM cumbi surembi on? Vt jocaa»
trwidze? Taicka se isca palwele? Eikö sejoca a>
trmdze? Mutta zninc, olen teidän Wellän nijn,
cuin palwcha. M;nm te oleua nei lstca minun
tmsalzxisW minllncansani Mytte: Ia minä M'
dsn tstllb waldaftinnONi mmcuw, minmi Isänl,
saas?minulle: Ettgtechänhitäsi)3manja juoman,
mznunpöydäMni/lnmutt WsidaclMMsanjjja istuz

m^
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EhnftuxmKärsimys 5^
Un istuimella / ja duomidzeman caxitoistccknm'
mndä Israelin sucucunda. Silloin salwihänhe'
illt-Täna yönsje caicki pahenetta minusa- Sil«
Aiyoittttu on: Minä lyön Pailnenda/ ja lam-
W laumasta bäjowat. Mutta sijm luin ,ninä
ylinousen/ tä»n minä teidän edellän Galilean.
Ia HErra sanoi: Simon/ Simon/ tabzo/Sa»
than on teitäpyytänyt seuloxens nijncuin Nizuja.
WaaiMinä rucoilw sinun cdesias/ ettei sinun v«
sw» puuttuman pida.lacuinskerran palajatnijn
«ahwista weljejäs. Nil« sanoi Petari hänelle -

3oe mela caicki muut pahenisit/ etl minä cuitengan
ltännns pahene. lEsus sanoi hänelle: Totisesi
ftnon Minäsinulle: Tanäpän/ ennen luin
tthdesti laula/ sinä colmasti minuntiell<lt. Mutta
hanwielä sanoi: Jos minun pidais sinun cansas
cuoleman/ en minä sijtt.Mn tieMs sinua: Nijn
sanoit myös caicki muut Opetuslapset. lahänsa»
neiheille: Costa minä lähetinteidän ilman sakita,
jacuckarota/ jakengitä/ puuttui to teilda nntän? He
sanoit: Eimitän. Nijnhän sanoi heille: Waan
nyt/ jollasäcki on/ ottacan sen/ Nijn myös Cuckaron/
jlliollaeiole/ se Mykän hameni / iaostacan mie»
w: Sillä minä saNon Hlllä setin tuin
lirjoitettu on pitä mius täytettälnänchän on pahain-
Min setanluettu: Sillä miM Minusta tirioitet»
tuon/ne pitä loppuman.Nijnhe sansit-.HErra/cad-
ze/täsäDn caxi miecka.Hän salwi heille-tpllä sijnä on.

11.
Mitä Chrisws teke ja,Kärsi hänen Tai»

wMsen Isänscdcs Krydimaas/ ennen cuin
l)ä,l f jnnioleran. ,

Hnstus cuoltw«n ki»us ftnoi / p«g, 454.,'
tuli lEsus heidän cansans paickan,

>V joca



jocacudzutan Gttbsemane/ josa oliKrydunM/
johonhän meni >a hänen Opetuslapseni?. Mutta
ludas jocahänen petti i tiesi nwös sen paican: Sil-
lä lEsus lneni sinne usein Opetuslasteni canft.Ia ICsus sanoi Opetuslapsillens: Istucat M
nijn cauwan tuin minä menen tuonne/ja rucoilen.
Ia hän ottiPet.nincansaus/ Jacobin ja Johan»
nexen/ne caxiZebedeurmpoica/ja rupeis murehti»
Man / wapisenian jasureman. Ia sanoi:Mimm
sielun m murehisans cuole,uan asti/ ottattäsnja
walwo:atminun cansani/ja rucoilcat ettet te jeu»
tuis tiuftuxen. Ia hän ercani heistä/ lähes kiwtllä
heittä/ ja langeis caswoillens n>.a«.
han/ sarucoili / josmahdoUmen olis / että hän sen
ajan wälttäis jasanoi: Abba lMium Isän/ caicki o>
wat sinulle mahdolliset/ josmahdollinen on/ min
ineugan pois minuldtl tämä Calcki / ci tuuengan
mjncuinminä tahdon/ mutta nijncmn sinä. Ia
hän tuli opetuslastens tngZ/ ja lZysi heidän umca'
mast/ ,a sanoi Petarille: Simon/ mamttos? Et>
töö woinutyhtähttte walwo minun l'cmsani?Wal>
wocat»arucoilcat/ttttt te jcutuiskiusauxen hengi
tosin on aldis umtta liha on heits.

Taas meni hän toisen terran/ jttrucolll/sa»
noden: Minun Isän/ ellei tämä,Calcki mene

sitä juo/ mj»
tapahtucon sinun tahtos. Ia hän tuli i m löysi

he,oan macamast/ sillä heidän silmäns olit
ra<caat i citätiennet mitä heidä» piti händä wa>
staman. Ia bän jätti heidän/ »neni taas/ rucoili
tollnannenlkerran/ sanoden: Isä/ jos sinä tahdot
niin ow pow mmulda tämä Calcki/ ciutengin ei
minuntahton j n»,tt« sisun «lton. Niln Engel»

tai»
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>st ilmestm hänelle/ ja wahwisti händä. Ia

Wtui/euä hän cuoleman cansa sobei/jarucoili
W<l'nman/ ia hänen hikens oli nizncmn weren pi«
slr.Ui iotta mahan wuosit. - Ia eninhän nousiru»
Dileiuast / n tuli Opetuslastens tygö lonsi hän ne
murhe» tädden macsmast/ jasanoi heille: Maatcat
j,iwäckät? Io nytkylläon/seheckiontullut/cad'

,<,j Inisen Poici ylönanneean syndisten täsijn/no'
Wa mcngä!n<cadzo/se lähesty jrca minun pettä.
Uutta nlcmlcat/ ettet te tuliskjusauxen.

111.
Mitästzristus ceke jakärsiHengeA

< stm Isäin Anllaxen jaCaiphaxeit-eves Hen»
gcUistsOitiudes.

Auta mu»! I!N!!l'l«!li t«!ii lllsc,!i/ Vag, 467.
MlelahHl-.enpuhuiftus/Cadzo/ludasyxftah'

tul» za palis wäke hä'
«enclnlans/ja ylinlmäisten Puppein / Pharifew
stcn/WanhmdenjaKirjan oppenuMn 'Mvcliat/

stitoilla/ lniewiila jaseipämä. Mutta joca hänen
petti/oli andawlt heille merkin/ sauodtn,: Kenetv,
gäminä suma a:man / se on/tijnniotsacat hältdä ia
msufi poiswietät.
hänen tapahtuman piti/mli hän jasitnoihMe-Ke'
tä te edytta? Hewastgisit; lEsusta Nuzarc»nnsta. Sanoi lEsus heille: Mmäcleu.

Muttaludas/jeca hänen petti/stMmvös dei.
tän cnnfans. Costa lEsus sanoi lMe: Minä
»len astuit he tacaperin/ ja langeisit maahan.
Nijn hän taas tysyi heille: Ketä te edzittä? He
sanoit-'lEsufta Nazarenusta. lEsuswßais:
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Minä sanoin teille/ Minä olen: Jos te sijs !,„'„„<,edzittä / niin sallitat näiden mennä. Että sthe täyteläisin l cuin hän oli sanonut: En
mMyblan c.idottanut cuins minulleannoit

A)tutta ludas astui äkist lEsuxen tygö
hänelle- Terweßabbi. Ia suuta andoi hänenNijn sanoi hänelle: Ystäwäu/ nutä war>tm sinä tulit ? luda / smmandamiseltaco smä ih-misen Pojan petät? Silloin ne astuu edes/ jala>
stit tätens lEsuxen päälle ja tilnniotit hänt!!,Co>sca ne jottahänen ymbärilläns olit/ nait mitä tule»
wa oli/sanoit he hänelle: HErra elmnälö nie lyz
m^calla? Ni,n SiuwnPetarilla on iniccka / ,on.ga hänwetiulos/jaltzi nlimmälsen Papin palwe'
liata/ja hackals pM hänen oiklattconvans; I.>n«gapalwelian Nimi oli Malchus. Nijn lEsussanoi: Saliicat tähän asti tulla. Ia sanoi Pe«tatille: Pistä mieckastuppen- Sillä caicki iotm
nneckan rupewat /ne miecalla hutatan. Kaicka
luulctcos/etten minä taitaisi wielä rucoilla mi,lu«
Istni/lähettämän minulle enämmän cuin caxitoi»
staknmmenbä legwt Engelett? Eltö lninuu pidä
juoman sitä Calckia / cuin.lsä minulle andoi?
Cllingasiijsßamatut täytetä»/ että nijn pitäole»
man? lacuinhänrupeis hänen corwalls/paransi
hän sen.

Sillä hetkellä sanoi lEsusylttmnaisillePapeil.
le/ jaTemolmhaldioille/ jaWanhimmille/iaM'
colle/ cuin hänen tygönstullet olit: ryl>
wärinrygöte läxitte/miecollla ja seipälilä minua
thnniottaman. Minä istuin teidän t!,k3nän»o>
ca pHiwä ovettain Templis/la et te cjendanet M'
tä.mmunPäälleni/ mutta tämä on teidän h"ten

ja
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ftpimevden walba/että Provhetain tirjoituxct
Mäiftl'. Silloin cMi Opetuslapset ylönan'
M hänen ja pakenit.
Mutta joucko ja nlimäinenPäämies ja luda«

Wn palwelian lEsuxon/ ja sidoilhä»
Msja talutit händä) pois 'vieden ensinHannaxen

io''a oli CaiphaxenAppi / »a oli sinä »vuotena
chnmäinen Pappi. Ia Taipbas oli sojota Iu»
Misille oli neuwo andanut/ että yhtä ihmistä olis
mMnencuoletta Cansancdes:ä. Ia yxinuoru-
imcu sturai''hända / jollaoli lijnainenwaate pal»
P ihonpäällä.- ja nuoretmiehet timniotit hänen/
mm hän jätti sen lynaljen waatteus / )a patoni a»
W heildä. V

N,lu he weit lEsuxen ylilnniöisen Papin Cai>
n,gö/ il'hon caicki Kirjanoppei.n ja wa«'

wmltolltheidänscoonnet. Ia Sillwu Pela»
listiiraislEsnsta? ja toinen Opetuslapsi / Ma oli
s>i!!!mäiscn Papin mttulo'/ ,>h<',n >ncni
l'!fa/nliMll!äise>'. Parin M«tta Pcta»
!>!«< pois owentaka. Nljn se toinen Opetuslapsi/
> civllimnäiien Papu, tuttawa ol.j meni japi^ui

»vanjalle/ latoi Petarin stftlle. Mutta pal-
!»tl>al/)orcahlstlftäoiitwalriau kestolle tartanom
ottanet/ M kylmä oli/ seisoit ta lslMnnteut,la

»nsoi mvtzs heidän tunsans ja lämmittcli/
hän olisnähnlu lopun. Costa yxi pijca nät, hä»

' tntönä istuwan / Mdzoi hä;- häjien pa«
-a sinoi: sillä inyks olitlEsuxen caust»Ga°
>aoletylitämän ihmi-en ÖpclU'-lap!;fta?

', äll kielsi caickem edes/ la sanoi:Wai.uo/rn
>ll'ti!Nl!'ä tunne hmidä/ engä ticdä nutäv junor.
3l'/n ytttnmamen hänen

Qqq Ope;u^
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Opctuslapsistans; jahänen Opetuxestans.
suswastais händä: Minä olen jutkisest mailmanedespuhunut/ minä olen SynagsgasjaTemplis
opettanut johonlaickl ludalaiset coconbuwat, ja
sn ole mitan sala puhunut.

. Mitäs minullelysyt!
Kysynijlle jotta c«ulit mitä minä heille puhunut
olen. Cadzo/netietämät mitä litinäsanonutolen.Ia cum hännämät puhui/ andoi yxi niistä palwe.
lioista tuinläsnä seisoit/ lEsuxelle corwttpnstin/
sanoden: Nyngö sinun pitä ylilnmäistä Pappia
wastamau? lEsuswastais: M minä pahasti
puhuin/ nyntunllustastpahaxi: Mutta joSminH
oikein puhuin/ mixis lmnua lyöt? jaHannat lä-
hetti hänen Komma ylimmäisen Papin Cai»

- phaxen tygö-
Mutta Simon Petari seisoi ja lämmitteli.

Ia cohta ensiinäisen tieldamisen jälken/ coscahän
«ttni ulos porstuaan/ lauloiCuckoi/ ja hänen!!«'
N taas toinen pijca/ jscnsanoi nijlle jotta siellä o-
lit: jatämäkin oli lEsuxen Nazsrenuren cansa.
Niin he sanoit hänelle: etkös ole »uyös hänen Ope»
tuslapsistans Taaskielsi hän/ ja wannoi: en mini
ole. Ia wähän hetkenperästi tuli Wielä toinen ja
todisti/ salloden: Totisesi olet sinä yxi heistä sillä si°
nun puhes ilnwitm sinun. Sanoi myös hänelle Ui
ylttnäistn Papin palwelioist/ sen lango Mg,
Ptlari corwan poishackais; Engö minä sinu»

krydimaas hänen cansans? N»jn hänrupeis
,dz?ns sadatteleman / ja wannoman: En tunne
mmä fuä ihnustä/ jostate puhutte. Ia wielä hä>
nen vuhuisans/ laulo»taas Cuckoi. laHEr»
ra käänsi ivzcns/ U cudzoi Petarin päälle. Is
Perari «nulsii HErran puhen/ jota hänelle eli

sano»



ftnwut: ennen enin Cuckoi cahdestj laula/ sinä
leimaiste »ninmlkiellät. Ia Petari meni ulos ta
ittimtkerast.

Mutta ylimmäiset Papit/ Wanhimmat ja
tticki Raadi/ edzeit wäärä todistusta lEsusta
Man handä cuolettaxens/ jaei he löynnet:Waic-
t.» monda wäärä todistaja tlch/ nijn ei sittetän hei.

todistoxens sllet soweljat. Wi/mmcin tulit
«)ii waärä todistaja / ja todistit määrin handä
Man/ sanoden -. me cuulilnma hänen sangwan
Minä tahoon lnaahan ricko JumalanTeutplin /

jecakäsillä ratettu o,n/ »a colmena päiwanä toiftn
Wens rakennan/ joca ei käsillä tehty ole. Ia
ti niidengän todistl,s ollut sowelias.
Ia ylimmäinen Pappi nousi ja knfyi lEsu»

Ml sanoden: etkös mitän wasta? mitä nämsc
sinua wastantodistawat? Mutta hän oli aneli / ei-

tä niitän wastanut. Taas ylilmiläiuen Pappi i
W/la sanoi häiielle: OletcosThristus stu fiuna»
tun Poica? Minä wannotan sinua elämän Iu»
mlan cautta/ ettäs sanst meille/ jo» sinä olet
Chrisius Jumalan Poica; Sanoi lEjus ha«
nelle Smäpa sen sanoit / minä olsn Cai-
ttngin sanon minä teille: Tästedes pitä teidän,
»Äcmäu ihmisen Poi an istuwan woiman oikialla
puolella /ja tuleman Taiwan pilwisä. ylim»
nl,linm Pappi rewäis waattens/ ta sanoi: Hän»n pilcannut Jumalala/mitä me sillen
tarwidzem? Cadzo/nyt te tuulittahänen pilctans/
mitä te tuuletta? Nijn he caicki duomidzit hänm
lwleman. Ia ne miehet wtta lEsusta kijm»'
pidit/ pilcaisit tzanda/ syliestelit hänen Casivoil-
ltns ja lött hHnbä rusicoillans/ mmttmnat peuit

965ChrisiuxcnKärsimys.
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hänen silmiäns /la loith3ndä poftelle, jakusi)it hö
nelle/ sanoden: Arwa meille Christe/ cuc-» sinualöi? japallo nnmm/ cuinhe pilckaisit häidä.

Mutta huomeneldain paiwan coittais cocoon.
nuit caickiylimäistt Papit/ Kirjan oppcnet/ Waw
hinlmat Cansan seas jacaickißaadi' lEsnstaw«>
stan/ cuolettaxens händä. Ia hewesthänenßaa'
dinseteen ? sanoven: Oletcos Ctzristus? sano meille.
Hän wastait jasanoi heille: jos minä teille sanon/
nijn etzte minuavsco ? jo<minä taas kysyn./nijn ette
»vasta/ etkä myös päästä minua. Tästedes M
ihmisen Pojan istuman Jumalanwoiman oitialla
puolella. Nljahe micki sanoit: min sinä olet lu>
malanPoica? HänwastM: Te sanottu että mi.
naolen. He sanoit: mitä me siilen todistusta tar»
widzem ? me olemma sen cuullethänen omasta suu<
stans.

IV.
Mitä Christus teke jaKärsi mailmallisten

dusmarein/ Pilatuxen ia Herodexen edes / >a
snjo Ra»!il!»n ottcudts.

O I3su cuingai olet piinattu/ pag. 5,-7.

A3lllointäicki jouckö ylösnousi/ jaweitlEstt'
jldostunaRuastuan tteen/ja ylönannoit

hänen MaantzerrallePontius Pilatuxelle:
Co«ca ludKs/ wca hänen petti/ näki että handu»'

miml ol;/ cntm hän/ mroi ja'ltn«-nc
l penm.Wtä

. j.l sanci: minä rahasti «in että mm»
penn wialloul^n !0.r.-n. Ni)g he sanoit? Mitä
M^nsiihen tlN??'Cadzo iozes. Ia hänhbpi«peN!ungitTcmplm/ laxi fnlda/ mempo.s <ja
hirtti idzens.

Mutta
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MultaPappein,Päämiehet otit hopia pennin»

git/ja ftlnoil: el näitä sowipanna uhriarckuun: sillä
stcnwMn hinda, Ni/n he pidit neuwo/ ,a ostit
nW Sawenwalajan pellon wMOen haurami'
sexi. Sentähden st ptlbo cudzutan wi<lä tähän päi»'
>yHn asti / weuipclloxi. Silloin tHytettin se cuin
sanottu oli lereuualda Propyetalda/ jrca sanoi: ja
heetit colmekynunendä hopia peliningitä/ jellase
myyty znaretun/ jongahe ostit Israelin lapsilda/ja,
annoitSawenwala)«n pellosta nijncuin HERraenininunrastcnyt.

Costa he olit ICsuxen cansa Raastuan eteen
tullet/ nijn ci Juvalaiset sinne sisälle mennet / ettei
heM idjms saastuttanet/ waanstisicPääsiäislmban. NijnPilatus meni ulos heidän tygönsl
j«sanoin mitä cannetta te tuotte lärä miestä
stan? He wasiaisit/ ja sanoit hänelle: Ellei hän
pohantekiä olis/en me olis händä sinun haldusan-
llMt. Myn Pilatus sanoi heille: mjnottacatte
hindi jaduoumcattejdan laein jälken, Juvalaiset
sanoit hänelle: ei meidän tule ttttzn Zappa: että
lEsuren puhe täytetäisin/ cuinhän «Mo; j ilmoit'
tzden mlllä cuolcmallahalien piti cuolenian. Ia he
tupeistt candaman sanoden: tällään

mc ltzysimult Cansa ,a i..'idamHst
Ktisarule-Mro andaman/zä «anonrast hanen,« ole«

IvanCmWZaw Nhn Pilana znc n
taasNaastu.pMfuyzullEsux^i/-asanoi
öletcosltzdalalstenOuninga»? lEsu» wastai»:
s<lnotcossenidzestäs/ell owatco inuut sen minusta

sinulle sanontt ? Mlamswasiml: m niinäoleIu«
lolalnen; sinun Ca>lsas jaylmnnäiset P .pu
onnou sinun miuuUe -. 3)lltäs tchnpboiei: lEsus

Qqq ; wa»



968 Cyristuren Kärsimys
'

wastais: ei minun Waldaeundan ole tästä mail.masta- jo»' lninun Waldacundan olis tM mail»»nasta/ nijn tosin minun palweliam sen ebestfon'..sit/ etten mlnDudalaisilleyltznanneturi tulis mut.ta ei minun Waldaeundan ole
Pilatus sanoi hauelle: Nijns olet Cnningai»
lEsus wastais: sinä sm sanot että minä olenCu°
ningas. Dita warten olen minä chndimnt j»lnaillnan tullut/ että minä totuuden tunnusta»/jocamen iW joca Totudest on, sc cuule iniiiunaneui. Pilatus sanoi hänelle: Mitä on

cuin hän sen sanonut, oli, mmi hän Kas
li-dataisten tWö/ja sanoi tzeills: rtt minä WHyhtan si»yta bäiltl, cansant'.' cosca hänenpä.
ällens «llmlnäisildä papeilla m Wanhem.mldacannettin/ esHän lnitän wastannm. Niln:n i Pilatus
he finlm pääM candawat? ja ei Mstannuthandä yhMn sana/ nijn että Maanherrnkin
suuresi ihmetteli. Mutta he wielä sanoit: Hänteboitta Eansan / opettain toco ludeasjä onru>
wcnnut GaMeast ha,uan tähän asti.Costa Pilawei cunli Galileata mawittawnul
tyfyi hän/ hän Galileasi oli. tuin lM
ymmärsi/ että hänHcroderen länista oli/lähetti h,l„
hänen Hcrodexentygö: Sillähän olimyös MinJerusalemia Co'taHerodesuäki'lE,su),-en / ,!)>!'
siui sangen suu^est: Silla l,än oliiö cauwD
auahändä y<Mnnllt s'/ ettehän ol:ral>
jon hänestä tilullut/ ja jongunil)'
men
fta/ nlU'ta ei hän minm händä Mustannut. MM
maisetPaM jaKirj«noppenet myös ca»'
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Mtttwin hänen päällens. Mutta Herodes huo«
lrinensylöncadzoi lMen/ jaiiilckaisihända puetti
hänen wairialla waattella ja lähetti jällensPilatu»
zcntygö. Sinä päiwänä tuliPilatus jaHerodesy-
stäwaxitestdnäns joidenwälillä enneol!rljm ollut.
Nljn Pilatus tudzuicocoon ylilmnäistt Papit

jaWaldaniiehet >a cansan/ jasanoi ycllle: Te olet-
ta tämän ihnnstn minulle tuonet/ niincnln c>,m-
san häindziän/ ja cadzo/minä olen bäiwa tllt-
linut teidän edesän/ ja en löydä yhtän wica cli
pabanteco hänesä/ josta'tecannatte hänen pääl-
leui/eitä Herodescan.- Sillä minä läbetin ttidän
hänen tygöns/ ja cadzo i ei hänestä yhtän Heilgen
ncosta löytty/ sentähden tahdon minä hänen ran-
gaistuna päästä.
Mutta Päästäs juhlanaoli Maanherra tsttu-

uutpäästinlän Cansalle jongunfangill irralle / jon-
g»he tahdolt. Ia silloin oli hanMyxi cuulussä
ftngi (nimittäin)Ryöwäri / jocacudzuttin Barra»
bas/ tämä oli capinan nostaittm callsakiinniotto
t!l/lafanglutmheitftO,/.joca capinas olimurh.n,
tehnyt. Ia cansa intlli janlpeis handä ru>.
man/ teteulän heille nijncuin hän alnatottunut oli.

Wastais Pilatus //anoden: Teillä on tapa/ et-
tä minun pita teillepäästämän yhden pääsiäisnä u>
talle/cumnmn te tahdotta/että ml,m päästän t<ei!°
le/ Barrabam taicka lEsuxen/ Juvalaisten Cn-
ningan/joca cudzutanChristus? SW h.nicti?st/että ylimmäisetPapit ol,t hauen catcud:st «lön-
andanet. VNutta, Pappein päämiehet jaW,m-

himlnaryllytittänsä anoman Varrabast/ nr.itta
lEsusta huckaman. Nijn stuioi
Heille / cunnnan näistä cahdcsta ts tabdotn /



37» ChriffurenKärsimys»
että minäpäästän tMe: ja he huusit caicki/ sane.pen: ei tätä/ Mutta Barrabas. Mutta PilatusPuhui taas heille/ia tahdoi lEsuxen päästä / sane.den: mitästä st>s «ninun pttä tekemän lEsurellejocacudzntan Chr,stus ? N<mhe cucki huusuM'stinnaulidze/Ristinnaulldze händä. Mutta hänsanoi colnlannen kerran heille: mitästä hän paha
teki? e>l niinä I3i'bär>t>tän Hengen ricosta hänesl
sentähdcn tahdVu rangaistuna päästi.
MuM he hogit suurella änellä/ pyptäin händäri>silinaulitta; )a heidän ja ylilnmäistellPappein äni
sai mallan.

NijnPilatus otti lEsuxen, 'a ruostidzi hänen.Iamaanhcrrau huowit otit lEsuxenRaastupa»!
jacudzultcaikeujo!icol> crtoon hänen tngön^, li,»
suit hänen ja puetit P.!rouraiseen Eaapllun/ja wä«
ansltorjantappuröistaCruulnm/lapantt sen HÄenpäähans/ janMcktruogon hänenwkian käteeni <,a
luinarsitpolnuane hänen edtsänp/p?lMistt händä/
ja rupeisit terwcftämän/ sanoden: Tmve luda»laisten Ciuungas. lasnljcstettt hänen päällenil
ja amwithauelle cvrwapuuste,a/ocitrnegon za liit
sillä hänen paavius.

m tm ulos/ heille :t«d«
zoca:/ n. :n, «non hänen teille ulos/ tttätc tiedäijitte/
<r»ill n.niälö,M yhtän svplä hänesä. N»jn lE'sus >. candain Ortantappuralsta Cruu»
mm m Purpuraista Caa§ua,<-3ahänlalwiheil«
le .iadzo ihluistä: Costa ylimätfet Papit japal<
wciMhänen näit/ huusit he »a sanoit: ristinnau'
lidze/ristinnaulidzt h tlä: Pilatus sanoi heille:n häl,d>l jaristlinnanlitcat: stl'ä en minä
löOa l.yM syytä hänezH -ludalaisetwastaisi. hän.

dä-
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hH.>meillä onlati/jameidänlattntjältenpitä hänen
woleman >. että hqntete idzeils JumalanPcjaxi.

Costa Pilatus tämän puhen cuuli/ pelkäis hän
wieiäenanilmn/ ja meni taas Raastupaan/ja sa»
noilEfuMe: Custa sinä olet? Mutta ei lEsus
Mannut händä. Nijn Pilatus sqnoi häntUe:
tttls mitän nnnulle wasta? TledarlM että mirlul'
la on walda sinua ristilmanlita / ja miuuUa on -

wlda sinua päästä? ICsus wastais: Ei
imlla olis yhtän walda minua wastan/ jos ei sc st»
nulleolis annettu ylhäldä; Sentchdtil on hänelläsuumnbi syndi/ ioca minun sinnllen ulZnandöiV Ia
siitä ajasta pHlisiPilatus handä Kastä. Mutta
ludalaistt huustt/ja sanoit: jos sinä hänen päästät/
niin et sinä oleKeisarin ystäwä; sillä ioca idzenstck Cnningaxi hän on Keisarita wastan.

CocaPtlatuFtämänpuhencunli/lveihänlE'
suxei, ulos/ja istui DuomiMuimelle/stjhen paickan
joca c.ldzutan tithostrotos/ mutta Hebreäriiuha. seoli Pääsiäisen walmistus päiwä/lä°
heicuudelmellä hetkellä. Mutta tuin hän Duo-
»nioistuimella istui/lähetti hänen emändäns hänen
Wöns/jaMi bänelle sanoa: älä sinä «nitän tee
tilleWanhurscalle miehelle/sillä minä olen paljo
lätsin»! unesamWnen tähtens:.la Pilatus sa«Mludalaisillc: Cadzocat teidän Cunwgastan:
Niin he huusit: ota hända.Hän
ftnoi heille: Pitätö minun risttnnaulidzeman tei-
dän Cuningan,? Mmäiset Papit wastaisit: EiUieillä ole Cuningast / »vaan Keisari.Cojca Pilatus näti emi nutän auttanut/ mutta
Mhuhu tllli/ tähdoi hän Cansail uueldanouta/ ja

heidän anonnsens )äite«. Ia hän, otti
ivettä
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wetlH ja pesi tätens Cansan edes? ja sanoi: lvia.
toin olen minä tämän Wanhurlcan miehen we<nen/cadzocatttitän. Nijncaicki Cansa wastais/
ja sanoi: hänen werens tulcan «neidän päällem,
j« u,eidän lastem päälle. Silloin päästi hi»Barrabam, joca rapinan ja murhan tähden siwgiuteru heitetty oli,,ota he anonettin olit: Mut-
ta lEsuxen ylönandoi hän/ heidän tahtonsperä»,
ristinnantltta. V.
Mitä Christus teke ja Karsi pääcalloin

patcaS caikilda yhteisest: ja mitä hänen c»o>
llmahllftllönstapahlu.

IFsul »issi» pällz npui / pag 55).

sota miehet otit lEsuxen, jarisuit häncl-
Na Caapun, ja puetit hänen omiin waanei'

sins / ja weit hällcu riftinnaulitta. Ia häncm
doi nstiäns. lacuinhehänen vlos weit/ löftnt
lhe yhden miehen/ joca siltä ohidzekäwija pellold»
tuli nimeldä Simon Kyreneus/ 2UeMndrin j,
Vluffin jsä, sen he waadtt hänen rPläns caM.
man. Hänen päälleni panit heristin / että hänenpiti lEsuxen Ms landaman.

Mutta händH seumis suuri joucko Cansa ia
Wailnoia joiea itkit ja parguit. Nijn lEsuikäänsi idttns heidän pusleens, jasanoi: lerusale»
»nin tyttäret, älkät minua itkekö/ waan itkekäc idze«i tän jateidän cadzo, päiwät tule.
watloma hefanowat -. Autuatowat ne hedelmättä
mät, ja ne cohdut jotta <isi)nttzttä«et, ja ne nisttjorcaei immäuee. Silloinhe rupewar sanoml»»
»vuorille: icngttMt llieidan päällem - ja cuctu»
loitte:Peittätöt meitä: Sillä jos namät tapahw
zrgttuoresapuusa, »nitäsme cuiwttufatapaht»!

Nii«



Nij>< wietin lnyöshänen cinsä? caxi muuta paha'
Mä surmatta. Iahe weit hänen siihen siaan jo'

ll>Pääculloin paicaxi cudzutan mutta Hebreaxi
Oolgatha. Ia annoit hänelle etickata eli myrrha»

tuo wijna juoda sapella ja cuin hän
Mi/ nijn ei hän tahtonutmoda.
' Ia heristinnanlidzit hänenG?lgachas/ja ne cm
Mn teklätä hänen callfv.ns < yhden vikialle jatoi-
sm wäscmallepuolelle/ mlttta lEsuxcn kestelle, Ia
Minuus tävt"ttm/jeca sano: Pahan tekiäin
slcuronb.ln luettu.'
K siok llki colmannella hetkellä Mivästä cuin
jchiucnrutinncMdzit. Silloin sanoi lEsi>s: M/

anna heille ar.dexi: sillä ei he tiedämuä ye tekewlU ?

Nijn PUatltflkirjoitti päälle kirjoitutin ja pani rp
siinpääi!e: jaolinäinkirjoitMl'
»usludalaisten Cuningas. Tämän päällekirioi»
tuM luki uwnda Ihalaisilla: silla sz paic?,'. slUa.
snäCaupungita/josi: Christns rlstMtAxlittin. Ia
eliKirjoitettu Hebreari/Grccari ja iacinaxi.Nijn
stiwitludalaistenylimmäiset Papit Pilaturelle:Aikirjoita/ ludalaisten Cumngas, 'Pilatus wa.
stais.-Mitä minä kirjoitin/ sen minä kinoitm.

Cosca sotamiehet clitlEsuxen ristmnaulwnet/
n>the hänen wattens/jateit neliäosa/.cullettginSo-
t<!!liiehelleof.w/sijhenmnös Kamen/ jocaoliumbii

he ja.

Atkestenäns: Ältuin tätärickow/waan

täisin/ joccksano- he owat minun waatteniidze!.le«s latanet/ za owat arpaheittänet minunhame-sw'' Ia sotamiehet tosin näin teit. SiUw seisoi HEsuxen ristin tftsnä/ hänen Äjttias'/

973ChriMxcn Kärsimys.
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ja l-änen Atins sisar Maria Cleophan emclM!jaMagdalena. Coscasijs lEsus Hitins näti/jaOpttuslap;ms/Ma HM racasti, smm hanÄmilen.sä: Waliny fadzo poicas. Sitte sanoi hänOpe.

cadzo sinun Ätiäs. Ia sijm hetkestä gt<
ttHtuslapst hänen tygöns. '

Mutta (ansa seisoi lacatzeU/ ja chibzekäymäisttpllckalsit haudä/wckändMpäätäns/ jasanöitMoi
finllas )alost sinä Jumalan Tetnplin maahaanorat jalolmena paiwHnä sen zällens rakennat / autasinä olet Jumalan Poica nijn alasasturtstlsta, Nijn myösPappein
oppenet ja Wanhimmat pilMftt händä/laft'noit: muitaon hchn auttanut/ mutta y woi id>zens autta/ ies hän on Israelin CumnZas/ Mwapahtacanuytidzensjaastucan alasrlstW/ nme ustom hänen.' Hanturwais Jumalaan päa?
AckännytWdäjos hän bänesta huoli/sillä hän e,
sanonut: luma.lan Poica minä olen. PilckiU'luoös hcsndä sotamiehet/ astuit l/unen fyghns/ jo
cocont hänclle enckata/ sanoden: jos sinä.olet lu-dalaistcn Tuttingac!/ m»n wapahda sinus.MnyripahanteM/ ;otcamybs,ripustetu»olit<
pilckais hända / ja sanoi: ios sinä oletChristus nijn
quta sinuas ja meitä: Mutta toinen wastaisl j«
nuhteli händä/sanopen: jaedtosm sineän Juma-lala petka ettäs olet hhder cadotures?,ja tysin m«"
lemlna oikein siinä: Mme saainme meidän A
bemme «llsion jölkeu/ mmtaei tämä nutan
tehnyr. Ia sanoi HErra muistamj>
m,<l coscns tulci Nijn lEsus ft>nm hänelle: Totisesi sanon minä sinulle: tänäpä»
M si,mn oleman minun canlani Pamdisis.
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se oli lähes cuudennella hetkellä/ japimeys

Mlaiken maanpäälle/haman vhdexänden hetteu
»stiilaAuringo pumm. Ia nhvexännellä hetkel«
lhuusi lEsuscortialla änM/sanoden» Eli.Eli

liima asabthanilse on/MinKlumalan/mlllu.luma-
wmyisnmm» r,lönanett?mutta muutamat jotca
M seisoitjcofta hesen tuulit/sanoit ht:hcl»afta h.«
huuta.la cuinlEjustiesi jo cajckitälMyNM«M
Nllmattn täyteläisin! janeihäN: Mmäjanorni.
UDyxiastiapandn Ecickara täyten. Za cobm
»Mi yxi hnstä/ oM-sientnltäym sen EticMa/m pa«
«ilsoppia ymoanile asettiruogoWWätt/ piti sett
hänen simnsedes kästi juoda. Mutta inuur sa->
m: Pidäs/ c«dzocanl/ M HelNs tule ha,
stmän. Costa -./«amn
ljjn- Seontäyrett,). Iahm,st taas cMatta ä«
neljä/sanoVen: JM minä annan mimm
sinuiltäsijs. Jallunhän stn sunomlt oli ii cMsii
Mpäanv jaylönannoiHelsgen^
.Cadzo/Templin esitippu reMts cahtm/ yihal-

tsi haMan alas / jaMaa Mis / tMot halkeisit.
Jo haudat autenwja
l« maatietolit! nousit ja lärtt haudoistans/ hänm
Bi nousemifenszalten/ jatlllirstjhenpchanCau<
fmgin/ )a ilmestyit monelle.

Costa Päämies/jrta sijnä hänen tohdallans sei»
ftllja neiotcahänen cansans lEsusta wanioidze-
lnaeolit/ «ä/t että hä» senlaltaisella huudolla Hen»
zeni» niioi/ja näjlt maan ?ärinän/la »e tuin siellä ta»
Wuitlpeliastyit hesuuresti/ cmmloititlulualasa/ja sanoit: Totisest tämä oli hurjcas ihminen »aJumalan Poita: Ia taickt Car.ia cuin sinne cad-
Mmn lnen>/costa henäptmitä sieuatapchdui/. )ic

helindoihme/ja palaisit conaus. Mut»
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Muita caicki hänen tuttawans/

ca händä Galilcasta seurannet olit/ se,soit taa,»,
bana /janäitnämättaicri. Joiden seas oIiVK.
riaMagdalenanaMariawähemmän lacob<«j,,
Josen Äiti/ ja Saloine. Zebedeuxen poicain äui.
loica ntyös handä Galileas seurannet japalwellet
olit; ja monda mulita jotta hänen caufansl<rusalemin mennet olit.

Muttaettä walunstuspäiwä oli/ ja ei ruumit
pitcuwt nstisä Sabbathiua oleman: SM se
Saboathiu päiv'ä oli suurirucoilit ludalaistt °Pi<latusta/ ettäKeidäu luuns piti ritottaman/ japo>s o>
tettaman. Nijntulit sotamiehet ja riloit ensimäi-sen luut la toisen/ jottahänen ansaniristaulaulitlit
olit. Mutta cosca he tulit lEsuxcn tygo/ jaM
hänen jo cuollexi/ nijn ei herickonet hänen luitans:
Waan yxi sommiehist awaishauen tylkens teihäl-
lä/ jostawnoti Weri jaWest.

Ia joca «ätiihän on sen todistanut / jah»>
UM todistuxen ontosi/ m hän tietä hänens totta sii»
nowan/että te myösuscoisitta: Sillä nämätowat
tapahtunet/että Ramattu täymaisin: Ei teidän
pidä luuta rickoman hänes: jataas/ toinen Kirjo»
itussano: Hesaawat nähdä cuhungaheowatpi'
ftänet.

VI.
Cuinga Christus haudatan losephild^

ja Nicodemuxelda/ Krydunaahan/ja mitä
sijnatapahtu.

shliftunn pi<M muist«cam / »ag. 5?!.

eöto tuli / että walmistuspäiwäolil jo>
on Sabbathin edellä/ tuli Joseph , IM-

lailMCaupungiS ArmmhiaS syndyuytl ricas
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Mts jakunniallinen Raadiherm / joca elihywäj,,
lnscas/ eikä ollut mieldynyt heidän neuwons ja
«coons- Sillä hän odotti myös lulnalan Wal»
Mnda/ja olilEsuxeilOpetuslapsi/cuitengm silla
salaisten pelgon tähde. Hänrohteis nmmä Pj-
jaturcntygb/ jarucoilihands että hän olis saanut

M lEsuM rumin. NiiuPilatus ihmetteli/et»
tähän jo cuollutoli/ja cudzuitygönsPäämichell/ja
tzsyi häneldä jos hän jo mca cuollutoli. lacu,
in hän asian yunnärsi / andoi hän
Josephille tuumin. Ia hän osti, lmm waamn.

3uli Nlyös Nicodemus/ joca ennengin oli yöllä
ZEsuxen tygo tullut/ ja toi Mirrhamia ja 2lls-
Msecoitettua /lähes sata naula.Nijnhe otit lE-suxen ruulnin/ jafääreit senpuhtaisinlijnawaac-
iifin/ hywin
sientäpä oli haudata. Mutta stjuä cuin hänri-siinnalliittin / oliKrydiuma /»aKrydimaas oli u«
flhanta/ jonga hän oli hacinnut Calliohon / johon-za ei wielakengän pandu ollut/siihen he panit lu-dallustcn walmistus päiwau tähden/ etts st hau,

t« oli läsnä/ jawierttit suuren tiwen haudan o<>»elle/ >a pois menit. CNöm oli siellä nnlula-
Aa Waimoja jottahänen canftlts Galileasta tul'
m olit/ Maria Magdalena ja Josen Maria/ja
Wt haudan cohdalla/ cadzellen hauta i ja cun,-
g» hänen rumnins pand!» oli. SiM palaisit hehywän haiuista yrtejä ja woiteita:Mutta Sabbathina lewäislt he lainkästyn jälteil.
Mutta toisna päiwänä walmistuxen päiwästa»

Wenuit Pappein Päänliehet ja PharistuxetPilatuxen tygö/ sanoden: muistammt



sen wittteliän sanonen paiwän pe.räst luina ylös nousen. Kaste stjs warjeldahautacolinandenpäiwän asti/ ettei bönen Opetuolapscns
tnlis yöllä/ ja warastais hänKMa sanois Cansalle -
Hän nousi cuollmsta/ janiin laltimäinen willitys
tule pahemmari cuin ensilnälnen. Pilatus sanoiheille: Sijnäönwartiat/mengat ja wartioittatmjncuin te taidatte. Mutta he menit pois/ja ivar>
tioidzit hautawartiain cansa/ja luNdmrnvenEi.net»!!äns.
Hhristuxen ylös nousemisesi kuolluista: Iatmta hän tekeOpetuelastens nähden/lujnä42,päiwi"

na, hatt idzms usiast heille häckn vlosnousemi'stn» jälftn ilmoitti.
Sabbathi culunut ali/ osti ja walmisti

Magdalena / ja töine» Maria / jot»
clwzmanlacobin/jaSalolm/ ja lohanna,ja muut
j.ucaheidän cansans olit/ja olit lEsusta Gajilea»
sta sturanntt/hnwän halullista mMä/woidellaxeni
lEsusta. Muna Sabbathina he olit alallani
lamtastnn jälten. IaSabdathm ehtona hiljan!
sinä Sabbachina/ cuin wiela piluiä 01l / ensimäisnä
Sabbathina sangen parahin Auringon roimis

, tultt he haudalle/'candain hywän hajuisia yrttejä/
cum hewalmistltnel olit. Ia cadp/ ftjuä tapah»
dui suuri maan jä.Ws: S'lla HErran Engel»
astui alas taiwahast/ tuli ja »mcntti tiwell owelda/

-ja istui sen päälle. Ia hän oli nähdä ncn c-m pib
täisen tuli/ja hänen waattens olitwalttat
lumi.' Mutta wartiathämmästyit pellätcnhän!
dä/ ja tulit mjneuin he olisitollet cuollet.

MuttaWaimotjanoitkestenäns: .Cuca meck
«vierittäWvenhgudanowelda: SillähänoUM>

978 Chrissuxenylosnousemistff'
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m suuri. Ia cuin he cadzoit/ näit hekiwen wie-
iilttvri. Ia cuin he olit hautaan «nennet> nijn
eihe löynnet HErran lEsuxen ruumista. Nnn

Maria Magdalena sitä ilmoittainan. Icr
ttpahduicosca Waimot siitä epäilit (etteihe IE«suzen ruumista Mtsnet) Cadzo/ silloin seisoit
caxi miestä heidän tytZnans killdawis watteis.
Wn he peljästyit/ ja löit caswons maata pain.
Mjn he sanoit heille. Mixi ke eläwätä cuolluitten
smi edzitte? Ei hän ole täälläl mutta ylös nousi.
Mlistacat cuinga hän teille sanoi/ cosca hän wu-
l«Galilcas oli/sanoden: Ihmisen pojan pitä ylön»
Mtttaman syndisten ihlnisten käsi,» /ja ristin
imlittamall/ ja colinanbena paiwänä ylösnouse»
nm. Ia nijn ye muistit hänen sanans/ japalai'
ft jällens häudalda/ ilmoittain caicki nämät vh»
delletoista kymmenelle ja eaikilli muille. lahei«l>c!n sanans näyit höurauxexi/ eitä usconet heitä.»
Costa Maria ( nijncnil» sanottu
on) tuli hän Simon Pelärintygö/ ja sen toisen
Opetuslapsen/ jom rakasti/ ja sanoi heille:
He ownt HErran pois haudasta ottanet/ ja en me
tiedä cuhunga he hänenpanit.
NijnPetari nousi ja meni ulos/ ja se toinen

opetuslapsi / ja hetulit haudalle. /ja juoxitmolem»
nm ynnä/ mutta se toinen Opetu«lapsi juoxino.
Minin cuinPetari/ jatuli ensist haudalle. I<luin hän sijhen curtisti/ näti hän siellä täärllijnar/
»mm ei hän cuitengan sisälle mennyt/ Nijn Si»
«non Petari tuli Känen jälisans/ la menihautaan/
»Ml täänlllnatpanduna/ ja sen hikiliinan cuin

pääns päällä oliollut / ei lMrilijnan cansa i
vM«erinänskäärittynä yhten paickan. NiM me«

Rrr tti,
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m myös se toinen Opetuslapsi sissille / jeca ensisthaudalle tullutoli/ SM eihewicläßamattuaylnmartänet/ ellä hän olis ylös<
noustwa cuolluista. Nijnne Opetuslapset menit
taas cocoon. Mutta Pemri ihmetteli sitä cuin
tapahtunut oli.

- Mutta Maria seiso ulcona haudan edes ia itki.
Iacosca hän nijn Mi/ curkisti hän halltaan/ janäti
caxi Engelitä walkeisa waatteisa istuwan / yri
pään ja toinen jalcainpuoles / johonhe lEsuxm
ruumin pannetslit. Ne sanoithänelle: Wainu»/
lnitäs itket? HM sanoi: He owat Minun HErrani
pols ottanet / engä tiedä mhunga he hänen pannet
owat. , Costa hän tämän sanonut oli/ käänsi hän
idzens/ janätilEsuxenstisowan/ eikä tiennyt emi
seolilEsue-. Sanoi lEsus hänelle: WaiM
»nitas itket -. Ketäs edzit ? Mutta hän luuli sen
Krydimaan haldiaxi/ja sanoi hänelle: HErrai jos
sillä hänen poiscannoit / nijn sano minulle / cul)M
gas hänen panit/ jäminä msnen hänen ottaman.
lEsus sanoihänelle: Mana; Nijn hän käänsi/
jasanot hänelle-. Rabbeni/se on/Mestari: lE<
sus sa>.sz hänelle: Hlä minuun rupe: Sillä,
en minä ole wielä mennyt minun Isani tygö.
Waan mene minun weljeini tygö / ja sano heille-
Minä menen ylös minun Isäni tygö / jateidän I<
siume tngs/ 'ja unnun Jumalanitt>gtz jateidän d>"
malanne lygö. Tämä on seMaria Magdalena/
josta lEjusseidzeniäi: Perkelettä ulos ajanut M
jolle /" Me cuin hän ensiniäisen Sabbathin huo<
«ncneldainylösnosnuttl! / hän ensin näyi. H«n
meni ja ituwitti Opetuslapsille (jotca hänen cail.

MB ollet olit jotta murehut ja itttt) ettälMs»
nähnyt



Chkisiuxen ylösnoustmistsi. 981
nähnyt HErran/ jaettä hän näitä hänelle puhunut
oli. Ia cuinhe cuulithänen eläwän / ja olihänel->>z nähty heusconet.
Ia <uin he olit hautan mennet / 'nait he yhden

mrucaisen iftuwan oikialla puolella/ joca oli
Vaatetettu pitkillä Walkeilla waamlla / jahe lMn-Mstyit. Mutta se oli JumalanEngeli; Ia hän
sanoi heille -. Alkät hämmästykö minä tiedän ct«lil te edzmä lEsilsta Nazarenusta / joca ristin-
naulittu F li. Ei hän ole täällä / hän ylös nousi/
»Muin Hall sanonut Tulcat tadzocat sia cu-
hungaHEßrapandu oli. Ia mengät pian/ ja
smocat häiltn Opetuslapsllleus jaPilarille / että
lMon cuolluista ylösnosnut. Ia cadzo/ hän ine'
»tteidän edellän Galilean/ siellä te saatte h>mennohdä/ nimcuinhän teille siuwi. Ia cadzo/ Minä

, llei, len teille sanonut. Ia he Menit nopiast u-l°s/ japakenit haUdalda/ suurella pelgolla ia ilol-la / ja jnoritilmoittaman hänenOpetuslapsilleus.
Mutta wapistus jahämmästys oliheidän päällens
tullut/ei he utyöskellengän nntään faliönet: Sil°!i he peltäisit. Ia heidän «nennesans hänen O»
fttVlapsillens ilmoittaman / Cahzo / nijn coh«heidän/ja sanoi: Terwe teille. Niin
ttultt ja rupelstt hänen jalchshms / jacmnarsir

Sllloin sanoilEsus heille: Hltät pehattö/
«>tl!gat ja ilmoittacatminwlweliilleni / että he me.
MGnlilean/siellahesaawatminun nähd^he pois menit/Eadzo/nijn tnlit inuummat/mwzfta Caupungi,n / ja ilmoitit ylimmäisille
Apeille caicki mitä tapahtunut oli. Nm he cs.wnmutWanhimbaincansa//aneuwo pidit/ >o au»M sotamiehille paljonraha/ ,a sanoit: Samcu,

Rrrn e<ti
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ettähänen Opemslapsens tulit yöllä/ jawarM
hänen meidän maatesam; ja jossetuleMaanhw
ran corwille / niin me tahdomme hänen lepytta/ ja
saatam teidän suruttomani. Ia he otit rahan/ j«
teit nijncuin he olit opetetut. Ia tämä puhe on ä>
nexi otettu ludalaistenstas tähän päiwänasti.

Ia Cadzc/ taxi heistä menit sins päiwänä yhten
Kylän/ joca oli Jerusalemisi tuudenkymmentn
wacomitanpaäsä/ Emaus nimeldä. Ia puhuit
testenänscaitista nystä cuintapahtunut oli. Ia
tapahdut heidän puhuisans/ ja tutkistellesans/ te.,
stenäns/ että lEsus idze heitä lähestyi / jamam»
stiheidän cunsans. Mutta heidän silmäns pidet»
tin/ etteihe händä tundenet. Nijn hän sanoi he«
ille: mitkä puhet ne owat cuin te pidätte Mänen
käydesän/ jaoletta murhellistt? NijnCleophai
nimeldä wastais jasanoi hänelle: Olettos aiM
»nuucalainen Jerusalemisi jota et tiedä mitä siel»
länäillä pätwinä tapakdui; Hän sanoi Heille-M
tä? sanoithänelle: SijtälEsuxestaNazan.
nuxestä/ jocaoli Propheta wätewa töisa ja sanoi»
sa/ Jumalan ja caiten Cansan edes. Cnl!,g«
meidän ylimmäiset Papit jaPäämiehet ylöna».
noithänen kuoleman cadotuxen/ jaristinmM
zit hänen. Mutta me tuulimma ha «en
staelin piti lunastaman. Ia sijtte on jocolMs pä!>
wä cuinnäinät tapahduit. Owat «nytzs mnutt»
«lat Waimot meistä meitä peljättänet/. jonam»
rahin amulla tulithaudalle / ja cuin ei he MM
hänen ruunnstansi tulit he/ ja sanoit: EM>?e
Engeleingin näyn nähnetolit/ jotta sanoit lM»
eläwän. Ia muutamat meistä menit IMM"
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K löysit mincuin Wailnot olit sanonet/ muttaei
hehandälöynnet.
Ia hän sanoi heille: Ote tompelit ja hitat sy«

lämmest uscomau nijtä caickia / cuin Prophetat
puhunet owat./ Eikö Chrisiuxen pitänyt näitä
tMmän / ja hänen cunmans Millekäymän. Ia
l,ä,i rupeis Mofexest/ ja'caitist Prophetaist/ ja
selitti heille caickikirioituxet/ cuin hänestä sanotut
elit. Ia he lähestyittyla/johonga he menit/ jc»

teetteli hänens edemmä täylnän. Ia he waa«
lityandä jasanoit: ole meidän cansam: sillä ehto
joutu/ japäiwäonlastenut/ ja hän meni olemanheidän cansans.
lasetapahduicosca hänatrioidzi heidhn can-

sons/ otti hän leiwan/tijtti/ mursi ta andoi heille.
Niin heidän silmäns aukenit/ ja he tunsit hänen.Ia hän cawis heidän cdestäns. Ia he sanoit ke»
stenäns: eikö meidän sydämem meisck palanut/
costa hän tiellä meitä puhutteli/ ja selitti meille
Kirjoiwxia? Ia he nousit sillä hetkellä/ japalaifit
Jerusalemin/ )a löysit ne yxitoistatylllmeudä cöo«
stal ja ne jotca niiden cansa olit. lotca säilöit:
HErra on totisesi ylösnosnut/ jailmannui Simo»
Me.- Ia he juttelitheillemitä tiellä tapahtunut
oli/ jatuinga hän heildä oli tuttu lciwän ulurtami»
W. laeihenäitätänusconet.

Mutta sen Sabbathin ehtona/ cosca owet olit
losuljttut/ josaOpetuslapscttoosolit/ ludalai'sten pelgsstälMCosca he näistä puhuit/tulilEsus
idze/heidän atrioitcsans seisoi heidän kesselläns/ ja
ftnoi heille: 3tauha olconteille; jasoimais heidäntpäuscoas/ja heidän siMmes cangilltta/ ettei henji
ti jottahänenähnet olit ylosnosneri. Nijn

Rrr ; he
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he nijtä usconet jstoa hänen nähnet osit ylösnosnexi.
Nyn he hamästyit japettäisit/ ja luulitHengeMe-
wans. Ia hän sanoi heille-. Mitä te peltatte/ ia mm
sencalraisctaatuxet tulematteidän sydämeen: Ca.
dzocat minuntäsiäni ja jalcojani/ että inmä idze olc<
ruweecat utinuun/ ja cadzocat: Silla ei Hengcilä
ole liha eitä luita / nimenin tenäettäminuiluolc-
wan. Ia cuin hän nämät sanonut oli / psotti
heillekäteus ja jalcans/ ?a hänen tyltens -. Mn O.
petuslapset ihastuit/ että he näitHErran. Munacosca eiheivielätän usconet/llon tähden / waanch.
mcllelit sanoi hän heille: Ong? teillätäsä mttan jyo>
tä.vätä ? he panit hänen eteens (appalen paistec-.
tuä Mesileipä, Ia hän otti sen/
laiöihcldänmlhtens.

Ilh.insano»heille: Näinätowatn?sanat
minä puhuinteillc/coscu ininä teidän cansaii'

ne otin: silla caickipitä täytettälnän mitq tirjottcm
vn Mosexm iais/ jaProphetais/ jaPfalmeis mv
nusta. . S.iloul hän awais heldänynmMryxensl
Kirjoituxla nunnärtamin/ja janolheiUe: Mn on
tinouettu/ jinäintullChnstnxenkärsiä / ,acol'
'ma:ldena panvänä ylösnosta cuolluista. Ia en«l
l)ä «en Nlmcens pm parannusta saarnattaman/ jg
syndein andexi «ndamusta caitisCansois / ruwt»
tenlerusaleinist. Matta te oletta caickein näiden
todistajat. Sllloin sanoihän heille: Rauha oltM
tclllc. Mijnc-iin Isä minun lähetti / niin ininä

läh.mn teldän. Ia cui.lhän nämät s.uionut
011/pll!>N!lhä,lhc>d.in päallens/ Oaacat
P hH Hengl/ joillete synnit andexi annatte/ niille
ne ai<den annet m: Mutta joillett ne pidätte/ nijlle
NL owat videtyt.

Mutta
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Mutta Thomas yxi

M caxoisexi cudzutan/ ei ollut heidän cansans/ co<
Niin uumt Opetuslapset sanoit

h.inÄe i Mc näimmeHErnin: Mutta hän sanoi
heille: Ellen ininänäe hänenkästsans naulan reikä/
japistä sormjaninaulainsian/ja panekättäni hänenKyikemsenminäufco-.'
Ia cabderan päiwän perästä olit Opetuslapset

taMella/ ia Thomas heidän cansans/ N'jn
lEsus culi cuin owet suljetutolit / beidän te<
stelläns/ ja sanoi: Rauhu olconteille. Sijtte sa-
wihänThoinaxelle.- Pistä sormes tänne/ jacadzo
minunkäsiäni: Ia ojenna tänne kätes/ ja pistämi-
nun tylkeni ja äla ole epäuftoinen / waan nscowai»
ne». Thomas wastM jasanoi hänelle: MinunHErran jaminun Jumalan?lEsus sanoi hänelle:
Ettäs näitminunThomas/ nijn sinä uscoit; Amuat
»Ivat ne iotca ei näe/ ja cititenginutMmt. ,

Sijtte ilmoittilEsus taas idjensTybcrian me-
«n tykönä/ ja hän ilmoitti idzens näin: SiuwnPe-
tän jaThomas/ jocacaxoisexi cudzutan/ olit ynnä/
!»Nachanaol/ jccaolicZalileanCanast/ jaZcbe-
w>ren pojat/ jataxi muuta häne öpetuslapslstans.
Slinoi Simon Petari heille: Minä menen calan.
Ncsulsit hänelle: Me menemme cansas. Nijn
hemenitiaastuitcohtawenhesen/ jaeihesmäysnä
Miu saanet.

Mutta costa 2l>nu oli/seisoi lEsusranalla/mut<ta ei Opetuslapset tiennet että se oli lEsus. Sanoi
heille: Lapset/ ougoteillä mitänsyötäwätä?

Hc vastaisit händä: Ei. Nijn sanoi häntzcillt: la.stttat werckonne oikiallepuolelle Wenehtä / nijn te
Niji, he lastit / la tuli nijn pal,o caloja/

Rrrmj ettei
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ettei he lvoinetwetä. Ia se Opetuslapsi sanoi/ jo<
<a lEsusracasti/ Petarillc: HErra seon.

Costa Simon Petari sen cuuli/, mäftoliHEr.
ra/ wyöttl hän sillä hän oli
«lasti/ ja heitti idzens mereen. Mutta muut O,
petuslapset tulitWcnhellä: sillä ei heollet caucana
maalda/ waan lähes caxi sata kynärätä/ ja wedit
wcrckota caloinens. Costa he olit maalle tulitti
nait he lMer pandung ja calat nijden päällä/ mtelwän. lEsus sanoi heille: tänne nijstä
calmsta c »in te nyt saitte. Slmon Petari meni
ja weti wercot maalle, täynänssuuria caloja/ ft«
ta ja colme cudettakynlmenda, Ia waicka nijti
nijn monda oli/ ei cuitenganwercko rewennyt.lE'
sus sanot heille -. tulcatrualle. Mutta ei yxikäu
Opetuslapsista ustaldanut händätpsvä: cucasolet?
sillä he tiesit len olewan HErran: Nhn lEsil?
tuli/ ottileiman ja andoi heille/ nijn myKscala».
Tämä on colinastecta/ tuin lElus Opetuslapsil»
lens ilmestyi/ siM luin hän oli ylösnosnutluol'
leista.

Costa he syönetolit/ sanoi lEsus Simon Pt<
tarille: Simon loannis/ racastackos mmm <«

näinbi cuiunämät? Hänsanoi: Ia HErra sini
teidät että minä sinua racastan. Hän sanoi hä<
nellx: ruoti minunCaritzoiani. Ia hän sanoi ta<
as hänelle: Simon loannis/ racastackos mmm:
hän »vastaa: IaHErra/ sinä tiedät ettäminäsi'
nua Sanoi hän hänelle: ruoti minun
lalubaitani. Ia lEsus sanoi: colmaunen
ran hänelle: Simon loannis/ racastackos mi>
nua? Petari tuli murhellisexi/ että hän colnm<
nen terran tysyi hänelle: minua/ ja,sane»
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ftwi hänelle: HErra/ sinä tiedät caicki sinä tiedät
inyKö että ininäracastan sinua. lEsus sanoi hä-
nelle: ruoti minun lambaitani. Totiftst/ toti»
sestsanon l»inasinulle: c,'sta sinä olit nuori/ ni)«
sinä wyötit idzes / ja menit cuhungastahdoit: lnup

u coscas »vanhenet/ nijn sinä sjennat tätes/ ia
ttinenwyötta sinun! jawiesinun cuhunga et sinä
tahdo/ Mutta senhänsimoiandain tietä/ »ulia
liwlemalla hänen piti cunnioidzeman.

Jäminhän sen sanonut oli/ sanoi hän hänelle:
janan

se» Opetuslapsen seurawan/ jota lEsus racasti
jaoliEhtolises lEsuxen rinnoilla lnaanut: jaoli
sanonut: HErra/ cuca se on joca sinun pettä ?

Cosca Pctari hänen näki/ sanoi hä" lesuxelle:
HErra/ nmastärämän? lEsus sanoi hänetlc-lvs
minä mtzdoisin hänen siihen asti oleman enin niinä
t»leu/ mitä sinun siihen tule? seura sinä minua.
Nijn wel,esten seae luulti!,/ ettei sen Opetuslapsen
pitänyt cuolemau. Mutta ci lEsus hänelle sa»
nonut: ei hän cuole; waan josminä tahdon hänen
Menasti oleman cuin minä tulen/ mitä sinun sij»
hen tule? Tämä Opetuslapsi todista näistä/ ,a
on nämättiriottanut/ jame tiedämme hänen todi-
stexenstodexi.

Mutta n? yxitoistatymmendä Opetuslasta me«
nit Galilean/ sille mäelle/ johonga lEsus oli hei«
tä lnäärännyt. Ia hän nähtin cum
wijdeldä sadalda welleldä yhdellä ajalla / loista
monda wielä eliwät/ inutta muutamat owat cuol«
ltt. Ia cosca he näit hänen cuniarsit he händäl
mutta muutamat epäilit. Ia lEsus tuli ja pu»
hutttli heitä sanodeu: Minulle on gnnettu caicki

woinM



?83 . ChrWxmlaiwasmasiumistfi.
wsima Taiwas ja Maan päällä. Mengät sijs ja
opettacatcaickeCansa/ jacasta cat heitä/ Nime:,
Isän/ jaPMu/ jaPyhän Hengen. laopettam
heitä pitämän caicki/ cuin nunä olenteille tästeim.loca ltsco i a castetan / se tule autuaxi / mutta j«ca
elulco/ ftcadotetan.

Mutta nämät owatne merkit / jotta nijtä nM>"
dattawatcuinustowat: MinunNimeni cautta pi>
tä heidän Perkelet ulos ajaman / usillakielillä pm
human poi3ajaman. Ia jos he jotakin
myrcry juowat / nijn ei heille lnitänwanhingoita.
Sairasten.päällepitaheidänkätens paneman / ja
ne paranclvat. Iacaozo / Minä olenteidän tyls.nänjrcapäiwämailmayloppunasti. > ,
Christuren Tniwasen astmmsest / jamitäZijnä stilointapahtu; cuingahänmyösPy-

hän Hengen
ennen cnin hän nlhi: otettin / osottihänhäncnli eläiväri / hänenkarsimisens jälten hi.nenOpetn?larsi'?cn?! / inonmMlla opettamisella/

cofta hälndzzinr.' holle 'löytteli neliäkymmenbapäi'
>wa/ japuhui heille luulalan Waldacunnasta i a.
wuten heidän ylnmarryxens / Kirjoituxiaylninäp
tämän. Ia cuinKän heidän coonnut oli/ kielsi hm
heitä lähtemäst lerujalcinist /- ivaan että he IsänlupmLta odotaisit/ ftnoden: Cadzo/ minälähcck»
Isoni lumuxen'teidän päälle» / josta teminulds
tuullet oletta. Mutta teidän pitä oleman lewsalcmjs / sijhenasti suin te huetetanwoimulla cbl>
keudesta Sillä Johannes tosin casti
nnltta ze caswan Pyöälla Hengellä/ epnone»päi°
wail perästä. he sns cocoondunet olit / h)',
syithehänelle/sanoden:. nytkö-Israelin

Wal»
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Waldacunnan rakennat? Niin hän sanoi heille:
Ei ttldä,, tule "tietä aica eitä hette jotca Isä on
Mn woimans pannut. Waan teidän pitä
siiman Pyhän Hengen wo.iman / jocatiedän pääl-
lenne tulcwa on. Ia mdan pitä minun todista-
p:i oleman/ ei aineastanslerusalemis / multa
mö.s coco ludeas ja Samarias / lasijttemail'
mn>!rcen.

VÄjn han wci heidän hamanßethanian / nosti
j<! smnais heitä. Ia se tapahdlli (Mahan

HMsinnanlmtoli/ heistä/ ja oteMnhei»
W l.ähdcns
hä«>> y'öH<heidän silumnls edestä/ jaistu Jumalan
tilallakädellä. Ia cuiu he cadzcltttaiwafen ha?
nciuuennesins-/ cad;o/ nijlhelWNtykönansstifoi
c^imiestäwalteisawaactelsa / jotta sanoit,'? Te
Galilean miehet / mitäte seisottaa cadzvua taiwa-
sm? Tämä lEius on niin tulewa / cuintchälleu
tiiwastn menewangin näitte.
Ia cosca he händarucoillct olit / palaisit he taas

suurella ilolla Jerusalemin wuoreldai ioca oliy-
mieri cudzutan/jaon Icru<a!cnust lit, Sabbathiu
Mcantamua. Ia cuin hesinne wlu /

Wm salijn cusa nämätyximielistst coosolit: Pe-
tän ia lacovus/ Johannes jaAndreas/ Philipvus
ioTholilas/ Bartholomtusia Matcheus/ sjacobus
Alpheinpoica,a SimonZelotes/jaludas )«cobi.
CM, näulät olitalittKmaticoosarucouxes ja ano-
wscs j waimoin ja Marian lEmren Hui» ja
hänen weljeins cansa /

'Mlmnalata/ Amen.
Niinä päiwinä/noustPttari Opetuslasten stM

lllftlloi (ja jouckooli lähes caxikymenda toista sata.)
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Te miehet jaweljet / stkirjoitus piti täytettämän!
Mga PM Hengi oli Duwldin suun cautta Iu«dasta ennen sanonut/ jollanijden johdattaja oliw
in Msuxen kijnniotit; Sillä han oli meidän wluettu/ja on täinan wiran meidän cansamme
saanut. Ia han on ansainut pellon warndepalcaril
hirti idzens/ ,a onMeldä cchtia pacahtunut/ cttäraicki hänen sisällyxens ulosputoisit. Ia se ilmok
tettin cairillecuin lerusalemis asuwat/ että se pcl'
do heidänkirlelläus cudzutanHakcldania/ se on we«
ripcldo. S!läse on. kirjoitettu Psaltari Ranm»
tus: hänen totona pitä kylmille tulemancilä sIMPidä usujandaoleulan/, ta hänen wircans.pitä toi»,sen saaman. Nijn pitä nyt näistä mtchistä> j,tca
meidän cansamo!'l't owat ( caiken sen ajan cnm
HErra lEsils tueidäu cansam ulos ja sisälle täwi/
rumeten Iph,;nnexen castesta/ ha,nan sichen päi»,
wan asti/ jonahän meildä y ltzs otettm) yxiotttw
man hänen ylösnousemisens todistajaxi ynnä mci»
dan cansam.

Ia he asetit caxi ehdolle/ Josephin joca kudzu.tan BarsabaS/ ja lijaldanimeldä Justus/ jaMat«
thian. Ia he rucoilit/ ja sanoit: sinä HErra/
loca caickein sydaulet tiedät/ osota cumman sinänäis la lahdesta olet walinnut/ että hän tlllisarwan
perän tähän patweluxen / ja Apostolin wircaan/
losta ludas on pois wilpisiyuyt/ japois meni sial»
lens. Ia he heitit heistä arwan/ ja arpa langeis
Matthmu päälle/ jsca sijtte luettin yhdentoiW
hMlmnenApostolin secaan.

Ia cuin wildM)»nmenes päiwä täytettin/ olit
he yximielisest coojZ: Ia humaus tapahdui ätist
faiwast/ nijncuin juuritulis pää olistullut jatäyt'

N
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'tihuonencusa heistumas olit. Ia heille nsyit wij«
Mllyt Nelet/ nijncuin tuliset/ ja istuit cungin
heidän päällens. Ia he täytettin cmcki Pyhällä
Hengellä/ jarupeisit puhuman usillaNelillä.

Mmm he lnenit ia saarnaisit joca paicasja
HERRA waicutti heidän cansans/ jawahwisti
Oanan noutawaisten merckein mmm.

Ferusalemm
Jumalan PyhänKaupungin smkia
jacauhia tzäwiMn Hilleriä/ riavws

losephilda/ jocanwtzs idzesijna
oli/ Kirjoitettu.

Jumalan, uscollisest waroittamisest oi«
tian catummeen/ moninalsten erinomaisten

Mrckeinmutta/ paidzisitä min
ennen usein nmwottu oli.
aica lähestyi / Jolla Jumala tahdoi

Cansan rangaista/sen wijmmaisen waiwan heidän päällens
tuotta/ jMProphetat jameldanHErraChri»
stus heille usein ennen uhattn sanonut oli/ tapah<
buit ennen nämatseurawaisetmertit.
' Taiwans nävi miecan caldainenPyrstö tahti/
jouga jocainen näki juuriCaupungin päällä cow
ajastajan olewan.
Matianleiwän päiwänä/ nimittäin cahdexan»btnapäiwänä hnhticuusa/ lsti het»

M pIM/walais stncaltlunen tirckausAltarin
tytön»
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d,könaler'.,sale!yin Templis / että jvcainenlmill
pajwän oltlvan.

o,wi Templis/jvta caxityineM
miestä suurella työllä awais ja sulki/ idzellensiMa:ckeni/liti cuudennella hetkellä/ehkä hän wahwoillafalwoilla ja lutuilla/lukittu ja suljettu oli.

Toisna päiwänä colmattakyincndä Touto Cuusa/uäyi neljälläculmalla TaiMs / Waunutedesja taas pilwis lijckuwan ja yxi jusckd hanqittua
Sotawäkeä / jotca suurella (apinalla ja huudolla
tionel, toistans wastan carcaisit / mjncuin he teste-nans olisit sotinet ja/apellet.

Hclllintai yönä Pappein Tcmplis olles j ja
luhlsin tarpeita walmistais/ cuulit he tusist suurenhyminän/ja tohta äänen huutawä jasanowan: iöh'tctälll tääldä. Waicka lnuutamatsanowat sen sil-loin tapahtunen / cuin Christns ristin päällä tän
sei / jaEsirippu Templis repeis.

Jerusalemintuli myös iehtimaian Juhlalle «xi
wihelläinen Mies / nimeldälesus 2lnaman poica/
tämä olierinomaisclda Hengeldä wimmattu i ru«
peis cortiast huutaman ja sanoman: Huuto idästä/
huuto lännestä / huuto c.utesta nchastä TMltslal
duuto Jerusalemisi jaTempllst / surtia »valmis
Pljaist laMorfiamistl huuto myös cnikest Caw
sast. Tuncaltainen cauhia huuto oli hänellä lac-
kamat fträ yöllä että päiwäilä / ja juoxendcli niin»
cum mieletöiu jocapäiwäymbärinsEaupungita.
Ia waicka muutamat siiäpahaxmt / ä
hän heille ja Caupungille paha ennusti:) Hänen
wisinans kijnnietit / ja armottrmast widzoilia
ftto!neit / ei hän cuitengan huiltamast lacannut.
SMe wnt he hänen Maanhermu eteen < wnga
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Dnmlaiset olitheidän paällens aftttapet/ se andoi
lÄeilsurttasti luchin astiruostitta. Mutta, .ei han
Mänssanallacanarn;o anoMtt/ eikä
invwdattanut eli sijlä totellut / mutta huusi lac-
tWiat: Woi / Woi / Woi / sinuas sinä wai'
Wineu Jerusalem. HeidäuducmarinLAlbilms
fiti hancu lnielipuolna ihmisnä / ja stntähdenei
Klnestä lucua pitänyt. Näin täwi hän coco sei-
ninä» «jastaica enimmitten yxinäns / niln ettei

ftn monen taftsa cansatäymist pitänyt! lnutta oli
nijncuin hänellä joitacuita corkeim asioita olis a»
joltelimistollut / ia tämä oli aina hancu.simftus:
Ki/ Woi/ Woi/ sinuas sinä waiwainen Ie»
lusalel»/ eitä costan huudosta hänen äänens
langennut. Costa Romalaisct olit joCaupungin
sijrittäuet i täwi l)än aina muurin päällä ymbä«
cins j,Kuntain / ja sanodcn: Woi Caupnngita /

Wri Templiä/ Wos Cansa; lijAs
i>Hn myös tämän/ jom ei hanenueroliut sanonut:Woi minulicngin. Ia sillä Kettellähänwiholii'ftda cuoliaxi ammuttin. NMnät ja muut cau-
W »nertit tapahduit ennen cuin Jerusalem hä»lvitettin.

SijtawaiwMtdest ja cMn Iu«
dan Canjan Maacunnisjalerusalemis

oli/, ennen cuin st pijrimnn.
/i^Oscaludalaiset/ niincumnlurhajatjapeftä,ät
l"olitwiattoman Chriswxen.a wNdä pois otta'.>
A/ rupeis coto ja hallitlyei,
Meno cohta päiwä päiwäldä! eilentluän ja pakene-
»»»n. Plimmäiset Papit rnpeisit myitä P' ppcja

wai»



wainomcm/ HErrain ja woimallisten waiötsllii
oli alinomainen wiha/ cate«!< ja waino.
käännyit eripilraisuteen/ nijnettäjulkiststjocu mu-
utos nätythallituxes seurawan. Sencaltaiststa
muodottomasta wainosta, cateudesta ja eripuwi-
sudesta/ nijden woimallisten wälillä/ nousit mo-
ninaiset lahcocunnat jawahingolliset eriseurat. >ot'.
ca palion paha »natcan saatit; nijn mvös setä Je-
rusalemia että / paljo tehtin wäkiwaldaia
murha/ nijnettä mailmallincn ja Hengellinenh«l<
litusoli joperäti langemallans. Keisar Nero li»
hetti myös CestusFloruxen (jonga tähden ei wähin
Metelitapahtunut) Juvalaisiahallidzeumn/ mut'
taettä hän oli mones asias heille anvan cowa jaan»
gara/ hänenähneuböns/corcudens jaylpeydeno täh>
den/ ajoitJuvalaisethänen pois/ jasijnäsodascu»
in he hänen cansanspidit/ lölt häneldä enä cuin
w!jsstuhatta Mmalaista. Nu» ludalaiset / lm-
cuidzit/ jahärsyttelit humalan sallimisest/ »oco
heidän pahojatecojänsnyt costa jarangaista tah«
doi)NomalaM päällens/ omäxl langemisejens.
Muttacosca Nero tämän tietäsai/ lähetti hän coh<
ta Flavius Hespasiannren hänen poicans Tittyen
tansa Syrjään. Silloin olimyös yhteinen luule
ja sanoma coco Idäisellä maalla (ni,ncuin Traw
quilluskirjoitta)ettäludanmaalda oli „iinwoi<
Nlallinen tulewa/ joca caikenmailman plta
saaman; Waickasttofi oli ja taittin »munalta
Christuxen Hengellifest hallituxest cuinsilloin Pl'
hm Evangelmmmcauttcr/ cocomalinas ilmoitet'
tin/cuitengin muutamat ynunarstt tämän näistä
lahdesta' Vespasianuresta. Mutm ludalaiet
onnstit tä,nän lMens janijnidzestäns selttit/ ena

he

994 Häwiloxm Historia.
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zeensist muutcunis tappeluxiswoititwihollisens/
ja rupeiftt Me ylönpaldistst ylpeilnnan japaisii'
M!,/ tehden heillenscolme Päämiestä/ jawoitlt
nijnAstaloninCaupungin : Mutta sijuähe
WRolnalaisildawoitettin / zalyötinheildäerH
im caxikymmeM tuhatta heidän ylimmäistens
Mft.

Sijtte meni Vespasianus Keisarin WvstGa«
Man / joca oli woimallinen Maacuuda wäestä/
Mi jatoimitti sen nijn surkiast/ ettei murhalla/
Bwalniftllä ja poltcunisella yhtän loppua ollut.
Villoin siellä monda ludalaistst tappettin» yhdellä

«Hllä wisikynnutndatuhatta wahwa walittua so»
iamitstä/ilman Waimyita! lapsitaja muutaCan»,
ftta. Ei Wihollmen armahtanut enä nuorta cum
»anhacan/ ei rastaita Waimoia/eimyöslapsiacan

lchdos» Vesvasianus lähetti cuusi tuhatta nuorta
miestä Malan yhtä niends poicki caiwainan. O-
Mi nwytiu colinekylnmenda tuhatta ludalaist

j» wisltyminendä tuhatta pelgost caulans poickt
l»ngesit/ja torkeainmätein cuckuloilda idzens maa»
han syKxit- Sijheu aican oliyri wiisas la cuului»

saMies/losephus nuneldn/ joca mybsPappi sli

sta«luidencansa lompatan / GalileanCaupun*
gini jasiinä ibzens lymytti. Costa hän tijnni saa»
tinlaVcspasianuxentYgö wietiil / ennusti hänVe»
smsiknurenKeisarin stntähdm händH
«rnlahdettinja Vespasianuxelda suures arwos pi-
>Mn.- Tämä sijtteHistoriatkirjoitti/ jottameillä
luwlaisten iuenoista owat. uämät nain
Gauleas tapahduit / coiois stmn jouckoßyöwä»
«inl jdzcns Icrujalemist/ jaensist sala pghon »liur«



996 lerustllemin
ha teit l jaruptisit sijtte jultisestrytzwämän jamur<haluan / ja sitä wiheliäistä Jerusalemin Caupun.
gitasurtiast waiwaman. Tälnänoli»xi woima-
Unen Hirrasmies/ Johannes nimyldä / matcansaattanut / M hän olis hallituxen alanssaanut.Silloin myös inuutamat nlimmaisistä Papeista
tapettin / jausiastHempliDmweri lvuodatettin/
ja caxitoistatymuiendä tuhatta ludan parastaWapausunestä sljnä capinas surmattin. Muu.
tamat luulewatRomalaisten tämän capinan sa«laisten nellwoin ja juondein cautta »uatcansaatta-
n.exi. Ia r.ijn Jerusalem silloin colminaisella wai«
lvalla waiwattin / nimittäin / Romalaisten so-
dalla/ CapinallaCaupuugis / jaTyrannein jul>
»uudella iotca toinen foisens perän cawalilla juo-
«illa idzens corgotit/ jaHerraudens tähden Cau«
pnng>s werta »vuodatit. Costa Gadarenit i<
dzens Nomalaisia wastan asetit / että Vespa»
sianuxen täydy: Talwisiaans muutta ja picaisest
idzens HM wastan walmista / nijn hän woitti
heidän Caupungins Gadaran) ja
hen Placiduxen Nloliaxi löi i tappoi pagos liki
colmetymnlenda tuhatta Borgarita otti cari tu«
hatta fängixi/ jamuu Cansa cuin pacoon pääsi/
siöxit idzens Jordaninwirtan / joiden cuollttruu»
,mt olkenjt lordanita mnöden alas Asphalnmn
meren/ jocacuolluxiMerericudzman. lanelu»
dalaistt sille puoleu Jordanin / hamanMachero»
nin asti / sijtte Nomalaisilda woittt»
tm / ja suuri pelco tuli heidän päällens. Col«
talwi culunut oli / sai Vcspasianus cohta Kewäillä
ftnoman Cesarean /että Keisar Nero oli cuol»
lm/ semahdm walnlisti hän idze,ls tijrusti / läx»

Ceft»
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Wreasta / MMe cuin hän caickiludanja Idu'
mcerem Caupungjtwoinanut oli / paldzi »nuuta»
Ma tinoja/ lotta wieran sttawZen hallus olit/ täyt-
tihänneCaupungitßominsotuwäellä / enä hän
M paremmin olis woittanutlermalemin/ jcca

wielä ainoastans woittaMat vli. NMVespasia»
ms walittin ja cuulmeuin Sotawaeldäns sijhm
aican Keisarixi. Si>tte meni hanEgnptijn / ja
M mm Italian/ andainjodan/
c«ns/ Tituxen haldun.

Jerusalempijritetän 14. , Templi
poldewn»o. jahawitttän B.Beprem!).

mitä mpoö muuta pl!a lvälillatao«htu.
Titus ajoi Jerusaleminohidzei m piiritti

»"sen / olit Juvalaisethänen pian fangixi saanet/
M han tustin pääsi. Shtte stoitti hän
Scopurehen johon neliäs oja pemculmaoliCau»
pungista / jalähetti Setawäkens Caupungita-pij'
Mulän. Si.hen aican eli paljo Cansa cackista
kaupungeista Pääsiäis Juhlan tähden lecusctte»
mn tullut / johon»nnenginsmlrf ioucko joutilasta
Cansa idzens coonnut oli jocca Galileasi ulos
«jttut olit / n«n että sijna oli colme Ostl / jotca
c<!!ten yritnielisyden turmelit/ ja coco hallitun en/
«ijncuin usejn tapahtu / enamminjaenämunnrij,
wisit japahensit, yhdellä Osalla heistä oli Tein»
plihallus / jowenPäämies oliEleasar Simonin
!>ttca, hänen tpZöns ne Zeloteritheitans pidit <, jot<
l» olit aiwa pahaneltiset / ja Borgareive paljon
!>!>ha teit. Allemmainen puoliCaupungita oli Jo»

/ jocacaikenpahudmattulss juuri
Sssij M
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M josta joennenpuhuttu on. Mmmäinen puoli
Caupungist oliSimonin hallus kahdenkymmenen
tuhannen Edomeerein cansa/ jotcaolitcudzmm Ze«
lolerein watiwallasta / ja murhasta Caupungita'
warjelcman. Ia tuinhe njjn joutunetolit/ olisit
he mielellänsstncaltaisista pahan jl,onisisia päöstä
pyytänet/muttK eihe tauanet' Cosca Titus tämän
yznmärst / että Caupungioliyltznpaldisellawäellä
täytetty/
rust Taupuilgim pyrittämän/ jaandoi tehdä Äsal-
KjaynldäriäsCaupungita/ nlj:!cuinChnstusheil<
lenennm sanonut oli / että ni)n paljo Cansa coos
eli/ ja hän elis sen piknnnun taitanut heitätä!'Mä cuoletta. Costa ludalaiset tämän näw pa«
coisit he ulos suurimmalla woimallans/ tähtein D
tä cstÄmutta ei heidän «nitän auttanut: Sillä Iu»
»nala tahdoi jo nyt htidckn cansans lopun tehdä.
Stttlähden ei heidän ne wonsjaaiwoituxen<cun«
gan joutunet/waan caim joubuitwihan jaeltiwal'
daisuteen. Caupungistapahduisuuri capina/josa
paljo Cänsa Templin tykönä tapettin jasurmat»
tin. JerusaleminCaupungi oli kyllä wahwa j<»
colmanaistlla Muurilla turwauu jawahwistettu/
fildä puylelda cuin Caupungin tuldg olis taittu.
SentähdenNomalaistt idzens caikella woimalla
lvahwistit / Caupungita wäkirynnätöllä ottaman/
jawoittaman/ la saitwijmmein suurella työllä ne
caxi wijmmeistH muuria / jellaajalla myös paljo
Cansa siellä nälkän cuoli. Ne jotta parhat ja
rackaummt ystäwKt olletolit < usein kestenäns lei-
wänpalajstiltähden tappelit / lapset temmaisit u»
seinpuanWanheinbainssuusta. EiWeli armah»

, Earpio Ohriamaxn
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maxoi monda eulda penningitä. Muutamat stitsuureu näljän tähden järjettömäin luondotappal»
denssnda / jacdzeitmyöscalchiatajaklwotoinda
syötäwättz < Ma l« olisit nältäns sanlmuttanet.
Muutamat nylit »a sölt nahan mieckans tupesta/
muutamat löyttin cuolluna / joidenheinä wihco olisuusa. Sijhen aican cuoti siellä näljästänijn pal-
jo Cansal mjncumAnmueEleasarin poica/ jotH
CauplmAsta/sttöTltu/enphrittäis'/pakeni/ saiw/
tttä siellä haudattu» sata tuhatta ja wijsckymmen»
dä tuhattacuollutta. Egesippus tirjmtta ainoa»
stans yhden portincautta monoa
ulos canntturi/että tahes cnusi sata tuhatta ihnlistä
sijnä mpinas pois tuli. ludalaiMaoli Wie!ä2ltt»
tonia hallus/ yxi wahwa jaluja l,nka; Nijn myös
Templii jostasilda oliCauvungijntehty» Mitä
cahta woitta oli suurembi työ / cu in jemcutauijstä
muista paicoista / ja'waickanälß luyalaisia suu»
rest ahdisti / ja tahdoi lopun heidän canfins tehdä/
cmtengin ajatteli Titlis stn piträllisexi / sentchden
neuwoi hän Sotawäteäns linna wzkirynnaMla
ottalnan ja »Voimallisella tZdellä woittaman / ja
waicka se määrällinenaiceiminsn oli / sait Noina»
laiset cuiteugmwoitou: Mutta Ihalaisilla ei ol«
lutyhtän onne/lmsäänasias. Csscaßon»a!aisetlinpan sait / jaWastumvella »nercki annetttn/
nijncaickiludalaiftttapettin / joilla'Linna ennen
ollutoli/ muutamat,ylitze muurinhelmin
nmt idzens cuolliaxi pudotit / jamuutamat yöllä
Caupungijn pakenit. Sijtte he suurella
nijden päälle tarcaisiti joidenhallMLempii ol:/ ja
sanotan että Titus tahdoi Tempßarulahta/ cuizf
«scottapa oli JumalanpalweluM tzhdemMutta
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ei se meitän auttanut / sillä Jumalatahdoi ettei sij«
nä mitänpitänyt arlnahdettaman.Semähden/ co;ca he sangen cauwain aica suu<
rella walwalla heidän cansans sotinet ja tapellet
elit / ja ei ludalaisia hvwallä eikä pahalla täit»
tn saada andaman iinna / ioca wielä heidän hal-
lusalls oli/ ei myös he milläcullanöyryttänet hei.
täns / ylmnarsi Sotawäti ettei sitä taittu muu<
toin woitta cuin näliällä / joca htidän mielestäns
näkyi pitkäri / taicka walkialla i semähden he sy-
tytit Templin palainan. Ia nijn se sangen cannis
ja cuuluisa rakennus surtiasti tnhaxi paloi / joca
siihen aitan suuresi ylistetty jota paicas oli. luda<
laisist / joidm hallus ylimmäilwn puoli Caupun<
gitarl: / pakenit muutamatCaupungiin / mutta
eninosa surmattin miecalla jatulella. Papit sur-
tiast armokerjäisit < mutta arllionaicaoli pois eitä
saanet armo Imu,lalda taicka ibmisildä. Titus
lvastais (nijncuinEgesippuskirjoitta) coscaTem-
pli ja Jumalanpalwelus pois on / nijn ei etta sen»
caltaisia Papcjacan tarwita.
' lenlfaletnin Templin hawitös tapahdut kym<
»uendenä päiwäna Mätäcuul!n<juurisinä pönvänä
jona e-nlinäinentzin Tenipli Babelm Cuningalda
poldett,in jona päiwänä usiast Kircoille paljo wa»
sioiukäymi/tä tapahtunut on. Sijtä aiasta cuin
Templi Cumngas Saloinonilda ensin ratettini
ni>n toisen wuoten / Vespasianuxenhallites / cului
pruoistawminendä sara ja yxi alastaica mutta sij»
tä ajasta cuin Templi wastudest rakettin / joca
toima Cyrilren wuonna tapahdui cului wijsiftta
ja yhdcxäa scidzelnättätymmendä ajasiaica. Ia
waickaludalaiset näin ahdistetut ja suljetut olitl

leita
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eikä yhMntoiwo ollut heidän päästä / cmtengin
ne jäänet olit aina paatunet / eikä millän tawal»
la myötä andanet/ ja ei muuta nijn paljo peljän»
net cuin nälkä.,

losephus kirjoitta että sinä päiwänä cuinKircko
paloi/ tapahdui hirmuinen jacauhja telo / jonga
jältentlllewaiset työläst usto taitawat. Pxi cun»
nialinenWailno/Marianilneldä/ joca oli suuresta
sugusta jamuutoinricas / pakeni pclgesta muiden
cansa/ toiselda puolelda Jordanin/ Jerusalemin/ ja
cosca Caupungis/ nijnsuuri nälkäoli/ ottilMiine-
roäistn lapsensKehdojta (mutta min.qä caltaisel-
la sydämlnM ja surkeudetta tämätnpahdui/ tai-
ta jocainenajattella) tappoi fti!/ jasöi sijtä itze puo»
len / mutta toisen puolen pani hän Sotawäcn e-
teen / jotta jocapaicasylnbärins h,lonesta huonesen
juoxendelit / edzein jotain sytzdaxens. Costa he
tämän nait / cauhistuithesitä/ jaarmahtelit sitä
töyhä ja onnttoinbaWaimoo / jasen Estwallalle
lerufatemis ilmoitit. Tämä cauhia työ nijn'
paliomatcan saatti / että he sljtä päiwästH rupei<
sit Tituxen cansa rauhasta ia sowinnosta neuwo
pitämän. Mutta että he nijnhiljain tätärupeisit
toimittaman/ anoden/ suurta wapautta/ ja olit
muutoinnäljällä nijn lähes jo weitetut / ei heillensitä e,lä sallittu / waan muutamainpäiwzinperH'
stä suuren tuscan ja ahdistoxen tähden täydyi lu»
telnattoman CansanCaupungista ulos paeta wi<
hollisten täsijn / jotta heidän sijtte joukoin ja jou-
koin wähän hindanmyit. Tapahdut »nyös / että
Sotawätl näkiyhVen ludalaisen / muutamia cul«
lan c.lppalita omasta jälnestäns ottawan / jotca
ha-! enne» niellyt eli / josta colM yhteinen sano»

Sssiiij ma
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n»a coeoieirljn tuli/ että ludalaiset jottaCaup»»n«
gista heidän tngöns paennet olit / olit (lllda M>näns / jotcahe ennen niellet olit cuinhe Caupnngi>
staulostnlit : Sillä ennen cum he Caupungista.
ulos päästettin / asetettu» he »nmitamain eteen «'

laist/tuttitta/ ettei he oliswienet cutda'taicka mun»
tacanftns/ tuinRomalaistenhywäxiolis tainnut
tulla. Tämä sa.wmaandoi nlan/ että lähes caxi
tuhattaludalaista Sotawäelda nhtenä yöuä cnh'
tiu lcicattin/luullen caitistu Juvalaisistaculda löy-
täwäns/jaoliswieläenäludalaism tapettu,/ jos
eiTitus olis estänyt ja tieldanyt / etteiFangeja
pitänyt tappaman.

Mimmein Caupungiwoitettin / jaei enä nuor»
ta cuin wmchatan slis armahdettu / josei tielty
olis että nijtäarmahdtttaisin cuin ei sotaan ollet
kebvMset.,. Ianäin cow Jerusalemin Caupungi
surkiast hM>itettul / poldettm japerut, »uaahaucu'Wettikl;, He jätitmuutamita wahtä huoneita sei-
soman/ zstza Roulalaisten SotawäA astllnan piti
jamaacuiM warielcmau: He Jätit mpös sijhen
nmutalnitn caunita Padalta ia törkeitä torneja
jälkentultwaisilleulHstoxi / ettäfijnä cuulmsaja
hywin raktttu Caupungi oli ollut. lanijnleru?

woitettin cadexandcna päiwa«
«ä Fyyi>cuusa/ jocaoliwzjdes Cuucausisijttecuin
hän ensin Z > jn Tit'.zs lähetti myös Alexan-
drian niistä monenlaisista sangeistä cuinftatu oli/
ftidMän toistakyumtetHä tuhatta nuorta ja wä«
Wvma MilÄ / jotca siellä iujncuin alinomaiset
orjatpitiNwiäjaCalck'a candaman jawetämän.
MöndamyössiftanuorastaCanAsta/ wähanhin»
baan »nyytin/ lummn jäyettölnmluondocappalet.



Historia.' i«oz .

Cari tuhatta lähetettin ymbäri cocoMominWal-
dacunnan Cclllpungeihin/ petöin eteen heitettä / ja
reivittä' Cansanleitttesjailojtes. Fingeinjoucko
tuin Mnet olit jawielaelit/oli yhVeiäntymmend»
tuhatta jaseidzemän tuhatta joita cuitenginensiss/
cosca Taupungi pizrittttin/ oli enä cuinkymmenen
satatuhatta miestä /enimitten muucalalsia »a ei
Borgareita/ cuitengin ludan Cansasta. Costa
Dtus oli suurella cunnjallnlcrusalclnin woitta'
UM/teloittanut/ pollanUtia-caickiperätnuaahail
jllklstanut/ wahwisti hän sen Mnacunnan smawä'
.ellä muiden Äiaacundaintähden jotca-ymbäristol'
tä olit/za waelst sijtft Euphratin wirrsn tygö: SiS
.lanijneauwasxßoymlaisien Waidacundasijhen
aitanulottui. Costa le PyhaCaupungilerusalem
häwitcttin/ oli lnaillnanMusta eulunut / neliätu»
hatta za colme tvinmtllda ajastaica. Sijcä cuin
Roml ensin raktttin / echdexansatalakidzemäu
colmattatynunendä azastaica, Christuxen
miftn jälkeu / Ristin, päällä /

ajastaica. Näin sat se nmluisa jaylisttttu Cau»
pungi surkian ja surullisen lopun / jMIdäistlla
m l l l i tillä sures arwospidettilu
Päätös josa uscollisestneuwotän/ eMcu»
kin / scka nälden jamuidenlumulan wihanran<

gaistosien lähden / ailauans idzestäns
waarin ottais ja paranoxcn

lsw.
AVHinrangais Jumala Juvalaisia / että hel)ä«'

''nen pyhä Evangelimnitans ft'l
asettain heiiä coco «milmalle callhian

esicuwaxi/.ettäihmilet heidän ylpeydestHnsop^^it
luttlalanwihaMMngaistosta pelkänlän / ja hei.

Ossv M
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tänsChristuxen tunnustöxen täännäislt: Villä jos
ci Jumala oleoma Cansans armahtanut/ jollehän
«ijn monetjaicaunit lupauxet luwannutofi/ joiden
ftas myös monda suurtaPatriarchat ja Prophe»
tat elänyt oli/ ja wielä sijtte idzeChristus heistä
fyndyi: Cuinga cauhiainast hän sitä Cansa onran<
gaistwa/ jolle hän sulasi armosi jalaupiudesthä«
nen pyhät sanans lahjoittanut on / jotcacuitmgm/sen pahembi / peräti tijttmnättömät owat oitian
Jumalan palwelurenwainojat/ cangiat/ uppim-
scaiser ja wastahacoistt/ nijn ettei endisengan aican
»naillnas julmembiia jaangarambija oleollut.Sen»
fähden eimchda yritän epäillä / etteirangaistus ole
jo owen cdes / ja heille on totisest nijn täypä cuin
lemsaltmillcngin tapahdlli.

Tätätule meidän täydellä todella ajatella / ja
ftdämen panna/ tehdä synnin catumns jakäänbä

oitiau Christuxen tundoon < A»nen. ,

N. Mieronymuxen
Prophetia.

Wijmeisesta lnailman lopusta / josta m°
nusttttu on ylitze lIYO. wuotta

mailmanwijlmintn aica ia loppuru-
lähestymän / nijn caicki hywättawatja

harjoiruret poispauuan / ja
caickinauien pahuus ihmisten seas saapi wallan/
caicki synnit jawigat aina ensnewät / la taitan ca»
walubest hnwin caunistelta.

Oikeus caio: Ujco peräti huckaantule- Nackaus
tyl-
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kylmene/ japoissämmu: Totu,lstustincaitesma-
ilmas löytän: Wigauomat ja yxitertaiset ylön«
catzota» ia pilkatun, laupiutta/ armolisuutta nöy»
mttä / ja cansatärsnvälisynä ei löytä. Caicki el.
klwalbMn la Imnalattomus plöstule/ ja wallän
saa/niinettäpahusonnnnsuuri/ jaihmeon/ jos
toinen taita cansatävmistä pita teisen canja. lu<lnalan pelto / ia hänen oitia palweluxens caitel
lumalattomudella ulos sammutetaan. Nudetta-
watjcitegot ja lmcran pyhimaxi lu,
malau Papin wirta ylöncatzotan/
ni,n Mä ,ze woimalistt / corkiati jarickaalylön»
latzowat köyhiä wigattomiapappia; latestcnäns
eripuraisexi tulewat / ja nhrawat Jumalalle pe»
tolizest ja wäärästa ajatuxcst. Pyhäelänlä/ ru»
couxn / ja almuisat pidetän turhan japiKau e»
dest. Kiitos nnrret / jalumalifct lckllut
poispannaan. Eansa poisiuopn/ Jumalan sanal>.)
leowattottelelnatto!ttat/jast)hcnsuuttuwat. Her-
ran templi hyllätään ! ,a annttan autiaxi tulla/
cuttstctan Aitari /la sen säädiU. Sllloiu
Ylöspajsunect ihmiset/ ynstäti olpijät/ pahoin^u''
jat/ armottomat/ pttollitcr/pansUtliat/ wietteliat
japahendajul / jotca caikellaahneudella HMtznvar
taitawitten jataitamattouutten / rikasten ja uiyös
tövhäin seas /niin että iocainw teke mitä hänelle
,telpa/ja ei tottelerangaistusta. Sitslitin ihmiset
tulewatttedoldarejataidoldans pois / nijnettahe
cutzuwatsenhinvari/ jocapahaon/ jaoikiari/ joca
UvKärä on. Suloin nuorucaistt wallall päälle pan.'.
inuan / j,wanhat ymmättäwäisct miehet pidetäu
narrina. M nuoret jocapaicasylöncatzöwatwan-
hat ymmärryjcey jatoimiteen menos / jasanowa^

Enul^
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Cunles tuota wanha narria. Niin myss lvaatten
parres/ jacaikisayeidZnkäythxifäns/ mhtowat he
caikildahcitäns sumina pidcttä / ja ei tahdoanda
htltäns opttetta/eliolla cuuliaisu.den alla. Silloin
cuulu jocapaicascalksckMsllälkä/sota/weren wuo«
daeus/ maanjäristys/ tulipalot/ huoruus/murha/
jväara oppi/ eripumisus / jasisällinen wiha / nijn
ettei toinen toista taidakärsiä , eli catzo hänen
lens. toi»
sinans cuiwuden/ tyisinansylönpaldisenmärtydeni
myrstytn/ jatuulde»! camta. "Ia suu?et ihmet ta«
pahnuvattaiwasa/maanpäällä/ jawedesä. iin»
«ut Umasa / eläimet maan päällä wäyenewät ja
catowat. Cauppa caupungit tulewat kylmille l
monen uden tawan tehden; Suurirasitus jawero
ryZwäyxen c,msa/ '.vätiwalda/ juopumus/ wanno»
mus/ lulnalan pilcka/ weren wuodams / jasopi»
mattonms/ nijn etteiM toista taida kärsiä/ eli josa»
cllsa ufw. Silloin pahuus cowinsytty miesten ja
waimmnwäWH; ElZwät hemmas jairstast mo.

oudoisja p/hvis himolsa/ että
ihminen luulestn olewan limnialistnja eaunin / jo'
ca suurinsyndi jawich on. Ia cmtengin he näke«

msnda ihme»
listä jona<ieoscanennen tapahtnnet ole/
eikä sencgidaisist M dMet puhuttawan; Ia ei sen»
wuoxi he nijstä lnma pidä / eil'ä pani sydamms.
päane/waanpjtmvätturhanpuheenedest. Silloin
tule suru/ jaahdistus ynnä varun caufg/ja ei läikän.
lohdutta t.nda.Nuori «Tansa ja lapset näkywät-har»
mapäixi ja wanhoixi:Wnsbenpaiwät ja euutaudet
pahenewat. 'Silloin on paha myrkyllinen aica/että
ihminen ennen cmn elä / ja sanowat:Eus-
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Cuolcma pakene meitä/ ja monda epäilewHt/ja jM.
tliwat epätoiwohon, < ,pelgon jawapistuxen
tosia ciyhtänhätäile. Ne jotcanmcawat/ eiyh»
tZn lepo jarauha saa / lowottomuden tähden. Ia
sijnä murhesa/ ch Mhoina paiwillöilnmnduAnti-
christus/ ivsta meitä caickia warjele lanpmsHEr»
ra Jumala taiwallinen Isä/ sinunrackaanpoicaL
lEsuxen lahden/ Amcn.
«72

Fmnga Jumalanpalwelus Fhristil-"listn tawan jälken meidänSeuracunnisam pids--
M; jamuut m: Pelliset cappakt siihen »«sälyl.

MMI täsäKirjaists löyM:

). SnomenLielmenNlejH.
, 5. MorsimchuHmn siMcms.'

6.Awio lVailnon jaVHrtoMirc-s
kon Httnmisest.,

hgmamistst.
Lastesta.

Costa Pappi i. tietäkenen Lapsi on/ 2..et"
ti jeoleeoeona Cajitttu/ 3. lapsin nimen/nijnsijtttz

tclMn / cuinseura. M»n neuwomn
Caysa. "

WNAckatChristuxen ystäwät/meille caikMe sn
sanasta tylla titttäwä cuinga cajt.

jhnlisttjotcaAdamista tullet owat/ sikiä.
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wät jasyndywät synnist/ jostame my3s sen tiedmn-
»ne / että jos ei Christus lEsuslumalanlpoica
nleidäil Wnpahtaml»/ olis meitä tullutauttaman
nynmecaicki/ nijnwinwihan lapset/ olisiltti)an-
caickisest cadoletuxi tullet. Että mr.ös tämä lapsi/
nijncuin mekin ja caickimuut ibmiftt / ennen cuin
he weden jaHengtll cautta wastudest syndywät / on
luonnostans saastainen m synnillä tahrattu / jaon
senrähdenPerkelen woiman »a cadotnxen alla / tar«
widze hän myös Christuxen armo. ja apua «njncuin
«ne ja caickimuut. Ia etteihän sitä taicka
nuoremnnlda eliwanhemmilda kiellä. Sentähdentehkämme nyt tämän köyhän lapsen cansa / cuin
Christlllinen jawclielinen rackaus waati / nimit'
tämsaattacamhändä casten cautta meidänrqckan
HErran jaWapahta/anlEsunnChxistuxen ty-
gtz / rucoilen caikesta ftdämestä/ että hän armolli'
sesta händä wastan ouais < annais hänelle caicki
synmtjasoastaisubetandeili hywästisiunais < mj»
MyZs lohdutoxexi ja wahwistoxexi Pyhällä Hen<
geilä runsasthaudä lahjoitaisl/ hänelle idze/ ynnä

Jumalalle jaPyhälle Hengelle tiltoxexi ja
cunttiaxi/ tälleköyhälle lapselle autudexi/ jahänen
Chrillilltstll Seuracunnallenslvhdutoxexija enän«
dännscri/ A neu.

Sijtte sans hän lapsen ylidze nämät sanat:
Mene tästä pois/ sinä saastainen Hengi/ ja anna

sen Pyhän Hengen sia/ hänen woimanscautta joca
on tulewa duomidzelnaneläwitä jacuolleita/ Ame.

8. Oiuce ciicii:
Ota sen pyhänRistin mercki/setä sinun Caswois

MRindahas. unpoLu ciicir;
Ruttil»
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Nucoilcam.

Caickiwaldias ijancaickmenlumala/mezdäil
HErran lEsureu Christujen Isa / cadp ar<

mollisesttälnän sinunpiltis (pijcas) päälle / N. lon»
gas uscoon cudzunut olet/pois aja hänestä caicki hä«
nensydämtns sokeudet / ja särje caicki Perkelcn fi»
teet/ Mllahän sidottu on/ awa hänen ecmls sinun
laupiudes owi/ sen päälle että hän mertitäisin sinunwysanbVs merkillä/ että häneldä caickipahat hunst
pois catoisit/ jaettä hän finu tästy«i sturaisi/jä sinua
iloisesi palwelis sinun pyhäsSeuracunnttM' / li-
siiidyis parlMinpäin »a olis foweljas sinun pyhään
Castece/ jäsijnä sais sen totiftntcrweyden/ lEsure
Christuxen meidän HErramcautta / Amen.

Rucoilcam.
/lXCaickiwaldiay Jumala / jocanijden caickein

turwa olet / joecasinulda jotakin
pytäwät / caickein niiden wapahta/a mca sinua
auxens huutawat/ ja caickein uijdenrauha jotc.i si«
Marucoilewar / sinä jocaolet uscolisten eläinä ja
cuottuitten ylösnousemus : Minä huudan tämän
sinun Palweljas (Pijcas) ylidze/joca sinun Castes
,lahja ano / japytä sinun ijancaickista armoas / sen

syndynnstn cautta/ jocaHengesä tapahtu/ ow
HErrahändä sinun tygös / nijncuinsinä sanonut
olet: Anocat/ ja te saatte/ Edzikät/ ja te löydätte/.
ColcuttMt/ja teille aivatan. Nijn tee myösnyt

sinuarucoillan / awa sen eteen owi jocacolout«
m / että hänsaisi sen Hingelisen Caste,./ ijancaicki»
sm hywästi siunauxen / ja tulis jMWalvacun.
liasta osallisexi cuins lllwannutolet/lEsuxenChri'jilyen:c. Amen.

HErra elcon teidän cansansWn«.



Rucoilcam.
ijaancaickinen Jumala / joca

cowandulunios iälken olet weden
paisumisella caVottanut sen uscotwman mailman/
ja uscoMsen Noahn idze cahdexandeua.sinUn suu«

reti laupiudes cautta pelasta«mt / ja olet sen patu'
nunPharaon/ jacaickenhänensotawäkenspunai»
sen ineleenupottamit / jaolet sinu CaMs Israelin
stnUpidzecuiwin jalgsinwienyt/ »olla sinun pyhä
Castes' mertltän / sillä jotamyöc'sinun.ManPoi»
cas meidän HErran lEsuxen ChrisiurenCasten
cautta/ teit Jordanin ja caicki wevet terwelisexi
wirraxiija sitäsir Casten/ josasynnitlEsuxen Nb
menpoispestän; Niin cadzo nyt armollisesi tätä
sinun patweljatas (pijcas) N- j«anna hänelle oi>
tia ujw/ ja»chdistahändä Hengesä/tätnsnterwelli'
sen wirran caytta / että hänest catois caicki se syndi
cuitt7ldjmista häl,een tulluton/ jastcumhänidze
tehnyt o!» / «tähän ercanis sijta jumalattomasta
joucosta/ ja tulis sljhen pyhän 2lrckijn / joca on
Mun pyhä ChristitunvKs < ja täyteläisin sijnäPy«
hällä Hengellä.' tulis mßsijaucaickiseen elämän/
Meidän HErranlEsuxen Christuxen cautta/A.

Minä manall sinua sinä saastainen Hengi/ Isän
Ilunalan/Pejan jaPyhän Hengen Nimencautta/
ettäs pakenet tämänlEsuxen Christuxen Palwel»
ian (Pi)tan) tykö/ N.Amen.

Rucoilcaln.
Caicktzvaldias ijancaickinenluma.s

jostacaickitotudenwalteustule/ me rucoi»
lemma sinun sinun ijancaickisen hyw»)des tähdens
ettäK anuaisit sinun siunauxe<; tulla tämän sinun
palweljas (PiMF) päällt/walaistsithändn/ )aan«

naisit
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Misit hänÄle uscon ja tunnon / että hätt olis sinun
pnhään Castees mahdollinen/ japnsuis sinun rvhiM
Sanoisas / meidän HErran lEsuxeilChristiyen
cautta/ Alnen.

Culcam/ Mmärtakam ja M!!istatamcning»CH»lsiu«sa<
noilla jatöillä onpienilleLapsilleracas / cuin ta sta E-
vangeliumisi nähden/ jongakNMttaP. Vwnus E-

„
vangelisia »o. kugujans-,
ljhen aicantoit helapsia lEsuxen tngö

'Vhän heihinrupeis. Ni<n oprtm lapset nnhte»
lit heitä/jottanijtä toit. Costa lEsussen «.äkislmr»
tästyi han/ja sclnoi heille: Sallcat lasten tulla lni«
nunwgöni/'ja altätKeldättz heitä: Silläsencaltai»
sten on JumalanWaldatunda. Totisest sanon »li»,
«attille: locainen cuin ei JumalanWalducunda.
ota nijllcuin japsi / ei hän suingan sinne tule. Ia
han otti heitä sylijns / pani tätens heidän päällens/
ja siunais heitä.

Pappi polwillens/ panewatkätens
lapftnpäalle/ jarucoilewat: M meidän, lt-

Lie6tuz ciicit':
HErra siunatkon sinun sisälle ja ulosMmises/

nyt ja ya,.caickisest.
Costa lapft Funtis pidttan/ kvsv Pappi ensin lapswM-

me / ja sitte kysy lapselle jaCudleit wastwat lapstn
pu3lesta: ,

i. Luowutcos pois Pettelcst? 'l Wch:
Ia eastista hänen legoistansa? / Minä
Ia caikifta hänen menoistansa? luowuN-

'2. U!cotcos)san Jumalan päälle? ) Wa--
Uscottotl.C. hänen Poicans päälle? : stauS
llscottosPyhän Hengen päälle? j Ustotl.

;. TahdotcofinäCasictta? Wasiaus: Tahdon.
Cudzeitntmittäwätlapsen / jaPappi ottastn

ia casta colmaisi: Ssnodm:
, Ttt Minä
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Minä castan sinun N. Nimen Isiln /. jaPojan
j«, Pyhän Hengen/2lmen. .

. Mos Clchen jällen.
Rucoilcam.

/ACaickiwaldias ijancaickinen Jumala racas
/ me tijtäm sinus caikesta sy-

dämestä / ettäs pvhän Chr«stillisen Seuracundas
ainawoimasa pidät jaenannät/ ja tämän
lapsen andanut wastudestsi)ndyäijancaickiseen elä-
mään. Ia rucoilemme sinua/ettäs sen armollisesta
sinun laupiudesas kätkisit jawarjelisit / jaannaisit/
nijnylös c«swaa / että se ainavlis sinulletelwolli-
«en / sinun rackan Poitas lEsujen Christuxenmeidän HErram lautta/ Amen.

HErra siunatton jawarjelcon sinua/HErra wa-
listacon caswons sinii päällesi jaolcon sinulle ar,nol-
linen/HErrakäändäkön caswons sinun puolehes/ ja
andacon sinulle ijancaickisenrauhan/Nimeenlsän/jaPojan jaPyhän Hengen / Amen.

Wijnuin neuwocan Pappi Cudzeita niin:
I)Ackat ystäwät Chnstuxes/ että tämä lapsi/ u«

de jyndymisenpeson cautta/joca ontapahtunut
Weden jaPyhän Hengen cautta» on tullut Juma-
lan lapsexi ja lEsnxen Christuxen cansa peritti,
sexi-. Nijnminä neuwcn teitä/ jotta siihen todi-
stajat olette / että lapsen Wanheln-
«lillc/ettahe ylöscaswattawat scnlumalä pelgos ja

jn opettawatlapselle:
Isa meidänMscoll tunnuftsxen/lumalan kyckenen
kaftyfatmt/ tt. Sijtte/ )os lu»mla cudju lapsen
Wanhemmat/ hänen lapsudesans / että te tästä
tapsesta otatte waarin / cuinga se ylöscaswa ran-
Mistoxes ja HERran pelgos. Ia M hän sm

nscolli-

i2?2
'



-Mfi-KirM 1013
tlscollisesta pidäisi mitä nyt Casteson ulosluwattu.
Joe' sen tahdotte tehdä / »chnsanocatCaickilaaz
WastauS-laa.

Viitte Pappi «nda heidän Jumalan haldun/
ja,ano:

>

Mengat HErran Rauhan.

Hätä Kastesta.Papin pitä kniymän «ljldä cmn lasta Castet-
tais läsnä ollet owat/ näin:

i. Ongo lapsi ««sitttll.? Wasiaue. O«.
i. MM hau on lastetM? W.Wedeilä.
z. Millä sanoillabänon castetttl? Wastaui. NiMsnnoil<

la ioillaChnftui kasti Casia/ nimittäin/ Isän/ Po-
jan / jaP. Htug«n Nim«n.

4- Cuca lapsen Costöi! W.N.W
5. Pid,ttakl>fiM ClAistilllsiaßucouria? Wasiaus. M

luimme / Isä meidän Nucouxen.e. Cutca sijnä muita olin W. Minä/ han/setaickase.
?. Mikä lapsen Nimi «n? W.N.Ios se onuichstmu/lW

filloin «ttnetan lapselle Nimi.
«. Ongo se tosi että näin tehty on? W.on.
Cosca Pappi näin cule tapahtunen / nijnsanocan

säsnä olcwaisille, näin:
.

Rackat ystäwät/ että te Jumalan jahänen Seu,
tsskundans edesätunnustatte/ e«a tämä lapsi on we<
delläcastettuChristuxenkästynjälken, IsHn/ Po«
jan jaPvhän Hengen Nimen. N W minä tvdi«
stan teidän sitein täsä asias tehnen/ nijn etteihän
nyt enä Castella tarwidze.
Sytte muwseanSeuracunda / wahwistaxens

tacH castetta / näin.
Rackat Christuxen ystäwät/ minä olen tutkinut

ja todexi löytänyt että tämä lapsi on Jumala»
A>lminai suden NumenEsstettu / sentH-
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den mi»Mn nyt sencaltaisen Casten Pyhän Cöl«
»ninaisudtn Nimeen wchwistml: SW lapsettar»
uidzewat armo / jotati lneidänracas HErram iä
tunastajamlEsusChristus Nnäns heildätiellä/
cusaelicosta M häneldä hänen sanans jälten hei-
dänpuoltstans anotan: idillä ei häll ole sitä sitonut
erinemaiftm aicaan/ paickan elipersonan < erW»
nmttaincosca hätäkäsis on/ ja nijntarwitan/mutta
cusa itänänsChristityt ihmiset yhteen tulewat hä-
nen Nimeens/ Mä on hän testillä/ ja jumalisenar-
monSwoimMsestosottal Sanan/ Satramenteitt

/ nijntuin hän totisesi luwan-
uuton. Ia «M me JumalanPvjanmeidän HEr-
ran lEsuxen Christuxen tiedäisi,nme totisesi tä-
män lapsen sen Casten cautta tygöns ottanexi / nijn
tuulcam hänen pyhiä ja lohdullisia sanvjanssijtä/
jottaP. Marcus, c>. sugusKirjoitta näin - Sij<
h»n alcanteit h» lapsia/ :e. Vi6ä 2 Vnoli, p< i 0,,.

Näistä sanoista/ Rackat ystäwät/ me euulemma
tttä tämä. lapsi / caickein muiden ihmisten cansa/
jotcaIsän Jumalan , Wan ja Pyhän Hengen
Nimeen Castemxi tulewat; on lEsuxen Christu-

Sentähden minä»nyös
meidän HErranlEsilMChristuxen puolesta/a»'
nan hänenIsäns/ Mins jaCudzeins halduun/
nijnettä hän ChristMsest easwatettais» ja opeteo
taisin / nijncnin Jumalan lasten tul».

Pappi ja Cudieit langewatpolwillenspancwat
tätens lapsen Mlle/ jarucoilewat: Isä meidän/
joc» olettaiwaisa pyhitetty / ?c.

wiatoinCaridza HErra lEsu Chtiste/
wiattomia mcastat ja stntähden kastit

anda
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imda lasien tulla sinun tyM ja panit tätesheidäst
päällens/siunaisit heitä/ j«sanoit: Nijdenonlu.
malanWaldacunda. Me rucvilemma sinua nöy-
rästi / ettäs amMsest wdMttsmän lapsen puo»
teen/ jocamybs aina sinun pyhä siunaustas pntä/
«ttä nijncuinhän sinun Nilntes Castettu on / Me-
den p Pyhän Hengen lautta wastaudest syl,d'myt/
mahdais mytzs sen Hengen wäescaswa ja cnändpa
sijhensisällisen ihmisen / jasinun armssas / että hän
'caikisayywisälahjeisa täytetyxi tulis. Sinä joca
Isän Jumalan ja Pyhän Hengen cansa elät ja
hallidzet ijancaickisen i Amm.

G,jtte silinatcox stlaWa / cttä muita läsnä olemi-
sia / nain:

HErm smnatwn ja warjelcon teitä / 3c.
Viäe2Priori, P2Z. IQII.

Dijmmnn muwutan Cudzeita:l(lr a?riari übiviäe.
Vijltä «nda Jumalanhatdun/ jasano:

Mängät"HErran Nauhan.

Suomenli/lmen Messu.
ZWnpita Cansa Kirckon t?lldu nmwotta-

manlmnalanedessyndMans tun«
nusisman.

(cN Uckat hstäwät / weljet jasisaretChristuxes
lEsuzes / että me nyt olemme cocoon tullet/

Jumalanpalwtlustam^ttHmäNikijt'
tämän lunmlata caickein hänni hywäin ttcoins
edestä/ jamyös rucoileman häneldä caickia nutä tne
tanvidzeul/ seks että runmillisia ear»
peitä/ jame ymmärräm että me caicki/ ilman epäi-
lemätä/ olelnmasynneillärascautetut/japydäm»

Ttt iij me



z«ls Käsi-Kirj^
me synnistä päästä. Sentahdm langttcam meidän
polw>llem» ja nsnryttätäm meitäm Jumalan inei'
dän taiwallisen Iftm eteen/sndämmellä jasuulla ja
tunnustacam ineitäin waiwaisixi wihelKisixi syn»
bisencuin me myös olemma / rucozllen häneldä ar«
mo jalaupintta/näin idzecukincohdastanssanoden:

waiwainen syndinen ihminen / joca
«.cvsynnis/ :c.

Ed zi Catechiunuxest v 923. yzB.
lisätän tama Rucouj.
jjancaickinen Jumala i hänen

«"suuren jakäsittämättömin laupiudens ja wa°
pahtajanlEsuxenChristrlxen ansion tähden/ an»
dacon mellle caicki meidän si)ndim andexi / ja
ar.dacon meille arlnojans parata meidän syndistä
elämätäm / M sada hänen cansansyMaickisen e.
lamän / Amen.

HErra armada meidän päällem. ,
Christe armada meidän päällem.
HErra arlnada meidän päällem.

Cunnia o!con Jumalan Eli: Ainoan Jumalan«oMuoes: Ia maasarauha cortmdes etc. Edzi Wnft-inhimistindvwa tahto, kinan/ pag. 511.
Meckijtäm sinua. Mehywastistunannna sinua.

Meft-nla rucoilemma. Me ylistän» ia cllnniöimin
stnua. Me sinuakijtäm sinun suuren cunnias täh«
den. O HErra Jumala taiMllmen CuningaÄ I-sä Caicknv.-.ldias Jumala. O HErra stn caickeitt
corktimnnn«lin,a Poica lEsu Christe. 9 HErra
Jumala/Jumalan Caridze»/ IsänPoica/ sinä euin
poi omtnmilman synnit/armada meitzän päällem.
W. la stnä olet yrinäns pyhä. Sinäeletyxinäns
HErra. S»m olet yxinäns se corteiu lEsu Chri-ste.



sie. SenPyhän Hengen cansa l IsänJumalan
Herraudes/ Amen.

audiralel», «nit:
HErm olcon teidän cansan/ Nijn :c.

Cosca Pappi saarnasta päästyäns tult Altarinet«n/j«HEft
tanehtolliucn pitipidttttmanwcisalM naini

HErra olconteidän eansan. Nijn mnös etc.
Plstkät teidän sydämen Jumalantpgö. Me etc.
Kijttätäm Jumalala meidäll HErram. Se on
oikius ja cohtuus.

Totisesta on st cohtulinen / oikein ja autuast/
että,ne aina ja joea paicas tijtäln ja ylistäln si«
nua Pyhä HErra Caickiwaldiaslsä iiancaickinen
Jumala/ caickeinsp
nun hywain tecois
tähden / ja lijaiten-
gin sentähden / cuins
meilleosotit/ coscame
caicki synnin tähden

Vei: lEsuxenCbri-
stuxen cautta nM'
danHErmm/joca
sinä nöna jona hän
pttctttn.^

' nijn pahasti juotunet olinuna / ettei meidän e<
tzesäm »«ullta ollut / cmn cadotus ja ijancaicki»
«en cuolenla / j» ei yxikän luondocappale taiwas
eitä maan päällä woinut meitä alitta. Nijn
sinä lähetit sinun ainocaisenPoicaslEsuxenChri-
stuxen / cuinoliyxilumaludenluondo sinm» can«
fas / annoit hänen ihmisexi tulla »neidän tähtein/

meidän syndimhänen päällens / jaanusithä-
nencuoleman kärsiä/sijnä siasajosa meidän caic«
tein Enoleman pjti. Ia nijn«
cuin hän wsitti Cuoleman / ia jällens nousi elä«
«Mn/jaeiitänsnsenämbicuvK: Nijnpitälnyös

Ttt inj «aicki
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tzclicki ne/ iotca häneenidzens luottawat/woittamanswmm;a tuouinan / m saaman hänen cnnttans
iia, c.ickucn el!män. Ha etten me coscan sencal-taistahällmhiuvätccoansunohdaisi / mutta ainamieltläm pidäjsimme,a muistaisimme. Ntm flnä
yönä jonahan pettttin / piti hänyhden Ehtollisenijoscshan.
" Otti ittwan/ktjtti mursi jacmdoiOpttuslastcns'/ jasanoi.
'Ottacatjasoofät / tcmaonmNUmßuMnlnjocateidänede-,
sian annttan / st tchkät te minun mulftoxlni. Nljn hän oiti
»Mos Calkin/siitttjaandoi OPetnslaslens ja sanoi i Httacatjajuocat tGä caicki / tämä on sm ttden Tcstsmcndin Calcki
minun weresani / jocateidän »Z monen ttchdeu w!,odatetan
fvnoein andeii Nljn ujein enin te sen teette/ nyn
tthkat te / minun ninlstoxeni.

Sijm luetan eli weifatan:
,PyW Pyhä/ Pyhä HErra JumalaZc?

l>!.ecd / täydet rwat Talwat ja Maat siuun
HElrauttas/ H»si>'nna Klftetty
oiconseculntuleHErranNimeen/ Hofianm
corkeMs.

Rucollcam nyt caicki/nijncuin meidän HEr-
oppettMt/ nain

sivoden: Isä meidän / :c.
Näin neuwottacWEansa/ iötca HErran Ehtol-

lialle käydä tahtomat.A>Ackatystäwät / että täsä pidetän Christuren
/ ja totisest ieiwan ja alla

jactan lanamitan hä>.en totinen xumnms ja we«
rens/ ylön luonnollisella jatuttimatomomallamuo»
dollg/Inlnalan jac.ncki<
waldiaisuden / joca sen idze on saätännt ja
ystttauut / on tarpellinen (nijncuin P. Pawali

mettä
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meitä ovetta) että me idze cukin cohdastan» coettt'
lemldzem/ janjne syömme tästä leiwästä/ >ajllem«
metästäCaltista; Ia silloin »ne idzem oikein coette»
lnnmc / cosca me tunnenune meidänritoxein jll l>m«
djm/ isomme;a janomme waichurscautta )a fyndein
andexi saamista / joca «mille täsä Sa:ramemis
taritan/ jatahdonunetästedesmejtämparata/ la»
catawissynnistä / jaela,hywäsjawa!>yurscasi: e»lämasä. Sen» ähden on myös »newän HERran
erinomaisesta,kästenyt / tätä Sacratmnnä häoen
»Mistoirens nautita/ se on / että ,ne näin hänen cat-
'tcran Cuolemans ja cMn werens wuodatrxen
muistamme / fitä matteltme jatäydellizestuscom«
Me / että st on ntcidan syndeiin andext sagmisexi ta«
pahtunut. Scntähden /' josmenytsnömmetästa
läiwästa/ ja j:ommctästä Calkzsta! stlicaltaijeila,
wahwalla ufolla häihin sanoihin cum «ne sM
tuulemme/ ettäChristusoncuuUut/ jahäncnwc.
ren^tnndänchndeimtähden wuodatettu / ni,n me
'totisest «nytzs saamme nmdä>l syndim andexi ja
lväldämme cuoleman / ftca synnin palca'on /ja
saamme Christuxen cansa Mmaickisen
Mutta jocaketwottalnast/ se on/ catumaltemaNa.
lydämella/ jailmanuscsea/
päälle / tästä leiwästä syö ja HERran Caltlsta.
juo/ hän tule wicapäixi HErranruulNlsenjaWe»
reen/ syö ja juohänellens duomionei eroittainHEr-<
ran ruumista- Tästä meirä caickia Isä ImnalO
Poica/ jaPyhä Hengi armollisesi warjelc.)n,7lm?,

HErranrauha olconttidancansan. N>.)i>. lliyöH
sinun / ?c.

Miinan/ ja
Meidän lEsuxcn Ctzristn/en Rum

Tctv mH
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mis (weri) tsttekön sinunRuumis japielus ijan.
caickisehen elämähän / Alnen.

Silla wällllä weisatan nämäl Psalmit:
Dlumalanlaridzajocapoisotat/ «.

O puhftas Jumalan Caridza/ «. p«g.
lEsusChrisiuilunastajam/ :c. pag. 445.
Kljttakam HErra Jumalat/ «pag. 446.

HErra olconteidäncansan/ Nijnlc.
Nucoilcam.

Jumala / jocameitä o<
teit sinun Sacrainentistäs / sinua Me

rucoilem ettäs myös meitä sinun ynnä caickew u«
loswalittuidcn pyhäis cansa / osallisexi sinun ijan»
caickifesta cuniastasja hermudestas tekisit sinuPoi'
cas lEsuxen Christuxen meidän HErran cautta/
joca elä ja hallidze ynnä simm j«Pyhän Hengencansa / yhdeslumatudes ijancaickisest ijancaicki-

seen/ 2lmcn.
HErra olconteidän cansan/ Nijn:c.

, Kij.ttäkäln ja cunnioittacan:HErra.
Jumalan olcon kijtotjacunnia.

Culnartarat teidän jydämen Jumalantygö/ja
ottacat hywssti siunaus.

HErra hywästi siunateon ia warjelcon meitä/
HErra walistacon päällem / ja
olconmeille armollinen/HEnataändätön caswons
meidän puoleem / la andacon meille yancaickisen
rauhan/ NimenMn/ jaPojan/ jaPyhän Hen»
Zen/ Amen.

?ro exitu.
Suo meille rauha HErra nyt/ pag. ;,?.
Eli: O HErra humala taitvasi/ Melijtam/tt. p.
TM»: IstUmckimldias/pag, 577. Awoi-
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AwiostastyM,
Costa «olme Sunnuntaita järiestans KihlalD Saama-

ftuolild cuulutettu on/ cuin idzens 'Pyhän Colminai»
suden Nimen Awiostäskvn anda tahtowat/ja he ftjtte
ilman estct Seuracunnan etten tuleivat / nijn tehdä>l
(jos ei he ennen ole»hten annetut) cumjema/ sanainheitä jamuitapita ensisi ntulvottaman:

M2lckatystäwät N. N. jamWN. N. tcidäl»
täsä tietämäii i että Jumala on idzeA»

wiostastyn ssätännt/ la onpanut Miehen Waimon
pääsi/ että sen pttä oleznan hänen Esimiehensä/ hal>
lidzeman händä lumalail pelgofa/ M myö>mca >

ftaman händä / nijncuin Christns
racasti / ja andoiidzenla cuolemanhänen edestänsä.Ia lmehentitle, sentittä jaajatella, ?ttö lva>cka haa
en pandu wolmolleEsimiehcxi / ei ole hänelle cui»
tengan sitä sallittu että hänen pitä pahasti sen can»sameneman / hänen oman p«> an mielensä jiMn/
nijncuin ( sen pahembi) usein nähdän
mutta että hän händäracasta jac-mo.iaspttä / jau»
stin kärsi hänen crndain nnncuinP.
Pttari sanoi sille waimoliselie astlall?/ nijncuin hei-csmmalle/hänen cunnians. Ia Mies on
lahjoitettu suremalla wijsaudella ja wahwemmal»
la luonolla cmn Wainw / nijn pitä hänen myös
ftl.cnltaisen Jumalan lahjan käyttämen hänellen.
awuxi ja eisortam» ?.n. Hänen pitäidzensWai«
mo wastan min laittaman / nijncuin sitä jocayh-
dencaldaise.n perinnKn hänen cansilns Jumala».
Walwcunnas pila saaman:, Sillä Christus on.
ni'n ca!ust W'>M'N ostanut cumMiehen/ jtz

on nijn )ywin EhrjstnM jäsen-cuw
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Mies. NijncumMiesonWoimsnpaä/ nijnM
«lnks Ehristus Mehen pää / sentähdenpitähänensen cansa Jumalan pelgos clä/nän.Sa»nallamuoto pitä myös Waimsn oleman
Miehel!m«<uuliaisen<racastanlan händäi pitämän

astellen/ ettähän on
Mlehen apulaisen luotu. Hi hänen pidä pytömän
hallita händä : GlllH wailnoonwote miehentäh«
den ia ei MeF Wailnon tähden. Hänen pitä ot-
taman EMnvan pyhistä Waimoista / jottaWän-
hasTestamendisolit/ m»!lcuinSam/ jotaMie-
heni Abrahamin cudzui Herrarl. Hänen pitä
mjn idzens astttaman/ että hänMiehellens kelpaisi
jollehän apulaistxion annettu. lWeimo en
hencunnia/ sanoP.Pawali/ jasentähdenpitä ha»
nen idzens sn, jälkenlaittaman / ja ajatteleman/

hän on Miehen haldun annettu. Pä!distein/
Mlehen jaWaimsn puZ testenänS toinen toiMns
facastaman / jawieläenäinnlin cuin Isä ta Äitiä.
SilläRamuttu sano : Että miehen pitä yltznan?
haman Isän jaäitin / japysymän Waimons tyks-,
nä. Pnä heidän myös sen tzywin ajatteleman/

tä he sijhen Sääryn idzens andawät/ josaJumala
Miehen jaWaimon on niju yhdistänyt/ etteiyxikän
ihminen taida nijta eroitta. El pidä Miehen muu-
toin ajatteleman / mutia ettänijneum Jumalaaw
doi2ldamilleEwanWaim,oxi/ niln hänwieläkin
jocaidzelle Michelle anda hänenWainwnsa? Ia
zocaihzclleWaimM hänenMiehensä. Sentäh'
tzen on setarpelllnen/ että he molelllnnn puolin Im
MlaftK stl-Akaista Puolisatarucoilewat / jonga
Ansa he eläisit sowinnos / rackaudesjalumalan

.' nijn että heidän MoWstyns lumalas
> alietaisinj
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Metaistn/ jaJumalanmielen jälken/ jaeijöngun
irtaisuden eitä ihmisten mielen päiten / nijn heule
tapahtu onni »a autuus heidän Awiostästymns/
jow me caicki yxinuelisest tälle panjcunnalle si)»
dammestäln toiwotam / A>Nen.

Pappi toft) cummaiefin^rittäin:
Minä kosyn sinulle N M. Pnh«n Cotn:inaisit'

den Nimeenijalunmlan clles/
jossinä tahdot otta tämän ihmisen NN, sinunA» >

wiowaimores (Miehexes) :a ratasta händH Myötä
jawastolnkäyuiises?Wastauz. Mi«ämhion.,

He caWawatPaäus phten/ ia Pappi!<m»:
lft ijamaickinen Jumala jö«

m Miehen jaWaimon sitä wartm luonut o.
lel/ että heidän pttä olenmn yri icha »a We l / cas»
Waman sinunhywästistuimuxcs jälken/ enänemäy
ja»Mata ulöstayltämän. ,2lnna näille sinun' pal-
wcljoillesarmoja/ että hesinun pyhän tahdw' za sää«
dysjälten nijn mahdaisttyhtentulla / että st olist
sinulle ylistöxexi jg cunnigri / za heillen hyöVytyxexi

ia ijaucaicklstri aututtdcxi/ Sinunrae-
tanPoicäs/ tt. ,

, Pappi btta smnckrck/ jasanot
RucMam,

fAJumala Isä Caickiwaldias / jbcastnunkäsit-yö/tä»nättölnäst hywydestös/ eaickitappalet ihmi?sen howäxi lllonutolet/ me rucoilemma sinua/ euäfarmollilestlähetäisitMefinunPijcalles / Mätä»
män Sormuxen hänenAwisstastyns mertixj can<
chamaupitä/ sinun siunauxesi että hän nuhtetoina
eläisi'/ sinun Pyhäsä städysäs johongas hänm lm
dzunutolet / Sinun Poicas lEftyenChristuxcn
meidän HErramcautta / Amen. '
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Vlkä otta Sormurcn ja sano Morsiamelle i -
-

Minä N. otan sinun N. nyt minun Awiowai»
möreni/ racastaxeni sinua myötä ja wastoin käy»
mises / jauhdexi «nertzxi annan minä sinulle tämän
Sonmlxen.

Morsian wasta:Minä N. otan sinun N. nyt minun Awiomie-
htxeni/ racastaxeni sinua mKytäjawastointöymi'
fts / jayhdexi merkixi omn millä si.mlda tämän
Sormuxen.

Yltä pane SotMllM Morsiamen sormeen/
sanoden:

NimenIsän/ja Pojan/jaPyhän Hengen/Ame.
Sijtte Pappi jano:

Että nyt nämättbes VltwaisetPersonat / täsä
julkisesi/ Jumalan, jaChristlllisen Seuracunnan

edes / nijncuin todistajan wi»m»neis«ä paiwänä/
toinen Wistans Awioxi pytäwst / ja)osen»vahwi'
stoxrxi / Kihlasormus annettu on. Sentahden
mil>a / nijncuin Christuxen palweljatälnän päälle/
heitä Awiostastlm Säätyn j» lijtoou «Vhten an«
«an/ NimenIsän/ jaPojan/ ja Pyhän Hen»
Zen/ Alleen.

SijtteianoPavpitaaii
Teitä caickiahvwmChristityt whimiset / jotca

täfä sletta otan minä todista jaxi mitä täsätehty
vn/lnanaten teitä että te tätämuistaifltta.

Culcam sitä pyhä Ewangeliumi / jonga
P. Macchcus Kirjoina i?.iug.

aitan / tulit PhariseuxetlEsuxentl>
ja sanoit hänelle: Mahmco Mies eritä

ha.ien waimostans caickinaiscn syyn tähden?
Mn hän wastais/ ja sanoi heille -. Ettekö ce ole
lutenut/ tttäjoca algustaihlMjenttki/ miehen ja

waimon



Kifi-Kirja. 1025
waimon hänheidän teki. Ia sanoi: Deiitähden pi-
tä miehen ylönandaman Isänsä jaMinsä jawai-
monstytönä pysymän/ja ne caxj tulewatyhte lihan:
nijn ei he ole enä (axi/ mutta yxi liha; jongasijs Iu»
malayhten sowitti / e»pidä ihmisen sitäeroittaman.
Ni,n he sanoithänelle: Miri M Moseskästi anda
erokirjani jaWaimsn hyljätä ? Sanoi hän htille:
Teidän sydämen cowuden tshden salli Moses eritä
teitä teidän waimostan. Waan ei se algusta nijn ol»
lut. Mutta minäsanon teille: Cuca «ränäns hyM
waimon? muutoin cuin huoruden tähden / ja nai
toisen / hän tetehuorin. lasjoc» sen hyljätyn ottäl

teke huorin.
Ia nijn sano Pappsheilil:

Nscocat nämät HERmnChristuxen sanat ja
oKatwissitsenpMie / että Jumala meidän racas
taiwallinen Isäin/ on teitäyhten sowittannt sijhen
Pyhän Awiostästynsäätyn. lasentähdeu ottajat
tijtoxen,akarsimisen cansa wastan/ mitätäsä py»
häsä sadysäreidän päällen taitatulla/ nijl.cuin In»
malankädestä/ jocateitä on yhten sowittanut.

HErraolcon teidän cansau. Nijn myös?c.
Rucoilcam.

/ACaickiwaldias ijaneaickinenlitmala/ joeasa-luichestä costas hänen ensijl loit /, tttei hä»nen ollutyxinänshywä olla i jasmtähdenloitmyZs
waimonhänelle apulaisexi/ ja nijnheitä yhten sowi'
tit että ne caxipiti oleman yxiliha/ merucoilemma
sinua racas tajwaLmen Isa / ettäsPyhällä Hen»gelläsnainät sinuupalwelias armollisesta ylsstäyt»
.täisit/Mcasllloiostäfiyn liittoon yhtesowittallut o»
let/ että he sen oikein januhtettomast pitä mahdai»

pDllens/



päällens/ eitä heidänAwiostafllM sillä hedelnlällH
caunistettaisin / cuin sinafen asettanut olet: Mijn»
t un sinä Abrahamin IsaclM ja Jacobin cansa
teit. Ia warje.te heitä/ O laupias Isä/ caikesta
perkele» mincuin sinäEngelis caut«
ta / sinun palweljas Tobian warjclit / ettei he
wietelläisi jongunriettan jahaurellisen himon caut-
ta / waan inahtaisitoikiasuscosja yhteises rackall'
desaelä/ hywän itäänasti/ sinulle tijtoxexi ia «m-
--nian / slllun ainocaisenPoicas lEsinen Uristu»xen meidän HErraintautta/joca elä jahallidze yn>
nä sinun ia sen Pyhän Hengen cansa / ijancaicki»
sehen/Ämcn.

„ Gilalikin bpwäsiisiunauM sanat:
HERra hywästisiunatcon ja warlelcon teitä.

HEI ra waliftacon taswons teidän pääsen l ja ol-
conteillearmollinen. HErrakäHndatöncaswons
reldän puolehcn / ja nndacon teille »jancaickifen
rauhan/ Nimen Isän/ jaPojan/ jaPyhanHen»
Zui / Amcn. ' ,

Gijttc päättä Pappi näiden sanain cansa.,
HERra täckckön teidän MUe ja ulobtaymistn

nyt ja ijancaickisest.
Cosca he Matinttmtulewat sano Pappi:

/^AbrahaminJumala/ Izäachittlunmla/ ja
Jacobin Juntata/ wuodam sinun Pyhä Hen»

ges / näiden sinun palweliais sddannhin/ :a
,tä heitä caickmaiseila hengelistUä hywänsmnau'
Ma/ euä he nijn eläisit heiba.l Äwwstastusäns/
johougaheowatnytidzensa < ettei he pn.
gun Asta isudencansa/ sinua wcholaisi / jsca2lwio«
stastlmKätänytolet- Mutia paramm/ niiticum
Awiostästy on caihlle cumuallmen)«hywäi he

myös
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myös mahdaisit sijnä
sinltlle cuiiiaxi jaylisttzxexi/ jaidzeheillens ljancaic'
tisexi autudexi/ lEsuxen Christuxen meidän HEr'
ram cautta / Amen.

Costa he peitten alla öwat/fanoPappi:
Rucoilcam.

luumla cadzo armollisesta meidän
päin/ ja oleAlvioMstyn apu jatur»

wa/ jaettäs sen oletihmisen lisämiscxi säätänyt/nijn
warjele nyt se/ jongaS idle yhten sowittanutolet/ZEsuxen Christuxen meidänHErrmn cautta/ joca
elä jahallidze/ sinun jaPyhän Hengencansai ijau-
Mickisesta / 2lmtll.

SenMm wcisaPappi ps2es«ion«m mjncuin tapa on/
cli luke nain sanodcn:

HErraolcon teidäncansan. Nijnmyss:c.
Hlöttät teidcsnsydämemJumalantygö. Me y-

lennätn meidän sydämeln.
Kijttäkäm Immlata meidän HErram. Se on

oiteus ja cohtuus.
<z?"Otisesta on se cohtulinen oikein jaautuast: Eitä

aina ja jocapaicas / kisttämme sinua Py-
hä HErra/ Caickrwaldiaslsä/ isancaickinen In»
mala / joca sinun woimasas eaicki cappalet tyhjästä
luonut olet: Sinä joca myös cofca eaicki cappalet
luodut olit / loit ihmisen cuinsen päälle pitivleman
Yhden HErpan. Ia sanoit ettei miehen yfinäns
olluthywä olla : Sillä sinä teit hänelle waimon a»
wuxi yhdestä luusta jongas otit hänen tyliestänsä.
Ia annoitsen canfa tietä/ että mjncuin waimon al>
cu oli miehestä: Mn heidän pitä »n«ös ainaybdes
oleuial,. O Jumala jocatahdoit Awiostästyn can«sa mertitg sen suuren salaisuldm: Että mjncuin

Nuu mies
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mies jaWainwyhten lihantulewat/ nijnon myss
Christus yxi hänen pyhän seuracundansa cansa. O
Jumala»ocalniehen jawaimon olet yhten soivitta»
nut: andanut heillesencaltaisenhywästisiunau'
xen-EtteiAdauun jyndi/eitäNoen wedenpaisunius
taitallM sitä cadotta. Nijlicadzo nyt laupiasti näi-
den puoleen / jotta idzensAwiostästyn Mtyn anda<
net owat/ japytawät sinuldawarjelda. Anna ar«
tuos / O Jumala että he löytetäisin rackaudella ja
rauballa:, Ia olisit ustolliset japuhtat: Ia annaisit

Awiostästyn Christuxen mielen jälken: Ia
että he umhdaisit heidän elamäsans, seurata sinunpyhä tahws. Hlä salli perkelm heidäncansans mi<
tän tehdä/ mutta että he mahdaisitwahwanapysiia
sinun pyhjsätästyisäs. 2lnna armos/ ettäheAwio»
stästpsäns Christiltftstä yhdes eläisit: Ia caicki lu»
wattoluat secannoxetWälttäisit: Ia peittäisit hei«
danheickotldens siwydellä jakunnialla. Ana heidän
ollahedelluälliset sitiöisä ja lapstsa: Ia että he mah<
daisitoikian ikähän tulla. Että he natisitheidän la»
stens lapstt/colmandenjaneljändenpolwen: lasijt»
te tämän elämän jälkentulisit ijancaickiseen iloon. ,

Tämän Pappi lule:
Meidäll HERran lEsuxen Christuxen cautta/

jota elä ja hallidze ynnä sinun i jaPyhän Hengen
cansaijancäickisesta/ Ämen.

Morsianhuonen siunaus.
CoKss-plta jaMorsian olvathäwaeldähatlipaanfttttut/ toi>

wotttan heille tällä semawaWa Psalmilla Pyhän
armoja ja apua:

TulePyhä Hengi luoja/ pag. 574..
SijtteMmfwmau heille stfiunaus/minChrisiilisi ja luma«

list Awiostaffpä/eum/tällä seurawaisella Psalmilla:
Amuas scemnMgHErm/pag.4z3.

.
.
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Costa Psalmi tvclsattu on/lange vlka jaMorsian pollvillms/

jaPappi luke tämän rucouren:
ijantaickinen Jumala / anna

sinun hywästisiunanxes tulla tämän morsian
huonm ylidze/ että caicki jotta tasa owat < ranhasa
olisit/ sinun mieldasnoutaisit/ ja sinunmckaudesas
eläisit / lEsuxen Chriftuxen »neidän HERran
cautta / Amen.

lumalaTaickiwalhias teidän
Nlumumc,a sielunna/ ja andacon hänen hywästisiu-
na uxeilstulla teidän päälle»/ nijncuin hän hywästi»
siunaisi Abrahamin Isaachm ja lacobil,.lutnalankäsiwarielconteita"ja lähcttätonhä-nen pyhän Engelins jocateitä warlele calteutcidän
elinaicanan. Isä Jumala/ jaPoica/ ja Pyhä
Hengi/ andacon hänenhyivästisiunauxens tulla tei«
dän päallen/ Amen. ~

-

Sljttl weifttan:lulnala cuin caicki loi/ pag. 6c>c,. ,
Paatetän:HErra hywästisiunatcon jawarjclcönteitä/ tt.

Awio watmon Ktrckon ctcamts^t.
' Rucous.

/zxCaickiwssldiasijancaickinel, Jumala/ jota sen
. annoit ihmisenylidzen/ co«

scas hänen luonut olit / että hänen pidäis lisändy»
- män jaenänemän. Sinä jocamyös saman hy »pä«
stisiunailses jölkenolet tämän sinun
hedeluläliseri saattanut / cadzo armollisesi hänen
päällens / ja nijncuin sinä olet hänen hedelmälli-
seri sen rllumilisen hywästisinnauxen cautta saat-
tanut / niju anna hänen myös hedelmällisen olla

Nuuij sinä



1030
iQ)-> Käsi-Kirja.
sinäVhengelises hywästisiunauxesa / että hän aina
lisanduiK sinun tundemisesas / jasinun Pyhäin kä-
stnis jältenainaelais/ lEsuxen Christuxen meidän
HErram mutta/ Amen.

.
Pappi rupe waimon kattn/sanodm:

HERra tatkekZn sinun sisälle jauloMymises/
nytjaijancaickisesta/ Ame«.

Ponom KirctOK ottamijest/
lapftn jälken. >.

ymmärretan/ ettähän catu jatahto parata hänens/
nijn hällpaudawn cahdex oli Sunnundatz,
Kirkon owcn / jasijtttjonacunapäiwana/ costaKir-
kon valmius tapuhtu/ «utzutan jälkensaarnankeskelle
Kirkon mrmando/ jasemäcunnanmulden/ näin ha-
llencanftns tchtÄön. -

Ehristityt te tiedätte < että tämä lhmi-
perkele» yllyttzMn jahaucutoxen mutta/ ja

> hänen olnan t»lr«nellun luondons harjoituxesta nijtä
lnanauxia wastan / tuiy hänen ja meidän mickein
tule ottaluillalansanasi/ on langennut salawuote-sen / ja saastaisuteen / ja luwattoman semnoxen
mutta / Mänyt ja jynnyttänytlapsen / jasen cansa
wihoittanlltJumalan! ja hänen pyhän seuracuw
danspahendanut/ jaelis sentähden ansainnut/ että
hän lumalalda ja hänen seuracunnaldans pitäis
ulgss sytzstämän ja pois Mättämän.
. Mutta että hänon andanut ytwnärtä / että hän
tästedes hänen elämäns pamm tahto/ja stncaltaista

mahdammehändäsenmnsacoettella/
silla toiwolla / eftä hän pamnnoxen tete/ mutta ios

. hän tämän erän jälken / senmltmsen synnin Mnfa
idzens jällens saastutta / nijntäyty sittä ajallans
tehdä hänen mnsans / sen woiman jältencuin Chri«

stus
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stus hänenseumcunnallens/ catumättomia syndisiä
N- astan on andanut. Muttahänelle muistoxi/ car»
tamisexijamanauxeriotan nnna teitä caickia todi»
sta)axi/si)hen mitä hqn z»yttäsä lupa jatunuusta.

Sitöl-kin W Rippi Ist hanciic.
Tannustatsosinä/että sinä sinun haureudes/jasa<

lawuoteudes canfia / olet lunmlanfmesta wihoit»
tanut? Waftaus/ Tunnustan. »

Cadmcos sitä sydämesi? Wastau^.^adun.
Ustottasettälumala/poicans Christuxen

tahto sinulle sen andexi anda? Wastaue'. Nston.
Rucoiletco sinä että Jumalan seuracunda / jon-

gaswihoittanut japahendanut olet/ andaisi sinlllle
Christuxen tähden sen andexi ? Wast.Rucoilen.

iupatcos ettäs tästedes tahdot / sencaltaiset syn-
nit/ cartaja parata sinun clsmäs/racgsta I«;Mala-

> ta/lnielellestuulla luymlan sana/ nlcoillalulna-lata/ sen Pyhän Hengen apna ja hallitusta/ perkc-'
le'ttä/ mailma jasinun pahan lihas tiusausta wasta?,
Wastaus. Minaiupan.

lunmla Caickiwaldias sinua sijhett auttacon i'
Alncn.

Rucoilcam.
<A< humala/ettäper-

telenäin on saanutwallantämän ihmeen can<
sa/ että hän on langennutnijn suree» si)ndijn/)ahän
nyt sinun armos cautta / tunde ja catu l)änenHn«
dins/ jaano Christuxen tähden andexi. Niin me si»
nua rucoileMe/ O HErra ettet sinä handä pois hyl-
jäis/niincuin hän ansainut on/ nmtta ottaisit händä
armois / se» saman sinunrackan Poicas lEftlxen
Christuxen tähden / sinun mittamattchlanlaupiu°
des lautta. Iaanna yäncllese Pyhä Hengi/ joca

. Nitu uj w»licutta
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waicutta hänen sydämesäns jaelämasäns/ «hdeneiteau parannoxen ylöswalaise ja halidzc häildä/euä hän tästedes/wälttäis sencaltaiset synnit/cawah«
tais händäns surunonrudesta jatilasta syndin/ sotisiperkelettä/ hänen oma lihansarämän mmlman yl-
lytystä japaha esimertiä wastan /ia ne ylidze woit.
taisi / ja niin eläis-pyhydes sinun edesäs/caickena cli<
najcanans / jaststteynnäcaickein meidän cajljam/
jjancaickisesttulisi sinun lapscxes japerilisexes / sensaman sinun PoicaslEsuxen Christuxen meidän
HErran cautta / Amen.

'' "SijttePappi Ripittä Honda näillä sanoilla:
Että sinä täsälnumlanja hänen Seuracundans

julkisestaolet tunnustanut syndis/ jaluwannut
oikian jatäydellisen parannoxen: Sentöhden minä
myös Jumalan,ä meidän HErranlE,ttxenChrl«
sturen iastW jWen/ joca sano/ »oillete synnit andexi
annatte lujlleneandexiannetan / annan sinun fyn»

andexi/ jasanoil sinulle lulnalauarmon jaystä»
wydtl» / Ni,nm Isän /-ja Pojan /jaPyhän Hen-
gen / Amm.

Menerauhan la äläsillen tästedes syndi tee / sij'
hen Jumala Pyhän Hengens armon sinulle anda»
con/ Amen.

RuuÄin Haucamisest.
Costa Ruumis hautan ponwLU/otta Pappi lapion/ jaheit-

tä colmaistmuldaRuumin Mlle / jasano:
Maasta oletfinätulluy ja»naaxi sinä jätlenstu«

ltt / lEsus Christue sinunWapahtajas ylbsherät*
f ä sillun wijmmeisnä paiwänä. ,

Rucoileam.
ijancaickinen Jumala / sini

ftnnin tähden olet inhimisen päälle pan»
uut/



«ut / (ettei
meidän ijancaickisest cuolemas pitänyt oleman) v«
let pannut cuolelnan siiu,n ailwcaisen Poicas IE»suren Christuxen päälle / jollaeiyhtan syndiä ollutl
jaolet niin sinunPoicas Cuolemas meidän Euo»
leman muuttanut / ettei sesaa meitäwahingoitta/
Käännä nyt sinun IsälinenCaswos s meidän sinuntöyhäinlastespuoleyen/ jaanna meille sinun pyhä
ar»nos/ että tämä meidänpalwelus olisi sinulle otol-
linen/
täisim/ että me sen aina lnielesäm pidäisim/ cuiuga
myös meidän/ (costa sinun Pyhä tahtos mjn sn / et»
täsmeitä cudzua tahdot) pitä maaxi jällens tule»
man/ jasen wisusti mielesäm pidäisiM/ettei meillä
täsä wiheljäiseselämäs / yhtän wahwa asumasia
ole / Anna armo Orams taiwallinen Isä/ että Mesen ijancaickisen jättell edzisime/ja nijn sinnnPyhän
tahdos jälkentäsäsilrleudesa waellaisime / että «ne-
tin tämän meidän weljcm/ (sisarem) cansa wijnlei»

' sna.pauvänylösnousisime / ijancaickisthenelömän.
SinunPoicas lEsuxe»! Christuxen meidänHEr»
ram cautta/ Amen.

Costa wcifattu oy fono Poppia
Culcam niitä P._Pawa!psans nijstä- cuoUeisia

hänen EMoiasims i,

tygi). 4-kl!g,
O?N me taida teildä salatarackatibeljet/ nijstH

ettet te murehtisi / nijn»
cuin ne muut/ joissaei vhtän toiwoole. Sillä jos
meustom/ ettälEsus on cuollm ja
Nijn pitä myös Jumalan nijtä jotta nuckunet o»
wat lEsuxen cautta / hänen cansalls edestuot»
tantan. Silli sen minä sanon teille nijncum

U nuiji) HEr»
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HErran sanan/ettäme jotcaelämme jaMtenMm.
me/ Hsrran tulemiseen/ en meennätä/ nijta jotca
nuckunet owat. SilläHERra idze alasastu tai-

suurella humulla < ja ylimäisen Engelin
anelle / jaJumalan Basunalla / ja cuollet Chnstu,
xe»a ensinvlösnouscmanpitä / Senjälten me jotca,
elämule ja,älken / temmatan heidän can°

>sane> >,lös pilwihiu/ HErra wastantuulihinl janijn
meainaolelnei HErran cansa/nijn lohduttacatstjs
teitän testenännäillä janoilla.
SiMpltakänP«ppi wuiänmanaurcn cansan tpgö/jos hä-nmrn>n mttlcsläns on / japaljo cansa onsijnä tplö

nä/ jasijttä läsittanlansau mcncmän.
nstäwät tästä me

jpeilim / mingäcaltainen loppu tällä wai<
walsel/ ia wiheljäisellä elämällä on/ ettänilncuin
»ne maasta jamullasta tullet olenm/ nijn pitä myösmeidän stjhen jällens tulelnan. Ellen »ne muutoin
tajdaymmartä/ meidän tujcam jawmwam/ nijn
me nmhdam tästä ynmtärlä > nijn cuo«
.leinan pua / sentähdentule myös meidän kyllä wa<
titta jaitke. Sillä että inhimisen luondo on nijn
peräti turmeltu/ ettci hän nwutointainnut autetta
jällenjastchen clmniahan/jacau»liutehen /, johönga-
häu ensin luotuoli / jollet sielllensinrnunlista erca«
nift /jarnl'.,nis maafi ja tyhiaxi jällensätulisi.

Bf »hdasste lnyöstästä kyllä mertirä / tllingara-
stasti Jumala synnin cautta wihotetan / että hän
mudan pä illem näin suure,! pijnan jamuuttaini-sen on pannut. Stllä cuoleina jota on synninpal«
ta on yxi wisst «nercki sijhen/ettei Jumala taida fyn»

kärsiä / cuitengm on Jumala idzeweidäu ickmn )a surum asettanut)« poisottanutl
Gna
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sijnä että hän meidän päällem armahti / jameidän

' auxemme lähetti/hänen ainctaisen poicansa/ IE«
suxenChristuren/ annoi hänen cuolemam kärsiä/ScnpMe että cuolelna piti hänesä ylidzewoitetta-
man/ ;a hänen woimansa cadottalnan/nijnettei hä-
nellä wolma olisi meitä'pitä. Mutta yijncuin
Christus ylösnousi cuollujsta/ nijn pitä myssmei,
dän jällensylösnouseman. Iatämä nyt on «neidänlohdmoxem. Sentähden myös sano P. Palawi
täsä Epistolasi etteimeidän pidä murehtiman nij«

> tä edesmcnnyjä nijncuiljpacanatjalltnmlattomac
tekcwät/joilla ei yhtän toiwo ole. Sillä/osme u.
scomme/ sano hän, että lEsus on euollut ja nlöfnos-
nut / nijn myös Jumala ne jotta nuckunet owat/
lEsuxen cautta edestuo hänen cansans. Nijncuin
hän tahdois sanoHos,ne ustome etteicueleuia woi«

' nmlEsustaChrisiusta allansa pitä / waan että
pan Mensäylösnousi / ja osotti että hän oli mäte»wämbi cuin coulelna jonga hän nijn ylldjewoitti/
«imtete myös Jumala meidät! cansnm/ jolca
surenChristuxenuscosa cuolenune/
stu,opi meitä hänen cansans jällensä, mä me myös
ylidzewoitamme cuoleman/ jatuleMaelHwän. Iatämän pitä totisesta tapahtuma», senrähdenmMP.Pawali sen edespane nljncuinHEßransanan / josa ei yhtän wilpiä ole. Hän sano myös
cllinga sencaltainen vlösnousenlUs tapahtu / me
jotca elameja jällens jiälneHErrail tulemiseen/ en
me ennätä niitä jotta macawat/ ston/ ne inhimisetjotcasilloin elämät/ ei ole ennen walmit/ minnejottaaica ennen cuolletowar. Nljnäkistä pnä Hesdanylösnouseman / että ne jotcamonda tuhatta «i
jastaiAowat.cuoNeet ollet pitä nyn pianwalmic

Uuuv p^«



öleman/cnin ne jottaeläwät. Silläettä idze lHEr<ra(sano ha!l)pjtä alasastuman taiwahasta suurenhuu!»»lncansa jaylimäisenEngelin Hilettä/ jalu.malan Basunalla/ janecuclletChristuresa/ pitä
ensmylösnouseman/ senjalken «nejotca elämeja jäl-
len janetolecke/ ynnäHeidän cansans ylösteminatan
Pilwihin HErra lvastan tulihin 7 ja nijnHERrantykönä aina olemme. NijncuinP. Pawali tah.doisi sano. Ei seihine oleettä se nijn ätistätapaytu.
Sillä että idze HErra/ alastuletaiwahasta/ suwren humun cansa / nijncuinyxi jaloCuningas sora»ban / huhuu / ylunäisen Engelinänen/ja JumalanBasulian cansa/nijn että luondocappalet wäristwätjawapiscwat hänenedesäns/ jajällensandawatne
cuolluelrllumit/ jotta he owat tygöns ottanet. Ianeruollucl pitä ensin ylZsnouseulan/ se on/
cummc ylösoman Christusta wastan / jäsen jällen!
sijtte ne jotta silloin eläwät / nmmetan heidän cuo»
lewaisesta menostansa/cuoleiuattolnutchen/ jasijtte
ynnä / Mtoistlls,cansa ylösttlnmatan HErra wa»
stan tuulehen i ja sijtte ainahänen cansans oleman,

silloin on woitto saatu ylibze cuoleman jaHet»lvetm. Ianäillä sanoilla käste P. Pawali mei<
ta tastenäm lohdutta/ jame mahdamme myös senkyllä tehdä/ ja sitä wähemän nyt cuolemampeljätä
ia waicka hän on earwas/ jacowakärsiä/ ei cuiten»
gqn hän ole nyt cauhia jawahingollinen/ mutta hänon parammin tarpelinen < sijnä että hän tekeyhden
l.opun/tä»nän maillnan surun jawiheliäisyden Ml»le / jawie meitäylon paljo murehtunanl »neidän
edesmenneitä ystäwitäm. Silla he owat nyt teroi-
tetut/ tästä wiheljäichdestä ja tuscasta / josa me
wiel» Molemme / jaowattullet Cyristuren lepo»

honl

1036 KGMrja.
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l hon/ josahtlepawät/wijmeisenduomionasti. Sil'
, loin »neidän ynnä heidän cansans pitä jällenjäyh-

ten tuleman / jauijr. Christuxen cansa ilman loppu
oleman/ longa meilesuoconlsäPoicajaPyhä
Hengi/ Amen.
Joca uljn tahto mahta toisinans / wueroin pita jongun

nunm Jumalansanasta / stncaltaijista cuin ta»
sa jälkcn scma/ nijn cuittngin ettäjosjummanaus

,
pidetän/ ttta sc laiteta» smMm. Johan. n.

aicansanoi Martha lEsmefte: HEr-,os sinä olisit täälä ollut/ min ei minun
.Weljenolis cuoltut. Mutta minä tiedän wielä/
että caickimitä sinä anot lumalalda / ne Jumala
sinulle anda/ lEsussanoi hänelle: SinunWel«
jeson ylöslioujcM. Martha sanoihänelle: Mi-
nä tiedän hailen nousewan ylöönousemises lvij-
meisnä päiwänä. SanoilEsus hänelle: Minä
olenyltzsnollse,nl,s jaelämä / joca usco minunpääl-
leni / hän elä ehtä hän olis cuollut. Ia jocaelä

'. usco minun päälleni / ei hänen pidä cuoleman ijan-
caickisest/uscotcos sen? Hän sanyihänelle: Ia HEr-
ra/ minä uscon sinunChristuxexi JumalanPojaxii
jocatulewa olimailman.
3)K Ackat vstäwät / se on meillekyllä luonnollinen/
'->>etta n« murehdim / cosca lneidän ystäwän mei,
stä enane,wattästä mailmästc, /ja me tiedämlu-l. malan sanasta/ ettäpyhät miehet jawaimot/ mei»
tanedellämnijnowattehnet/ ja ei ole sijnäasiaK

> laitetut. Sentähdenonstmyöt- »neilleluwallinellfi nijn cuitengin/ että me cohtulisestmurMmme/ et-
!, tei meidän, murhem olisi pacanoitten murhen cul'

! täinen/ jotcaei Jumalan armosta/ eitä ylösnouse-
> misesm mitän temtt. SM me cuin

pl.tln.mei



ole»ne/ sen toiwomme/ että meidänpitä eläwäxiiäl-
lenstuleman /^
nen elämä / jvca caickinaiftn murhen jasurun alla
on ailnettu / pitä muutettaman yancaickistxielä'
märj. Ia tämäruumitlinen cuolelM/ ej ole muu
tliin simllin ja cuolemanloppu/ jongacansa me täsä,
»llailmasarascautetut olemina jacudzutan luma»lan sanasa yhyexi unexi/ ja «e Christityt jottacuol-
lec owat / sanotan macawan wtjmeisen duomion
asti. Silloin he caicki pitäjällensä ylösnoustlnan/
ca nijn Jumalan,cansa oleman.
Iaettä me sellcaltaista toiwoiNe jaodotamlne/ sen»
tähben ei pidä meidän ylenpaljo murhettiman «<

lidze »neidän edesmenneinystäwäitteM. Mtltta tijt-
tämän ja ylistämän Illmalata joca melile tämän
lohdutuxen on andanut i jasen täydellisestä luwan»
uut/että meidän ynnä heidän fansans ylösnouseman
pitäjä nijn ilmanloppumatta aina yhdesä oleman.

RucousNrja.
fotona jaSeuracunnas/ lumalata
caickinaisten saatnln ja tarwettel» edest rucoilla/
monillumalisill ja/tarpellisil ru.coixil jakhtossa-
noil / sekä endisistäSuomen tlelcn enä myös muista

mcouskivjoista lisätty. lumalM tunnia^i.Chlistil-
liaften/Hmialistenjahywän suopain Suoma-

, laisten Mpexienätty ja udisttttu.
MuutamatRuc,uxll armo sadaxem/ Imm»

lata oikeinrucojlla/ ynnä Isä meidänru-
couxen ulostoimitos.

ijancaickinen Imnala tav

MffMwallincn Isä / sillä cui,ltöstet meitä hädä»
MMsamjatustisamtygöK pateneman ja sinut'

Rucsus Kirjaa



m apu anoman l olet myös armolisestluwannut
Dulla Meidän rucouxnn. Minä rucoilen.sinua/Mäs tahdoisit minullen armon ja rutouxen Hen.

oumnlupäuxes perästä anba / ettäminäroh«
tulisel lulnalisudella / wahwal ustolla / meidän
HERram ja lunastaialnZEsuxenChristuxen ni-
inen i sinua Hengesä ja totudesa auxenhudaisin.Mnärucoilen myösnöyrästj ettäs tahdoisit tuulla
nyt ja aina miNunrucouxen/ jaandaminulle/ mitä
ininä sinulda anon?Saman sinii rackan Poicas I««suxen Christuxen lneidän HErram cautta/Amen.

rackan Poicas cautta meitä Wenytslet
nicoilclNan / jatahdot htllgesä jatvtudesit rucoilda:
NM millä rucoilen sinua? ettäs tahdoisit minulle/
nijncuin sinä luwännut y/et / armon ja rucoliren
hengen anda / öttä minä sinua yhdestä wilpittömä.
siä »a puhmsta sydämestä /minun jacaickenihmi»
stentarwetten edestä / wahwanuscönjahywänsv.
dälnencansa taitaisinrutoilla/ nijn että »n-inunru»
touxen silmn lllpauxes puolesi tlllisi cuultnri / ja
saisi», mitä minätarwidzisin/ lEsuxen ChristuxenmeidänHErramtähden/ Amen. .
/A Sinärackaill Jumala ja hywH Isä/ että mei-
'"dän locapänväinen tarpem / ja suuri hätäm/
nijn myös sinun coivatästys waatimeitärucoile-
Man/ ja ettei meidänpidäis sitä waiwa turhan eten
ottaman / niin olet sinä luwannut armolijesta met-
tä tuulla/ sanoden: Huuda minuntygöni sinun hätä
aicanans/ nijn minä tahdon autta sinua: Anocar
nijn teillepitä annettaman. Nyn m)t
sinun JumalisenHerraudes eeen rucoileman / en
Minun oman talouden/ korkeuden jamahdelisuden

tähde!!/
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tähden/ waan sinun Pyhänkastys jalauptallisen lwjoca ei taida minua juonitella/ wic,
tella/elt pettä/ja teen se sitärobtiainast/ettäs idze oleeandanutmeille sanat jatawan/ cuinga/ jamitämei<>danrucoilemanpidäis / josta me kyllä Hwinym«
lnärtä«lahdaul/ cuinga suuren murhen sinä meistätahdot pitä/ ja cuinga Meidän rucouxe,» sinulleivat otolliset/ja tahdot meitä caiketi cuulla/aiwadenlneitte/ mitämetarwibzem/ oman tahtos zälken.Sentähden käännän minä nunuln sinun tygss/ no°
stsin ylös sydämen/silmän jakäteni ja sanon:

Isä meidät, jrca olet taiwahisa.
O Caickiwaldms / laupias jn armollinen Ijch

joca caikispaicois meistä murhen pidät/ cadzot «nei<
dänparastam elätät ja yl,sspidät meitä / warjelet
myös/ kätket ja suojeletmeitä.

Pyhitetty olcols sinun nimes.
Anna sinun Pyhä nimes meille selkiäsi yhden oi.

kian ta puhtan opin cautta ilmoitetun tulla / että semeidän seasam mahdais suures cunnias piwuä/'
tijtettä ja ylistettä.

Laheckulcon sinun waldacunda<
laina meille/ Oracaslsä/ että sinunPyhä sa«

nas oliowoimallinen meidän seasameftä me/ tuin
.sen wastanolem ottanet/ mahdaisilnme myössijnä
pyftä i sijnä wahwistua m lujasti seiso/ jaettä mon>
da ihmist sen cautta meidän tygömheitäns andaisit/
mjn että sinun lvaldacundas jocapäiwämeidän fta«sam lähenis ja enänis.

ölcon silnck tahtos nijn maasa cuin tai-
wasa.

öracasZsä/ tapahtucon sinun tahtos/ jaei per.
telen/
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telen/ eilä meidäilwihamiestemeli jongunmuun/
joca waino eli' poiscadotta tahto sinunPyhän sa.nas /ja sen cautta sinun waldacundas la wä.
hetä. laina myös armojaö/ että me mahdaisnmne
kärsiwäistt olla caitisa mWtuin sentähdm mtidän
kärsimän pitä / janeylidze woitta/ yijn etten me
meidän liham heickouden tähdenMä erisi ja pois-
putoisi.

Anna meille tänäpäiwän. meidän jccapäi»
wäinen lespäm.

taiwallinen Isä / anna myös,meille
tisä aiallises elämätrawindo ja tarwe/ ninlnär-
rys/ hywätaito/ terweys/ rauha/ tarpellinen ilma/
jtUatckjnaisetruunnlistttarpet/ mzncujn sinä ulos»
luwannllt olet / sanoden: Edzitätensist Jumalan
waldacunda ja sen wanhurscaum / mjn teille
pitä cajcki ttälnät tapahtuman.

Ia anna meidän welcam andexi/ nijncuin
me andexi annamme meidän welgolistem.

Merncoilecka/ ratas Isä/ et ersinäcadzois mei»
dän ansioy! perän / etlä myös sitä meille soimaisi/
mutta ole armollinen meitäwastcm/ jaannamei»
dän ricoxnn anteri/ niincuin sinä »loeluwannut
olet / sen päälle että me pettämättömän omannmon
cansatäitaisim seiso sinun edesäs / ja ano smulda
mitä me tarwidzem. Auta nn)ös Pyhän Hengen
lautta / että me testenäm ystäwallistl olisiuune
toinentoistani karsisimme/ ritoxet anpexi annaisiin»me ja pois unhotaisimlne.

Ia M Johdata meitä kiufauxen.
O Eaickein rackamlsä/ ettei st toism taida

' viia/



olla/ mutta että metäsä mailmas monella lnuotö
' tiusättaman pidäis / sillä se wanha Adam jocapäi'
ivä händans meijä waicutta/ yllyttä jawaatl meitä
riettauten/ laistuten/ylenpaltisuten/ ahneutcn/ pe-
toxen/ jasaickinaisen pahuten. Sitälähinowat
«lytzs täsä mailmas monet pahat esimerkit ja hau-
cutoxet/ että myöKyxi wiatoingin inhiminen nijden
cautta nopiast sytytetyx ja ylidze woitetuxtaitais
tulla.v Samallainuotomyösmailma/ coscahänsanan jctöiden cänsa wahingota meilletekei yllyttä
meitä usein wihan/äckiyten jatuimuten: Nijntule
myösperkele hänen monen muotoisten lnyrkylliste»
nupleins cansa jameitä nijnhapoitta / että me sekä
sinunsanas jatyös unhotam jaylöncadzom / ja sen
lauttasitte ajattele meitä wetä pois uscosta / toi»
wosta jarackaudesta/ jasaatta meitä epascoisex/ pel<
tamättömäx/cangiar/ja epäilemänsinun armostas.
Scntähden hywH racas Isä/ että sinä olet meitä
tistenyt rueoileman / nijn minä nuollen sinua nöy-
rästi caitesta sydämest / älä minua sencaldaisten
killsausten cautta annaylidzenwoitetta/ ni)den can-
sa pitä / j«nW sitte lädotetux tulla.

Mutto päästä meitäpahasta"
O ratas Isa / auta sijs että me mahdaisimme

lvapahdetux tulla caikesta pahudesta/ jongameidän
ylnnäinen wihamiehem perkele rahro meidänpäal-
lem saatta/ sillä jos et sinä meitä armollisesta war-

niin en me yhtäkän hekte eli silmänräpäystä
saa hälieidä wapat olla»neidän terweydem puolest.

Amen.
Racas että sinäolet totinen/ ia

et tahdo kttän pettä / ia etttt sinä olet luwannut
nältä/

Rueous^iri^
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'näitä/ cuinme anonet olemme/meille anbai niinen
minä millänuwoto epäile / ettet sinä myös tahdo

. minun rucoustani tuulla/ ja anda minulleonmn'
hywän mielcs jällen/ mitä minä nytrucoillut olen/

. ,Amen.
'

' ,v

Taiwallinen Isä/ armollinen Jumala/ minä
svndinen ihminen en ole mahdol»

lillen nmnln silnliän ja täsiän sinun tngösrMno»
staman / ja sumlda i-ucouxellan jotakin anoman/
mutta että sinä caickia meitä oletkästenytrucoile'
man / jaluwannutmyös meidänrucouxem tuulla/
jä wielä fitte sinun mckan Poicas meidän HEr<

/ meille sanat ja
Muodon anda«ut/ cuinga »neidän rutoileman pi«
däis. 'Nijnstucaltaisen sinun täjkosjAken/ tulen
minä nyt Ms i sinulle Minun cuuliaisuden japal<
weluxell osouanlän/luottaden sinun armollisen lu»
paizxes päälle/ jarucoillen lEsuxen Chr,stuxen ni»
lnehen / caickeiu mulden Christilisten tansa maan
päällä / nijncnm sanm sinun ratas Poicas mettä

, opettanut on/ Moden:
", Isä ««idän /> ioca olet tazwalsc,/ Pyhitetty

olcon sinun nimes. /.

O tankein anniainIsa/ minä rucoilen sinua/pchitä nijn meidän seasam sinunnimes/ cuin»nual»
lakinmaillnas. Pois pyhilhajota / rukista ja juu»
rmcns »lösrewi caickinaistt tauhistoret / cpäiuma»
la«lpalweluxet/ eriseurat! jawäärät luulot»joita
ylöspitäwät ja lnnbäri

j"tcasinun nimestas paljo önckäwät/
mutta tuitengin stl ähirmullisesta pilckawat / lahä»
piällijest edessnspitäwät. SMettä he lulti iayl«

. piän
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cansa tehuwat ja simolvät / caicki

mitä he opettamat jaedespitäwät/ olewan sinun sa«
uas/ jaChristilisen stllracunnan tästyt / jottacui«
tengin owat pitelen wietellyxet/pctoxet/haucntoxet
M suuret walhtt. Ia nijn snlun nmMwarjolla
Monda sielua mnbäri «nailmanpettäwät/hirmulise»
sta wiattomau wcren uloswuodattawat/ ja cmckm
Jumalisia Ihinisiä jlllmalla wihalla wainowat/
ja nnelä siMuulewat jasanowat/ että he sen cautta
sinullepalweluxcn tekewät. Sentähden hywä Isä/
täja asias lnuutamita käännä muutamita pois-
wäännä. Käännä r.ijtä/ cuintäätähcitänsanda'
wat/että he ynnä uieidän cansam/ja meynnä heidäncansans sinun nimes aina pyhittäisim ja cunnioi»
taisim/ seka puhtallajaoikiallaopetuxella/ ettäpy'
halla janlihtettomalla elämällä. Muttapoiswäan.
vä ja asem nijtä/ jottapaatunet owat/ ja eitahdo
hcitaus parata / ettähewihdoincuitenginlackaisit
sumn pyhä nimes häwäisemäst/ pilcamast / jäsen
cautta yxikertaisita/ tyhmiä jataitamattomMlH'
mistä pettämäst.

LäycMcon sinun woldacundas.
O HErm Jumala japaras Isä sinä n«!et / että

mailina hänen wijsaudellans tatoimellans ei wab
woin sinun nimespilcka/ jasinun cunmatas walhen
cauttapertelclleomista/ mutta My3s caikm hänen
womtans/ rickaudens jawätens (cmn sinä hänelle
taman ruumilisen elänlän haMupx ja sinun pal'
wcinstasylöspitämänanvanutoletf) stnuuwalda-
cundaawaftan astttapi / ja nijUa sen tahto »nahan
cukista ja poiscadvtta. Sinunwihollifts owat san.
gen walewat/ »Mnsilureti caickcinwijsamat ja c«'
walimlnat/ loppumatoin on heidän Mckons/ caicki»

naista
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Kaista callm heiMylla on/ caickinaisesta hywydestä
ja lahjoista setä ruumin että onnen puolesthetäy»
iiansowat. Hewaiwawat/ ahtistawat/piinawat!
lyckiwäti estäwät/fonawat ja»vainolvat sinun seu«
racilndäs ja sinun »valdacundas piicuista lauma._
Ia en a Mn on heicko/asetoin/ hyljätty/ja plöt c adzot»
tu/ wäha la pieni/ sentähdcn ei he häydä millän unw>
to tuhdo aja:tclcwat/ettej hän olis ll>ah«
dollinö pitanlän/jaclämän httdän seasans.
Ia wielä luulcwat/ en ä he tällä muoto sinulle otol<
lifenpalwMxen tckewät. ScnH'denmas HErra
Ininala tuiwaljjnen Isä / ln.uuta mitä käännä ja
mumamua poiswaännä. Käännä nijtä/ jotca si«
nunPoicäs palweljaxi/ jasimmwaldacmldasja»
zenixi ja periliisift tuleman pitä / että he mt-dän
Wnsaitt / ja »ne heidän cansans sinua sinull wal-
dacu:mafac> oikial ustol ja»vahlval mckaudella yil«
nä palwclisinl / nijn että me tästä armon waldacun-
nast/ johonmc sanas jaPyhän Hengn» cautta sisäl
slcilltm!/:/ muhdalsimme waelda / japäästä sinun
cunniaswaldacundaantaiwahanilon.V?uttapois'
»väännä jasärje heidän »vounanss/ jotcä caik/n hei-
dän wäkens ja

. deus sizhen alettawabja coconans sen »älken ahterast
seisomat / että he sinun waldatunnalleswahwgota
tekisit/ sen cstäisitja maahan cukistaistt / ne Umat
HErra sinä muserra / särje ja / istui'
meildans poispane /-cunmastans maahan syösä/
nöyrytäjahäwäise/ että henijsta/ cuin hesinua ja
waldacundas »vastan o»vatruwennet/polslackaistt.

ölcon simm tahtos nijn «Mj» culn tai-
wasa.
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O paras Isä / sinä kyllä tiedät tämän mailman
sisun /a pahan tawan / että cosca hän näte turhan
ti-öta tetewälis sijnä ettei hän sinunPyhän nimes
cnn«iat sammutta / ia sinun waldacundas häwtträ
saa? Niin hän Ihmelisiä»uoma etens otta/ peto»
xtta ulnistelc cawalitaneuwoiapitä/jatäynäns pa»
bnssa jacaickm wicckahutta/ ajattele eteens otta/ ah-
teroidze / hanHrdze lk myös walmista händäns caic»
tein pahain juondcinscansa / sinunnimes / sanas/
waldcnundas ja sinun lapsias wastan / ja nijtäpe-
i.lt: cahdoua ja Mutta aico. Sentähden/ O lu-
nlalu arlnsllinen Ifä / muutamita taas täsarin
asiaskäännä / ja muutamitwäännä. Käännä ne/
joille sinun tahtos wielä julistettaman. jailnmtet»
taulan pit,i että he meidän cansam /

c nniulo sinua cuulisim/ jäsinun tahtos ala meitam
aikaisin,. Ia myös sinun tahtos tähden caicki
wastointäymiset / wanvati pahudetjawahinget/
ilolistl / wahwalla jariemulisel mielet kärsisimme/
ja sinun parhan suloisimman jataydelisen tahtos
meitä wastan/ nijdenallatundistmme/ ylnmärtäi<
sim »a oppisim / sinua myös sekä wastoinkäymisen/
että myötäkäpmisen edestä aina ja caitis paicois
tijttäisiln. Mutta pois wäännä ja aseta nijtä jotca
ilman lackamat Christilisiä Ihmisiä wastan jul'
nuldens jakiuckuns osottawat/ suurella wihalla hei-
ta wainowat/ hirmullisil/uhkauxil pellättawät» joi»
.dcnga myös nneli/ tahto jaajatus on' että he wahin»
gora »lmillen saisit tehdä. Sentähden anna hywä
Isä/ että caicki heidän nemvons/ ajatoxens < peto>
xens/ cawaludens,a häijyt juonensturhan rauke-
nisit/ häpiän ala tulisit/ ja idze heidän päänspäälle
laugeisit.

Anna

Rucous Kirja.
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Anna meille tänelpäiwan meidän jrspväi
Mnen leipäm. >

O armollinen Isä 1 anna meillen sinun hywästi'
fiunaures/ jacaickianijtä/ »MmetWajaMs/
latowaisesjaheikes?lä<näs rarwidzem.. ?lnna et»
tä hywä rauha jäwahwa sowindo meidän seasaui
ainaolis/ jaetten me somin/rijtain/ capinoittenja
tappelusten caxsa waiwataisi. taiua caitilleCll<
ningaille/ päämiehille mesiwalloille wljsaus/ tonm
jaylnmarn)s/hallidze heidän ajawxeiw/urnwrr.s ja
aiwotuxens/tte onnelliseri bcidäu tröns/ anna sinun
Henges «autta/että henitta cteus ottaisit/cllin sn.un
fimniajcesjaalilnaistenparhar: tulisit. Ama luuös'
että he sen waldacunnan cuin h? sinulda
wal/rauhalli<esta jaonnellisesta edes seisolsui,a.l)ti'
dänalimmaistansoitiuden/ wanhurscaudenjacoh<
tuillsen curituxen cansa warjelisit ja hallidzistt.M:tta erinomaisesta rucollcm me / ettäs nlcidän
Cuningamja pHämiehem/ jonga lvallau jll
misen ala sinä meitä täsämaacunasoletar-dallut/
wayelislt caitesta waarasta / wahingosta japahoi»
sta neuwonandaista uijll että hänsinun mieles jäl-
jen nieitärauhasa hnUidM ja ches seisois. Auta
MyZN >ttä alimaiset päamithillentz ujcolllsetolisit/
ja heidän wirasans olisit cuuliaiset. A'nm euä
Mickinaiset Ihmiset/ylimäiset/kestimnläiset/<>. i,n<
Miset/ cauppanuehet / talonpajotlamnutwula«
miehet/eläisit Jumalisesta / hywisä tawoisa jawi.
gattomas elamäs/ että he mnö? toinentoistulls si)dä-
meftracastaisit/testenäns c mchisaja umisa asioisa
ustollistt olisit/ etteihetetält ivietttUb/cilä tenen.gän
wääryttä tttist.Anntt umös mcnlc hywa ilmu/suloi»

Xxrnj nen
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nen miwas/ajalläns sade japouta/ja tarpellistt ajab
hedellnan cas.voxi/ jasen peräsi caickmaiset eläniM
tarpet M maaEa että wedesti annan
sinun haldus/ O hywälsa/ minunKuVneu/ minun
tawaran/ minun perhen/ puoliM ja lapsen/ a>,!ta
että intnäheuH hywm ja-lumalLestahallidzisin ja
ede? seisoisin/ Pois carkota jalMdze perkele ja pa-
hat engelir/ jolc l pyytäwät carotta meitä/ tnsian j»
lpahmgon saatta / ja caickieflssuutänie sinun eun»
niaxes tehdä mhdoisim.

Anna meille meidän welcam Mdexi/niMUin
annamme meidän welZolistcm.

O caiten laupindenIsa / älä täy duozuiolle mei»
dän cansa.n / siltä ettei yxikän Ihminen löyta waw
hurstaxi sinun cäswos edes. Alä rqcas Isä sinunsndä-däs voistäännä meidän tyWn / jotca sangen
k jia°ni«ö:natolemme / siilun suurten hywäin ie»
tois sMHengelliftlläettäruumillistllz
lnupdolla Ntlllen tftitanllt olet/ ja jocapäiwäwiela
nyrkin shudin / m sinun mieleo uleiminritoin»
nle/ cckn n:e jayedäm. Semähdenru»
(oilein me/älä cadzo!mitLä me luonnostam olenuna/
ja uuta nie ansMet eklna/ mÄttn cadzo sinun puut-
tum msmau ia nntta.'nattsmaithvwydes ja armös
päälle/ Uugas meille sinun rackan. poicas (aurta>
lllwanynt ia andanut olet / ja anna nmllc siunail
si-,','.!n poicas piwan ja cuoleman tähden csickimei-
dully!wu,n? Mmm'/ ricorcm ja welcaulanderu
LXt nwZg racas I-ä arnlollinen
w'h,uui?hil!em/ jotca meille wahingor ja waäryt'
tä tckewät/ käännä hcjdan sydämens poispahM
qiatoxist/ wihastja cateudesta mmä wastan/ laina

hnwä



niin?
cm» metin si)dämestam tahdom heidän ricoxens
andexianda. Silläettei heidän cadotuxens jawa»
hingpns znitäkan meitä hnöd"tä / sentähden tahdoi-
simma me/että hekin tulisit osalliseni sijtä autudesta
ja terweydcstä cuin sinä caifllle uscowaisille l„-
Mmult olet.

Ia älä jhhdata meitä flusauxen. -

O paras Isä/ hallidze javlöspidä nteita meidän
jvimsani/ että me Oina wiriäst/ tarcast/ palawalla
ahkerat mielet sinun sanas cuulisilll/ iloisesi sinua,
palwelisim la cunnioittaisim. Mä nuM meitä an-
na tulla hitaxi/ laiscari/ mmhettomaxi japelkälnät»
tömäxi/
hamiehem/ päällem carcaisi/ japahoilla juonsilans
alaspainaisi//a Pyis ottaisi mei!dä sinun terwelljsen'
japuhtan sanasopin / taicka meldän seasam eriscu»

rijdat jaopin turnieluxet ylösnostaisi / eli mui»
yin wicohin/ shlwin jaHHpiällisin tbihin sielun taicka
ruumin puolesi saattaisi ja Mäisi. Mutta anna
meillensinun Hengescauttatmto ja woilua / että
me lvatzwal ja pelkänlättömällä sydämet sitä hir-
muista jatuima wihollistawastan seifoisim / jahä-
nen wiMein ylidze woittaisimule.

Muttt paastä,mcitä yalwstss»
O caickein laupiain Isä/tämä meidän eläminon

»noiida waiwatä»näns/ tuonen wastoinkäymifen ja
tuscau alatullut/ täynäns myös petosta / pahutta/
häpiatä ja caichnaisia wicoja / niju että mesijhen
mahdaisinune suuttua / ia allnotlnusizla huccau»
xilla cuolematatoiwo. Mutta paras Isä / ettäs'
öM meidim heictoudem / sentähden rucoilew
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me finua/auta meitä/ että me taancaldaiset pahvdet
jakiusauxettaidaisimlapidzekandä/ janijntämän
eläulän tiwlsen/ liuckan za waarallisen tien vaudas
ja ilman wahingor ylidze waelda. Ia costa ft wii<
melnen hetti lähcstypi/ioca meitä tääldH pois ludzu/silloin sinä meitä nijn hallidze/ lohduta jawahwi<
sta) tttä lnc ilollisesta jaynwM »mclellämftä sur«
tiasta la radollisesta elämästä sijhenmkcan ja ijan.
caickiseen elämän waelda maydasim/nchi cttci cuo!e<
ma meitä pelkämän ja epäilemän saaMifi/ mutta
että me wahwan ustou cansa lnahdäisiu» me.dan
fietum sinunWs jahaldus anda. >"

Ameu/Seon:
Minä tiedän ja wahwast uscon / Oracas Isä/että stnä täinän n,ceuren tahdot luulla ja anda

caicki ne / cuin minä nyt sinulda rucoMn. Tapah»
tucon sinun lupauxesjälten/ Amen.

Ilä meidM! joca olet taiw nsa.'
ja sitä pahembi / cowacor»

»<"wainen la«si / tulen nyt sinun etecs / nijncuin
sinä idzckästenyr olet / ~ja edzin jota minä en
yhdeldätan muulda taid'' saada / mutta sinulda/
joca minunmcao Mmolet/ jaeoiwon/ etten minä

edzi/ mincmnsinunracas poicas mikille
Chrtstm ustowsisltle lupapi/sanoden: EdMät/nijn
tclsvdättc/ Colcuttacat/ mznteille awatan/ sillä
mmltelsäldä anotte minun niineni / sen hän teille
anda. Sentähdcn / O taiwallinel. Isä / n tiilen
mim )a sanon.

Pyhittety olcon sinun mmelf.
Annaracas Isä/ että me saisim sinunsanas puh»

tan ja seltiän pitä/ jasinua cuin olet arlnollinen
Isa,
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Isa/ sen cautta oikeintuta. Warjele meitä kaikista
wääristä opeista/ eriseurasta ja epäjumalanpalwe»
luxest». Ia erino,na isestq anna sinun armo>i/ että
sinun pyhä sanas tulis myös saarnamxi jailmoi»
teturi/ nijsäpaicoisa/ ioisa piru hänen jäsenittens
cautta situ on tähän asti »vainonnut, iaina myös
meille hywiä/toimcllisia ja wahwcja saarnamiehiä/
ja aseta sinun woimallas caickipettäwäifctjuwa'
hinZotZiset opettajat/ se« pMe/ että sinun nimes
c.likispaicoispyhitettäisin ja cunnias pidettöifin.

Lähes tlllco:? sinun wc»l?'acM.das.
Että sinä nyt suuresta armostas ja laupindestas

olet andanut meille sinunpyhän sen cautta
meitä cndzunmsinun waldacundas / jonga ylidze
sinun poicas ombi yxi Cuningas. Sentähdenr«'
coiiem me sinua hywa Isä / ettäs meidän Odämcm
pyhällä Hengeliäs ylöswalnisisit/ että »ne smna oi»
teinpelkaiftinme/ jacaitiS meidän hädisälu ia wa>°
stomkäylWschn / meidän turwam.sinun pääUes
panisim Hallidze myös mettä saman Hengcs ja
sanas cautta/ että me aina nnncainvan cuin me
eläm pysyisiintäfä sinun armos waldacuima» / nljn
että me täinän elämänperästä/ tulisimsinuttcun'
nia< waldacundan taiwascn. Estä myös perkele
jahänen waldacundanssärje s jncauwai carcom/
etteihän meitä taldaisylidzewoitta/ saatta syndin/
luopuma»' sinun sanastas ja sen cautta putoman
sitte sinun waldacunnastas.

Olcon swun tahtosmjn maasa cuin taiwasa.
O Jumalaraiwalinen Isä/ sinunpyhä a!' o««

olcon meidän caickeinylidzem / jaauta että me tä sa»»aasa eläisim sinun»nieles jalten < nijncmn,lu'ö>i
Xxx v ne
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ne min talwaeasuwat/ssnun »lielesama tärMwlWZllä myöt' salli että me f l »na ilman iaoman
pahan tahtom jölkenmeitäm täyttäisim/ mutta että
me ainapyodUsiintehdäuM / cuin sinulleolis o-
tolline'!. JoslnyKshywä^faMgunwastoinkäy'
n,: en eli»nnhen pgMt meidänpäallem/ mjn autailäHengtlläs / että me stn,,hywäxi ottaisimme
M siiäkärftsittime sijhen asti / että sinä mcitäläliens-fttä ja päästäisit.

Anna w?illen tmläpäiwan meidän jocapäi»
wäwen lnpäm.

iaina lneillen mcas taiwallinen Isä cobtullinen
ja mrpellinen ilma / ruumin terweye ja rgitius/

ia hnwn sowindo. Hallidzejapois wäännä st<
nun pyhän scmgs' sortniat / ja lncidän wahingolliset
wihalniehem / tyhjäxi tee heidän ajatoxeys ja neu-
wons ettei he hääriä sotia'!a weren wuodatuxm
hc/dän »nielens jäiken lnatkan saatais. Warjele
»wöscaickiCheistilliietcslwallatjaHErrat / hei-dän neuwon andaittens ja tastyläistens cansa caikest
waarast jawahingost/ jaauta pyhän Henges caut» -
ta/että he oikein/ hywin/ juumllisest iarauhallisestahallidzisit / ja olisit ustolliset ja wiriät heidän wi-
msans/ johonhe cudzmutowat/ ettäheetziftt'sinun
cunniatas/ ja alinnnaistens parasta. Sitälähin ru«
coilel? winä myös minun sucuioi/
yMuntteln m hywäntelMeni edestä/ ettäs sekä mei-,
tä euä heitä cuickiasinunpelgosas jacuuliaisudesas
pidäisit / ja laina meillehywästisiunauxes / anna
iaeillemcidällrawilidonl / werhom jasnojeluxem/
Njncauwan cuin sinä tahdot meidän täällä ela/
lparjelemyes meitä caikest hädäst / waiwast jatu<

scast/

«o?/ , k^u^ousKm^
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scast/sielun japuumin puolesi. 2ll»ta myös minua
mimmwirasan jamenoisan/ <ttei viru>minuaah«

' ncudeni laistuden/ wääniden ja mmtteiisyndttn
cau«a pettäisi / «jnM minulla,njdentähdenpa°
ha omatuudo olis.

Anna meidänwelcam audexi j «ujncuin M
' «ndexi anamme'rcidälNVelsscllistem.

.
Millä tunnustan mimmi wicapääri sinun ede<

sas/ racastaNvMnen Ifäl sillä että mmä
wä jamo, netlamuoto olefyndtätthnytsinua maitan
jasinun «nieles rickonut / ali cuitengan rangaist/
«sinua sencaldaisten syndeintähden / nijncuinmillä
tyllä aHunnnt olen/ jasinulla myös hywä oikeuso«

!, , lis/inutmandexianna minulle l,e/simmsuurenlau»
piudes/jarackaupoicas pijnan jacuoleman tähden/,
jaalltaettänsina tulisin paremlnaxi/ ja tasiedek!ju«

> nialisesta/ OlnnialifcstajaMveljastaininilnitävt» ,
täisin. Anua myös minulle nxi ystämäuintn ja
racassydäil nlinullivihamiehiaai/ rijtamellMu ja
cadehtioitam wastan / uällä minun »vihani/
cateuden japahan mielentähden sinun wihas ja hir»
muisuttas päälleni saattais.Ha johdata lmitä knlstnxen,

War»cle meitä caMs tiusaurisja / jotta.
pirll/ pahat ihmiset jaoma hembeydemMttaivat
usein meidän vaällem. Hä sallii että perkele um-
tä nijsä cauwa pitäis/mutta sinun sanas ja H>,

, > mutta illeitä armollisesta nijstäulosauta / '.

wistaumös meidän sndamem/ etten lch i b?
kiusa uxes sips armöstas coscä epäilisi/mutta aiMftpäällen meitäm luottaisilu. Ia jostaas tarah
tu/ mä me»leidän heickoude puolestasyndin b:r,a^

du.
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du-.n ja langem / eli teemjotatin sinun mieldäs wa«
st<,«l/Min anna raca§ Isä stuun arnwS/etteMme mj-
ft pychisi/mutta cohta ylös nonsisim jällensijafiyun
sMs cautta parMsren tetistlnme/'ja lnotfaisitn ai-
na sinun armos päälle.

Et ljttä, päästä mettä pHasta.
O hnwä Isa / älä awoastans auta tämän elä-

män kiusauris >a tustis/mntta »nyöS wijn,etstllä tiu«
haumtores/ tästä

suckust malllnast eriänlän pitä / ja suurin hätäon/
mjn wahwZstn meitä pyhällä He.ngelläs sitä paha
Henge wastan, ta auta-että me taidaisim zvahwana

/ ja Miken «neidän turwamja
uscalluxcm panna sinun annos päälle/ ja nijn tä-
män mMnan pahndesta kirwotetuxitullä/ että me

mahdaisim wapat olla sijtä ijancaickisesta
waiwasta/ja tulla siihen iloon/jonaa sinä sinun usco-
waisilles luwannutolet. Sitä laina meillen/ O

Orakas Isä sinunPoicas lEsuxen Chrlstlyen an-
lsiontähden/ joca meillen on lmvanut/ ettälnitäme

! hänen nimehens sinulda anomme/ sen meillepidais
tapahtuman. Nijnanna nyt meillenra-

t cas taiwallinen Isa / mitä me sielun ja ruumin
y puolesi tarwidzeln// jasinunnimestunniari tulla
vtaitais.

Sillä että sinun on waldacunda / woima
cu,.'n. .>

Sinä oletainoastans HErra ja cumngas ylid-
n cuckdin/ sinä olet caickiwaldiasMwoimallinen,
/tät:ksin'n.a anbamau/ sinä myöstahdot meille

. vaiwaisitle ihlllisillesinawoimas/ sencaltaiftnsiM.ylMsen apus cautta xaikismeidsntustilaosotm.
Ia



Rucous Kirja.' iosf
Ia jos sinä myös meitä autat / ja annat meille,,/
mitä me olem sinulda anonet / mm me lahdouune
sinua cnnnioitta ja ylistä ijancaiekisesta nljn ijan»
caickisehen/ Amen.

Anm rucolixei
joca minun luonutön,

nua Poica Jumala/ ioca minun lunastanuton/ sm«
natcon minuaP'Kä Hengi Jumala/ joca minun
Pyhittänyt on / Nunen Isän jaPojan jaPyhän
Hengen/ Amen.

lnuu pyhän uimees/ sinäristiunäulittu HEr«
ra lEsu Christel minä nyt ylösnousen / sinäjocanilnun callllla werelläs tunastu/ sinä ulinuatänäpäiwäu ja jocahetki hallchze/ auta/ »varjele/ hy.

wästisiuna / jaanna hyivävnnl »a jmMnen meno
minunasioisam jatoisäui/ min että minunelämöi
ja ciiwotuxeni »nahdaie sinun tistoreree »a lunnia'
xestulla/ walMsta nnnua caick<»n hymintöi'
hin tänäpäiwän jawcapäiwa/ >a onenolnun
elämän perä >.' / johdata minua siihen ijancaickise»
henelämän/ Amen.

Jumala caickiwaldias HEr»
joca meitä sinun

armos cautta saattanut olet/ sinun woilnallaZ mci»
tä auta/ etten me tänäpälwän yhtengän chndin hor»
jadaisi/ tngä myö» yhtengin wahingon sielun ia
ruumin puolesta/ langeisis mutta etcä c.nckl luej'
dänajaturem / puhein) a tntzm sinun wanhnrscaut»
tasälatipäättäisit/ jaraitis asiois sinun uuelc? jU°
ten eläisim / sinun
stuxen cautta / Amen.

Me,



Kucous.Kirjä.'
MAEkijtäm sinua taiwallinen Isä/ että mennM

ailliou nleilleollaterwelliseu / ,ne incoi»
leM/ ettäs myöstgmän taitenpäiwän tekisit meA
le onnelistxi/ sinun nimes tijtcxexi jameidän steluim
autu,idexi. Sinä jocaolet totinen waltcus/ jl,nan
wstcmat / ijancaickinenauringo/ joca catckia wirgo»
tat/elätädjallahmati«midänsydämenylöswalaise/
etten me yhtengän syndin langeisi / mutta tttä me
'sillun wallsiuxes cautta ijancaicriseenelämään tu-
lisiin /, sinun rackan Poicas.lEsuxenChristllren

Fnewän HErram cautta / Amen.kijtän finua pyhä HErra/ caickiwaldias
ijancaickinen Jumala / ettäs, tänä yönä

olet mmua sinun suure laupiudes cautta warjellllt/
jarucoilen sinun armollista hywyttäs/ ettäs,nytzs
tämän päiwän annaisttminun taitella Nönrydellck/
lareudeM rackaudella/ puhtaudella/ kärsimisellä/
laupiudella japelgolla nhn wiettä ja cnlutta /' että
caicki nlliiun elämän ja palweluxeni si,wllenkel«
wouinell olis i sen cautta joca tulcwa on duomitze»
man eläwitä ja cuplllita / Amen.

Jumala sinun haldus / käsis ja
lmns annan tättäpän ta aina minun

sielun järuumin!/ elämäni/ taitoni/mnmärrvxeni/
aiawreni/ pul/cnijatetoni. kolminaisuus/
cnnle zninun rucouxem ia tänäpän cailcsta pahu»
dest / ft)nnu« pahsunoxest / pei telen monist ja pe<
tvxism / m nnnun wihaulieheui täsist armolllststa
mil!lla estä ja waricls..v Sinun rackan Poicas

Chrsstuxen heidän HEMraln lautta/
UlMn. v,

käsiin aw
lfiinä tänapäiwäzunimln sieluruumin ja

Hengen/



'AucsusKirM
Hengen/Minun elämän/ menon iakäymisen/ minun
>tl)öm /puhem/jaaiwetureni: Minä ruc,'!leu ettäs

' tnhdoisit awata nnnun sydämeni m sulmi/että mi-
nä sinun nunes / joca ainoastans on /, caickein'
,nu itren nimein lnahdaisin tljwi/ ia cuä«
nisltta. Ia että sinä minM luonutolet, junulpy'

hä niines cunnioittaman/ nijn olelnyös nlinullen
awnlli»en/ cttä Mlllä caiten minun elämän
daisin tanäpän snmn kiMexes !ä cunniarestäyt-

- ta/ ja siilua oikias rackandcs ja pelgos palwella/,
,, '

lEstl Christe eläwän Jumalan Poi«
ca/piju.utu jaristimlaulittu/IHMisten edestä/

nlinärukoilen siana/ sinun catkem pnnsis japybäin
haawais tähdcn ettäs tänäpäiwäuMlckimunm
sieluni haawatlerwehexi tcksit/ Samallamuoto
myös»valelisit minuatanäpälwan >a tä-ledes caic-

. kena lnnum ellnai cauan nijiiä juurlstu ja j ikisistä
cuoleinan ftnneiftä/ yäpiästä/,e,iusauxista/pahcnus.
xesta/ja caitest sielu,', ja ruumin «vaarasta/ caMsta>
«i»ös niisiä jotca sinu nuewls wastoin owar.War-
jele luytztl luinlla HErra lEsEChristewän ätillistst lampatmmMcst molttnast/ caitlsta'
myKs uijstä/ jotc.l lNlnug Mqtmen jaHelwctintU'
len saaatm .aitftjsit. O laupias lu>uala/a-ni ~j.

nulleutänäpälwän jaaina sinun armos / etm m..z <

nijtä luumärräisin/ ajattelisin/ puhuisil»/ Mlsin/m. -
täyttäisin/ 'asitäwa-,
stan/ wälttäisin/ carttaisin »a wihaisin niftä/ luin si-
nun utteldäswastauowat/ nyn etten mmä.länäl-s
sinun armostas ja eunniastal'
Armollinelulnala/lauplasHErra ja h. wäIC u/
sinun pyhäin haawais jacatkrau euölenmö caybe/

aiwa
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anna minulle wijmein tästä mailmastlähteisän yxi
suloinen/ennellinen/ autuallinen jarauhallinen ero;
?lnna minun/enolla pyhäin ja wanhurscasten ihmi»

' sten tawalla/ laina uiyös sinunPyhän armos caut»
ta/ etrey minä cnolisi sinun m,hotuxesas ja wihasas/
luuna sinuil tunnolas / ystän'ydesäs ja pelgosas.
Auta myös / että minä sinunPyhän ruumis ja cal.
linweresnautitzemiselia/ oitmllacatumiselle / ru<
covxilla/ ja jmnalisilla huocauxilla«ninunisijhen
walmistaisin / jaettäminätäydentaidon/ hywan
Mmärryxen/oikian uscon/ wahwantsmon/ jatäy-
deckscn rackauden cansa taäldaläxisiu/janijniloi'

7 liftsta sinun tygös tulisin/ jasinun caswos edesä löy»
dätsin ja saisin armon ja ijancmckisen cunnian.
Näitä caickianzcsilen minä stnulda sinunpimas jä
cuoltmas tähden / Amen.
/AEaickiwaldias jaannollinen Jumala/, että si,

meitäterwenä tä-
män pänvän alcnn saattanut olet/ sinun suuna lau.
z>iuttas jllistalNtin ja ylistämän / jä»nytzs meidän
ja jäscnaz» unen cautta terwexi työhön jalleus ss«
welzaxi tehnyt, nij,»me sinua stz» edest «neidän woi'
«nm pcrästkijtämja cortiasti tllttnioitam. Ru-
coilnn myössinua nöyrästi / ettäs wzela nytkin ai°
nck / yöllä ja pawNaWdoisit sinun silmän allda
aw.?i olla / jocapäiwä »neiräwar«

LLjtis tllOsja lMis meidän, apum ehtiä/ »nei«
dän aiattxewj neuwozn/ työul jaazwotuxem
stisiulMta jaäutta / nijnettä rne sckä caiken tämän
päiwän ja lMtdän elmaicam / sinun lahtosjälteu/
ilmanlähimäisen mielenrico^ctawiettäisim!a cu«
lmmisim. Autamoös/ että me caicklanjrä/ cuin
sinun mieldäs «vastoin owat < wälttäisi«n ,a pois»

heittäisi»,/
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heittäisiin/ la sitä wastan nijtä/ cuin sinn llenkellwl. ,
lisetowat/ caikelahkerudelletisimlara.träisi!!!/ si.nua myös aina silmmmebesä pidaisin», sinti päätiet
aiattelisim sinuaruwillsim za enga
sinusta po«s' luopulsi/ Meidän HErranlEjUett
Christwen cautta / Amin.

Ehto Rucouree,,
Olumala/tai-

. jamaan luoia.l ncki minun syndmi/letta
luina hamasta minun nuorudestani tähän asti tie»
te m tietämätä tehnyt ole,!a etlnoinalftsta muä ini-
nä tänäpäiwän sinua wastan puheillani/ alatuxUlä'
ni ta töilläni rickonm olen- Sinun edejäs/O HEr<
ra / ll,inä näitä caikestä minunft,iälnestäni tllll»u?
sian/ lacadunnwtzs/ euä mmä waiwainenniM
tehnyt olen. Ia 'wälcka minun syndmiowat
jaepälukulset / nijnrucoilen mmä
nöyrästi / ettäsoM unnullenarmollinen' m.mcki ,
ne cuin minä sinua wastan tänäpäiwa!' tehll'l o>

.
len/ jasinätiedät nttnun wlcapaän olewan» pois
«nhotaisit/ ja ne Minullen andexi annaisit. Ptös»sytytä myös minuun yxi pälawarakkaus / nönrnys
japmo sinua wsstan l« amm lninuUen anno / että
minä mmun elämäni paraca-lnahdalsstl / )« p UwHpäiwäldä tulla wanhurstamaxi / IE uxen C!,ri»
stl,xen sinun rackan Poicas mechän HErram caud
ta / Amen.

jandnckinenJumala / mi ä
sinua/ että» nnnunepäke wonomau ral«

.wel,as/ et mimmansiostani/ mutta sinun suurest ar<
inostas ia laupiudcstas tänapän ctt war«
jchuteler. Iarucoilen, O laupias si> un sa

Pyy iiMvmda
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«nawinda hywyttas /ettäs tulewanyön minua
tallaruumilla jusbdälllelläkättisit / että minä
»vena jaraitisna jällcnsnousisin/ja sinua wielä edes"
päin palwtljsin/tijttaifin jacunnioiuaisin/ Sinutt
rackan Poicas lEsuxen ChristufM / «.

/AHErralEsuChriste / ijancaickinenwalteus/
pilneydesä walaistt/ sinäjoca myös synnm

yön/ ja caikensydänicnsumun ja hämärän poiscar-
cotat/sinlla me rileoilclna/cttäs ylidzen tutewan yön
caitesia pahan Hengen päälle carcamiststa meitä
warjelisit. Plöswalaise myös meidän sydämem
fillnät / etten me coscan cuolemasanuckuisi. Än«nau?eidänruumijm jäsenet stnUNrauhasas lewätä/
että he cohtulliscn unen cauttq )ällenswirgotettaisin

Mutta anna
ttle>dän sielum>aina n)alpat olla /. että he sinun tule»
misestaswaarinottaisit/ jasinttnjälkesaina ilollv
stlla sydämellä odottaisit / Amelt.

rucoilen sinua HERra lEsu Christel
sinä tahdoisit tänä yönä minä tykönäni

ölla/nijnettä cosca ruumis lepä/minu sydämeni smu
zalkes walwoichaettä minä caikis paicoissinNa mi«
nun sydämesäni / ajatoxesani jasilmäin edes pidai<
sin/ janäin caickiapahutta ia syndiä carttaisin. Si«
nun pyhä Engeliswarjelcon minua / ettei se paha
lviholtinen mlnun tygöm lähestyis / mutta että sinä
HErra yrinäns lmnllntytönäni pysyisit. Minäru><
coivn lnyös ettäswarjeluxes alla pitäisit caicki cuin
minun omani owat/ ja niin ccttckia »mitä suojelisit/
caikest pahudest war)elisit / ja wijlnein
seen autuutem arlnollisest auttaistti sinun pijnas ja
cuolemascautta/ AMn»

H HErra
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/ mailmän wapahmi

»a/talwaMn Isän ilancäickinen sana / sinun
cauttas caicki cappalet öwat luodut/ m ilman si^
nutta ei ote lmtään tehty/eikä myöe paibzi sinua mk
täkän wahwanapysi). Silla että wuosicaudet ia
cuucaudet/ päiwätjayöt/ walkeus japimeys/ ei
waiwoiusinun cauttasHle luovut / mutta myös st»
nun cauuas Hallilan / ylöspldelM m muutctan.
Mrwainiaiset ihmijet / jotca meidän wiholllsiftam
emme coscan wapaatole/ rucöilema sillUa aruwl'
linen HENra/ ettäs tänä yönä meitä sinlm lam
piudes siipein alle toriaisit jameistä nijr. waarinpi»
taisit/ «lttem menhteiigän pahmen langeist/ engH
lnytzs sildä pahalda kiusajalda petetyxi ,a pel,ätt<
tyx, tulisi. Auta / että me vimeydesä mvös sinut»
walteudes näkisi»» / joca oletseijancaicklnenwa<>
tens/ja «nuä sinun taiwallisen IsäS jaPyhänHen»
gen cansa elät ja hallidzet yri Mncaicklnen^u«nalai
nyt ja ijancaickisehen/ Amen.

HErramlEsuxen Chnssuxen ristiw
«,<i/nnulitun nimeen/minä nyt vanen lewätä/hanminua siunatcon / warielcon jaijancaickisehen elä»
män johdättaton/ 2lnien.

HErra ratas tniwallinen Isä meidZli
ja war>ck meitä,sildä cawalalda

kiusajalda / joca ainaymbaritts käy jatiertä cdziettketä hän saisiylös niellä. Anna meillen armojasi
että me wahwalla uscollamhollisesthändä wastan
ftisöisim/ ja tänäyönäsinun pyhän lvnleluxes alla
murhewinna lepäisim. Sinunrackan PolcasIE«
sure:? Christuxen cautta / 2lmeu.
A/Uta u»itä walwoisam HERrä / kätke meitä

että me walwo»simmtChristuren
V»)y ij , lansa/'
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cansa / jarauhasa lepäisimlne f Sinun halzuö
HErralu>nalu / minä annan minun Hengeni ich
sieluni/ ettäs händä Chrisiuxesa/ joca on meida«
elämäm ja yitzsnöustmiseln / fijtä ijanlaickiftsm
cuole»nasta warjelifit.

, Iarucoilen/ että sillä/ jvca
totinenwalteus olet / sinun annos paisten minuli
pinuänsM,n>äeni sisällewuodataifit / Saman sis
nun rackan poicas/^.

Jumala / jongasäädyn
tahbsn perästä yö ja pimeys nyt lähenepi/

nijn että me nyt lepohonjaunehenpäiwallistentöi«
den perästä meitäm sinun nimehes linnamme/ me
hudamme sinun tygtzs «neidän nHrän rucouxe.it
cansa/ ettäs mhdoisit meitä armollisesta otta sinurihaldus ja huomaS / etteiyön cauhistos meitäpeljä-
täis / eikä pimeyden päämiehet meillenwahingotc»
tekisi. Ia waicka me meidän yncköudem puolesta
malamme/nijn anna cuitenZinsiMmem ia mietnn»
slnusawalwoa/ ja sinun päälles ajatella» OsM
weillen sinun walteudes /että me sinua taidaisim»
»ne/ setä päiwällä että yöllä/ työsä jalewösa seurata/
jafowita / etten me sinun edesäs yön japimeyden/
nttttta päiwän jawalkeuden lapslxi alati löyttäisim/
lEWxen Christuxen meidän HERram lautta/
Ilinen.
Yxi rucousj jongilcansa ihmine walmista

idzens lepo° eli juhlapäiwään.
jalaupias Jumala / Metunnem»

sinm» annos jalaupiudesl ettäs meitätänä
n.cnnenä wiickona /, ja caickena meidän elinaica»
nam/ nijn Isällisesi suozelluyawarjellut olet» ja,
lucoilemme sinua caikesta sydälnestäm / ettes mei-
dän syndeim ja ylidze täymistem tähden sinunhy»

Wyttäs
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Wttäs jalaupiuttasMildäpoiskäännais; Mutta
pielä nytkin annaisit sen meidän vlidzem loista ja
paista. Pyhipois/ O laupias Isä caicki meidän
j»)ndim/ sinun Poicas lEsuxeuChristuxen cautta/
jawalmista mnbän sndämen sinlmPyhälläHenget'
läsMe tulewaisellePyhä (juhla)päiwälle: Puh«
yista »awahwista sinulles asmnsia meiD ja ole nijn
meidän tyksnäm tällä tnlewaisella wiitolla/ ja caic.

Elinaicanam / että me sitten tMnäs
Mncaickisestapysyifimlne s ja ijancaickista Juhla/

lackamat pidäisimme/ siihen auta ja cuule
meitä < OTaiwallinenlsä/ lEsuxen mutta P>
häsäHengesä/ Umen.

Rucouxet ennen Saarna.
ja lau«

seiso/ että me oikeinymmärräisim sinunsanas/ nijn
hninä nlcoilen sinun armsjas mä minun sydämeni
mahdais wapan olla caickinaisest mailmalisestsu»
xust ja menosta / senpäälle / että»Mä caikella ahke»
tudejla / oikiasa uscpsa mahdaisin cuulla ja kä«
MH sinun pyhät sanas i nijn että mikä sen calltta
sinun pyhän tahtos ymmärräisin ja täsitäjsis ja
Mustolliststjatäydelisest seuraisin/ sinulle kijto'
xexi ja cunniqxi/lEsuxen meidänHEr>
ramcautta/ Amen.

rucoile sinuaHErralu»nalgtaiwallineB" Isä/ettäsqnaisit minullen Pyhän hexges sen°
päälle / että minä lnahvaisin oikein cuulla/ wastan»
otta / ymmartä / jaminun siMmchemkäckc sinun
pyhckt sanas/ sinulle HErralmnM tijtoxexi ja
cmmiaxi / jaminulle uscsn wahwistozexi / tittwaxi

Vvv iij jcr
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m elymän parannoxexii nijn että minä sinun Pyhänannos cautta mahda,sin olla yxi hvwä maa / johon
finun Jumalinen siemenes langeisi/ jurtuis / casiwaisja tärsimises hedelmän tuottaisi sijhenijawMickisehen elämän/ Amen.

Racas taiwallinen Isä, »ne ruwileMa sinlia
meidän HErram eaut.

ta / ettäs meidän sydämem / jotca sinun sanaasluullatabdom sinun Pyhän Henges woinmlla ylös»
walaistsir l että me jocapäiwä suuren ahkerudenja wireyden cansa / yltdzen caickia taidaislmlneeunlla ja käsittä täsä Christillises seurawnnas/saman sinä pyhän sanqs jaJumalisen oppislEsu»
xesta Christuxesta sinun Po»astas lneidan HErra»staml mut.
ta uwös sydämen cansa uijtä wastan ottaisimme/ja wahwan uscon cansa kättlsimme/, nij, ettäme
niiden cautta tmdaisimme «neitäm wahwlsta / ialohdutta/ cnolemam/ perkelettä / si)ndiä.' Helwet'
tia jaijancaltistacadotustä wastan/ ja sitte inyös
me.van elämäm caikella umodolla sen sinunpyhänsanas iälten asetta ja täyttä/ nijn että sinäracas
Isä sen cautta tulisit tijtttnnjaylisteryxi/ sinunNimes pyhitttyxi / ja meidän lähimäisem oijctuxi
ja paratuxi. O HERra lunmla amca meillen
pikiä yimnärrys sinun pybistä sanoistas ia sinungrmolli estq tahdostas / Sainan sinun rackan Poi-cas lEsuxen Christuxen »lleidän HErram caut«
ta/ Ameu.

ijancaickinenlumala taiwal»
lsa / minä rucoilen sinua lE'urenChristuren sinun rackaanP<ncas meidän HER'ram tähden/ ettäs pyhän Hengen woiman tantta

sinun
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sinun armos minullenannaistt/ että minä lwt sinua
taldmsin oikein palwella/ rutoilla/ tilttä/ jasinunsnnaas muiden Chnsttn uscollisten cansa niin cuul'

, la/ että mini minä täsä asias teen / mahdalswah»
wa / »voimallinen ja slnullen telwollincn olla ja
minunlMvareni tulla. Sanlallaiuuoto rucoilen
minä myös/että sinun P»,hä Henges pysyisi minun
tykönäni / jasen pahan Hengen perkeleu poist ajais
ja estäis / ettei hanpahoiaalaturiamailmallisista
asioista minun sydämcheni lyckaisi/ joidencautta
minun palweluxeni / rticoureni ja sanan luulo
tmdais estetyxi tulla / mutta että minä sinua minun
Jumalalani sydämestäni caickein tarwetten edestä
rucoilisin / sinuapalwelisin jucunnioittaisin jami«
ta sinustapuhutani wahwast jatarkasi cuulisin/nijn
että minä sen ymmärräisin/ muistaism/ ja sen jälkcn
elämänikayttäisin/ Amen.

. HZ Acas taiwallinen Isä / että minä waiwai-
<<Vnen/ sinun cuitengin lapses / olentullut mui«
t>en llstollisten cansa tähän Christillisen seuracun»
dan / josa sinun pyhä sanas jaEvangeliumis oppi
puhtastjaseltiastopetctanja saarnatan / ja sinun
Cyristicundas edesä myös pidetän / mitä lEsus
Christus sinun racas poicas meillen waiwaifillen
syndisillenhänen pyhän syndymisens/ pijnans/ cuo>
lemans / werens wuodatuxens/ ylösneusemisens
jataiwaisen astumisensa cautta ombi ulostoilnit'
tanut/ Cusa myös sinun rackan poicas lEsuxen
Christuxen totinen liha ja weri / hänen
styns ja afttorens jälten ulosjaetan / ja muutoin
myös sinuaru cousten i kijtosteu/ lucuinjaweisuin
cansa palwellati ja ylistetä». Nijn rncoilm mi«
nä sinua / ettäs.Pyhän Hengos cautta sinun m mos

Pyy mj nMe
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Peille lainaisit/että minä sinun JumalisenwchuaH»a avus cautta suurella ahterudllla m totudellamahdaistn enulla sinun pvhän sanas h» Evange.
liumis Ehrlstuxesta meidän HERra»
stam' eiwaiwoinutconaisiencorwamcm!a / niut»
ta mytzs sydälnest.ini sitä ymmärwisin <a wastanottanln / min että st tekitz uunusa hedelmän ijan»
caickisthen autumen/ »a että minä ?«»)H!teu
tänttälsin/jatapojanipärannaistn/nousisilylKsft?»'
nist/ iaEvangtUumin opin alla lnmalisesti cunnia»
lisest/ puhtasta ia sowellast mmun elämäni täyt»
faisin / nim että sinä taiwatinenZs<i sen cautta tu«Wtkittetyxi / ja minun lählmäisen pahlldesta pala»
tetuxi za pareznban elämähän saaeetuxii Amen.

lalken sMnanrusnixet.
Jumala/ iahvwHMunattu ijan.

jrcamens nyn chdäwnlclllseft sanal-
lans lohduttanut/ opettanut/ manannut/ mwaa»
rannut on.Hänen totinenHeligtr.s wahwistacon sensaman caickem me,dän sydämch:m / että me lönttäi»
sineiunhotmwalsirisanaomlioixi / mutm
ja>oca pälwä ennndi
desa jatärsimisesä loppun asti / ,a amuax tulistin/
m? dänHErranlEjuxenChristuxn

lna tl tän sinua lsä/ IE-Cyrtstuxen meidän HERram cantta/
caickem sinun hywäin tekois tdtttälnutia erinoinai'
festa tämän sinun pyhän ,a terwelffen sanas lalijan
edestä' longa sinä nytmnllen opiri ,a ojenlUlxext ar»
msilisesia anlwit ilmoitctta. Ia rucoilen sinuq /

O laupias Isä/ ettänijncuin sinä sen muttasinuncaicktm pyhilninän tahtos mcilien tehnyt
olet/



AWHsMia,'
Mj minä myöi? minun sydämeni ic> mieleniainaM»ocapHiwäsenjälkenoiiennaisin / latetlsinmltast.
nullenotollinen olis /

Samansinunrackan Psicas lEsuxen Christuxen
! meidän HErram cautta / 2lmen.

armollinen me
sinua,/ sinun rackan poMslEsuxen
meidänHErramcautta / ettäs meillen'

! Miwaisillen sinun pyhän sanas armollisesta nyt

lein / anna meUlen sinun Pohä Henges / ;cca mei»
dän jydäinenlylss walalsir/euä me sen saman sinun,sanas cautta / sinun armollisen tahtos u hywvdts

> tulidemanoppisim/ sitä älati myös aiattelisim, u»
- scoisim / ja sen jältm,ne«dän elämän täyttäisim.

Anta ia eM/ ettei seruma Hengi piru/ mailmaia
' me»däu oma lihain/ meitä epäufton/ hapiän/ chnnin

ja mulden pahain juonden cautta / sijtäpoiseroi»
taisi/mutta että «ne täsä sanasa ja oikias uscosawah.wana loppun asti pysyisimme/ nijn että me iiancaif.
tisesta autuaxi tulisim/ Sinunrackan Poicas lE-suxen Christuxcn cautta/ Amen.

tijtänsinuaracas taiwallinenlfä/sinmltvcvsuuren annos edesta/ettäs minulköyhille syn«
diselle/ opixi/ turw«»xi/ lohdutuxexj sinun pchän sa<
nasrunsastiilmoitettaandanmolet / jarucollensi.
nua laupias Jumala jahnwä Isa/ ettäs
sinun sanas «ninun sydameheni painaisit jafijnit-
taisit / että minä° ynnä muldencansa sen,älten eläj.
sin »a minum käyttäisin. 2lnna armosi O ratasIsä / että me sinuntunnösas caswaisinlme ja wab.
wistulsinmle. Anna nmös sinunsanas/ /ocaon se
«iNajaljancaickinen totuus / ei waiwoin meidän

Vyyv tM



RucousKirja.

tykönäck/ mutta myös tyttttHi
tiettähän / saarnatuxi ja ulwosiewnetyxi tulla/
senpäälle/ että se caunis Mpaus sinun pyhästä sa«
nastas jongailmähedelmätä cipidä sinun tngös jäl<
lenspalaimnan/ mahdais menestyä zatäytetyn tub

, la. 2b;na sen sa»nan setä meidän että caickeinih«
«listen sydämet waicutta/ täätä/ casta la hedelmät»
lisexisaattai uijncuin myössade/ jocataiwast alas
tule/sinun puhee jälten/O Herralumala/maan ca°

"sta/ruorehutta jahedelmtzitzemähän saatta/ senpääl-
len/ että me sinua i>ancaickista Jumalala jahywä
Isä / mahdaisimoppja oikein tundeman / rucoile»
man/tijttämän/ ylistämän ja cunnioittalnan. Ia
että me caicki mitä »ne etehem otam ja lopetam/
mahdaisim sinun tästys jasanas jältensomitta/sen»
päallen / että me aina löyttäisin sinun cuuliaiset ja
nöyrät lapses/ ja wiuneiseldä jltteosallisen tulla sij.
ta ilancaickifesta ilosta/jongameille ansainnut on
nun racas Poicas lEsus Christus meidän HEr»
ram joca ynnä sinun jaPyhän Hengen cansahal'
lidze ijancaickisthen/ Amen.
Muutamat kijtom Jumalan tygö

caickinaisten lahjam ja hywäntecoin
edestä.
/ ijancaickmen ja totinen lu<

mala / meidän HErran lEsuxen Christuxen
Isa/ yMfmuuainocaism Poicas jaPyhän Hen«
gen cansa/ taiwan/ maan! Engelimn/ ihmi<
sten jacaickein cappalden luoja / minä tijtän sinua
minun sydämestäni 5 caiten annos ja hywäntecois
edestä/jotta nijn monet jasuuretowat ettei niitä yxi-
«än yltzslutea / eli täydelisesta ajatellataida. Mut'
sa ensistä la erinolnatftsta tijtän minä sinun Iu«

maM



RucousKirjH wsZ
Mlista HErrauttas / ettäs ihmisille sinus cmnol,
Uesta ilmoittanut / ja sinun rackan Pouas IE«
su) en Christuxen yydcxiwalmmyexi/ sowittaiaxi
jawapahtajaxiasettalylt olet / läyetirhanen mybs
meidän tygöm / »a hänen cauttans tahdot meitä
auluaxi tehdä. Ia wielä fitte meille
andanut sen pyhän Evangcliumin opin / ja sen
lautta cosnut sinulles yhden l>anca«kisen seuracun»
nan / japyhittänyt sen pyhää Hengen cansa sijhen
iiancaickiften autuuteen. Olet myös mmnn köy»
hän jyndistntähän sinun suurehen annos cudzu,
n«lt / la minlln syndini arinollisesta andexi auda«
nut sinun rackahan Poicas tähden / ia taidmar
lninunsydämeai sinun tygös uscon cansa seuPyhän
Hengen waicutuxen luutta. Olet myös miuullen
tähän asti ruumillisen terweyden/ rauhan m ra»
wiimon andanut / sa,nalkunuoto yhden Christilt«sen esiwallan jayhden oikian/ puhtan ia setkiän E<
vangeliuminopin. Warjelet myös meitä / mei«
dan isämnaam/ cotomjacartanom/ ja mitä sinä
meillen tämä» nykyisen elämän tarpexi lainannut

/, olet. Näidenjacaickein muiden sinun tecols ede<sta / joitaen millä ylöslukia taidakiitän minä sinu»caikesta minun sydamestäni/jarukoilen sinua / että
sinä wielä nytkin olisit lninullen armolline»l / si°.iun
rackan Poicas lEsuxen Christmen tähden / etten
minä nijncuin sinun wihauliehes/ jotasinua laitta
japilca / ijancaickisesta sinun tytöspoisheitetäisi/
mutta sinun tykönässaisinnancaickisenilon iaris«
Ulun/ jasinuakiittäisin/ ylistäisin jacunnioittaijM
ijancaickiststa, Amen.

jal,ninunHErrani/mil:ä ti>
">?/tan jatunnwitan sinua/ ettäs minun tyhiWH

phdexz



Rucous Kirja'
«yderi ihmisexi / sinun omaxi cuwares armollisestaluonut / ja sime sinun (allin peres eauttaMens.Lunastanut olet. Samallamuot» pyhän casten
sautta sinun ulwyMalittuides lnsies secahan otta>
nut /ia pyhän ruumis ja weres Sacramentil usein,
wirgottanut. Minä kiitän myös sinua totinen Iu«
«nala/ että sinä minua hamast minun nuörudestanii
min tähän nykyisen aicanasti olet armollisesta hol«
houllutimoninaiset synnit järiettaudet nunusa eär«,
finyt/odottadenminunparannoxenijälken/Samal'
lamuotominua monesi waarqst ja tuscast sielun Pruumin puolesi/ monda kerta auttanut / jasuonut
Minulleterweyden / rauhan ja hywän menestyxen
ylidze minunelinqican. Nijnrucoilcn minä sinua«övrästi/ ettäs,yyös tästedes minullen sencajdaisen
sinun armosta hywydes laupialisesta tahdoisit o>
sotta/la (aicki ne minulda poisotta/ jotcasinunnuel»
däswastanowat/ warjellen lninuä caikesta paha<
ftaia wahingosta. Auta, myss että minä caiten
«ninun elämäni sinun pyhän tahtosjnlken kayttäv
fin / janiin wijmescldä ilon jariemun cänsa tulisinjlnllntirkautes. Sirä rukoilen ja anon minä si«
«ulda/ O totinen Jumala/ meidänHErran JSsuxen Christuxen Isä / sinun pyhän nimestijtoxexi
ja cunnian» Amen.

Jumala./ euinga tulis minun oikein
sydämestäni sinua yacasta/ kijtta/ cunnioitta ja

yl.stä/ettäs minun wanhembitten cautta yhdexi Ih»
znisexi luonut olet / annoit minullen sielun jaruu«
«un / ja äitini cohdusa caikesta waarastajaivahim
gost armollisesta warjelit / nijn etten minä siellä
huckunut / eli muutoinennen oikiataica syndynyt/
«hncmnlnonelle tapahtunut on. Minä olen saanut

tumlda



RucousKi'ia.
Anulda mielen/taidon jaymmärnmn/Mga cäuttä
sinä olet minunmuista luondcc.lppaleiswanrobi-
Ma eroittanut» Sinä annoit myös nmmn syndyH
yhdellä munilla/ jaloll jatermelläruuMlll/ täyttein
jäseninen cansa. Sirälähin pidän minä myös

sen yhden suuren armon jatzywänttgon edestä/ettäs
minun siihen aicanjasencansanftafaoletandanut
syndya tähän mailman / tuja lninäsiNuutundosjch
Sacramentis nauti tzemisehen slentullut/ joca cui»
tengin monellen epälukmsellen ei ole tapahtunut/
lvaicka cuitengm jocainen meistä, yhbeiicMaiset»
rangaistuxen ansainnet olemma. Wielä sittepidän
minä sen / en suingan wähilnänhuwäntegon edestä/

' että Minun esiwanhembamoMt minua/sinun wai»
leluxes ja suvjeluxesalla / terwenä zuratdisna ylös»
taswattnnet / nijn etten
ilitmllestaelilvedestäsaNnutole'/ eitä yxikänpew

taicka muu eläin ole minua rewellytjä raadellut/
höydäld eli istulneldenole maahan langennut iva»

raäläritoxi / muttasilckn sijpns iäsudj?«
luxes alla ilman suuritta ivahingoitätähäliastis»
len lMiaswanut: Scn edest/ tahdon minä wielcl
nyt enäminkilttä sinua / ettäs minun usii» monestsuurist tustista auttanut olet / ja ltWinm mmua
Wnijäni pahan omantunnonransa tadotetuxi iul«
la / mutta sinun pyhän sanas cautta / minua nlss»
walistanut japalauttanut synnistä PyhD Hengen
nrmon cautta. Nynon se myösyri hywä teko/ että
sinä mwullen/OHErraj hamasi lninUnlapsudesta'
ni olet sinun pyhän Engelis alldanut/ioca minua tä»

, hän nykyisen aican asti wartellut ia kättens päällä
! tandanuton. Caickeili nätden jamuiden hywäin»
ttkois edestä/ tiitöni ylistän jacunnztzltan sinun Ju-

malista



5M McöusKirA
malistänimees/ O HErra / minä waiwainen/ jöiä
slta wastoin/ mickia pahuutta iltsyndiä tehnyt olenja sillä cuitengin nijnpaljo hywytcä minullen osot<tanutolet. Seutähden wielä nytkin olcon sinublen kilws ,a cunnia/ ijanl-aickiststanijnijancaicki'
seheni Amen.

dinenlhlmnen/ kijtan/ ylistän jacunnioitan si.
i,uacaikesta sydämestäni/ ettäs lapludestani nijn tä«
hä« nykyisen aican asti olet minua nijn armollisesta

waljellut/ ja suuren armon
tansalahioittauut. Millä rucoilensinua lEsuxeii
Chriftnrcn meidän wapahmiam ik wälimiohem
lautta/ettet <inä sencaldaistta sinun lahioms lninul»
bapoisottaisi/ mutta nijtämmusa
dä enänväisit ja lisWt/ja lijatengin sinun pHän
nas oitiaantulldoon jaymärryxeen/ senpääUen että
wmä n,na jalocapaims taidaisin tijttä jacum:ioit»
ta / jaen kenengan päallen minuanimutta <w
tloastans slnu paälles minö Jumalani lu ma. E ib
lä sinä HERra oletainoastans minun tunvamja
minU apumieheni/ sinä olet tie/totuus ja elämä/sinäynnans caickein sydämet tutkistelet / jaetteiyMit'
ele/ taiwaas elimaan päällä/ jocaautta )aloh<
duttHtaita/paidzi siuua HErra / nijn tule» minä,
waiwainen syndmen ihminen sinun tygös lninuii
HCrrar.i Jumalani/iarucoilen sinua nöyrästi/että
sluä tahdolsit et »ninun ansiotli /- Mutta sinun ninoi
caisenrackanPoicaslEsuxen Christuxt! e
piinan jacowan cuolemantäl)d,en armollisesta syni
diniandep anda/ hallita mmua pyhällä Hengclläsl
autta ja holdo minua wielämMn edespäin sinutj
pphännimestiM^ijacunnWi/Alnen^

Meitztt.



RlieöusKikja.'

Phteitzöt rucouxet caickimistentar-
wetten edestä.

! mewänHErrälEsuxenChristu»
cappajteen luoja jahallidziuta/ynä

smlmPoicaslEsusta Christusta meidän HErra,
ja sitäPyhä Henge me rucoilemme / armahda si.
ttuas meidän päallcm / sen sinun PolcaslEjuxen
Chrisiuxen Ansiontähden / jsngassinun ibmellisest
neuwostas tahdoit anda tulla yydexiuhriri meidän
edeställl/ jaasetit hänen meillenyhdexi wälimiehexi
ja sowittajaxi sinun ja meidän waihellam/ senpällc/
tttä sekä sinun hirlnninen jasuuckwihasmailinatt
syndiä wastan / armos meidän coh.tamftncauttatiettäwäxitulis. Pyhitä/puhdista/
Ylöswalaist ,a ilahum meitä pyhällä Herigelläs.
Coco / hallidze j« warjele sinun Christicunbas7
Anna »neillen armos / että me sinun totisen ia py-
hän sanas jalken yhbesä pyhas elämäsä caAsa a-
stoisawahwanawaelda nmhdaisimme. Wayele
Myös lneidän HerraM jaCuningam sinlln pyhän
nimes kijtoxexi ja cunniari / " ja meillen töyhillen
attmlnaisillen htWäxi/ awuxi/ ilorljawarjelurexii
hallidze myösmeikänisänmaamja sen haldiat/ an«
Na hezllen arlnoS / että he oikein la cohtullisest sinun
micles jätken lneitä edes seisoisit, iaina meillen
Hengenrawindo / sowindoirauha jalewollinen,t,e«
no. 2lnna hywätja onnelliset nemvot caikisa a.
sioisa ja »nenoisa. Anna myös meidän mlom y«
lidzen sinun hywästisiunauxes/ Anna sielun jaruif»
min terweys/ Ana tarpellinen jacohtullmen iunai
Annawitta setä maastaM MMi sinun pyhät»

, ' nimcs/,



RucousKiria.
mmes kijtoxexi jacunniaxi / lEsurenChristuxet»,
meidän HErram<autta/ Amen.

Jumala ja armol'
taiwanjamaanHErra/ merucoi»

lemlna sinua sydälnestä«N/että sinä pyhänseuratun»
dasjafcnpalwchat/ seon/ saarnanneherPyhän
Hengk tantta mhdoisit hallita/ että he wahwanpy.
spisit sinun pyhis sanoisas ja silnäterwclisesopigf
jonga cautta ufco sinun päälles wahwisietuxl / ra c«
tauslähimäisenwgöenätyxi/ paha elämä ojetuxi/
A caickckaistt hywat tawat meisä KsäMi tulisit.Ma sinä Myös tahdoisit caitillemäilmalisilleEsi'KumnZoille/ waldamiehille jaHerroille)
Ha lijatengin meidänKuningallelsi esilvallalle ynnä
heidän neuwon andaittens ja tästylaistens cansa/
andaarmo,l jataidon hewän alimaisians sinun py»
hän mleles lasten hallita la edes seiso / fenpäälle/
että heidän cauttans l» ölteusylösp>dety)cl»ä
wuhwisteturi/ pahus/ wäärys ja wäklwalba estei
tyxi!« alas painetuxitulis />a mesitterauhas/ sö»
lvinnock >a suösws / nimcuin Chnstillisten ihmisten
«tulis idze kestenäm l« muiden ymbäriasuwäisten
tsnfa elä taibaistm. Auta MyösHErra/ että mei-
dänwihamiehnn iarilta wel!e»l/ taiten pahan mW
M / sydämen carwauden / wihan la tuteuden pois'
heittäisis/ ia sizttc me.dän lilnsam aunalstt heitäns
sowindohon/ janilnrauhas/yxlumlisydes/ räckau'
des ja lakeudes meidän cansam elälstt. O HErrä
lohduta myös sinun Pyhän Henges cansa calckla
mjtä/ jotta owat iosatinmurheswnhydesj «Äläs/
fangiudes/ taudisal lapsenpijnäs/merenhädäs/ jc»
lNuisasencaldaisisal klusauris< tustlsiawastoilv
täymisiL/ lUttttgin mltä/ jottasinunpyhän jauas

ja



vlucMKlrsä.'.
' jatdiubentähdenkiusawn / waiwawnNhamnjä

wainotan/ettähe caickianijtä nijntuin sinulsällistä
rangaistustashywällä mielellä kärsisit jawastanov
taisit/sijhe asti/ettäs armollisen tahtosperästä heitH
niistä ulospäästäisit ja wapahtaisit eliruumin
sieltt puslesta. Ettäs myös hedelmän maajwwilj an
manderesa' lacalanwedesä caswatmsit hylvästisiu»

.naisit/jcnu;lä meidän ruumin tarpexi soisit/etten Me
nijnccmwä cuin »ne täällä eläm/nälkän cuolis laina
inntzs lneillen arinollisesta cohtulliuen / soweljas ja

> wrptllinenilma/ poudan jasaten/lälttbymän jakyl«
myden puolest/ ettäruoho/ kylwö jamuut hedelmät
tticanans wcchwisiuisit/ jasijtteeVestulisit/ »aihmi.
set heidän tytzns jaasiansilnlanestet »a suuret wa-hiugottä uloswimitta taidaisit. Nijn myös rnic<
tein muiden edestä/ mitä me tarwidzem sielun ja
ruumin puolesta / joitastahdot sinuldas yxinäns
nnotta / rucoilem me sinua O caickiwatdias,lu«
nmla / ettss nijtä uieillen armollisesta andn tahdotsit/ Ginun ainoan Poicas meidän HErramIE»suren Christuxen eattcran piinan ja
den/ Amen. ,

ijancaickmen totinen lumalä/lunastajalnlEsuxenChristuxen Isä/
. tmwan la maan luoja/ ynnä sinun rackan Poicas' lEsltxen Christuxen ja sen Pchän Hengen can<a,

nie tljtmn sinua cailesta siidamestäm ettäs sinusmcillcu armollisesta ilckoitit / ja-simmPoicässuren Christuxcn meidän tygöm lähetit jasmm, sa«laisen )a ihnlellisen «euwos meidän lunastorestamlnelllentiettäwäxi teit / ja cotot sinulle? im-'caickft,
sell se«,racuunan/ Evangeliumin/ Sacramtntcin^aPyhiw Hengen mutta. Samallamuotö annatZzz mW



Rucsus Kirja.'

mM meiUensoweljan tsiwallan / rauhan ja imi-
dän Hengen elatoxen. Nämät ja muutyyMU te°
got/ tunnustam me olewall sinun lah!tts/
jotcas meilleu sinun pyhän Poicas tchden anda«
nut< hywäftisiunannut ja cooeritänyt olet / Joiden
edest me nnt sinua nöyräsiklitäm. Me tunnustam
myös/ että me waiwaisctsyndisetlhmeet/ olem
monella muoto tieten ja tietämät sinun mieles ric»
konet / japaljo pahutta tehntt/ nijn että sinulla kyl-
lä mkius olis / ftncaldaism sinun lah»o,asmeildä
poistcmmata. Mutta n«e cadumine cackest jydä.
Mestäln / että «m nyn häjvst meltän» sinua wastan
käyttänet olemma/jarucoilem sinua sangen nöyräsi/
ettäs meidän sydamem ylöswalaisisit la sinun puo»
les täänlläiftt / annaisit myös meidän lylldiln si»
nun Poicas lEsuxen Chnstufen tähden andyi/
nimcuin armottas meille tuwannut
elet< Sytytä myös meihin Pyhän Henges caut»
ta yri oMa usco/ nöyryys jacuuljaisus/ hallidze
nchös / kätke ja holho meitä saman HengeS woinml.
la. Me olemnwös täydeliscft aiconet sinun awus
lautta parata meitäm / ja sinua wastan tästälähin
Ma notkiat ,a cuuliaiset. Me rucoilem myös si«
nua / sinun rackan Poicas lEsuxen Ehristuxew
täijdeni ettäs tahdoisit ineiftä/ »a meidän ifammaal'
la cootasinulles yhden seuracnnnan / jameidän sea»
sam ylöspitä sen oitianChristillisen opin/ että st
stlkiäst/ pchtasti ilmanturmelust/ petostiaival'
hec saarnattaissu / niin eM meojkemtaidaisimsi»
nuapalwella/ rucoilla/racastai ia Snuned>säs
ntznrydes la vtlgos elä: Ia sentähden lainq myös
«:elll3 uscolliser saarnamiehet jatoilnelliset opetta»
jgU jottaMan tenvtlisen opin/ hywäin esimerc»

kein



RucousKim' 59??
kemjacunnialisen elämän cansa /. sitä EhristillistH
seuralunda / sinun laumas »a jouckos edcs seisoa

> palwella taidaisit / sinulle cunniaxi jacuulcwillm
autudexl: Nijn myös rucoilem «ne sinua/ sinun
rackan Poicas lEsuxen Chrlstuxen tähden / ettäs
tälle maacunnaUen / josa »ne asuunna / annaisit
yhden rauhallisen / Christillnen ja onnellisen sal-
litus menon / ja meidän Chnsttllistä esiwaldam
arlnollisesta .warjclia ja hallita Pyhän Henges
cansa/ nijn/ että sekä heidän elchnäns/ että hal'
litnxenstulis sinulle tijtoxexi/ idze heillenS ja ali<
maisiil muhax / öunex ja autudexi. Anna hcllle
myös sencaldainen lnieli / että he sydämesi sinun
cunnius/ hywätopelllxet/ cun»
nialiset tawclt / ja cohtulisen pelgon ja eurituxen'
alimaistens seasa ylöspidäistt. Merucoilcln myös

, Ms tahdoisit maan hedelmän hpwäfWmiata ,a'
warjella hywin ilman cautta/ ja aicanans anda
kypsendyH/ että ihmiset sen cautta sinun asetuxes
ja lupauxes puolesi/ Hengenstäsämailmas elät»
täisit ja ylöspidaisit. Auta myös Pyhän Hm.ges cautta / .että me tundisim ne sinun lahlaxes/

, kijttädnl sinua nijden edesi / ,a sinulda ainoalda
nhta lunös rucoilisim. Ni;n tiedät sinä nwös

- sen suuren heickouden / cuin Nltisä waiwaisis
ihlnisis on / että «ne aina sinun mieles rikonv
Ma / stnlahdcn rucoilem me / ettäs pyhän Pov
tas rucouxen tähden / tahdoisit sinun cowan oi»
kiudes ja hirulllisen wihas «neitä wastan / a«
setta ja poisheittä / ja meidän syndim andexi
anda / ja sen rangaisturen / cuin me synnillä
ttnsainet olemma / waheta ja poisotta. Ettäs
myös caicki wurheliset ja waiwaloistt / jotca

Zli ij sinun



sinun tyZKs tnrwawat/ anoden sinulda cjptt/ pyhällä
Hengettäs lohbumisit jawahwistaisit/ että he oikiaS
ustos/ wahwas toiwos/ ja alinomaljes ruconxes
pysyisit/ ja sinun lanpiuttaskiittäisit ijautaickise»
sta / Amen.

Jumala/ taiwallinen Isa/ nijn-
«Vcumsinä pnhasta ar«nostas olet meillen anda»
»ntt sielun puolesta Hengelliset lahjat/ cuinon sinlm
pyhäsanasjaSaeranleutis / joidenöautta me-n-
-scohon / sinuutundohosjaweljellisenrackauttncu'
dzutut olenuna-. Vlijnruccilem me myös sinua/ ev
tä/meillen ar,uollisest soisit ja annaisit ruumin
puolesta taickia nijtä / cuin meidän hywäxcm ja
tarpmm tulewat / jaettäs myös mhdoisit seka py-
hän Enmlittesi cttämiwan/ maan/ tuulen/ weden
ja lnuldmluondocappalden cautta/ jotcasinä meille
tarpehexi luonutolet/ tietä meidän parastam. An.
na caickinaisclle hedelmälle »naan päällä hywä ja
tarpcllincn ilma lullakin ajalla / että se oikeinhr«,
tms/ caswais/wahwistuis/ jayywintyplendyis/
»varjele se rateilda i suunldapoudllda/ yltznpalbi-
silda sateilda / ja umilda waaralljsilda illnoilda.
iaina m»ös silwn arnws että me sencatdaisct sinun
lahjas cohtullisestja tijtoxeu cansa nautltzisim / ja
niiden cansa myös meidän sshristilliseu uscom / ja
rackaudem meidän lähimaistäm wastnn osottaisim.
Nijn tarwidzem ,ne myös täsä elämäs hywä hal'
lttust ja svwchasta esnvalda / sentähdenrucoilcin
me sinua sangenr.öyräst caickein eslwaldain edestä/
Cuningaimn/ waldamiesten jaHErrain/ mutta
erinomaisesta »teidän oman armollisen Cunmgam
jaEsiwaldam edestä/' jongaallame eläm jarawttv
dommpyydam. Ama O rMZ HErra i että hän

siyun^

1078 Kirja.



Rucous 1079
sinun oikein tundis/ laina hänMyxioitiausco/ hy'
wä toiini / wijsaus )a ymulärrys että hanlMän
iam/ säätymtaMeuden cansa ustolliststa iawir'
jästi hallidzis / pahautekiätjacoN'acorwaistlcoh«
tullisejlrangaisis/ hywiä januhmtomia auitais/
holhois jawarjclis. Taiwuta här.sn sydainensrau»
haan ja spwindoon/ ja josrijta eli enpurcusus ylöck-
nouse / nijn lluna armos/ että hän sen hywän jaso»
welian menon cansa asetta taiduis. 2!uta myös
että caickiperhenwanhunmat/nijn myös opettajat/
heidän lapsena perhensä ja sen nouren cansan caites
snveydesia cunniali / sinun Jumalisennilneskijtö»
fexi jaheide sieiuns autuudexi/ yloscaswatta taidai-
fit. ?lllna Nlyös että caickiWi asuwaistt/ tylänmie.
het jacaicki muut ihmisetrauha? / suosios ja ysta°
wydes testenäns eläisit / senpaällen että «ne caicki
terweyden mnsa i hywäsrauhas ja hallituxes/ mci»
hän jocapäiwäism lcipam ilon ja mckalidencallfa
syödä ja nautita mahdaisim / ja ni,nwijmeistldä
periä sen ijancaickisen autuuden lEsurenChristu»
xen

lunulla calcktwaldiaslsä/anna meil«
anderi meidän rzcoxem ja wäärydemj pää»

siä myös meitä sinun laupiudeo tähycn caikista si)«<
nein siteistä/ ja hallidze meitä sinun tt'yhiä palwe«
lioitaspnhätlä Hengclläs. Coeo myös Christicun-
ba jameidän sucum/ tuttawam / hywinte-
tlälnia ristiweljem ota sinun huomas ja haldus / ja
tätte heitä pyhnbes / puhtaudes ja wiattolnudes.
Puhdista meitä cazkesta pahudesta januhtesta/
Wullas meitäkircasta / anna meillenrauha ja ter-
weysPoiscarcota meidän nakywäisttja
fömätwihamiehemi lahjoita meihän pstäwilleln ja

3ii iij wai
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lvainomiehilleln totinen rackaus / lihan himothil«lidze / cohtullinen ilma meillen sowitä i tailtl ja
nälkä Poisota/ wcdcstä ja maasta anna wilja ar.
mollisest/ waiMnsten/ murhelllsteuiaradollisteu
hvaiwat wähennä / purjehtiwaisten ja wesil olewai'
sten tuscat ja hädät estä/ sairasten
huotiammari tee/ fangeinwaiwatwähennä/orlanl
huocauxet laupialisest cuule/ caickein köyhäin ih.sttistenpacot / tnscat/ hädät ja itkut näe/ cuule
jaarmollisesta liewitä japoisota / lestein ja orwoi»
lasten pilcka ja ylöncadze mngaise/ walhetteliait'
ten ja pettäwäisten pahus alaspaina / siucanoisten
foirus turhaxi tee/ seun.cundas wjhMsetwäte».
wästi nturenna jatacaperin aja / caikillenuscowai'Men chstit andex anna/ja täinän elänlänperäst ijan«
caicklnenilo/ riemu ja lepo sinun tytönästaiwan
wa idacunnas armollisest laula/ Sinurackan Poi»
caL s<Esuxen Christuxen tähden / Ameu.

/ woimalliuen ja,caickiwaldiaslu»
että me waiwaiset/ ftnnin tähden senpä»

han wihollistll perkele» ja mickinaisen waaran ja
wastonkäymisten ala annetut oleinma; Nijnrucoi'
lem nu sinua / että sinärahboistt »neitä emtesta per<
telen peto>estä ja woiinasta/ nalM jacowast ajast/
sodasta la werenwuodatuxest / ruttotaudist jamui>
sta walungoliststataudeista / cuikesta wastoin Kly'
misestä i lcowast onnest arinolllscsta wapahta/war>
jeUa jaMästä. Ia että sinä myös racas Isä tah<
doisit armollisesta warjella meitä / caickinaijest sie«lun jaruumin warsst/ äkillisest ruolemast / Helwe»
tin pijnast ja ijancaickisest ladotuxcst/ ja sinun py<
häst annostas anda ja suoda meillentaiwchan
Pacunmn ja sen »jancaickisen eläuiän / lEsuxen

Ebri<
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Christuxeu sinunrackan Poicas meidän HErrall»
jawapahtajam cautta. Sillä sinun on waldacun»
da/ josame olemma / sentähdentule sinun meitä
autta,' sinuy on woimai sentähdentaidat sinä myös
sen tehdä/ sinun on myös cunnia / sillä että me <en«
caldai-e»sinun awus tähden sinuacaikestasydäme<
,stäm k itäm ja cunnioitam. Auta että
me calck>a näitä/wahwan turwan ia ujconcansa
mahdaisimmasinuldatoiwo ja saada Sillä sinä
tahdot caickia näitä meille»audai jnsentähdk »nyös
olet tästenyt sencaldaisita sinulim ano ja luwannut
sinun pyhän Po»cas tähden meidänrucouxem cilul«
la > Amen. .

Ule HErralEfu Christe meilletie osottaman/
me sinun tygös tulisnmue) Mutta sisälle

puhaldaman / jollame sinun tundisim/ rjancaickift
eläinät andaman/ josame sinunkytönäsPysyisim.

Tule HErra lEsu Christe wapahtamanmeitä
synneistä/ wihollisist päästämän
HMdzeman/ wastoinkäymisis warleleinan/ meidän
esiwaldam jacansam hnwästisiunaman.

TuleHErralEsuChriste/ja ole meillenlEsus/
totinen lunastaja/ etteiperkele meitäcukistais/ ettei
ltham hautuuelisi ettei mailma myrtytäis.

Tule HErra lEsu Christe / sinun uscos meitä
.wahwistaman/ epäustopoisottaman/toiwo corgov
taulan/ ylpeys alaspoltcman/ mckaus sisälle wuo-
dattaman/ cateus jawihaulwokcttaman.

TnieHErra lEsu Christe/- enseurgt pois repi»
«Mhan/ Antichnstuxenkästyläisct cadsttaman/ idzeMltickristtyen lnurendaman/ setä hänen/että hänenseuraus neuwot hajottaman. Tule »nyös Evange«
liumin oppiChristin nscollistensydämihin sylyttä-

Zzzmj u.ön/
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män/ jas«n ypul haldmt pmwä päiwältzä/ lackamat
hsändämän jaenandäman / Amen.

lEsiy en Chrittuxen meidän HERram arlno/
luinalanrackaus/ japyhän Hengen osallisus/ olfon
meidän taickein cansamlnyt jaijancaickisesta/Amen

Rippi sanat eli synnin mmmstoxet
Jumalan eyesil,

tiedät / että minä suuri syndinenolen i la suu»
rembi tllin minä idze sanoa taidan / SM sinä tut»
Astelet sydämet ja-munascuut, jatiedät cmcki/ mitä
ininä minun nuorudestani minun pahoilla ajato«
jillani/ sanoilla'»! ja töilläni/ caMsa minun lnenoi-
sani rickonut ja tehnyt olen / wc < caicki owat sinun
fdefts/ nijncuinyxiMia saastainen rääpäle/ ra«
scailla ja suurilla synneillä tahrattu ja hierottu:
(Sillä minä olen fyndiä tehnyt jacaicken pahuten
Minnani harjoittanut. Sentähden minä ilinoitan
minun simpini / ja en sala minun pahoja tekojani/
inuttalunmstan sinun edesäs / O Hi3rra caicki mi»
mmricoreni/ jarucoilen sinua/ käännä sinun wihasjahinnuisudes zninu tylöäili poischese minuapahoi'
sta töistäni/ja puhdista ininuasynneistäni. Q HEr<
> cn tule mmZ sinulda sencaltaista »ninlln ansio»

.m rucoileman / joca en cuittnganmullolecuin
la payuue jariettaus / mutta sinun pyhän sanas

a lupaurestähden < mjncuins lneille ja meidän isil-
leni luwaunut ja sanonut olet. sentähden / O
laupias Isä älä m») oiteudelle ja huomiolle sinun
palwchas cansa / sillä eisinun cdesäs yxikän eläwäwa;lh!,rstaxi tule. O HErra cuuleminunrucou«

)a minun huutoni sinun pyhän sanas tähden/
Armahda



Mmabda sinuas minun pMeni sinun la<lpmdes
tähden/ poispyhi minm» syndin/sinun suurenhmvy'
des tähden/ ole minulle armollinen sinunpyhän m«mes tähden/ jäande.ri anna caicki minun syndmil
Sinun rackan Poicas lEmxen Christuxen mm-

' dänHErram/ wapahtazamjalunastajalntäbdtn/
joca ynnä sinun canfas
niin ijancaickiftheil/ Amen.

minunHErrani / anna
nöyrä rucoureni tulla sinun Inmali»,»sen HErrandes eteen. HErra/ ojenna sinunkätcK

minuntygöni/ ja tee minua Mltnari: Sillämms
plense waiwainen syndinen ihminen/ zem alastulm
IcrusalemP nijn lorichöon / jongarytzwäritotitz
fangiri / haawoitit ja jätitpuol:kuolluexi. O sinä
totinen Sunlaritani / anta mmuawanvaista syn-
distäylös / jaota minua Mensarinon «la: Sillä-
ytinä olen sangen palje wndiä telmyt minun eläi'
säln / ja caickm pahuM sinun matcan saattg»
nut. En ole lmnä ja ulKerass PyytcMyt st»
nua tuta 1 mmä oien janHencmnuatoiMllut sinun
Nloninaistein hywain tetöis edestä. En ole minä
sinua nijnkijltänyt!«ylistänyt/cuin Ulin» olis tullut
tehdäxeni. MinH rle.» salannut. O,
HErra / coscas mmuntngöni käänsit Mtullq
tahdoit / nynoliuminä nlön hldas )a vlönlmelmeh
sinua cohylllisen cunnian cansaMinä olen tänlä.n haiscwaisen «a laijcan
ylön rackana pitänyt. Minä olen minun suunisan;
gen usmsti tnhjän m turhan puhei-. f mfa saastntta>
mlt; En ole niinä lmnunsvdäi-daNijanjtUustani
wisusti täändänyt simm sana? puolan. ie ninöch
«liuun silMnipnäl-.yt pois turhasta znenostä ja,cä«,
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dzelemast niitä cuin pahoin himoin ja haluin
hom«lstt. Mluullcorwaniolenminä usiasti awan»
nut turhia jantttair puheita fuuleman. En ole
oyendqnut minun kättäni nijUen walwaisillen ja
tarwldzewaWen. Minä olen/ sitä pahembi/ wael-

ällä/ja syndisellätiellä. O HErra mitä
pltä miniln nyt enämitt sanoman / n ole minusa en«
singän hywä hamast minunpäälqcldani / nijn can»
d«päähan asti. O HErra/ jos et sinä olisarmahta-
nut minun päälleni sinun katkeran cuolemas tah«
dcn / nijn olisin minä i)ancaickisesta Helwetis cal),

Mu«a nyt HErra olen minäkin
,y>i niisiä / joiym edestä sinä olet cuoleman kärsinyt
Minä ole<l »nyös sijtä joukosta < jonga sinä tallilla
wcrclläs olet tällens ostamlt ja lunastanut / Sinä
olet sinun pyhän callin weres niin hywin minun e«
desiäni tuin muidenglN ulwoswuodattanut / sen»
tähden älä minua poisheitä HErra / minä olen se
poiscadonmst
scollinenPaunun / ja saata minua jälleits oikialle
tiellcn,/ senpällen/ ettäs olisit totinen sinun sanoisM
nijncuinsmmullen luwannutolet/ sanoden: Cescc»
ikänäns syildinen Ihminen minun tygöni huutal
ni/n tahdon minä hänen amuari tehdä. Ach HEr»
ra minä tunnustan minun syndini / ja minun paha»
tekon owat alatiminun silmäini edesä. En ole mi»
nä telwollinen tudzutta sinun lapsexes l sillä minä
olen syndiäMnyttaiwastawastanja sinun edesäs.
O HErra wirgota minua/ ja anna minun saada
cuulja ilo jalohdutusta / poMäännä sinun caswos
minunsinldini puolesi / ota pois ca icki lmnun wää»
ndeni sinun suuren armos tähden/ älä poisheitä
nu-nla sinun casivos edestä. O HErra / älä ran«

gaise
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Mift minua minun pahatekoni ja syndini jälkeni
älä myös tay oitiudellecansani/ ansioni jälte/mutta
HErra lllinkn terweydeni Illinala / quta mmuctja wapahda minua sinun cunnias tähden / osota
ulinalle sinun hywydes/ että minä saisin/olla ia asua
sinlln hllonesilS caickena minun elin aicanani/ jasi«
nua tijttä / ylistä jncunnioittaijancaickiststanijn
jjancaickisehen/ Ame».
sifChracaf>HErra/ Taiwallinen Isä/ cutllesijs

köyhä synnistä/anna lnillun huutsniiwa»
litureni/ itkuni jakyyneleni tulla sinun luinilisen

eten. Minä tahdon minun sydämeni
sinun cdesas julkisesiilmoitta / minä ylen sinua «ui-
nun luojani sangen cowcm wIIMNMM/ ia sinun
mieldäswastan palio pahutta tehilyt. Mutta mi«
nä olen cuitengin sinun ar.nos lautta ruwennut
fltndeman idzeni / jaxunun jyndisen elämäni wisu»stitutkinut / ja löydän nyt en mitan muuta minun
tytölläni / jos minä mul.toimotudelltunnusiatal),
bon / cuiu häjyn si)dämen hmrmn syudeincansa m»
mitetyn/ ja catumattoman omantunnon/ jocacaw
klnaiste wicain/ chndein jaricoste cansa tahrattu on.
Eu tiedä minä/sitä pahembi/yhtäll hapiätä eli wica/
olconsewiha/ waino/ cateus/ torcus/ hembtiM saa«
staisus7panetUs'<ylöncadze/cowaksrwaisus/ylpeys)
pahennos/ petos jalaistuscaickenhvwytehen/longacansa en lVydä »ninä minuaniolewantahratun. En
ole minä lapsudestani ollut walmis rauhaan jay«
stäwyten/mutta piktminrijtaan jatoraan/en myös
minunlahiiuäisellenii »liitän mictennoutex ja hywä«
xi tehnyt. Minu kieleni cansa olenmmä walmis ol«
lutpuhuluä sttä/josa luinulle wähä tieto jaoikiuson
ollut. liroilcman/ panettelemaujaylönwdzoman
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minun lähiMstäm olenminä ollutylön nopia/ tH
taa.» ja rlen llwös
nnc/ jajocaidielnlö-chwzonut. Minä olen myös
fuMtcUosnnl!läwastiUlo!blt/il>tca ininulltjomkm
h-nva owar sanoija jatöisä olen ulein wa<
iehteha ollut/ jalnhotäisest sanottu; OHErraun<
narunnustau caitlsa synneisä nnmlni wicapääxi/ ja'
ftntahden ausainnexi sty, yancaickisen cadotuxczi.

nyt sanot sinä cuitcr.ginHSßra,/ etsinHtabdo'sy!ldiseu cuvlelnata / luutta että h'm hänenz
jMmäisi jasaisi elä. Sinä mHs sanot/ettei yhtän ,
uhri sinulle paremminMpa/ cuin särjetty sydän/
sentähden ota nyt HErra wastan minun murhellb
yen sydämeni ja särjetty omätu:woni / jottamjna
itcuncansa sinun etches cannan/ m armahda sinnas
minun waiwaisensyndisett päälleni / sinun mekan
Po<ps tähde,l / ja poisheitä caicki minun syndini
meren siiwyten / senpäälleettä ne sinun cowan ja oi'
tian duouuos edes mahdaisit tulla unhoteturi ja
laina minulle sinun pyhä arlnos/ että minä tästedes
taida/sin cartta jacawahta sentaltaisita hirmuisiasnudiä/ jasinun Jumalisen tahtoF Mm minun e«
lämäni taitella muoto asetta / SUen auta minua
O caickiwaldias luinala/ sinunrackan Poicas täh»
denPyhän Hengen ivoimälla/ Amen.
Fl2iupias Jumala jaTaiwallinenlsa / jonga

ei yhtän loppua ole l sinä joca olet ,
Prftvälnen/pittälnieline/ja caickipahattegot/rico'
xetja synnit suuresi armosi audexi annat.Meoleiw
pla/sen pahelnbi / tehnet syndiä «neidän Isäin» can-
sa/ mc olennna waärin tehnet/ ollet Imualatto-

' pmt/ja sinun miekb' cickonet. Sinulle ainoalle o«
lne siir.plä tthneti jasinun edesäs pahoin teh«

net: «



«et: Nufta älä Muistele N!c:d"n endlsiä pahoiä
tetoiam / sillä mcoleMmasangmwihcl äuexijuö»
mnet. Auta meitä Imna«a «l.eidä!> wahpahta»
jam/ finun nmlts cninuantähde / warakda nm»
ta / ja anna meillecaicki meidän ninduu a.chexi / jch
-nnna meiUe sinunPnhänHenges armo / paraM
MeidänsynVistäelämätän / ftnmi
Christuxeu meidän HErra»» cauu u / A-uen.

monet m suuretcwa'. „u,.lin!st>id'ni/
tämän mailman päämies piru on wanus

gen suuren watlanminunyllyzeni / scn Mahdan;, !,i.

nä wamaine!' tunnusta. Mutta minä
Oracas Zsa/ eM sinä mhdoisu wapahla minua scn
wahingollisen ja häwittäjän wlhanuehul läsistH
sinunrackanPoicasmutta/ jocaiuust, -:- o,k.aila
rädelläe pm perkele häns cawalr.de! za wounalls
taUsa ei ole taitanutytidzeroottta/ eikä mitanpa,
hutta hänen tpköuänslöytä.. Sen jaman Po cas
cauttai jota ei ikänäns yhtäkän syndi tehiux olet/

. P HErm tee minua ivanhnrstaxl/AchHEr!a
jawapahda n»il»«a caitista mimm synne!!'täni/Nllh«'
testani ja häpiälnsist legoislanf/ nnnaMinulle pyhät
lahjas / «laina «nnullen yxi totinen usco / wahwä,

"toilvo japalalvg rackaus / miu mnös yxi cur.nialli'
"nen/ tonnelllncn >a lUnmslincn elämä. Al'-na nti»
lma myös cnlk,is hywis t»twois sinun luMallisenMhtos lälken päuväldä canra /">lisänd?ä/
wahnustua/ jaloppunasti nijsä pystiä, Amcn.

Sinäcaickein armollisin» HErm Cliri»
ste/ armahda sinuus Nnnun waiwaisen syl,di»sen päälleni/ ja cadzada minun puoleni siiiunlau«

peilla sillnilläs / Nljllcllins Pcmrin puoleen salisch
llldzadit/ wsca hän sinun tieldauyt eli/ za nijncnws

cadzoit
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wdzoit chndlfenwaimon puoleen / pöydän tykönä
ollcjasPyariseurcn hnonesa / jamöwärin puoleen

ristinhirsipunll päa!!ä/ ja anna minullensinun caic»
tein pnhimmän armös cautta / että minäPetarin
tansa/ «Mnun jyndiäni itkisin/ syndisen waunon
tansa sinun täydellisesi racasiaisin / ja ryöwärin
tansa sinun pnhiä c.lswotas taiwais ijanca,ckifest
catzKllsin/ Aluen.

Rucouxet Jumalanpöydäll menttes.
Mimäinen Pappi HErra lEsn Ehriste/ jocä
sinus taiwalisel Isälles puhtari

vhrixi nsitn hirsipuun pMcn meidän köyhäin syn-
edestä andanut olet / ja «n» ös lahjoititmeil'

le iluun pnhän ruumis ja callinweres että Meidän
nytä nautidzeman pidäis. Minä rucoilen sinuss
sinun tallinweres cautta / joca on meidän autuu-
dem corkein ia tallinpanti: Minärucoilen sinua
sinun suuren rackaudes täbden v jolla sinä »neitä
walwaisita sondisuä minratastanut olet / että sinä
omalla wereUas meitä synnilläni pelnyt olet. Op:<
ta ja neuwo minua mmn epäkelwotolnda palweljcl''
tus / »onga sinä sulasta armcstas / ilman lninlnr
ansiottani sinun waldacundascudzunut olet. Opeta
janeuwo Pyhan,He«Ms cautta tätä cor^ata?a py»
ha Salra>nentist'.c7.waljen cuntan/uston ia

nautldzcmau / sinä sen tahdot
nttlien k.lwollil!en on. Amm HErralEsu
ste sinun annos talitta/ minuntästä suuresta sulau-

puhua/ ulcoa/ lattscos
ttl:n waywana pvsyä / cuin sinulle», olistelwolli'
«en m.ninnllen tarpelliuen ijantaickisehen autu»
Ke«n Amtlu i'

O HErra
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IEm / cuinga suuren pelgon/ wapj.cansa meidän syndlm täh»

den / nyn M>ös cuinga suuren cunnian ia »itzyrydoy
cansa/ tule meidän rätä pyhäehtolistgpnä/ cusa
sinun weres ja lihas totisesta nautitan/ cusasmi
idze tytön caickein pyhäin Engelittes cansa / jasinä
idze setä pappi että elet. V H ERR 7l
cuca taita sitä nijn mahdollisesi nautita./ cuin pi-
däls / jos ett sinä caickiwaldias humala lKtdä sij.
hen mahdollisexi tee. Sentiedän minä »dMäiii/ja mahdan sinun edesäs totudetunnusta/etten miuH
minunsuurtein ja monein »yndein tähden/ ole mgl)»
dollinentätä pnhä Ehtollista nmititzenmn. Mut»
ta sen tiedän minätyllä totisesta sitä wastan / ufcon

sydämestäni / ja tunnustan
suunicansa / että sinä yxin.ins taidat minun tehdä
Men mahdollisexi ja lclwlloiftxi. Sinä cuin
hriuäns taidat puhtaxi tthdä sen cuin äitins
cohdusa rietaudes Gnnyt on / sinä joca suuresta

Miehen: Sen
man woimas ja hywydeslähden / rucoilen minä-
ua/ O hywälft/ ettäs»Unun tähän tekisit mah»iaina myös mumlle sinun pyhä armVv'/

ekä ininä mahduisin sen tygöoitian pelgon/ puh"
tai sydämen / synnincatmmjem elämäz, paramw»

luston cansa täydä. O HErra/anna mimmst neni silmät nähdä / että sinä täsä chrolijes st.A suloifudes ja lohdutoxescansa läjnäolet/
»,os sinun pyhätEngelis / jotta täsä Scuracun.
na°. natymättömäll muodolla nteitä ymbarins len»Mewät/ Amen.
/lXArmoja täylläns ja laupias HERm lEsu

/ uunä rucoiten sin,la caltesta sydä»
mcstanj^
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mestäni j ssnun pyhän werestautm / föngas ckinun
edeställi utwoswnodsstit/ jasencnutta minua
jällens lunastit/ Anna minullcn yxi oikia «Nurhelli.
nen ja catuwainen si)dän/ nijnusein cuinminä täyn
sinun EhtslisestyZö / nautidzemansijnä sinun to»
tiftn ruumis ja weres Sacrainentiä / jongasinä
meille suonut olet simmarmosjalaupiudeswitziri
merFixi m wahwisturexi., iaina nnnllllenarlnos/
eM minä mahdollisista jacaikencunuianjanKyry'
dencanfanlahdaifiukäydä samalEhtolisell/ jonga
sinä idze asettanut olct/ jakästenyt meidän sitä sinunsuzzren rackaudes merkixi »mitä wastan/ jacatkeran.

jahäpiällisen cuolelnas meidän syndim tah»
dcn «nuistoxi pitä/että me jocapäiwäsen tantta mei«
öän heickoudem lvahwistnisim jariettaudem pois«
pesisim.. iaina «ninulle sinun pyhä annos / että mi»
nun sydämeni mahdais tuta jaymmärtä sinun ole<
miscs täsä Sacramentis / cuiklga sinä sen cautta
ininuntygönUähenet / jaasuma siian minun tykö-
näni teet/ senpäälleni että Minä/Mrra/ <encal«i-
sesta sinun cunniastas taidaisin frdämcsiani iloita
jariemuita, i) sinä totinenWalkia/ cuin alatinm«
laiset / Opalalva rackaus jongusmvbs meille wai<
ivaisille si)ndisille ösotat/ V hywä jasilloinen lE'
su/sinä elämän leipä/ /oca meitä wirgotat/ ia ct
cuitengnn wähene/ etkä lopu/ locapänvä sinä nleit»
dä syöban / ja pysyt cuitcngincoconans jatäydelii
nen / PlKswalaise minun sydälneni / pohitä minua
smun astiatas/ tyhjennä imnua caikest pahubest / ia
tät)tä finun armollasi että minä mahdaisin nautita
jatygöni otta sinun pyhä ruumis jaweres minun
stelmii autuudexi/ ja nijn sinusta ja smusa elä / ia
wi),nem sitte sielun jaruumm tansi; sinun tygss

tulla/
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hygös tulla / jasen ijancaickisensewon jarcklhan si«nuntytönäslöytäiapitä/ Amen.

jjancatckinen ja laupias lu.
mala / minä waiwainen jaylön annettu snndi-

nen Ihminen olen cudzuttu japyyttv sinun pyhällen
)acorkiallen ehtoliselles / josasinä omanruumis ja
pyhän weresminullen la caitille ustowaisillesytztä
ja juotaarmollisesta walmistanntölct.Niln tunnu»
sianminä minuninyt yhdexi wiheliäisexi syndisexi/
joca en ole sitä wähindäkän sinun lah,jasmahdolli«
nen saaman. Cuitenginusconnlluätaydettisest/että
'sinä »ninun täsä teet ösallisexi sinun ruumistas ja
werestäs / jaannat sen »niuullen yhdexi wahwari ja
totiseximeMxi/ että sen pitäMen oleman / cum
sinä nmllen waitvaisille syndisille luwannut olet/
nimittäin / että meidän syndilnpitä andexiZnnetutvlenmn: Ia uscon wahwastailiUan epailemät/että
tälnäruumis cuin ininä nyt tygön otan/ Mfe sama
«oca minun edestäni cuolemahanulwos anuettuon/s ja tämä roeri oii st/ joca minunsiindeim edestäni
woswuodatettn dn: Nijn tiedän minä mnöe kyllä
hywin / että minä sangell epätelwotoin jamahdo-toin Ojhen olen / että sinä täwisit minun cattoni ala/se on /. tulisit »Uinunchdämeni. Mutta että minH
idzestanientaidäpare»Oiolla < engä myös woiv-
malla wäelläni tehdä minuani siihen sowcljaxi ml mahdollisen/nijn en taida minä muuta tehdä/ Mut«

' ta sen cuin sinä lästenptoletinimittäln/edzln sinulda
Nrmo/ apU ja svndein andexi saamista walnvan u»

, ston cansa. SeNtäkden tnlen myös / nn> ä nyt si«
nUn tygös/ ja sencaldaisel uscoll »a oran
sinun minun tygöni/.että Minuntotisesdlämän caut-
ta pitä saaman sen cuin sinä ulwosluwalmm olet/

Aa«a ihndeiri
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Mun audexi saamisen/ yhdentotisen lvanhMau»
den/ lohdutuxen murhellisel omaltunnolleni/wabwä
rauhan la wielä siue tulla sinun cansas yhdiste.
tyx. Minä luotan mnss minuni sen päällen / että
sirH woimalliset sanas annat nijp minun waiwai»
stn tähden täytetyxi tulla/ tuin muidengin syndi»
sten, Amen.

seon kyllä tosi/ etten minämahdollp
ole / että sinä täwisit minun kattoni ala/l«

tulisit nnnnn sydämeni ma,an. Mutta cuitengm
että »ninä nijn suuresta hätäynytolen/ etzimön sinul»
daarmo jaapu / jacaitest sydämestäni myös hala«
jan/ että minä mahdmsin autuaxi ja hutscaxi tul°
ja/ nijn tulen minä sinun tygös / mutta en yhden»
Zän mlmn uscalmen canfa / waan sen cuin sinä mi«
Mliie in kaikille syndisillenandanut olet / cosca sinä
meitä tälle ehtoliselle tudzut/ jcisencantta lupaac
meille syndein andexi saamisen / jos me muutoin
sinun pyhän ruumis ja wcres/ oikian usconjahy»
wän sydämencansa nautidjem jatygöm otam- O
racas HErra / minä olen wahwastn päällen / että
sinunpyhät sanas ja lupauxes owat todel: Sentäh»
den minämyös nyt ilolliftst / jahywsllä sydälnellä
sinun cansas käyn tälle Ehtoliselle/ syömän icrjuo«
nmn sitä ruinssi,nä luwannutolet. Tapahtuton
minulle sinun sanas lälkeu / 2lmen.
/AHErra lEsu Christe / Maristinpäällen mei>

dänsyndimtähdenpl'hänruumii'«aulitta/ ja
cal!?» weres wuodatetta annoit / jasiuä sinun cat«
Kran pljnas wahwarimuistoxt / sen sinun ruumis
jaweres pchäb Ehtollists jaellakästu / me waiwai»
set syndlftt / jotca nyt syndem andexi jäämisentäh«
den mwomme sinunEhtolljelles täyda / rucoilem

sinus
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sinua caikesssi)dämcst / anna meidän sinUnrmnnis
ja weree oitlas uscos nautita/ että «ne sinun
woinmstaja cuolemas ansiosta osallisexi tulifim/ ja
jjancaickisenelämän perisiln / Amen.
,1> HErra lEsu Christe / sinun totinenrmunW

joca»ninun edestäpi catteran cuolcman on tär«
sinyt/ sinunmysepyhä/ callis ja wintoin weresi
jolla minä ja lunastettu elm / iom
»nyös minun edestäni /ja caickeiu Minun lyndein»
puhdistuMi / wucdatettu on/ se minua nyt rawit»
con/ elättäkön/ warjelcen/ caickeinsyndeinanden
saamisen myös jacacon / jaijnncaickiseenelämään
wietön/ Amen. ~

~
.

HErralEsn Christe / IsänluMlan ijan«
caickinen Sana/ mailman wapahlajn/totinen

Jumala jaIhminen/ wapahda meya sinun xyhätt
ruuiuis j» weres cnutta/ caitista ylkldän jyneistäm/
ja uuta että me aina sinun tuhtos täyuäisitti
ja en ikänäns sinusta luowms / Amen.

Rncouxet jakijtom Klkcn HEr-
ran Ehtollism.

llyvannutolet/ jasinun ruumis jawcres (aut«
M/ jolka ,ninä nytnautjtzm/ oleniirlUsanwimal'
linen/ jaatnminuun caicki hywät halut ja ajato»
xet / cunmallistt puhet ja tawat. öie myös st.
nunfanallas/ SacramemilläsjaHengelläs nijl»
Minun tykönäni / että minä ijancalMest sinun»tytönäs pysyisin/ engä ikänäns sinustaAmm.

tijtän sinua HERralEsuCbrM si-suuren ja sanomattoman rackaudes täh-
Aasaij Vm
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den l ettäs ihmisen sitiän sinun pyhän cuolemas
cautta armollisesi lunastit/minärucoilen sinua nöy»
räst/ auta minua/ ettei sinun callis weres minun
waiwaisen syndisen tähden turhan olis wuodcttet-
tn / nlutta ettäs minun sieluni pnhälla ruumillas
rawidzisit/ ,a minun Hengenisinun werellätz wir«
womisit/ että minä sinunwnnosas/ ujcoft/ rac»
taudes / pelgös jalumalises elämäs päiwä päi«
lväldä caswalsin/ lisännyisin ja enänisin / ia niin
aina yxi jäsen sinun Christillises seuracunnasas oli»
stn/ Amen. .

/MHCrrä lEsu Christe anna meidän se puhtal-
la sydämellä pitä/ cuin «ne nyt suullam naulin-

net jäottanet olemma/että sinunruumis jaweres o»
lis lneilleiiancaickisexi amudexija awuxi/ A mm.-

HErra / tartucon seruulcks / jongaimnä nyt
liautidzini ja se weri/jonga minä nyt »öin / mi»

«lm sydälnelli jaomantulwoni / jalaina/et ei sichen
jäls nlMänsinnin pilckua ell saasiaisutta/ pyonga
sinun ruumis ja owättullet / 2lmen.

kijtän, sinun HErra lEsu Christe / ettcl si«
meitä sinuntotisel pyhälruulmllas ja we>

velläsrawinnutolet/ jasen cautta n«,tzs Meitä wech»
wistit/ että »neidan pitä saamänNe taiwalllfttta-
warat jaHengelliset tznwyvet/ jotcas pijnallas ja
cuolemallas meille» ansatta tahdoit. Olet myös
niiden cautta meidän heickoN ustom japallästynen
pmantundom wahwistanut. Me ruceilem sinua
wiM nytkin sydämestäni ettäs useon mutta mhdoi«
sitwitlä nytkin meisä asua/jaPohän Hengen canv
ta tawutta meidän ftdäulem yhten wtisellrackau»
ten Jumalan ja lähimäisen trgö / nijnmyösyhten
ChrisMsen/ Jumalisen j,asinulle telwollisenelä«

mähanl
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mähän/ senpäällel että mewijmein taivalsimme wa«
xahdetuxi tulla caitesta pahudesta / jä sltte sinun
tykönäs ijancaickisesa waldacunnasas asua/ ia,lum
lackamattijuä/ ylistä ja cunnioittasinua ja sinun
JM ja sitä Pnhä Henge. ijancaickffest n<j:» ijan»
kaickischen/ Amen.><x Sina caickein laupiain HErra lEm Chri.

ste/ ihmisten luoja jalunauaN/ syndynyt neid»
zestä Mariasta/ totinenJumala jaIhminen/ ,m
ruloilem sinua / ettässinun catteran piinas ja tlio.
lemas / ja sinun pyhänruumis ja callinweres woi'
mallai minä ,»yt waiwainen sinun
za asetuxes jalkennaminnutia wastan ottanut olen/

minun sielun uscohon/ toiwo»
hon/ jarackahmen/ wapchda myös minua taiti»
sta synneistä / , a auta että ,ne aina täyttä mahdat»sunme sinun tästys/ ja pysyä finusa ilman loppu»
mae / Amen.

Jumala jaarlnollinen Isä / me
sinuasangen nöyräsi ettäs sinun poicas

meidän HERram lEsuxen Christureu pyhän EH»
tollisen / olet me.llen waiwaisille hywäri lneidän
Seuracunnisam pidettä asettanut ja säännyt/ että
W sen cautta aina yuMärra ja muista taidaisim/
cuinga suuren armon ia rackauden sinä meitä wa-
stan osouanut olet / ja cuinga me etem hänen liha»
sians ja luistans l jahänenruumins jäsenet/ ni,n
että hän meisä/ jame hänesä ijancaickisest pysyi»
simme. Me rucoileill sinua kaitest siidämestäm/
auta ineitä/ että me tämän meidän ainoan wapah»
tajam Christuxen/ phdes oitias uscos alati »llah«daistm nautita la chgöln otta < että me myös sinun -

tunnosas ja wchelises rackaudes päiwä päiwaldä
> Aaaa iij c«s?



- casivaisime jawahwtstuisimme / että tämä rondoja.
rackaus / jonga mctäsä kestenäm pitänet ja toinen
toistam wastan nyt osottanet olem/wahwan olewan
meidän osottaisi-n/ nutä >ne täsä ehtvl-iisetz tunnustanet olen». O HErra hywästisiuna/
holho ja warjslemeitä/ w<llaij'esinuncasivosmei-
dän ylldzem/ jaanna mstllen sinunrauhas/ sinun
rackan Piiras lEmxen Christuxen cowan ja cat»,

ja cuolemantähden/. Alnen.
Kijtoxet jaRucouret cornilla Juhlilla.

Chnstuxen tutemiftst.
JumalamcasTalwallinen Isä/ mekij'

sinua sydälnestäm/ ylistam jac lnnioita,
, sinua ijancaickisest /ettäs meilleköyhille ihmisille/

jdtca synnin tähden cusleman ja pertelen wallan
alla joutunet eliminä i lähetit sinun ainocaifen
Paicas Cumngarl / joca on yxi wanhmscas Cu«
ningas / ja tahdsit saam meidän hänen catteran

v citvlemanscauttawapax meidän synneistäm/ wa«
pahta, »mitä cuolemastja caikest pahasi. Me ru,
-toileul!na sijs sinua / ettäs armollisesi meitä pyhäl-
iä Heugolläs hallitzisit/ walaisit ja johdattaisit/ et«
tä me sihen ainoa,» wanhurscan Cuningan ia wa«
pahtMu, turwnisimlne / ennnäpahendain meitäm
häneiltöyl ydrstätch jayxiteriaisudestans / nijncmn
m.nuna teke / uuma uscode« hänen päällens turwa-
lyest / ettame hänen caullnns ijancaickistst autuari
t!uc!l:nla / Anleu.

kVNnä ilstollmenluinala/ cuinga ltte taidam si<
nu.l ylGiläkä,, ajulla iäyd:llifest tijttä/ tämän

.'Ai laupiudes ja suuren.hywäntecos e<
desiä/

1096 Rucous Kirjaa



beftä/ettäs ainocaisenPoicas annoitlhmisexi tulla.
Sillä waicka me pyhäiil Engelitten wijsaudella/
ymmärryrellä ja wsimalla lahjotetut olisimme>a
jocainen jäsen meisä puhua taidais / niin en me
cuitengcm täydellisest stnua senedest kijttä taidais.
Silläse suuri rackaus/ jongasinärackan poil astu«

Lemisen jasyndnmismcautta/meillen osottanut olet/,
ylidze täy caiten meidänymmärryxeui jawoimanf

että sinunPoicas eiole ottanut pMens <3nge>
littenluolcho / mutta Ihmisten/ on tullut totisexi

syndynyt puhtasia neldzests ilman syn>
mtä / ia sitte tuin hän samas lihas meidän syndun
tähden cuoletettin / nijn hän suuren cunniancansa
ylösnousi kuolluista ja sen saman lihans nijncuw
nioitti,a corgotti / että hän sen wei canfans taiwa«
sen ijancaickiseentirckauteeni afcttcden sen f»nm oi-
tmlle lädelles / jasitte näiden cautta meidän hei"

, con liham ja werem / puhmri / eläwäxi / cuok»
mattomari jatelwollisexi tehnyttuleman taiwaiftn
stnun tygös / cuta sinunPoicas syndnnyttä neidze»
stäMariasta/ rottsia Jumalala ja Ihmistä tljt.
täwät »arucoilewat Engelit i jacaickitaiwanwoi»
mat pelkawät ia hämmästywät. Sentähden rucoi»
lenminä/ O hywä Isa/laina minullen sinun armos/
että minä sencaldaise suurerackaudesmiuna wasta
jollakinmuoto tuta taidai!m/ta siima sen edest kijttä/
cunnioilla,a ylistä ijancaickisehen / Amen.

kljräm sinua HErralumala Taiwallinen
"-"ltä sinun suuren armos jalaupiudes tähden/
ettäs ainocaistn Poicas mailman lähetit/ jaauueit
Zhilttisep. tulla / j» meitä hänen canttans jynm-
stä la cuolemast ärmoWest tchdoit
amm ja wapahta. Me rucojlemm» smua /

Aaaainj ylös'
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yl3swalaise »neitän si?dÄmem Pyhällä HengellaH
M meMdaistin olla kljtollisttstncaltaisenarmt>s
ja hywa.ltecos edestä /, jaNnusa lujasti tijnnirippua

. caikes hädä? ja»vastoin kaymises/ wahwista myös,
meitä caichinaisia tuskia iawaiwoja «nielelläm tär>
silnän/ että me niin sen sinun rackan Poicas lEsil»
xenChristuxen cautta ijancaickisest lvapaxi ja au«
tuaxi tuUsinz / finä joca elät jahallidzet yxi totinen
Jumala/ ynnä po>an jaPyhän Hengen cansa iM-
caickisthe>!/ Amen. ""

Khristuxen karsimistst.
Chriftus ou hawöittu meidän syndeim tähden.Ia meidän pahain teesin tähden hosuttu. ,

/A Laicklwaldias ijancaickinenlulnala / jocast'
suuresta rackaudestas mailmanijnracao

stit/ ems säästänyt sinun ainocaistä jac«ickiwal«
diasta Poiccms/ Nlutta plet hänen meidän murteinsiwdeimtähdenMtzanutMnattajawawatta/ syl«
jettä ja pilcatta / widzoitta ristin päällen
naulitta/ cuolttta ja haudatta / ja,muutoin hirlnul»
tisesta hänen cansans nmidä/ senpaallen että me hä«
nen carkeranuwlnMns japijnans cautta siitä ijan'
caickiststatähden unfaiOt olnn/wapahVetuvl tulisim/ja hänencänsimo stnjjanmiMhn autuuden sinun waldacnn«

, nasas perijM < Kmefty ia cunnioitettuolet sinä/
O TaiwMMVtä /, rämän sinun sanomattoman
laupmdes^äsMW.Hests. Minärucoilensiuna
caikesta fydäimstäui/ mäs annaisit minullen sinun
Pyhän Heng?s cautta taidon ja ymmärryxen oi«'
tein'ajatteleman? lnuistelenlan ja mielesäm pitä»
yM sinun rackan poicas meidän HErran lEsu«nnChrjstMnkipuja waiwa/pilcajaylöncadzetta/

pijna



jacMtlnata/ että mmun sydämeni jamieleni,
maybais ylösherätetyxi oikein kiittämän ja
cohtulisest cunnioitiaman sinua! sinun sanomatto»
man annos ia jaupiudesedest/ jongasinä minullm
jacaitillenlhmisillentasä asias armollisesta o!'ot«
tanut olet /, Saman sinun rackan
xen Ehristuxeu tähden i 2hnen.

Aickiwaldias ijäncaickinenJumala/ jocasinun
rackaudestas. ainocalsen poi«

' piexettä/ ristin»
naulitta ja surmatta. Suo meillen armollisesi/
jceca sinuanytrucoilemma / että me hänen pyhän
kipuns/ haawains jacuolcmans tähden/ jotta hän
meidän cdestäm tärsti i, olisim sinun armosas ja y«
stäwydesäs / jahänen callinwerens cautra tulisim
pestyxi nleidän svnneiskam ja caiktstapahudest/ että
me sinun asilmasiaxeskelpaisimme/ tg,mju taiwan.
waldacmmast/ jonga slMnPoical umllen cuole'
mans Ml,tta ansaimutton/ösaUisext tulisim/ 7lraen.'
/^CaickiwaldiasJumala /

lEsuxen Chnftuxen Itä / armahda sl»
nuas minun päällen». Sillä siimn
etecs minun syndini pllotesta,corkeiinanjawahwii>
man hinnan/ sinun rackanPoicas/ ja pidän hä«
nen ainoan walimieheni edestä /sinun ja mmun
waiwaisen syndisen wälillei / jongaruconxenräh«
den minä wahwasta luotan idzeni sinun laupiudes
ja armos päällen. OHErra/ »ninä uscon wah'
wast/ että sinä sinunrackanPoicas/ jota on yxi

' totinen luulala / olet lähettänyttänne / minun li<
hasani jaweresäni/ josa hän on kärsinyt caickinad',
senwaiwanjajydämellstnkiwun/ postelleu
misen/ Man janaurun/ ristin pijnan jacatterani

Aaaav c»P



fuolemä/jaonsecauttatahtonutlepnttZfinöwihas,
ja!nmuawa!wal!'.aw!id!MsowlM sinun cansas.
Scntähdcn O ruau- HER.-a ' c.,d;o sinun Poi«
tn<lpuplen/ jo>.a sinun on/ ia
ole minulle sinun palwelzalles armolllnen/ jonga
sinun Poicas callit, wemicc canla jällens lunasta-
nut
t.hden/ minunpjällem / »aäläplöncadzominua
sinunköyhä luondrcappalcitas. Cadzo sen uzcol-lifen vaimenen puolen / la ota annos ala nnnuq
töpha lammasi / ,onga h.m hartians päällä sinuu

candl, / Amen
»Ninä olen paljo paha mnnm syndeini

c.msa ansainnut/ »nufta paljo enämbi on sinunPolcas minullensinuld<l aisainnut: Suuri on mi-
nun waarydeni i muna paNo suurenchi on »ninun
wapalManiwanhurscalts.Sillä että sitä suin suu>
rembi ja cortiamb. Jumala onlim»istä/ niin paljo
wähembiouibi minunricoxeni, sinun laupinttas ia
yrmos »vastan. Sillä että mitä pahutta on Ibmi,-
nen nim suuresi japalw tehnnt/ jota JumalanPoi>
la/ jocaIhunjcxi on tullut/ ei ole lunastanllt/ ja jäl»

hywäxl toimittanut. j3li cuingataita cuole<
lnanwalda niln woinlallinen olla / ettei lu»nalau
ainoanpojancowaranMsius ristin päällä / taida
sencaldaista cuolemau woimatyhjäxi tehdä. Costa
sinä/ O HErra Jumala/nämät toinen toiftans wa-
stan asetMa nijn molcMat/stla meidän syndiln/että
Meidau wap«hmjam armon / wagan päälle la stet/

sinun suuriarttws/ mc dansylldlul cohtayUtz»
znvona jaylösnosta. Scntähvm Oracaslsä/an-
.jm mwullm auderinnnun iiindilu )artt?Mi/ sinun
, an Poicas sumcn tlwun ja corcau pljuantäh-
.y n/ Amen. Minä

lloa Rucous Kirja.
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KjtHn fimta racas Taiwallimn Isä/ cai.
minlln sydälnestäni/sinunrackanPoicas'

pyhän j« cMn weren edestä / jollgahänminun täh-
teni ulwoswuodattmntt on/ ja jollasinä nyt
meitä jocapaiwäwähwistat/ wirgotat/ rawitzet/py-
hitätja puhdistat sinun pyhäs fturacunnajaS / ja
Jumalisestaarmoftas teet osallisen. Minätijtän
myös sinilal sinun suuren sanomattomanrackaudes
edestä / ettäs meitä telwottomia njjn racastit / ettäs
meitä annollisest lällens lunastit / sinun ainocaisen
Pvicas/ sen yliMäisen papin/ walimlehen jauscolli»senpaimenenkautta/, jocaidzensnhde.ri uhrixi ul»
wosannoi / ja lamnlastens edestä Hengens cuole«
Maan pani / jocamnKs nyt istu sinun Mallarädel"
läo/ jarucoile meidän edestäm. MinärucoUenja
huudansinun tygös/ laupias j«totinen Jumala/ jo.
ca ihmisen sikeitäraeastat/ laina minulle sinun ar«
mos/että lninä sinua/Ylmä sinun Polcas ja sitähäHenge / caikesta sydämestäni mahdmsm tocapav,cas tijttä jaylistä ijancaickiseben / Amen.

Christe iMcaickistn lumM
/ minga sinä olet sinus uyn asendanutl

cuinga suurion sinunrackaudes jaarmos. Minä
olenwäärin tehnyt / ja finä sen edestärangaistan.
Minä slenrickonut/ mutta sinä sen edest widzatan»
Millä olen häpiän jalaitoxen matcan saattanntt
ja sinä nijden edest olet tiwun/ waiwan japijnan
«laheitetty. Minä olenollutylpiä jaröyckiä/

, sinä sitä wastan hiljainen ja nöyrä. NKnä olen
ollut cow«corlMinen / sinä cuuljaineu / ja «m-
-nm, cowaconvaisudeni tähden sinä rangaistiin.
Minä olen pahsis hunois ja haluisa syndiH
tehnyt / ja. finä sen edest «let ristiilhirf.

päM
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päällä tlwlettu. Minun HERran ja MMUH»Zumalan/ tilingapnä luinunikänänsnäitä
daansaitzeinan. QsinäcnnnianCumZgas/ cuinga
ikänäns minupitä sinua sencaldaisten hy-
wämtetois edestä. Silläeneitaida millän muoto
yhdengänlhlmsensiidänyltzeajatella / cumZasew
caldaiset suuret huwät tcgot pidäie ansaittaman ja
maxmamM. Ia että nyt en minä taida tändeli'
sestä sinua sencaldaistenhywämtekoitz edestä tjjttäl
sillä että sinun ansios ylidzetäy meidän woiman:
Oentähden/ O HErraxucöileu ia anon minä sinun
«suurenlaupiudes tähdet/tee ja luo mmuhun yxi
mstollinen ja Jumalala pellÄwäinen sydän / että

asti wahwanu'scon eansa minuni luottaisin / että minä ylitzen
caickia,sinuaracastaisin / eieeiminulle paidji sinila
yxitän kelpaisi/, elifuurna olisi,mutta että caicke
caj)pakt minun sinuy ehtos y mitän olisi
että minä myösMickianijtäjstca sinun mieldäs
wastanowat/wihaisin/ etten minä,yhdengän pääl»
len uscalustanipams / paidzi sinun joca minun ilo-
ni/ riemuni ja lohdutuxeni olet. Tlnna sinun ni<
mes olla minun sielun wzrgotuxena / jasinunpih
nas muisto minun siMyeni turwana jawahwisto<
xena. Annaarmojas/ että minä aina tstidaism
olla sinua wastan nöyrä ja cuuljamen. Awa
mimm convand / että ne ailia sinun sanas jatästys
mielellä!»cuulisit. Hallidze minun jäseneni/ että
ne alati tekisit/mitä sinMen olis telwollinen. War»
jele minlln sydämeni / ettei» minä pahatekolani Ael<
lais / nwtta mielelläni tunnustaisin. Minä ru»
collensinua/ miwm ainoata tolwottuaturwaaniisumu suuren annos ja cactcran clwleumntähden/

ettäs



sM minun snndini wriMeni anderi ammisit / ja
>lisit minullen awullinennnt ja ijancaickisehen/ A.

JEft, Christe piinattu,aristumaulit.
>l> tu meidäntäktem / autameitä pyhän Henges
mutta/ mä me pyhän pijnas/ ja mitäs sinä päiwa-
na/ coscassen ruulnillisen ala sinus an<
noir / kärsinyt olet < oikeintaidaisim muistella,/ «>««

telia/ ja sinua sen edest sydämestämki,ttä/ 2lmen.
SmH eläwän JumalanPoica / jocalueidän

, tähden puheella annoit, sinus fan-
gitta/sidotta la syljettä- Anna meillen armos/että
me Myös sinun pyhä» nimes !ä cunnias tähdcn/ tai-
taisimme wahwasta kärsiä cäickinaisen häpiän jä
ylöncadzen/ ja että me aina inielesälu pibaisunlne
smun pyhänpimas/ ni>nenä me-wizulelseldä osal»
lisexitulisim sinun A«'w.

lEju Chnste eläwän Jumalan Poic r / jocs
päiwäncoitMisPllaiuren etehen talutcttin/ja

' siellä HMn cowaa ja angarata duomioranssinun y.
lidzes odottamanPiti / jeca euiteiHin olcrdmmari
vlidzen caickein duomarimni m nmim duomivze»

Me rucoilemnia sinun nöyräst/mäs
meillen köyhille syndlsille awuxi )ä turlvarinnlsit/
etten me sinun wanhur!«can Vuomiös cdesduomit.
taisi ijancaickisin pijnän ja cuolcmUn/ mutta ase.

f tettaisin sinunulwoswallttuidenystawittessecaal»
taiwan waldacundaan / Amett:

Christe eläwän Jumalan Poica joca
nican mnilman lmmstoxcn tähden

ulnwswhdatettin sille pnicalle/ josassimpimattins jaristinhirsipuun päälle ripustettin: Mrucoilein
xsinua nöorast/ sinun pijnas ja cuolechas t> h.

den caick» meidän syndini poispylMt jNuiwossam«
. mut.
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inuttäistte ja sitt wijmeiscldä johdattaisit fiWijancaickifcen cunniaan / 2lnlen/
Christe elämän JumalanPoica/ joca

aican sinun wihollisildas ristin,
hirsipuun päällenri^lMnn/ ja siellä eticaljafapel
juotettin/ eoscas svdämestäs meidän autuuden jäl<

Me rucoilemma sinuanöyrästi/ ettaslnejdänsi)däln,emwalniistaisit/ että
he aina sinun pijnas jacuolemas jälten janoisit/pyr<
kisit ja ikäwöldzisit / ,njn että ine sinun pyhästä pij«
nastasainajanomsnmmuttaisim / ja sinun tatke.
rasta cuolemastas alati iloitsisin,/ nemmdzisiln jauscosa watzlvjstnisim/ Amen.

lEsu Christe eläwän JumalanPoica / sinä
ehto puolel päiwä ulwosojmuiden tät<

tein jacalliftctun pääncansa / zristinpuun päällä s>
nunHengesTaiw«llisenlsäs käsin ja haldun an«
noit/ ja nijn sinun cuolcmas awaimcl sen tijnilukitii,
Daradisin jällcns ylösawaisit. iaina myös meille
waiwalsille syndisillcsinlin anlios / että me wmnci-
sellä hcttelläm / sinuntäsis ja hucmas meidän sicl.a
llnnaisimme / janijnsinun tygös Parndisin ilon ja
ijancatckisen elanläntulisimi ?lmen.,

CHMe elämän lu>!lalun Poicn / joca
siite cuin sina Henges ylbnandanut

slwnstin pääldä maha ottttir./Ota mcildä waiwai<.
silda jyndlsiwäpoiv caicki meidän syndiln / zapahm
de/senpäDecUHmt,ilmau taitetta laitoxetta ia hä<
piättä Mahdalsilntulla sinun
descajwvnctihen/ Amen. -

Cbnsmxen Cuolemast.
/zVHErra lEjuChrlste eläwän Jumalan Poi»

sinun tattemn cuvlenms me asettamme
nyt



iiyt ja aina sinun cewan Man d'lomws ja meidän
Mum waihelle/ lijaitengin cuoleman cnasia 7 ojom
meillen armos jalaupiudes. 7lnna myös tämän
sinun waittolnan cuolemac tähden / »mun Seura»
cunnallösrauha jayxinttelisi)s/ meid >n Cunlngal»
lem onni jawoitto / meidän lvnldamxnabcm lakia
ja loweljas meno/meidän Ijammauilen caickinaine
wilza maastamcdMazawcdcstu/ pstäwil»
lem armo/ wainomiehillemsnnnitai.c^l,a hvwä
mieli: Ia meille waiwa isille syr.dniue miwanils
ja ijancalcklnen elälnä / Amen.

lEjuxenChrtsturen caikera pijna jci
McunmaAneu i,

hlsin lloon jataiwan waldaiulwäa» / Alllell.

ijancmckmen lgupias
~^^j,:ärtnolli«enlsä/ ettäm^löi h,^tchiid^etlh«
m,<ct Adamin lapset oliimna ftumin cautta t
mania ijaucaickifen cadotnren ala antterut / ja tm»
me ybtän neuwo tictsllet jollameitäpm ftjtä ulwos
nmettaman. Nlin smä smim sunomattvlllästa lä°.l«
pindestae/ ,a smun suuresta

' mistä racastiri ohtuleillenarnlollineu/sinun ainocaisen Polcas mcillen awuxi jatmwaxi/
smpäälle että hän cuolemans ja pimauö c
maxaman pidäip / mitä me synM tähden oum wel"I kapäätkärsimän/
lemast ja iiancaickisest cadonyest/ zonga ala «ne jöu-

, tunct okmma/ joita caickiHu» myös hywäj lä lahbo»
stans ssnun tästys jältiNontavdelllseftäulwo toi.
uuttanut. Sen saman Poicas olet sinä sitte luma.
lijm wounas cautta collnandeua päiwällä suuren



ltos Rucoils Kirja?
woiton iaeunniancansacuolluista nlösherattänui,
niincuin se mytzimahdotomoli/ että cuolcman pztihänen allanspitämän/ jrcaoli seijancaickinenelä'
mä. Me tiitäm sinm/ STaiwallinenljä/ si.nun sanomattoman armos ja hywäintecois edestä/jotca sinä
tanut olet. Ia rucoilemma sinua caitesta sydäme-
stäm / ettäs opetäisit meitä ymmärtämän sinunrackauttas meitä wastan / Min tundeman si.nun ratasta Poieas lEsusta Chrlstusta meidän
lvapahmjatain / ja wahwan usconcansaturwatahänen tygöns / että hän on meidän nl3snousemisem
jaelämam/ senpääl/ etteimeidän pidäis nätemän
eli maistaman cuolemäta ijancaickisest.. Ia ettäse ajallinen cuolema/ jonZa meidänruumin puolesi
kärsimänpitä/ woimans nijn mdotais./ .etteise enänlm meillen olis cuolema eli cadotus / muttä
lewellinenuni ja lepo/ ja yxiwäihetussijhenijnn.
taickisen tlänlähän/nijn että me mechdaisim wahwas
turwas la iloisen sydälnen cansa tääldä eritä < ja tie»
daisimme«neidämolelvan sinuN ulwokwalitut tap.
M jott» sinä ijancaickisen waldacundas siihen op
tian perimisencudzunut olet' jonga meidänyiiä sinä
canjas omistaman janautidzemaN pitä izantaicki.
sest. Saman sinun rackan Pouas lEsuxen Chri<fturen «neldänH3rram cautta / Ämen .

/l^Hylvä/ laupiasjaarmollinenHEßralEfil
.sinä jocu meidän syndim tähden olet

finus cuoleman alä andanm/ mutta «nejdan wan»
hurscaude tähden iällens cuolluista hlöslwsilut: Mi'
na rucoilen sinua sinun cunnialisen
tähden/ nlöe hera a minua sonnin jawäaryden hau»
dast/ ,» auta sinun armos c<lu«a l mä minäjoca.

paiwsi
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päiwä/ jalijaitenginwijmeiselläduomiolla/ coscä"
jocaidzencnoUuista ylösnouseman pilä / sinun ylös»
noustlnisestas osallisexi tulisin / Amen.

Wäm sinua HErralEsuChriste / ettäs
sinus päästäs lambuxi ,a teuraxi mei»

tänedestäm / ja tahdoislftnwutta auttaja päästä
meitä ftn hirmuisen ja mlman Pharaonin P«te«
len ta sistä/ oylldestä jäwallasta. Olet myös meitä
sinun cunntalisen ylösnouseMises cautta saattanut
silletiellen/joca meidän wiepi sijhen ulwosluwattun
Maahan / cuin on taiwan waldacundä / jos me
mllutoinsenpäatla pysymme. .Me rucöilem sinuasangen nöyräsi / anna ineidänsydämempMvä pai»
wäldä ylösnosta / ja uuten elämän wirtux tulla/
>ttä «ne sinua meidän päästäs lummastam usconcansa älati Msini/ ja sinun jältes aina iloisim ja
jänoisim. Pese myös meistä pois laupias lEsu
sinun callin weres cansa / pahuden ja wä<sryden
haisema hapatus/ ettämetötudesla puhtaudec- ss..
nun cuolemas jaylösnouscmises muistao jameidänpääsiäs Juhtainpita taidaisim/ että me sinun caut<
tas/ lasilttlnylösnousemises woimall/ wiimeiset'
lä paiwällacuölluistaylösnousisim/ ja sijtte sinun
tygös tulisiul sijhenulwosluwattun Isänmaahan/
tmwan waldacundan/ 2l>nen.

Sbrisiuxen taiwasen astumisest.
, Caickiwaldias ijancaickinen Jumala meidän

racas Taiwallinen Isiun/me olemma oppinet
sinun pyhistä sanoistasEvangeliumin opiftai zonga
me tllnnustanune,/ että sitte cuinsinunracas ai/lo»täinen Christus nwdän wapahta»
Ml/ oli sinun kästys jälten täsämailmaskaicki ul«

Bbbb wos-



»Mstoimittanutt mitä meidän tarwidzenmn pidäis
meidänaututtem/ nijn lnenihän jällenssinun tygös
taiwasens nijncuin yxi woiion HErra/ suurenkun-
niancansa/ ta otti ne jotcameitä fangina pidit/ fan»
gixi / istupi nyt sinun oitialla tädelläsyhden caldai>
ses woimas/corkiudes jacunnias sinun cansas/ ja<!l«
wosMalhmisillcnPyhänHengen lahjat. Meru-
coileiu sinna/anna meidän köyhäin syndisten/ nystä
lahjoista osallisexi tulla/ ettämemahdaisilnei sinuntunnoftsainacaswajalisändyä / oikein myöstun»
disimlue/ymmärräisintejatijnnipidäiMe elämän
sanat/ jottasinun Poicas lEsus Christus on meil-

' ten ilmoittanut jatiettäwäxi tehnyt- iohdutamyös
Hneitä/ SracasTaiwallinenlsä/ hänm awustans
jaturwastans/ niinettä hän lupauxens peräsi olis
meidän cansam aina mailman loppun asti / jafitte
johdattmsmeitä sinun tygös eaiwascn) josamei»
dän siitä saaman sen ijancaickisenelämän/Saumn
sinlin rackanPoicaS lEsiven Christuxen cautta/
2llnen.'

Sinäracas / suloinmia arntollinen HERra
lEsu Ehriste/joca yl.ösnousemises jälkencuol-

luista suuren eunnian jawoitbn cansa ylösastllir
taiwasen / jaistut sinun Isäs oitialla kädellä/ nijn.
ruin wäkewä Tuningas ja suuri HErra / wedä »ili»
nua tääldasi!u«l »a auta että minä taidaisin
seurata simtasijhenyancaickisencunntan / ja etten

'minä wäsi)ie n.gä suuttuis sinun tyg3s tulemasi/
«-ostus sanaF peräni lähetät / jasinä minun täälda
eroma tahdot. O HErra lEsu Cyristt minun
Jumalan ja minun elon / wedä mimla taaldä
seneläwän weden tygö / että minä sijtä juodasaisin/
jst sissi.' ijanmicktstlt clmM ?l,mn>

O HEr«

Rucous Kir^
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Chrjste / cmckiwaldian ijan»

' Mjn waiwainen / teollinen ja ylöncadplln ole
. taslmailmas / ttijm lim sinä ennen sin!!:i cuolenla«

, tas olit/ mutta asut nytylhäl taiwasi ja istur si°
nun Ifäsoikialtädelljaolet meidänylimäinen pap.
pimiyxiHErra jawald.nniesylidzencaickein cmn
»nailmason. Men,<-! Ann/ettäs lähs jäi-
sit lmiAÄnun PyhänHtllgesi 'jocamM:?slnull'p'äälles wahwistaisi. ?lnna myös n,
nscollistt opettajat jakoimelli set saarnamiehet / jc

, sinun pyhän Evangeliumis'oppi heidän cauttans
', meidän seasam Ettäs myös olet saanut

wallan ylivzen tailvan ja maan/ jatullut mcidän
> Cuningaxem / nijn warjele mytzs meldauClMin-
FamjaeMaldam/ ettähemielellänstundjsi

' heidänHErraxens jasinnnalans heitänöa:!
-ia auttaisit että sinun sanas heidän waldaczznna.

; sans mnan estet opetettaisin / ja että he m>M meitä
sinun palweljoitas / oiriail iain < tzywan curito>
xe»l jacohtulisnlrangajstoxen cansa niln edes stiso,i<
sit / että me ynnä heidän canftns'tämän elämänperäsi perisiln taiwan waldacunnan / ja siMsai,-
sim/enilon/ jongascaikillesinun uscowaisiW iU'

l wannut olet. HMdzi myös ja poiscarcota piru
K. ja hauen jästnens / sekä julmat Tmanmt / ettäK ivaärat opettajat / jotca beitäns sinua ja sinun

wastan aseltawat/ janW sinun wat>l dannldas täfä »naillnasa woinmltiststa warjelejft
j. hallidze / sijhen asti / ettäs caichi sinuu Mhanue-'-hes saat stlnm jalcais Ettäs invös olet mei«

danparas pappim/ jaylinnnäinenPispam / nijn
l tncoile sinun mnvalista IWlmidän «HMn, /että

Bbbbij !^z
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hän olis meillen armollinen ja laupias andexi <w
daisimeidän syndim/ hHnenn>ihans longa me mci'
dän monein syndein cansa ansainnet olemma pois-
heittäisi, jataicki rägmstoret ja wastoinkäymiset l)ä>
non pyhän tahtons jältenlicwittäis / elipoiftttais/
jacaickia mitä Me sielun ellruumin puolest tarwid»
zem/ sinun tähtes Meillen andaisi. Niin me sinua
ien edest nyt jaama tijtä»»» jaylistäm / Aluen.

Oyhasta Hengestä rucouxet
jakijtos sanat.

/ACaickiwaldias ijancaickinen ja laupias Iu«
rackan Poicas lEsuxen Christuxm meidänHEr«
ram lnpauxen ,a lijton iälten / annoit sen Pyhän
Hengen tulla Apostolitten ylitzzen tulisten tielden
nmodol/ jota heillen opetti caickinaisettielet/ että
heidän piti oleman söweljat käymän ulwoö taicken
maillnan / ja saarnaman Evangeliumit caikille
cansoil / nijncuin Christus sinun Poicas heilien
oli tästenyt / lotca myös heidän wircans saman
Pyhän Hengen awun cautta / owatnim edesseiso»
net jatäyttänyt/ että heidän änensä jaoppinsa on
cuulttu taikis maacunis haman mailman ären/nijn
että myös metintäsamaacunnasosallisexiolemma
tullet siltä opista/ cuinhe ilmoittanetowat.
tettyjacunnioitettuolesinä/ OTaiwallinenlsa/
täinän laupiudes ja caickcin muidenhywäintecois

" edestä. Iamerucoilemma sinua nöyräsi/ anna
meillensinun annos/ että niincmn sinun pyhät A»
poiolis» jane cuin sitä wirca owatheidän jälkensä
ylöspitänet/ owat sinun Henges cautta sijhen hal«

- litut ja autetut / nijn anna myös sainan Hengen
meitä
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meitä hallita/ että me sinun opisas japphis sanoi»sas / cuinhe meillensinun puolcstas owat ilmoitta'
net/ wahwanusconcansatijnnirippuisimme/ ja
Me nijden jälken»ueidan elämän, täyttäisim/ sinul»
set» kiltoxexi ja cunniari/ ja lmillsn ijancaickisexi
autuudexi/ sinunrackan Poicas lEsuxen
Ehristuxen meidän HErramcautta/ Amen.
<H)HERralEsuChriste caickiwaldianluMa«

ainoaPoica/ me rucoilcmma sinua ettäs
pyhansanascautta / andaisttmeillenPohänHen.geszs jocaineitä sinun hywän mieles jalken hallid»
zisjaylospidäis /

inkäiMisis wahwistais ja lohdutais/ ja sinun to«
tutes siihen öitian oppihin/ caickia walheita jawilli.
tyxiäwastqn/ armoUisesta johdattaisi senpaällen/
että n,e mahdaisillunewahwas uscos mlc,hu>liscsta
pysyärackaudes / lacaickinaisishywisätöifä!isän«
bya / ja nijn wahwan toiwoncautta sinun armos
päällen / saada sen ijancaickisen autuden taiwan
waldacunnas/ jongasmeillen sinun cuolemas can-sa ansainnut olet; joca elät ja hallldzetynnä
Isän ja Pyhän Hengen cansa ijailcaickisest nijn
ijancaickisen/ 2lmen.

taiwast-alas sinun
walteus/ Tuleköyhäin Isä/tule lahjain

andaia/ tule sieluntirckaus/ smä paras lohduttaja/
ja sielun hywä wieras/ suloinen nu)ös läuumtys/
työsä sinä olet lcpo / heldesä wirwotns jaittusa loh-
dutus/ O caickcin pyhin walteus / täytä sinun u«
stolllstes sydanden pohjat. Ilman sinun woima,
tas / ei ole yhtän toimitusta/ eitä mitän wiatoind.
Pese se cuinsaastaimnon/ castasecuincuiwaon/
paranna se cuin haavoitettu ön. Pehmitä st cmn

Bbbbiij , cowa
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cowa on/ llimitä fe cmntylma on/ caiöze st alin eM
Mon. Anna sinunuscolliftef/ jotcasi!nnlntmwä'.
lvctt.simm pyhät lahiab/ anna uscompahwistos/ ana
autuas loppu/ anna ilo lackanmt/ Auien.

PyhanFolminaisudcn tygö.
Eolttllnaisuus / yxi totinen Ininalai

meidän päälle,»/ caickiwaldiasijan,
caickinenMtäsittälnätöin Jumala/jollaci ole alcua
cli lyppua/ jonga päälle me uscom i jongame
myös yhdrxi colinmaiftldexi tuunusiamlne / ,a.col«
mcxl lHteydex!/ sinng ai,'.oata zmrnMemma / si<
lutcl M! cmmioitam / tijtän; jsi ylistän, simm suu»rcnrackautcsjahywäintecois edestä /Ms meitä
olet wapahtunm jaauttanut erhetyjren / willltyxen
jacpäuscon pimeydestä/ jasitte sinun armostasmei"
ta osallisen tchnyt. W>e ntcoilemma sinua si)dä,tte«
stäm? wahwista <a kijnmtä meitä sijyen sinun
Malisen arzyoos / että me caikis asiois täydellisesi
meitän; silUln lupttatsim / ja sinua sekä myötä että

cunnioittaisunja
racaftaisim/ Amen. . ,

.

Jumala/ jongamecol? '
mexi lnonostans/nmtta yhderiolcmlsisans cum«ioitam/tunnustam O syndynlätöinl-

sil/ jaPoicaIjästäsyudynyt/ japyhäHengt/ joca
Isästä >a pojasta ulwoskäyt/ mutta cuitenqw. nwle°
misa heisä elät, / O sinä pyhä jacanlatoiucolnunai'
suusi chickiwaldias Jumala/ joca meitä tyhjästä
loit / jq sime, l,in!tme oman syyn, cautta cahdutetu-
xitnlnn / olet ihmelisestä sinun laupiudes cautta ,
zällens meitä tiellen johdattanut. Anna sinunpyhä annos j «ta me. ser.caldaisten suurten ihy'
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wäinteeois edestä sinua sydämestäin tijttäisim ja
tunnioittaisim / ja sitte niitä sinun apus cautta
cohtullisesta nautitzisim. D sinä pyhä colminai»
suus/ sinun tygös minähuudan/ sinua minä ru-
koilen / enämm minuhun usco i rackausjawiwo:
Wua meidän sinunarmos cautta ustosa wahwana
pysyä/ että me stn cautta sinun armosawullasii-
hen ijancaickistn autuuten tulla taidaisim>ne / ja'
siclli näljdä sinun kircauttas < rucoilla sinun cor.
teuttas/ jamuiden ulwoswalittuitzen cansg ynuä
sqno - Cunnia olconIsän / jocameitä luonutolet/
cumna olconPojan / joca meitä lunastanut olet/
Allnia olconpyhän Hengen l jocameitä pyhittänyt
olet. Cunnia olcon sen pyhätt ja Mamattoman col'
minaisudsn/jonga woimalla ei yhtän loppu ole. Si«
mmolcon tijtos ja cunnia/ vliM i woima jaWäte.
wys ijancaickisehen/ Amem

Kijtoxet jarucouxet Engelitten
lmricluxest.

AAE tijtäm sinua HERra Jumala Taiwalli«
lsa / sinun sanonlattomanarmos edestä/

ettäs pyhät Engelis olet asettanut meitä wartioid»
zeman ja warjeleman perkelen pahoja juonia wa»
stan / ja rucoilemma sinua / ettäs meidän stM-
mem jamielenl Pyhällä Hengelläs nijn hallidzisitettä me sinun pelgosas aina pysyisimme! jaetten
me sinun mielMcoscanrickoisi / engä mitan sinun
wastan tekis / mutta caMsa mewä«i tustisam ja
hädisäm pidäisim stn ustalluxen / että sinun En»
gelis.meitä jaineidan eimiam wartioidzewat / nijn
ettei mmlma eli perkele meitä nlidzewoitta f eitH
wahingritta taidais.' Sillä nijncmn syndein

BbbhMi . ,' anbyi
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anderi saaininen ja se ijancaickinenelämä on lyeiH
AEsuxenChristuxen cautta luwattu/tnahdais nlyös
meidän ruumin / cuin meilläon sinun py«
Hain Engelltte° cauttawarjelluxijusuojelluxi tul°
la / meidän HERmn lEsuxenChrtstuxen caut>
ta /Amen.
/i> SlnH laupias ja annollinen Jumala / sinun

tistos/ cunma m «listös caickein sinun
hywainrecöis edestä / tuin sinä caickiwaldias. ja
armollinei! Jumala minulle sinun'köyhälle luon-
docavpalelles tehnyt la osottanut okt / jalijaiten-
gin/ että sinä lmnullen yhden«rmomaifenwartian
jawarjeliansinunpyhänEngclis andanut olet/ mi-
nua johdattaman/hallidzeman ja cmkesta pahudest
ja tuscast estälnän ja warjelenmn. ' Minä tunnu»
sian että minä waiwainen idzestäni nijn heicko ja
wollnatoinolen / että waicka minun puolellani sata
tuhatta ollsV nijn en mesijttäkän yhtä» perkelettä
oikein woisi wastan seiso. Mutta nyt ymmärrän
ja näen minä tdtistst/ että nunä pyhänEngclis a<
lvun / turwan jawarjeluxm cautta /, woin alickia
Hclwetin porteja ja pertelen woima wastan seiso/szn cdcstolcon smullenkijwcha cunnia ijancaickisest
nijn multaickisehen / Amen.

ijancaickinen jalaupiaslumala
HERran lEsuxcn Christnxen Isä/

taiwanja m an/ Engelitteni Ihmisten ja caickein
f -ppalteu luoja / «nekijtäm sinuasydämeftäm caic-
k.'in hywäintecoisedestä / cuin sinä cackitlen
Idlillstllc / ja cullekin meille» alust asti sittc cuin
»m ilinaa-i tu'.im / osottanut olet / jawielä nytkin/
panoa väiwäldä osoeat. Me tijtäin sinua mytzsi
O.acas taiwMnenlsä sinun suuren rackaudes e»

dcst
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Ptzst meitä wastä/ettes ainoastansole andanutmeil«
len sinunramsta Poicas lEjustaChristusta wäli»
miehexi/ wapahtajaxi ja / jasinun pyhä'
Henges lohduttajaxi/>mutta olet myös asettanut
sinun pyhät Engelis meillen palweljari ja war«
tiari/ jotca»ntitä/ ruumin jasielun puolesi/, meidän
Puolisiun/ lapscm japerhein/ cotöm ja cartanom/
hywydem ja tawaram/ meidän seuracundam/Kir«
tomjaSchoulum/ »ueibän Isänmaam ja walda»
fundam) Coco myös Christicunnsn synnistä/ per-
kele» japahain Engelitten juonista/ caikesta myös
wahingosta / tuscasta jawaarastakätkemän jacstä«män pidäii. Sitälähin tijtäm me »uyös sinuapyhä Isä / että sinäpyhäin EnMlittes awun ja hol.Heinisen mutta olet HUdzen mennen wuoden »var-
jellutmeitä / ni»n ettei perkele sinun sanaas japyhä
Evangeliumis oppia ole saanut meildä peisotta eli
turmella / eitä meidän Isänmaatam ja cotonltthäwitta/ ja caickiacukista ja peräti tyhjän tehdä/
mjntuin hän nnelelläns tahdois. Monda »nyös
muita sanomattomia hywlä töitä olet sinä sinunPyhäin Engelittescuutta meillen osottanut/ joim
en me ylöslukia eli ajatellataida / joiden, myösedest
me tijtäm / cunmottam jaylistäm sinuä ijancaicki«
sest i jarucoilemwielä nytkin sinua armollinen I»
sä/ sinunrackan Psicas lEsuxen Christuxen / sen
ylimmäisen Engelin Mickaelin tähden / jocasinun
cansaspäämies jahaldmon/ että sinä wielä nytkin
ylidzen tulewan wuoden ja caiken »lltldän iMai«
ca,n sinun pyhäin Engelures cautta / oinanlapau'
xes peräjt nmtä armollisesta suojelisit »a »varjelisit/
etteiperkele/ se wanha lohitärine taidais meitä ruu.
min jafielun / sodon jatawaran / j« initäsmeillen

Bbbbp anda-
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aildalltlt olet / milläkän «lusto mahingiotta jatur.

, mella.Warjele imM stnu pyhäinEngelittescauttas
«teidän
lifain/lapsclu ia sucucundam/ coco myös «mdän
sänmamn/ pahudest/ tttscast jahädästä/joihin
pahatEugtlltpirutmeitäi)yytäwätsi)si'ttt. Sido
HErral unmla pMelnvälwvillä cahleilla jaajeta
händä sn-u '.vonnallas/cttei hän sinii uMistes päA
le carcaisi ja nlöonostaisrijta/tora/murtza/sota/huo<i

,varc :i!ttn/ walheimjqpetoxia/eli muita lm»
Mullista wndcjä/ eisä znyos raju llmaa/ wahichol»lWttn«ljaM!pazpta/ir<chcn'a!siumta/uä'ckäwtto>
fia/tautea/za mmm wastotM.imisitä. iähctä nlyös
sillttn pyhätElWlisMNtä warnoldzeman / warje'
li'>z:c»n johdattaman / seuraman jahallidzeman mei»,
dsn huonesiun jataloisä/lneidäll asioisam /a tsisäni/meidän ajatuxisä ,anempoisa / meidän mattoisä ja
erisam/ maatM jq walwvisa/ terwe ja sairan ollesss/
ette, perkele Une pahain EngMttens tänsataitais
meitä.mi»äkäkaMscstä eli wahlngstatehdä/ ja

ineift! dä co, ta hitti tUlö.' ettämeidän pitätääldä
eliäman/1a siltä meitä tästä snMasi elämäst cudzuatahdot/ nijn anna sinun pyhät Engelis lneidän sielii
wasign otta / ja johdatta sitte taiwan waldacundan
2lhrahamin helman/ sinun tyg3s siihenijancaicki'sen elämän / cufa «ne sinua ynnä caickeiu ulwoswa,
littuidM pyhäis cänsa saist,n näbdä caswostamjn
castvohön/ zg sinua heidän cansans ylistä jatM
ijancaickiscstniju ijancaickisehen/ Amen.
Taloin/ja sijnä asuwaisten edestä.

i mtttäpyhöHEßra/ cäickiwaldiaslsä/
'! ja lähuä taiwasta sl«

nun
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, nun pyhä Engelisijoca lättis/ suojclis/warzelis/hol-
hois ja haUidzis caickia min M hlwnTs owat jH
majas asuwkt/ sinun rackanPsicas/ lEsuxen
Christuren cautta / <

MDzittelc HEn-a lailpms Jumalaannos mnsa
luaja / ja caicki wihollisen wäijytöxet hä-

nestä cuwas aja l sinun pyhätCngtlismeidänhän-sam aina oltsn,' jonameitä täsä asuwaisiarauhala
katkeron / silnnl lnyös lMvästlswttauxeS lneidän
päällem alantnlcon / sinun rackan Po^asi:c.

, locapaiwamenVTztcons.
cadzata

puoleni ja armahda minun päälleni/
ole myös nopia minuaauttaman / tttanunätänä' -

.päiwän ja tänä hetlentaidaisinruwem wältälnän
paha/ jatekemän hpwä/ ia mikäotollinen sinunA"
mäis edes olis/ anna minullen totinen/ oikla jawah«
wa usco/ sinun jasinun Peicas lEsuxcn ChrlstU'

- rcn Mllen/ ettäminä taidaisin sen tietä / tuta ,
jauscoa / että hän on minullen almtttu"wijsau.

'dexi wanhurscalldrxi/ pyhydexi/ lalunustoxexi/
jaettä hän on minunsowitmjani i lvälftnicheni < ja
edeswastajani/ iaina minullen ckrmM scurataZeni

/ hänen jälriäns/ laelä hänksanans jakästyns jälken.
Auta myösettä minä jocapäiwäcuoltttaisin lihal-
listtajatoxet/halutmhimotinöyryttäisinminuani

l'sinun edesäs/ jasitäristi jawastoinkävmistä/ cuinsinä minilnpäälleni panet i tärsisin ja hpwäxi ottai»
sin. Ia että minä Nlyös taidaisinracasta minun,

. lähimäistäni^nijncuinidzcni/ jatehdähänellphylväf
mzncuin Chriftu? minullentehnnton j jaettämmH
suzlrclla cartannstlla wältäisin nntä / jotta sinun

MlelM
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»metdäs wastanolisit O lEsu minun wapalM'
janija lunastalani/wahwista »ninuaPyhällä Hen-gelläs/ ja josminäkmftuxes lihan hflckoudest/ pcr«
f/elen yllytyxest / ja pahain Ihmisten haucutorest
johongunMndin langen /nijn autaHErra minua»'.opiastylös ,ällens/ älä salli/että minä sinuakiellän
jaylönannan» Anna myösarmos/ett.ä nnnä sinm;pyhän.ni,neswijmeisellä hetlelläni auxeni huudat-
sm/ ja panisin caiken minun turwani ja toiwoni
sinun cackerau'pijna< ja cuolcmas päätten / jonga
»ninä asetan nlinun syndeini ja sinu duomps walil«
le/ O.lEsu minä olen omas / sinun haldus minä
ännan mimmi jacaickl mitä minulla on / tänäpän
ja jocapäiwä/ armahda minun päälleni/ cuulemi'
nunrucouxeni/ tee minua autuaxi / jasama tästäsurtiasta alhosta taiwanwaldacundaan/Ämen.'

Toinen lEsuxennifnesta.
HmstKs lEsu,O mcaS lEsu!O lEsu Neid-V< zen Märiail Poica stäynäns armo la totutta/

lEsu / armahda sinuasmeidäupäällem/
sinun suuren laupiudes tähden / O sinä rackain
HErra lEsu / minä ruMlcn sinua sinun pyhän
lveres cautta / jonga sinä ristin hirsipuun päällä
meidän wanvaisten syndisten edestäni ulwoswuo-
datit / eitäs minun syndini anderi andaisit / ja cav>
ken wääryden nljlUlstapois ottaisit. Oracas HEr-
ra lEsu / joca minun loit / ja sinuntallilla werel-

lunastit/ alaanna minunhuckua la cadotctuxi
tulla. O hywä lEsu / ala unnun pahudeni anna
mimia turmella. Tunnusta »M sinun oinas on
minusa / jaotapois minusta caicki ne / joimet sinä
vlc nulmn luonut. O laupias lEsu / armahda

lnmun
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miunn päälleni / nijncauwan cuinarmon aitatäsis
on/ älä minuaanna häpiän ala tulla/sinun cowanja
oitianduonuosedes. Ia waickanuna sinun olteu«
des lälten/ jaminunrastasten syndelnjtähden / o»
len sen ijancaickisen cadotuxenanjainnt/ m,ncui<
tengin lyckän minä minuni nöyrällä ustalluxeliainVsen sinun cowan oikeudes edestä sinun sanomaltv».
manarmos ja tuttistelemattonian laupiudes ala/
toiwoden/ että sinä nijncuin hywä ja armollinenI<
sä minlln päälleni armahdat. Silla mitäs sijrä

. hyödyt / että ininä hucun / jamitä sinun sijtä yywä
on / että minä heiman ijancaickisen cadomren Hel«
wetintuleen.. O HErra ei ne cuollmt sinua tilta/
eitä yxitän jocn Helwenn on alasmenyiit. Sen<
tähden O laupias lEsu / armahda siuuas minun
waiwaisensyndisenpäälleni/ O matiaHErra/IE«su Ncidzestä Mariasta syndynyt/ wapahda
Ola>lpias / ristinnaulittu ineldanedestäm/
ole minulle waiwaiselle chnvistlle armollin?)» / ia
ota minua sinun walittuinystäwittes secc>n°, i)
lEsu päalles luot-
tawat/ armahda sinuas Minunpäälleni/ lammä
minun syndini andexi / O ZEsu Neidzen Marian
Poica/ anna minulle sinun armostas wijsaus/ rac.
taus/ puhtaus/ növruys jacaickinaisisnästoiutäy-
tnisis jawaiwoistarsilnys / että lninä sinusa »vah»wana pysyisin/sinuaracastaisin/sinusta terscaisin ia
iloidzisin/setä täällä/että taiwas iiancaickiftst' A.
Seumwat muutstmat Rucouxet muiden

. Ihmisten edest.
Saarnamiesten edesi./A Caickilvaldias ija»,caickinen Jumala«neidin

HErranlEsuxeu Christuxe Isä/sma joca idjs
mndqn



«ucidän olet kästenyt elomiestcn se oä/ uswllisteit
saarnamiesten jatoilmllistön opettaitteiredestä si»
sinuas rukoileman: Nijn lizcsijsrucoilemma sinun
mittainatoindalaupiuttas / ettäs lähettäisit «neil.

saarna«nichiä jawahwoi-l opetmita/
ja annaisit simln pyhät jaterwtllistt sanas heidän
ftdälnihins jasuihins/ nijn että he ilman erhetyst
japetosta opettaisit/ finnn kastysustollisest tonnit'
taisit/eitä saarnaisi mitä sinun sanaswastä olis?sen-päälle» ettäcosta me pyhän sanas cautta neuwotU'
xi ja opetetun tulisuu / taidaisimme sijtä tehdi
Mitä sinullen otollinen/ jaidze »neille tarpellinen
vlis. 7lnna HErm sinun pyhä Henges ja Juma-
linenwijsandes/ että sinun sanasotts aina n,eidän
ftasam/ caswais ja hedelmän tuottais: Ia että
sinun palweljas caiten rohtmden cansa/ saarmi'
sitjasanan julistaisit / että sinun pyhä ChnstMnen
Seuracundas sen cautta paremman tulis / ja
palwelis sinua wahwas uscos / ja sinun mnnosas
jlllastipyMjit/ lEschcn ChristureunteibänHEr«
ram cautta / Amen.

Esiwallan edestä.
AUlmMickinen/laupias Jumala/ Talwallinen

' että smäPyhän Hengen tantta oler täste«'
että rucouxet ja WoxetCuningasten jacaic.

tein Esiwaldain edestä pidettätnänpidms / nijnru«
cL.ilen.minä nyt sinua / sinun pyhän tästys ia lu.
pauxes.jälken / minun HErraui jaCuningani ede»
stä/ ,onga smä meille» yHdexj päämieheri ia hal«

' lidziaxi armollisesi andanut olet: Niln »nyös «il»
ZenEstlvaldainedest / >otca alimajses säädzis clä«

.

wät / ja owat Hänen CuningallisenHerraudens
ala uscon ja clmljajsudm cansa annetut. Huna

1120 , MlcousArD
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caitillen ynnä /,raca<Taiwasljnenlfa/ si.

nun cmnos / että he uscolliftit c uken abterudencansa heidÄn wircans edes seisoistt/uiln ctn he m,rä
hywiä, toimeltisestholhoisit jawarjelisi-:Ia vu om'tchtulissstaranzzaisisit mnuhteksit. Taititta hel»dänsydämens rauhaan / sowindoon y-
teen / ja että he caieisasiois Jumalista
ja htidun alimmstens paralta edzisirja cdcc; aut°
taisit, taina myös minullen la, mujllen ullinmsil'
len yxi cuuljainen ja nöyrä sydän heitä wast.:u/
senvä.U / että me caickinaisen lulnaliftlde» ja cun»
nialli/uden cansa / heidän allans lcwolliscst ia
rauhallisest elä saisimi lEsuxenChtistuxen nttidän
HErram cauttu/ 7lnlen.
Phtemen mcous SaarnaNiestm

ja EsiwaliM edcsi.
- Ihlnisten cadomsta/ muttKpilre-nin/ että hecaicki autuaxi / la silllmwtudestulOenusell tulisit.Wo rucoiltlnma sinun luumlistq HTRräuttaslEsnxcn Christien sinun ainpcai sen Peica s mei«,
dänHErramcuutta i ettäs sinun pyhatarulos alv
naijircaitilleChrisMsille opcttailleja saarnanne.
hille/ että he sinunpyhät ja stftl.z,t
ftarnaisit ja hedelmciilsest opettaisit. Mn zunösettäs sinun caickiwaldian woilnas aunm tchdoi--sit caickia nijtä jotm sinun pyhä saucis wiyawat/
seli wäärän opetuxen ja lvärlw'.U!an cansa sitH
wainowat/ wastanftiso/ jahciräylKnwallsta/ ja.
lsitte sinun totudcs tulidelllistn jimtla, iaum nu>öK
armollilien Jumala sinun Pnhä Henges >a lM«scaiMlen uijllen / jotm Slklas la

hallan säädysvwat/ että he hiMn jarauhaUijcstcz
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alimaisianshallidzisit/ pahantekiät rangaisisst/ja
lvijattomat warjelisit/sinun pyhän nimes wihamie-
hetylidzewosttaisit / lestctjaorwoilapsetholhoisit/
janijtä/ joillennijldä woimallistlda ja sangareilda
wäkiwalda ia wäärys on tehty/ heidän hädistäns
auttaisit/ jaheidän oikeis asioisans heitä warjelisit.
iaina «nyös «neillenalimlnaisille sinun arinos/etten
me idze duomwxem jacadoturexenl näitä sinun sää»
tyis wastan seisoisi/ mutta taitella nöyrydella jä
tohtullilelpalweluxel meidän Esiwallallem/ Pää<
miehillemjaedeswastaillenlcuuliaisetolisim/ sen» '
pääl/ että mecaickiyhdes siwiäs/ lewolises januh»
tettomas elämäs sinu armos rickavtta oitian uston
tantta tijttä /, ja sinua joca oletyxi totinen Jumala
jaHErra ylidzm caickeinHErrain täydellä sydä-
mellä caikes pyhydes japuhtäudes / tuin sinullen
Ikelwollinen olis! palwelisim/ Msuxen Christu-
ren meidän HErm,ncautta/ Amen.

Että me uscoft pysywaistt
,

olisim.
HErm lEsu Christe, sinä uscolli-

auttaja/ettäs meidänrucouxew olet cuullä
luwännut/ nijn rutoilen »ninä sinua caikest si)dä«
mest/ lisä jawahwista minun heicko uscon/ älä mi»
mm anna" epäileväisen olla / cosca sinun nimees
japyhä sanas wainomn: Mutta jos se htickoudest,'
tapahduis/ nijn cadzahda armollisesi minunpuole-
m/ nijncuins laupeilla silmilläs Petaringin puo-
len catzatit / ja lahjoita minulle totinen ja nöyrä
catumus minun syndeim tähden / älä salli että mi-
nä sinusta luowun waan ota minua weliexes la
cansaperillisexessinunwnldacundaas. OHErra

lEsu
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KEsit Christe lähetä, Pyhä Hin«
Ps/joca minua minun sydamesäni operais/mM
tuin slnlln pyhän äitis neitzen Marjan cansa ta»
j>ahdui/ joca jen tautta ustos wahwistttuxi tuli.
Suo minulle Pyhän Henges cautta
cuins hanellengin ia caitlile inuille walituille suo»
nut olet/ että min» yhden »ikian Chnstillisenuscon cautta nijn lujasti sinull cmsas yhdistetyxi

' tulisin/ että Ntinä pertelen woiulanja lnailmalli»sm cunnian/ heruman ja turhuden/ nijn myö<
taickinaisen maiunällisen häpiän ja lvastoinkäyltti»
sen HMijm jaylöncadzoifin/ja
mmi ajnsastculs sinun pyhän tahtos jällen täyt'täisin jaelAsin/ Amen.

Vlcosaewwäistett edestä.
Jumala jaarmolinen Isä/ me ru»

sinua eaitest sydämesi/ettäs annol>
lisest caickianiM auttaisit /jotta ustosia poislan^

, Zennet/eli siitä Chtistilisestopist jollakinmustoer.
hettynetowat/että he walaisturi tulisit/oikian

, tien jällens osaisit/ ja halun sinun iisncaickisenja
hxikertaisen rotudes perän sa:sit/ ja sitce ynnä
meidän ja caickein walittuin cansa/ haman lop>
pun asii wahwana pysyisit/ Simm rackan Poi«
taS lEsuxen Christien meidän Hsßram caut,
ta/ Aiwn.

Heicko uscoistentdest rucous.
/H^Minun caickeinrackaln Hsßram wazzah'

taiani lEm Christe/wca yxmans sinun In»
«nalisella woimallas tärmcn pään lnusertanut
let/ pertclen waldacunnan ;a wottca^ut/'
«ne rucoilemmasinua/ettäs meitä köyhiä /a heic<

Ccee h>



ZiueousKirja:1124
konscoisitaihmisitä / sen calwalaniatauhjanM'
kelen/ja hänen jäsenittenswiha/ julmuuttam wainö
wastan / joilla hän meitä sinun pyhistä sanoistaS

jaersittätahto / armollisesi warjelisit
jaauttaisit / niy< että me sinun pyhisä sanoisas ha»
«nan loppun asti/ peltanlät wastoin caickiaHelwe»
tinPorteja yhdesitotises jaoikiasopis / nijn myös
Christillistsuscoswahwanapysyisiln/ ja seisoivai»
set olisim/sinä jocaHMdzetlsän jaPphäftHengett
cansa/ijancaickiststanijn ijancmckisehen/Hmen.

Mmhelllsten ja waiwalloisten
edestä.

lsä ijancaickinen Jumala/ nmt»
surullisten ilo/jaheickoin wä«

fnvysianuatulla sinun castvos eteen caickein nizden
rucouret/ jottamurheisans/ waiwoisans/ jatusti»sans sinun tygös huocawat jahllutawat/ että he nij»
sä heidän tustisims ja wastointäymisisänssinulda
saisit Avun jahelpon / jasitte sydämestäns iloibzisit
ja sinua ijancaickisestkiiltäisit/ sinunrackanPoi»
caslEsuxenChristuren meidän HErram eautta/
3l»nen.

Perkelen kiusausta wastan.
rackain HErra lEsuChriste / caicki»

JumalanainoaPsjca / jocameidän
caickein lunastaja ja wapahtaia olet/ merucoilemo
ma sinua nöyrast tämänwiheMsen Ihlnisen täh»
den/ joca sinun ja caickeinmeidän wiha MlcheldälN <
pertcleld cowin waiwatan: Cadzo sljs armoUisest
hgnen suurta waiwans / ja cuule meidän rucou-
zem / tee hänen waiwallsinen tilans parcmmari/
wkhwista ia lohduta hsndä tasästlumtmjamesi

äl»
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älä händä hänen tustasans ylsnana/ ivaanparemin
opetahändätäjähänenta«aumUrmude'!anV/ »rch'wista händä totisen uscosn sinun paällev / warjtis
händä täjä hänen tyhmvdeläns/ ettei hän,ywlm»

, , mäldenächndmlnngeis. Anna hänelle totinenpa-
romws/ sinun pyhän weres mutta/ ,a sinunpyhän
cuolelnac cauttasnatä'händäaucuaxi/ auta myös
että häntärsiwällisest taluristi tärseis/ cmns hunenpäMns olet tulla zallnmt / ja ettähää tästä arnwl»
lisestautttuxitulis/ sinulle k,)toxexi / nlistöxexi/ <a

/ ftkä sinun Isalles Hengelle
«Pt/ )»ijancaickisest/ Wnen»
PybänHengtnwaicittexett edestä

ia armoVinenM/ auta ettei mi?uscon ole cuollut jahedelmätoin/ wacm elä»
wäinen ja lvaicuttawailien siitäracfaudest luin ml»
nulla caickijn sinun tästyihie su / echden tätä Chri-stitlises, cuutjaiMdes ja lumalises elämätz; wah»wistajaennänä/ O mcasM/ cmns
UllNlis alcanutolet / äläMinua sinun caswois edestpoisheitä/ älä myös Pyhä Hengei minutda poi<
som/ walaise/ahailibzeminua Pfihäuä HenZillässmuN suuren laupiudes tähden/ ani?u minulle simm
PeicaslEsuxeuChristuxen/ ansion a »na>on lah.dcnramwilinensydän/ priscota
siuxen callilla werellä / jatäytä Pnhälm H/ngM/
uscolla/ rackaudella/jataictinaizeUa hywgUä ai.
toilmfella/ A,nen.

Hpwan omantunnon edestä.
/lXRacas Taiwalllnen Isä, että mi«ä caH-

minun elinaicananj sinuun runvan <

Ccec j, j«
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ja sinun pyhä nimes /rucoilla tahdon/ nijn hallidze
minun omatundoni/ että minä sen aina cattest
wän)dest puhdasna pidäisin/ ia jos seiuhinuli<est
heickoudest saastuteturi tulis/ nim auta armolli.
sest/että seMan jawilpittemsncatumuxencaut-
ta lewollisexijouduisi Sinun Poicas lEjuxen
Chriftuxen meidän HErram cautta/ Amen.

Meidän ystawtttem edestä.
Jumala/M rackauden lahjat/Py»

Hengen ar«non cautta/ sinunuscMstes
fydämihin sisälwuodatit/ ja tahdot meitä toinen
toista,n chdämestäm racästaman/ ja testenäm y«
stäivät oleman/ Mc rucoilenuna sinua/ taiwuta-
<inun Pyhän Henges cautta meidälr tylmaja co-
wa sydämem rackauten / ystäwyten ja sowindon
caickein ihmisten cansal jetca sinun cuwas jälten
l«odut owat/ ja lijatengin jotca meille hywäsuo-
wat/ja meidän ystäwäm tähän saackaollttswat.
iaina myös heillen HERra sielun /jaruumin
weys/rauha ja onniheidän tsisänsja aiwoimxi»
sans/ ama myös sinun armos heillen/ että he si-
nua caikella woimalla racastaisit/ ja nijncuin si-
nulle kelwollinen olis/ täydellärackaudella ja hy<
ivällä nnelellä päättä/ja lähimäisiäns lnyös cai'
kesta sydämestäns nijncuin idze heitans / wielä nyv
ti» racasta/nijn että he caicki wijmein taidaisit
tulla yhdistetyxi sinun cansas/ josta caicki rackaus
uloetäy / Sinunrackan Poilas lEsuxenChrisiu»zcen meidän HErram cautta/ Amen.

Watnomtesten edestä.
lmnala / jocasi-

rackan Poicas lEsuxen EhristuM mei«
dän
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M HErram cantta / olet meit3 wihamiehiämgin
tästenyt rakastaman/ja nijllehywä tekemän ja mj.
pen edest n«coileman jotc» meitä wihawat / ni,«
jm nyt sinua rucoilemma/tttss armolisestcaickia
lneidän wainoitam cadtoisit/ anna heillen oikia
sanunus heidän pahudestans/ja syndeinsedeftsp'
dälnen kipu /.laina myös heille meille ia coco Chri»
sticunnalle / Jumalala pelkäwäinen/ ystäwällinen/
jarauhallinen jydän. Sinun rackanPoicaslZ-

! siyen Christuren meidänHErram cantta/ Amen.
linnala/ rauhanjarackauden ylöspjtM / Mma mitille

meidän wihamiehillemrauha ja totinen rackauS f
elrä Ke wihans ja c«teudens.meitä wastan pois»
Keittäylt/ meitä sydämistäns ratassaisit/ jaystä»
wyttä meidän cansam pidäisit 7!nna nlyöo caic.
ti heidän ftMins andexi / hcidäu wihastans ja
wänMeststns wsimalisest «neitä päästä / Ia iss
5i he tahdo pcchudestans / ja nuitä wainomasta la»
cam/nijn sinä idze HErra heitä rangaise/ costa
ja aseta/ SinunrackanPoicaslEsuxenChri»
stuxen lneidän HErramtähdm/ Amen.

Nucouxee moninatsten sielun ja
ruumin tarwetten cdcstä.

Syndem andext saamisesi.
lunmla ja armollinen Isä/ minH

waiwainen olen alati ja«nonella mnoto perke.
len/ nmlllnan ia oman lihani haucmoxen jälkeä
työlläni/puhellani ja ajatuxellani syndiä tehnyt/
ja finun/ M lähimäisttl mielen usein rickonuti ja

>;, tiedän että perkele stmahben canda minun pääue»
M /M pyytä mjmm eadon,xen / lattkiroile minua /

Lccc iij omatun»
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omatundSni tunnusta jaOdämenitodista sen / että
minä olen ollucccwacorw«ineni/q cauZia finua wa«
stani joc« lninun Ismi olet/ ,ongfi nneldä eiyhden-
gänpidäis rickoman. jos sinä t<chdoi«sit minua oitlildcn eteen wetä / nijn ininä izancalcki'sen pchian /a ra,'.gaistoxen ansalnut olen.Eltä myös
linnun oma waktlij ;a woiman/ tlttsn ,awitsni/
NtVoin,a työni/ cmn mmä tehnyt olen i eli wakvar
ja minä lapsudcstansoleneärsinytl taida
wapahta minua stnun wihastasldnomiostas jarcm-

/ stn lvähimmängän synnin edest / cuin
minä tehnyt Sfnrähden pakenen minä sinunsurren armos ja icmpwdes tygö/ larucoilen meidän
HEcran lEmxen Chriftwen tähden/ jota meidän
sylwim edrsta tackeran pimau on kärsinyt/ jawijat'

»verens u.oswuodattanutiettäs olisit mmulls
ar,nd!lyle!i/ c,ldzutaiftc minun päälleni / unhotaisit
poi.c wäärydenl/ )a si)ndini ande) i andaiftt/ nimcuin
sinä Myös monen muidmgm symnsten olet
tehnyt/ hackdze myöck nunna pyhällä Hengellus/
ett - minä tältälähin syndiärupeisin cartanlan / si>
nui, jalmimn lahinläistäni racastamatt/ lumali.
sest/ cnuniullistst ja siiviäst sinun tahtosjälten elä.män/ Sunla» stn in rackan Poicas lEsuxenEhn»stnxnl meidän HErram mutta / Unten.
ARmchss HERra sinuas «neidcm päällem / ja >M.ile°dä i s/ndiin armoilisest andexi anna,jtl waic«.ka mechän / s -ii, lackalnat wndiä teem i tulis lnyss
qlan piM ll ra'.gaistusta rärsia/ nijn cuitengul
«ne nsyrästlr«<oilelN!na / eltäs sen jjancaickisenca«. ,

, zonga me ansainnet olenlma /

!

, lgcka.! mtldän HEr«
lan:c>.uiM,Amnt. ManuiM
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Manassen Kucsus.^
meidän Isäim/ Abraha,

lsaachinia jaheiden ivanhur,.
scan sie,mnens lunmia / jocataiwanjaiman/ ja
caickj mitä nijMon/ tehllyt olet/ jaolet «neren iijnit<
tänyttästylläi/ jasywydeu peittänyt/ sinun hir,nui«sen jacunluisan nimes cunniari/ eitä jocalnenhänt»
mästyissinunedesäs/ja peltäis sinun suurmwoi'»naas: viillä MM wihas »n sangenrascas / jolla
sinä uhcatsyndisitä/ mutta st lanpius ionga sinä lu«
päti onmäräMn jatnMnl.ltoin. GM siMHGr>
tacaickeincorteincoco maan pijrin päällä olttkär,
fiwämenja sangen arlnollmenZ-za et mitlelläithlni'
siärangaise/ jaoletsinun hywvdcstäs luwnnnutca«
tmnniensyndeinandexisaanusexi. ANutta ettäsinä
olet wanhurscasteu lulnala/nijnet sinä olet pannut
catumusta wanhurscalleAbrahan'.i!!e / Isnächille,
jaJacobille / jotta ei sinua wastan synytätehnets
mutta minä olen syndiä tehnyt /, jamitiun syndiäm
pn enälnbi cuin sanda «neresä/ joillaminä olen sinun
wihaan lchoittalntt. Sentähden notkistan niinä
nytnlmunsndältttni pollet jarucoileu HERrasi-
nulba Ach luinäolen syndul tehnyt/
tosin mincl olen syndiä tehnyt / ia sinä tunnet minun
pahattani/ minä putoilen japarguu/ anna minulle
andcxi / O HErra auyexi anna lninulle / älä anna
«limm mnum jynnisäm huckuaja älä annarangai«
stusta hancaickiststa «nuun päälläni olla: Waan
auta minua epMlwotoinda sinun su>'.r? laupiudes
tehden nijn minäcaicktnanlinu elillaicanani sinua
tijtän: Sillä sinua kijttäwät cmckl tanoan so<a<
jouck</ ja sinua pitävlisscuäm
Mmmctiftst/ A.ncn/

~^^^^



Jumalan armon edestä»
HERra armoltinen Isä/ arz

nada sinuas meidän waiwaisten päällem si«
pun Nl!t?en arms«l tHdm / jongas Mllen lE.sures ofttit. Sillä M meidän
pahndem Mdm/ tohdi tulia stmm «iM / eikä o.
?e weiN inMinemidalstmmeitäm edesäs p,chd)«
sta/ c'igl myös tlcdä/ cuhunga me pakemsim ja
kätkistm / «M sinä meitä löydäjfi/Ia
jos mc sinusta pois luswummc/ nizn pahus mcl»
tä wastan otm. S«Mhden ei meille wai-
roaMle ;hnd'>si!!m yhtän muuta nemvo / mutta
että me ndyryden Ansa Nllem tygss / alwden si,

' Mlda arinoq. ja yftäwyttä/ nijn me waiwaistt
wihan lapstt r: ioilnn sinua /, Christuxen rackan
Pozcas pchuan cnllleman tähden / ettäs armon
ja lanpiuden ttbtstt meidän cansam/ ja sinuasav
na pßllem annahdaisitj sinäpä lanpindtn lähds
ja annon Isä olet/ sinun myssarmos/ ylidzekäy
ka An mailltta» synnit/ stntähden armada mei-
dän päällem/ O lanpias Isä /lEsuM Ehristlft
xen rackan Poicas eautta / Amck.
Rucsw j cuä ja wastbin-

käymisen alla, kZrsiwäustt oljsun.
lEsy Chrlste/ joca smun opetus.

teit rrtzkiaxll ja wahwaximielsllänstäv-siinän wainoa la caickjnaisi wailoinkäymisitä tä«
sä mailnpsa i la 01/t sanonnt ja luwmmut heille i

ne pchäis ja äNft ylitzekävmZn / nmt»
täydellscu ia i;m»caicklstn ilon sen»

icahdmMe/, lmnlnvninalstenwaiwain
DoiMymiDn.M olm» deiteN)t/ nttoilcm

tW RucousKirjHl
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sinua si)dälftestäl«/ ettäs meillen armos lamaisit/
jaPyhän Hengcs cansa meidän fyd.> mem ni,n hab
lldMt/etta lne hMvällamiclel!äcaickin«isetw«i«
wcu / wanwt jawastoinkäyznistt/ cuinstäsi' hä. jys
mailmas annat meidän päällem tulla < meille ttu»sauxex cuitengin meidän hywäremi kärsistln/ ja
caicki mitä «neidän cansan? tahdot tehdä olti>nwa«
sioin eli «nytztä/ hylväxi otta/ mmeua mecaickeinnäiden murhein ja wqiwain perästä sinun apus
sautta/ taidaisinl tulla smun tygss/ijancaickism
ilson taiwan waidacundaani Amem
Uucous jolla meristin alla meitäm

Jumalan haldun annammH.

köyhä ylenannettuWdmen luoutmap»
palei annan idzenj nyt jg aing sinun laupian
warjeluxes ja fwjMMäla sielunfa ruumin pno»
jest/ ja sinun kssittämDömän iähd>ilrucoltm »ninä sinuascttäs minua
tesit uckllla wapazi /si >-: ja ,cai«
ftn mailman cnllin wcres car. inutolct.
O minun Jumalani/ sinua Mina ruMen nöyrD/
cuule minua nrmvUsest/ja aura minua caickista
nlinun lMHäni ja tuskastani/ sinun
pMn nimes kijtoseri ja cuuniaxi/ Amen.

caickiwaldias Jumala/smH joca tyllZ
cumga meidän näkywäistt/ ja näty«

mättbmät Mhamiehem alati wa!»vowat/ ja ajat<
telewar cuinga heidän pidäis meillen wahingotä
tekemän /sinä n«)ss kyllä ticdät/ cuingaheickoomi
bimeidän liham / jongas idze luonut olet. Se:.?tähden annaulme nmdän ceconans sinun haldug

Eccc v ,/^



jahuonlasssinun murhes/ suojeluxes/ warjeluxes ja
tuxes ala/ Pidä meitäHERfa sinun armos

siipem alla / euen »m ijancaickisesta cuolemas nUc«
kuisl/ ja cadotuzen tulisi / watista »teidän sydämem
sulnät/sen taiwallisenauringonpaisten cansa/ se oni
sinun jauashimoon/ja iloisen haluun y»
Osherätä/. Pidä meitä ainaraitina/ jatee caickijit
töii mmeitäwalpaxi/ nopiaxi/wickeläxijawiisarii
nijn etteil me mitän tekisi eli elem ottaisi cuintai-
daisyllä sinun mieldäs wastan/ja tulisi meidän ldze
jarlstiweljeim wahingoxi / wahwista myös meidän
sydämem pyhällä Hengclläs / etten me yhdengän su»
run/ waiwan ja wasMMymissn tähden sinusta

jasinua wastan napisisi/ mutta caicki
Hywäri ottajstm/ ja sinua sekä myötä että wastoin»
käymisen edestä lMäisim jaylistäisiin/ sillä sinä M<
näns olet hpwä/ laupias jaarmoja täynäns/ Amen.

Rauhan edestä»
/AEaickiwaldias Isä , tjancaickinen lumalai

Cuningas/ja taiwan,a maanHEr«
ra / joca sinun Henges cautta caicki Hallidzet/
,a sinun caicki asetat ja hy»
win toimitat. Sinä oletrauhan Jumala< jolda
caicki yximielisys / rauha ja sowinds tule / Ms
ucoilennna sinua lEsuren Christien meidän
)Erra<u mutta / cttäs andexi annaisit meidän syn-

ia puhatekom / ja sijtte armollisesta lainkisit
Nlcillen vrilnitlisrden j wahwanfowinnon
waisc::rcuchan/ että mesimmpelgosjawapistoxes
palwiiisin: ia alati tijitäisim ja cunnioittaisin, st<
nun nilnees / lEstyen EhristuM meidän
HErmm cautta/ Aunn.

5> 6<s?»^
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/tXHErm lunmla/ "jolda hywät ajatoret/ pyhät >
/ oMat neuwötjawanhm,cat työt tule»

lvat/ anna simm palweyoillesjalapsilles serauha/
jota ei mailma heUK andataida / nijn että meldänjydämem olisit aina flmm pyhän Wys alaannetut/
jawihamieste pelco nim pois otetuxi tulisi! että mei»

ban aicam mahdaisi sinut» warjeluxesalla rauhat»
'linen jalewoÄintll olla' lEsuxell Christuren sinun
rackanpoicaslneidän HErram cautta / 2lmen.

meitä HERra calckiwaldiasJumalalanpiaslsä/cackzia sielun jaruumin wara«
sta< sinun ainocaistn catterau pijnan ja cuo»
lemantähden/ A«na myis armollisesta meillenter-
,wey^! sowindo jara?lha / että sinunpeltämät sinuapalwelist rauhas/costa»
taickinaisetwastointaymiset/ rijdat jaerlpuranu,,
det tutisit estetyxi/ sinun rackan Poicas lEsuren
Lhristuxen meidän HErram calltta/ 7lm?n.

WlhMsiawastM sodan
aicana.

eläwätäj caickiwaldiasttt/ iiancaickistch
, / >neidänHErranlCiuxenChri'stllxen Isä / calckein cappalben luoja!ahallidziatai
ynnä sinun Poicas lEsusta Christusta meidän
HErram/ jaPyhäHeugemeauremhuudam/ ar-
mahda sinuas meidän pääuemi sensinun poicas le.suren Cyristuxen Mden: Sillä me olemma ollet
lyndiset/ pahaneltlftt/ jumalatta,
mml mc olemaMonetsinun mielet jakästys ylidze
kayuec/ja ntjn wihoittanet sinun ineitäwastan/nijw
tuin menaem jaymarräm nijstä ranqaistuxist/ joil-
la sinä totteteiWttoima lapsias/rangazstt, kuin sivat
M,

'
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ruttotaudit/ja nulut sairaudet/ näM jaktzybyH
sota »a mppclus. N'lncuin nytkin onmlitäwa.
stan asettanut yxi ylptä cansa/ joca uscal.
da paljouyens/Mga wMvaldajawääryttäwa.
stau meidän esiwaldam ou waadittu simm
lästys jältenhänen cilamatsians warjtzlclnan. Sen.tähden/O,laupias.Jumala/ callistq corwasja'
cuuiel awa silmäs ja ncks: SlNä meidän wiha.
»niehem pnytäwät Nleltä cadotta la hälyittä/ älä
MtitähM/mcaS tiancmckssest Aotemast w»
pahtunut okt/ cuule »neidäl'. rucouxem / ja
ja aruzaboa ftnuas meidänpäälleur. O
mala/ cuule meits/ O HERRA/ ole meil»
le amwllinen / anna meidän syydlm an»
dexi/ warjele ja hallidze meidän Esyvaldam/st»
nm, Pyhän nimcs kitvxexi ja ynmaxi/ holho ja
suojele mcitä jameidäll macundam/ jota lviha»
miehet häwiM/ ja peräti alans saada tahtowat.iahetä ml?öö sen sotawäen tvgö/joc.l tämän maa»
cunnan ftti/simmPyhä Engelis / joca sekä
heitä että meitä wanelis/caM waarast/jawa>
hl>lg?st Mmlä ineidäli lnurhem iloxi / että merau«
hao jaystäwydes toinen toift»nn;e cansa elä saisim/
ja nljn sinua caickma meidän elinaicanam kijttai'
sim j»culmioittastm. O HErra / joca caicklnoi'ses häbäs autta taldat / cuule nuitä armollistst/
Smunrackan PoicasmlldänHEßram tähden/
Amen^

Sotan wenewaisten rucous
Caicknvaldias Jumala» sotawäen Cuninga«
joca cgutta cuhungm maacundan

M sod>m.llä vauhan,tolnut«t» Sinä Ma myös

XucousKirja^



Me Mhgiselle/nuorukaiselle/ asettomatte jatai*
tamattomallc DavidM/iomei sodan en»singänollut tottunut annoit; setä jydämöeriä»väen
rolMst sitä julma Göllachilingotlanspmfta-
ta / mahan lnödä ia Hoitta.. Sinä HErra kyllä -

tltdät/ jos tämä sota/ johonEsllvaldaon nyt mei-dän asettailUt/ jonZunhädän elimuun sMn syyn
tähden on eteen otettu/ sentähdenrucoilemlna me
sinua / ole täjä södas meidän auttajam m paras

> neuwonandajam. Lähetä myössinunEngelisnltt-
däntygöm/ joca meitä joldattms/ scura,özamei«
dän edestäm sotis / caitest lnyM Waarastia h.cdästftelunjaruumin puolest lmilä Ma.iäis <a pela»
siaizl. Mutta ylidzen eaickiaruco.lenllna me sinua/
iViholliKnsydämltu k?äl',dän:au/ söwmdem jlarau»
ha pytäman/ettcichdcngän ihutisenwiatomweriwu chatetais / p<cha Hel»gi
perkele Asia tahdM- Eli lo«ei he t«>chml päinsl.'
la tahdo/mjn anna heibaii paälleW äkillinen pelko
tullaietteiinondahuckuis/ lyöiäisjafurlnattais/

' jaettä nuhttttomat/joilla oikeus on jotcasidze par«
haintiedät/ saisit meuestyxen ja lvoiron.Ia waickameidän puolellamme wäächsolis/ «AM cnite<s.
gan meitä / hvwä M / ivlholistenkäsijn hyllä/ mut*
ta auta / warjele ia sojelemntä /ja caicki tälnän so»
daumenot yywin tointita /että fille pian hywä lop«
putulis/ jcime sitte toinentoistmmetansa ranhas
tlä saisim/ jasinua 'ijancaickijesta vlistäisimme
Anten.

Esiwattcm Nuceus.
lsäni Imnala/ >a caikcn laupiudm
/ smäjpA calckisanallaetehnpt/ 1» ,h.

, miftn
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inistll sinun wnsaubellas olet/ että hätihasljdzecaickillwnds cappalet/ jotcasinulda luedut
v'?mt: Että hän mailina haUidzie cunnjaUajawan'
h-erstaudella/ jaduonudzzsotkialla sydämellä. Iln«
na lMnllllewijsautta/ joca on jocapaitakfinun istui-»nes ymbänlläi jaälä hpljä minua siMlastes seast:Siliä minä olen sinun palweljas l ja stuun pi cas
Potra heicko ihminen/ jocaeicauwanelä/ zollaon
lvshg yullftärryst sinun laisas jn oitludesas: Ia >

josjocuwieläihmistenlapsist olisländellnen/ niin
ei hän minln m,ixa josei hänellä 010 sitäwyjautta
Mlc, sinulda tule/ lähetä shs hcinbcl alas sinun pyhö,
sie, unwastael/ ja sinun cunnias lstmmelda i lähetä
hälM/ että hä«elis minunnNnäni/ ja työtä te-
ki? liiinuntansani / ymmärraisin / mikä
fmulle on / sillä ha»l tietä ylmnar-
tä stn: I« aniia hänen talutta minua minuntöi»
sänitoimMesi/ za warlella minuahäiien woima-sans. NljN lnmun cyömtulewat sinulle etollisexi/
ja nijn m«ä duoundzen sinun Cetnsas oikelMAmcm

Alammaistenßucous
/Mlickiwaldias Mntaickinen luMKla meidäll
«^HErranlEsurenChristm enHa / mermoi'
lemma sinua sen janmn smun rackanPoicas täh-
den/ armollijest meMn maacunnasiun;a cnu-

> isamrauhalnsen, ChnWlsenja
H.Ni:nnen tatiza^sit/ wqrjtle/ laupias Jumala/mep
däu Cz-rjstillilM-Esiwaldam/ja haUidze häudnPy»
M. Hengellis, cttäHäneuelämänsjahallituxens/'

»dze häntllcns ia meille köyhille
alcnnainUc muhaxi ,a lcwollisudexiolis/ että hän
,«yösChrP»ttne,t sydämesi zkmielest/lumala cun-

nnna/
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Ma / Christilistä oppia laharjoitusta lvoimasgns
»iVais jatoimittaisiAnun.

AlammMm edestä.
ipAupias ja armollinen HERra / sinä joca oletaranhan Jumala / anna caickein Christillistm
,«la!.naisteEsiwallallms?alkisast cuin sinulle kelwol»
lmcnolis/cuuljaisetolla/ händä cunnioitta jahänest
suomisesi ajatella japuhua/ja että he mielelläns HH.nelle andaisitmitä he welcapäät owat/ että me sijtts
laickl slnua rauhasjasowinnospalwelisim. War»
jeleheitä/ Orauhan Jumala/ catmnattomudest/ er«
hetyristä ja eriseuroista/ joihin cowacorwaisus /

Ewangeliumin warjön Ma / yhteistri rangaista
stri tullllton. O luupiudenlsä/lohdutuxen luiNa<
la jarastasten spdällden walaissa/ lisä heillekärsi-wälliftttä/ ja wapahda heitGnun pyhän nilnes
lunniantähden/ Amen.

locapäiwäisen leiwän edestä.
MAcastaiwallinen Isä/

lEsuten Christuxen cautta/ olet meitä
opettanut / sanoden: Edjitäe ensistlunlalan wal>
wcunda ja siwanhmstauttanijnruuntillisetta:pet
pnä teidän tygönne langeman/ ia olet nijn jett
lautta luwannut meille elon / jos
me muutoin pyydän; olla sinun seuracunnasas/
luulla stlnm siinas/ ia sinun cauttas wanhurscaxttulla. Nijn olem me myös pyhästä raamatusta
tuullet/ että ihmisen murhe ja ahlerus on idze«stans turha/ mutta HERran hpwästisiunaus
lalcki rickaxi tete / ja mjncnin em me ole lno«
net eikö tehnyt meitäm idze / engä myös yhtch
hpnäM lpibemlNxi taida Michn itchdä i

cliin



lijz Rucöus Kirja/
tuin «ne olem -. Enga m«3»taida »neitämidzeruoi<
tia la waaretta/ joset sinä nnitäauta: Ia fentäh.
den tahdot myös/ että mcstn j'capäiwöijenleiwän
edestlVwpäiwä sinuarucoilisun la auxcmhuudai.
sinu Nijn tulen.lytminäwaiwainen t. .-jäjä / näl»
täinen jatarwidzialapsi / sinun tygös lMvä Isä ja
rucoilen sangen nöyräsi / ettäs mlmcha murhen
däisit/ia sinunarlnsllisen tätes lninulltlioMnaisitl
zaeteheni/awaisit/ ja nijn sinun hywästisiunau«
Masmmua täyttäisit. Anna utwulle rawindo-
nijäwerhoni/ annameillm jottapäällesustonu
meidän jocapälwäiwenleipäm/ jacaickmmitä,ne
täsäelämästarwidzem. Sillä HERra emme
iahdoisi warcaudella / wathetla / petoxella / pahoil'
ta juonllla/ jäwääräl saadulla ineitäm elättä mut»
ta oman odzain hijM jatämm ttzlllä/ sinun kä.
siyslälken/cunniaujawacuden cansa meidän lei'
päin syödä /ia p»?ytä mitä me tarwidzem. Sw
tähden auta meitäracas Isä/ tee onnelijerimei.
däntyöm/ jaanna sinun armos jahywästisilmau»
xes alatitulla meidän päällem/lEMxen Christu»
xen sinlm rackan Poicas / meidänHERram /a
liemtähden/ Amen.

Maan hedelmän idesiä.
Jumala taiiballmen Isa/ jocei

lllnmlisen sanas cautta
taicki cappalet luonut oltt / hywästisnmat,a y»
lösmdät l sinW me rucoilemma/ ettäs jen ?a>,as
meidän HERram lEsuxen Cl)ristuxen »ntlllen
ilmoittaisit / ia,en meidän sndamchiu istuttaisit!
että me hänen lauttaus sinun armostas o,allilexl
tulisim i ,a simlda cmckmaisn sielun ia ruuinm

tarptt



iljZ
tärptt saifim. .Merucoilemma myös/ ettäs hänen
kauttans tahdoisit hywästisiunata meitä/ meidän
maam / wainiom ja calawetem / andadeil setä wil>
jamerestä/maasta ia manderestarunfan caswo can>
sa/että myös el3 jacqickinaiset hedelmät pellostamij-
tyistä jamuista paicoista/joista me »vilja
saisilnme.la lainaarmollisesta/että me stlsculdaiset
sinun lahjas jaandsscohtulisest/oitein jasinun mie.
lesrickomat/ nautidMn/ idze meidän hylVäxenl/
lähilnmäistn tarpexi / ja sinun pyhän mmes cun«
niaxi / Sinunrackan PoicäslEsuxenChristuxen

Ämem
Tarpelisen ilmatt edestä.

HErrä caickiwaldias lumala/raeasTaiwal'
>" linenIsa / jotaolet meillen andanutfiel»n ja

ruumin/elämän jaHengen! iataidatsenmvösmeU»
dä pois otta/ cosca sinun pyhä tahtos nijn täste/ sinn
joca znyös olet tehnyt caicki Ihmisen sitiätiHMa»nullan cockarost / ja sowitie heitä asumän vmbäri
nman pijrin/ idzecungln paickäns/ja stntähde my3>l
asetit heidän etedens sekä ajan että paican / cninga
dauwa «a
senpääl/ ettäibjecukin palcastanssi.
i»ua pidäisedzimän jalöytämän/ janijn sinuntun<
bos tulemam Nyt että me sinun cciuttas elämme/
ja meitäm li)cutam / ia sinun cauttas myösolem mpysym täällä / nijncauwan cuin <M tahdot: Nijn
me sijsnöyrästi siuparltcoilennna/ ettäs armollisillsilmillä meidän puolem tadzoisit/ ja meillen sinun
luoduille lapsilles lainaisit/caicklnaisetHengeliset ia
ruumiliset tarpet / jaollakin ajalla tarpellmen
iluia sinun lnieles jälken/ jaettä me nyt tarwidzuunVhtäcohfutistg somljasta (sadetta)puom/ nwi»'e

DddV Myös



«/i, Glcous Kirjä?
myös rucollcmtna / ettak sen meillen annollisest
aunaifit / sillä että sinä yxmäns taiwan sulkia ja
awataiam-ingonpimillä jawälaista taidat/senpääl/
että cosca lneslnuldasaisilnina meidän ajallisentar<
pcm/ nijn me»nal>daisinllna sitä rohtiamastnijtH
Hengellfsia ja l>ancmck>sia lahioja sinulda ano ja
saada / Sinun rackan Poitas lEjuxen Christu-
xcn meidän HErramcautta/ Amen.

' JumalaTaiwallincnlsä/ jocaoletlus-
Vnostas hvwä jaarmollinen/ jaolet luwannm si»
nun P.'icas cautta armoliiftst muista meidän pääl«

aickinäists puuttumiset/ tarpes ja hädäs. Me
r'lcoUe«nna sinua/ älä cadzonleidänsyndimjapa»
hatrloln päälle» / «nuttameidän suuren tarpein / ja
sinun sa-wm.moman laupiudes päällen / ja anna
»neillen nyt yxi tarpellinen ja qrmollilien (sade)
puora jastncaltainen ilmaeli sitä /cuin meillenwai»
waiftllcn rarwidzewille lapsilles cohtullinen olis?

' että me nijn sinun armollisen «wus cautta tajdai»
filu saada meidän jocapäiwäisenleipäm/ jfi nijn si.
nua sen edestäkizttä jacunnioitta/ sinunrackanPoi«
cas Christuxen cautta / Amen.
/H^HErracäickiwaldiasJumala/ josameeläm'

lijcummt jäpysywäiftt olem/ anna meillen
sowchas ilma/sejevtaiwas/terwellinen tuuli/ja coh-
tulinen hnwä jUä/ että me cuin oikeinmeidänf,)n»
dnntähden cau.vantowilla/ sopimattomilla jawti»
hingollisllla ilmoilla warlvatut olem; Sinun lau»
piudtsttmdisiln/ »a m,nsinunarmsseauttaoitial
a;alla salon/ poudan jamuuttarpelliset jaterwelli^
serilmat sinun hyn'ästisiunauxestas saisim/että,naa
sljttä nyden cauna lihoisi / ja taickinaijet tarper
meillen caswätkns ta edestuottaitz / sumn rackan

Po^cas
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, Pöitas lEsuxen Christuxen meidän HERram

cautta/ 2lmen.
Tmpellisen elamxcn edestas

Salomonin Nucous.
cahtä cappaletta minä sinulda anon/

minulda nijtä tiellnis ennen cuin miiui
cnolen. Epäjumalan palwelus ja walheolcon mi-
nusta caucana / töyhyttä ia rickautta älä minulle
anna / waan anna wintt saadamaratty osanrawin»

, nost. Etten minä/(jos minä ylenrawituxi tulisin)
! tieldäis sinua/ CutaonHErra? Eliios

«ninä.ylöntöyhäxi tulisin/ warasiais )asyndi,äle-
kis IllnnUan nimee wastan / 7tlnen.

Rucous näljän akana.
ijaincaickinen Jumala / ratas

set tunnustam/ nieidäil simneilläin ansaineri /ettäs
smnauxes/ audos ta Meidänjocipäiwasenlcipäm/
melldä wahcndHnyl la lDi pois ottanut olet/ ja sm
sian kironxen/cowa ajan janäljän alidanut. Ei«ne/
ihy,vä ja aru'.olllnei,lsä/cuitengausinusta sentähdk
luowu/muttasitä nopennn sinuntygös pätenen» /ja
rucoilem/ ettäs caickinieivänsydim/ sinun rackan
'Poicas cautta meille andsxi al.daisit / tämän ansai-
tun raugaistuxen »neildä armolltsest ottaisit/ j»
fmu arntos ja siuuauxes jällensmejlle andaisit/ ett»

'me mj» sinnn ulielee jälkentäsäajaltises elamäs ra»
witaisin/'engä näljäs naannyisja huckuis. Sinä

' Israelingin lapset uminelhmellisest corwes taiwa'
' lisclla leimallaruokcit/ja callionmedellä juotit:sinä
. myösPropheta Elian/ja senköyhän leste poikinens/

wähillä jauhoilta jaÖljyllä näljän ajallarawidM.
Dddd ij 'Stw
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Sentähdenmekin toiwom / ettes meitä' köyhiä lsp«
siastäsähädHsjanäljäshyljä/ muttasinuarmostas»vieläkin ruokitnmtä / jaammt meille jocapäiwäi»sen leiwän ja caickinaiset ruumin tarpet. Mutta
ennen caickia anna meille HErra / Hengelinen Lei-
pä/ sinunpyhälanas/meidän fielumruoca/ ettäm<sitä aina isotstn,/ stnjälken elämän käyttäisim/ jate«
tijlln lnitZ sinulle etollmenolis. Auta myös meitä

.täsä cowudes jawaiwalsudestoinentoisem cuorm»
candaman / jarackaudes towentoistalnkärsimän
jawoimamperäst auttaman/että sinun pyhä njlnes
ennen caickia ijancaickisest mjnijssncaickisenkijtet'
täisin/Amem

Hywän lopun jaKUtuallisen eron
edestä tästä MaUmafta..

HSins suloinen ja armollinen HERm lEsiisinun Isäscunnianwalkeus/ jawan'
hurscauden auringo / joca minunwaiwaisen fyndi»
sen tähden olet häpiällisen cuoleman sinus anda-
nm / jamailman llmasto) en tähdenristinhirsipuun
päällä'Hengeslfäs käsin annoit / laina «ninullen
sinun armos että minä aina ajatella / muistella ja
tutkistella/ si<
nun catkeran pijnas ja cöwan cuölemas / nijnettä
minä sencaldaiftn ajatoxen cauttamahdaisin joca»
päiwä cwlla ja lNopua caMsta synneistä/lihan hi-
moista japahoista tawsista/ m cosca minun wijmei-
nen aican tull / ja minuntsäldä pitä erjämän / että
minastlloinwahwasttaidaWminuni luotta sinyn
jasinun aemos päällen / janijn sinun cansas
disin iloN jariemun sisällekäydä. O HErra Chri»
ste/ ele lninun wiimelsellähttlel'



Rucsus Kirja.'
. «4;

hctkelläni/ ehdi minunauxeni/ cosca minun MH
mailmast pitä eriämän. Worjele
»uinunwibamiehildäni/ wapahw milluacuoleman
hädästä / lohduta? lmhwista / jatue minua/ Om
llunua sekä nyt jaa ma/ muttalimiten-
Gin costan He,zZen haucutoxes olen. OHErmsu Christe «nna minulle se armo/ että sinun wij mei«
nel» sanas ristin pääMolis nlwun wijmeinen
sanani täftmailmas/ että mmä silla muoto/ cuin
sinäkm/tästä mailma?. erisin/ja sanoisin: Isä sinuntäsis/ huomas ja haidusannan nnnänrinunHen»
genl/ silläsinä HErm totinen Jumala/ oletn- un
wapahtanut jalunastanut/ ia coscaminml kielen
cisillen puhua taida/ «ijncuule minun huomuxen
ja si)dämenihalu/ OmakialEft älä lulmlltza näi«tä tiellä / sinun catftran pijnas ja cltoleu:as täh-
Yen/ Amen.

Kiftos antuMsen lopun edestä.
saupias Jumalaracas Talwallinen Isä/sinäelZ-uän-Försti HERra lEsit

Chrisie/ nljn myks llhduttaja Pyhä Hsngi/ me
tijtämme siima sydsmeställl / cuas tälle edes meu.'
nelle ihmiselle totisen catn»ttuMjawahwan,sslon
lahjoittanut olet i jahänelle autuallisen lopwl anda<
nm / joca »iyös sinun pyhäin Engelis/caickein uscs-
waistenpalweliaincautta/ nyt ijancaickisenjloilja
ParadWn Ahrahamin helman jalunmlan täten
sielun puolesta wiety on/ josa hän/ ilman wai>
wata lewosja xauhas olla fta/ ja hänenkynelws
vwatcaickt hänensilmistänSpyhityt / surujaahdi<
stus on caucana hänestä/ ijancaickiqen ilo on hänenpääus.päälla / jahänon muhglla jariemulla pijrj.

Dddd nj tetty/
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tetty/nijn cuin sinun totiset tpdistawal.Cäick-
iwaldtasluuiala/arnlahda finuas r.-.eidängiu pääl>
lem/jotta täällä eläMe/ ja jälken jacum olema/
lobduta »mitä täsä / la auta että >nb
tärsiwällisost tämän mailmau wniwa loppuu asti
kärfisim. Autaettä me myös sencaldaista usto st«'.
raisim / ja mjnMin tämäkin mcitäm jotaaica ali«
tuallifest loppuman ia ilolla lähtemän wälmistaK
siili/ Amen.

dnomiost.
Christe AmmgajtenCuniiigas

HErrainHErm / jongatäten Isäs on an«
danut caickia ihmisiä hallita / jaon asetta
uutylidzencaikcn luailman/ duomarixi/ sinä joca
sinun sanas peräst whdot tulla suuresHErraudes

sotawäen sansa / wij'
meisnä päiw.iuä / tekemän loppuatäälle mailmalle
iq duvmldzemaucläiwitä ja cuslleita/ jahMät pa«
hoista erittälnän/ minä rucoilensinua sydämestäni
sangen vbyräst/ ettäs ennen täsä mailmasl cosca
wlelä ariuou aka räsis on< caicki minun si)ndini
andexi andaisit /ja Ifäs minun canftni ftwitaisitt
ettu niiliäft cow-anduonnon wälltäisin / cuinIu»
malattonlitten ylidzclssaiwtgn : Mengät psis te
kirotut sijhm ijaucaickisen tuleen. Ia että lnin»
cajckein uscollistcn canfa sinuu oikialle puslelles
aseetta issn / ja sen silloisen äänen ja duomion cuu»
li'?n: Tulcattäzznenunun Isänihywästisiunatut/
«mMnna!l st w udalinwa / jotateille» on walmi«
stettll «o lnailnmwgitsta. O Herra/aseta finu armos
'iä ttiiuun syndini ja sinu oikiudeswä«

jasaata nttn'!a Isäs waldacundaan< jocaon
a uUvooluwattulsänlnaan/ jongamc si«

m:n cu)l:!N3s c.u:«a periä saame/Amö. Saar»



Saarnamiesten Rucous.
ijancaickincnHEßra Jumala/lsä/että sinä ja simmracaöPoicaslEpls Christus ynnä vyhän Hengen cansa/ tahdot

taitella muodblla/ että sinun poha sgnaS/ sinun o-
maxi cunniaxes ja scnChriiliscn seuraeunnar-au<>
tunderi/ pidäis edtspmMmani ja pyhät Sacra-
memit myös oikein pidäis ulwos jaettaman janau»
tillaman/ ja sinä minun kcllvottoman ja »uahdot»
toman stjhen corkeanja pyhän wircan/sulasta armo»
stas laillisesta jacuniallisesta cudzunm ja asettanlit
olet: Nim rucoilen minä sinua / ettäs pyhän Hm<ges Nllnullcn, andalsit/ jota uunuil siluni anmlsij
että minä sinun pylM seuracunnasas entein opn»
taisin minuncansaa,n< jaheidän seasans cnnnialli»
stst eläisin / Mjncmn sinä ja.sinun racas Po«caS
lEsus Christus kästeluit oinbi / älä salli ttlinua
lanZem hirmullifljn crhety) ijn/wääran opetuxee ja
häpiällistc elämääniioiden cauuu sinun pyhä niuies
hswä'styri )a sanas turnlcluxi ja estetyn tulisi/
mutta pidä minuapyhän Hengen cautta wahwana
«itiasjatonsesopis/ japyhäselämäs / ett'minä
vitiä maan suola ja »nailmanMlteus / uijntuin
Christus saarnajatcudzu/ ollamahdaisin: Sen»päälle/että sinun pyhä nnnes mnq pyhytetvxi tulisi/
finunwaldacundaslähestyisi ja sinun tahtosräy-
tetäisin/ sinullen cunniaxi ja tijtoxexi jocaelätja
hallidzet yxi totinen Jumala/ saman sinun Poiensja Pyhän Hengen cansa/ ijancaickistst nizn iM-
caickisen/ Amen.

SanancmllioittenNucons.
HERru,' ijancaicnnen Jumala

lsä//oca tuhdot / erm simm
Dddd W

RucousKina.' !!4s '



1146 Rucous Kirja.
pyhä si:naspitä saarnattaman/ cuultaman/wastalv
pttttamM ja uskottaman / ja sen sälken elämä ja,
tawatkäytettämän: Nijnrucoilen minä sinua IE«suxcn Cdristuren tähden/ ett >s Pyhän Hengen
puutta ineltä auttaisit / ennen caickla sinun walda-
cundas jawanhurscauttascdzimän/ se on/ sinunpyhä simas cuulelnan / sitä uscomau ja ien jälken
tekemän ia elämän. Aseta ja estä perkele/ mailma
ja meidän liham ettei he meitä sinun
pois erittäisi. 2lwa HErra meidän convam / ja
lijcuta meidän siMmemettä me nijtä mielMäln
cuutisiln / jotlas mettlen opettajaxi lähettänht ja
ftndanut olet / ja että me heitä seuraisin» / jstea mci'
dän )ä wirastans sinun ebe«,
Ds lngM tekeznän »M /- senpääl että he ilolla ja hy«
wäliäNnelellä/ illnan walitosta ja hnocausta stn
tehdä taidaiftt. Anna myös raeas Taiwallinen
Isä sinun nrlws / että me meidän euuliaisudem sft
uun pyhälle fanälles ssottuisim muillen esimertix/tttä hekin sinun sanas cuulistt/ ia sinun alasheitlänsandaisit / nijn että slnä zneildä caMlda tulisit kij.
tetyx/ sijm cgicki jjancackiftnelämän peri»
simi Amen.

.Puhtan klämän jabywän awios-
kästyn edestä.

caickiwaldias lumqla / sinä jocaidzckinU/Mhda<sinunolnmsesas olet/ japuhbastelä»
»nättahdot/ mwä rucoilen sinua / luominus puh-
han sydän ja Varjele minuapahasta himosta, ö
Isä lumalq/ ja minun elämäni HErra/ anna että
minä minun aMorem lannidzifln < jaminun si)dä«
mmisinunsanauas ojelmaisinlwarjele minua hecw

mallisesi



mallisesi cadzanost ja pahoista himoista/älä salli mi.
nuahecumaan eli huoruteen joutua / waanwarjele
Hninua caickinaisista HHpialiisistä menoista. Auta»
etten minä tulis pahain seuraan/ ja nijld»fijtte wie« -

tMisin. laiscudestja
tuchudest / niincnm perkelen wertoista

japauloista. Wlelä rucoiica »ninua sinua/euä co«
scas minuaaww.<fästyn cudz,!a tahdct/uwi lahjoita

joiigacunsa minä
ilman estktä sinun pelgosils/ rauhas )aruckaudes
elä saisin/ »acastvataisinsnnä lapsia/ Nnulle cun»
niari/ minulle /a minun ja a,w.lxi.

sinun päällesWnä ?äsä>asias luotani nizn»
cuin caickena minun oli«aicananAn/ ballldzemi'
nu<l minun ikäpäiwäniPphällä HenZelläs ja anna
minullearinos / caiNsa enin mtnäsinuli tahdssias
eteeni otan / lEsuxen Christuren sinun Poicas
cautta / Amen.

Wanhembain Rycous.
kljtän siwta minun Tallvallum, Isäni/
minun epäkelwouoman sinun wircas

cunniaan asettanut olet/ että minä wmchimmaxi
cudzutan / sinä olet andanut minulle puollsan ja
lapsia/codou/cartanonjatarpellisenelature'uCaicki
uämät olet finä hywä Illnmla minulle andanut/
jeideuga tähden sinulle olcon kiitos ja nlistKs jjam
taickisest. Ne minä anpan sinun husmas ia
haldus/ ja rucoilen/ lEsnxen^hristuxmsinun
rackan Poicas cautta/ ettäs armollisesi mjtä taickia
slnunlumaludes woimalla hatlidzisit/ ole luinunl
puolisan autwla / minun lasten holho.a ja opena<
ja: O Jumalasuo ett be ensist ia ennen caickia ss<

Dbddv mm



LRucbUs Kirja.1148
nun pelgosas casioatettaisill/ja sijtte saisit wijsauden
jaylMnärryM:/ jatulisit telwollisexi johöngunpal«
weluxen ,a wircxlgn/ johons heitä tästedee cudzua
tahdot/ jaettä he sitte sinu arlnostas nijn heidän wir«
kans työt omalla hywällätllnnolla tekisit/ ettäsesi-
nnlle talisriltoxeri jäcunaxi/heidän lähimäisellens
hywari/awuu jatarpexi: Wielä rucoilen sinua ra-
tas Isä/ ole coco minun talöini/lvarjelia la holhoja.
O Jumala/ cuulena.täcaickiaarmollistst/ lEsu«xen Lhristuxcu cautta / Amen.

.Perhm wanbembainßucbUs',
HErra Ilnnala TaiwallinenIsä / sinä olet

elämän / sinä annoit meille sielun ja
ruumin / cartaiwn / caicki mitä meilläon
olet sinä meille andanut/ sinulda, me ne olemina saa»
»m / aseta jatoimita / O HErra Jumalameidän
Taiwalliiniu Isäm/ caicki asiat meidän talolsaznj
wirasam ja caitis meidän töisäm / hywin ja sinun
pyhän mieles ja Jumalisen tahws HUken/ idzesi-»mlles tijtoxexi ja eunniaxi / ja lnsnelleihlniselle hy»
wäxi «a Sillä sinuun me meitäm turwam/
alä sijs lneuä ikänäns ylonannH; Sinunfuojellyes
ala nlt lmidamannam / wanhembami puolisam/
lapscw ja perbrm/ cotoui ja cananonl ja caickimitä
meillä ou.Warjelemeitä svnmst/ tzäpiäst/ tuli»
Mlosti sewsta/ riidoista/ ruttotaudista/ näljästä ja
taickinaiftsta muusta pahasta, iähetä nltldänty'
göm sinun pyhä Engclis joca meitä sitialle tielle
johdac.us ja tatumis jameitä caMs paicois stu-

etten me mitä» puhuit'/ tckis eli ajattelisi cuin
sinun pyhä uueidäs jatastyjäs wastan eliö / mutta
«ijden jsikenaina eläisim/ i« smua ijancaickjsest tijt<
lWmja cunnjoittaisumMen. Rasca»
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Rastasten waimoin edestä.
ijancaickinen Jumala / jocawai»

päälle olet synnin tähden tnvun pannut/
että heidän ristin ja waiwan alla heidän lapstns
si/ttäinän ja synnyttämänpitä/ jonga ia ti-
ipun sinä cuitengin rackanHoicas lEsnl en Chri-
stuxen wiattomalla cuolemalla pyhittänyt olet.
>Mina rucoilen sinua / armahda caickia rastaita
waimoja/
arnuMsest warjelc/ettei hetiwusantz jawaiwalans
turmellais/ lnutta sinulda autetaisin/ pelaftettaisin
japäästetäisin/ lEsuxen Christuxen meidän HEr-
xamcautta/ 2l>nen.

Rastasten waimoin Rucons.
' JumalaTaiwaUmen Isä / minäkit<

ettäs minunpyhän mviostastyn säH.
t«n asettanut ja auttanut olet i janytarnlollisest a«
wisstästyn hedelmällä siUliannnt/ sentähdenrucoi'

cautta / ettäs
Pyhän Hengen/ tämän ristm ja

, tvaiwan allnlohduttama ja wtchwittanlän/että
na tästä kiwuft za Miwast arnlolliiest pelastetuxi
tulisin. Autactta tämä min»kohtuni hedelmä hen-

' gis ilman tulis / jaeläwäna syndyis/ että hän niin
wastudest fgste cautra sinu lapseus ja
elämät, perilliscxi jouduis. Ia jos sinun pohä tah.
tos nijn on/että minuntämän cuorman allapidäis

- htngeniandalnanlnijncuinpyhäßachel/laciobinE»
Uländä lapsen laudisruumin puolesi niin ta<,
pahtucon sinun tahtos/ ana cuitengin lninulletästK
mailmast hywä loppu jaautuas ero. Jos ei myös
tämä hedclmäeläwi- fule/mjuolcsi^

sinuu.



Rucs^sKiM
sinu!, pyhän armes ia duonnvsalaannettu / n»coi<,
leu cuitengty että hän PoicaS werellä yengelliseff

' castytuxi rnlis / ja hänen cuplemans tähden saiSss»
uun waldacilnnasas Pyhän Hengen/syndein andexi. x
saamisen jntaiwalllftt tawarat. Annan tuinä sijs

za nlinuncohtuni hedelmän / sinun pyhän kä>
tesala/ tcemcWpyhäntahws jällen/ muttacui<
rengin armon peräst/m että tästäkiwust jawaiwast , ,
minullen iloinen jalohdullinen loppu olis/ lEsuxen
Christuxen meidän HErrM calltta'/ 2lmen.

Aiten Rncous. ,

llinlala Taiwallinen M/ merucoilsM'
sinlla / lEsuxen Chrijtuxen s«nun rackan

Poicäscuutta/ suo mMesumn pyhä annos/ että ,
meoikias uscos / hywäs harjrituxes ja opis alati
wahwistuiftmmc / jaettä sinä meitä/ meidän ivaiv
hlNlbiamja simmstH / onuttto«
»uudesta m caickintzistst pahasi! warjella
tchdoisit/ 2l!uen.

Pakollisten Mlcous.
ratas Vaiwallinru Isä / sinä

»ninun sinunPoicaslEsuxenChristuxen
pijnanja cuolemancantta / synnin, prjudestjaper<
telen wallan alda armolllsest pelastanut olet/ jaolet
nwös lninuil cuoleman / pirkelen ja hzlwetin her«raxl tehnyt / nunä rucoilen minullen annos/

minä täsäajallists palweluxes/ johons lninun
asettanut olet/ cangiaolis/ en napisis sinun pyhä
asetustaswastan / engä «nuidenhlölnmaistä wirca
ladchns / waan calkella cuuljäisudella tekisin luita
minun tehdä täjtetän/ ja yijncuin sinä minun tä'
stenyt olet/ etten minä myös Mielis minun ainoa'

stanS
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Aans ihmistä palwelewani/muttä myös sinua. lah<
joitaminulle sowelMs palwelus/ josaminä illnau
estetM sinun pyhä simas cuulla jaoppia saisin. An»

armos että minäperhenwanheMillen/ en ainoa-
stans hywillewaan myös pahoille/ caNs
sis asioif/finN pyhän sanas jältt/yxArtaisudes/nM'
cuin Jumalalleidze/ cuutlawen olisin: Eipalwcl»
l«n ainoastans näkywis uscollisest / mutta myös
mualla/ paidzi ulcocullatsutta. Auta mä niinä
Kina ustollisex palwehax löyttäisui / cäikisa cuin
minun täsijn : Anna minulle taito ja
Vmmärrys aina ahkerast inintln isänbäni parasta
cadzoa/ nijn että calcki hänen onmns Mtnuiltäsi»säni enänisit; S)«o että caicki cuin unnättett olls

/ ja tulls silnln pyhän yli»
stsxexi)! perhenwanHemmillenhyödytöxeri/ jaidzeminulleni cunniari/ lEsurenChristuxen cautcai
Amen.

FanMn edestä.
Jumala/ joca sitwn

tornista ja siteistä päästit / sinä ivielä.
tin caickeinfangittuin palweljais siteet armöllisestpäästä jatoruit awa / että he ynnä mMn cansainwietäseumcunnasas sinuakiittäisit/ ja me heidän
palwelurestans ihastulsim / ja nijn sittecaickianU«
tä /" cuin meitä
mestäm wältäisim / lEsuxen Chrisiuxen ,neidän
HErram cäutta/ Amen.

Wmttowan sangin Nucous
/ATaiwMnenlsä/ jscacaickisalaudetuäet/ jM

tyUä tiedät/että minä syyttömäsi fangina oleni
ja wieH päälljftxi surmata tahdötan/ jos et si.Hracns



armollisest estä jaPisin käännä. Iawnicka minä täzÄ asiäs cinns tiedät / wiatoinolen/
nijn en mmä ole cnitengan peräti puhdas sinun ede-
sils/ mutta mahdan Davidin cansa huutazHErraälätäyoitmdellepalwtljas cansa / sillä eiyxilän eläwä löytä cdesas »vanhurscaxi.Scntähden
rucoilen minä sinua / auta armollisesi,uinua tssä
tustas/njjncuinswiatoinda losephita/Mardochai»
ta/ja Susannat»voimallasaUtitjn pelastit.Mutta
jos minunn»)t pahan tetiän kalvalla cuolemanpitä/
nijntapahtucon sinun tahtos. Ia rucoilen sinua/racas Isä/ ettäs armollisesi IZluxenChristuren

' tähden,uinun syndini andexi andaisit/ että mini
sitä rohkiammast iloisella omalla tunnolla siuuun

'lninMiturwaisin/,a cuolisin. Wahlvista Phhun
HtMN cautta minun uzconi/ etten minä pertelel-
däkiusauxeen jaepäuicoonsaatetais/ja etten minä
nijtä/ jotcaminunpäälleni wäärin candanet owat/
wainsis jatlroilis/lnuttasydämestäni heille andexi
andaism. Costo on sinun HEtra/ oman sanas jäl'
ken / sinä siistiedät cuinga juco»ca sinä ne heille «na»
xat. Co;ta minä nytracas Isä näin sinulda aute-
ta,, jawahwisteran/ nijn mim mielelläni cuolen/ja
sinun huomäs minun sielun, annan/ suohänen iloon
jarauhaan tulla/ EnZelitten >a caickein pyhä,,» can<

sa sinua kiittämän ijancaickisest/ A»nen. >
wiallisen fanZm RNcons.

luumla/ pphälsä/ taickein
muryellisienauttaja ja lohduttaja/ minä wai«,

tvaincn syndineu tuleniM täsä minun m»,rhesan st»
nun tygos jaarmoihis/ja tunnustan sinun edesäs et»
ta minä olen»konella muowsinun pyhät kästys ric«
tenut/ jaminun elämän sangen hapiNisesi täyttä.

nyt

AncottsKirjaa



myt/olen myös tyhniydest/ lihan heickoudest la per"Utelenhaucutoxesi tähän syndin langenut/ jongarah«
denminä nyt fangina olen ja cuoleman duomitci
tahdota», Ia ettm mmä wanvainen tiedä cuingä
minä tästä wapaxi pääsen: Silläellminäoleaiilo-
astans tällä synnillä jaricoxcllas tätä mailmallistct
'rangaistostaanjainnut/ «mitta m'.)ös ijancaickisen
cadoturen ja helwetin tuleni setä sielun että ruumin

! puolesta,' jos sinä muutoinMndcs perästä minun
duomitatahdoiftt'- Nnn minäratas Isa pätenen
sinun turwns/jarucoilenstnua sydämmestäni/ et»
täsarmahdaisir minun päälleni/ja sinun rackatt
Poicas lEsuxemChsistnxcn tähdell caickl
'syMni ja andcri andaisit. Anna nuM tä-
lliä ansaitlu fangius jaajallillenrangaistus niiuul-

.K ollayri isällinen widzaus ja armollinen curitnsl
»Uinä helwetin rijna karsiman

tulis: O ratas Isä/sinä oletne suuret slMdiftt/Da-
vidin/ Manassen/ Magdalenan ja/!nonda lnuutlr
armos ottanut ja synnit andexi andnnut/ nijn tee
myös mmungin cansani/ja walaise lniuUaPyhaM
hengelläs/etta minä paha Hnlge/ja cawalim
juonianstaitaisin wastan olla/ etttl hän minua liu,'
saurella jaepäustolla lvoittais/ mutta että mizM
wahwas uscos/ jaoitias jumaludeslopplw asti py?
ftisi»/)« nijn sitte mielellän luolisinl jasinun tygtzs
t»iwan waldacundan/ caickein pyham seurantuli»
sin/Amen.

Rutto taudin aicana.
HErra Jumalataiwallinenlsä/MWaiwal''

äMlisen
cusleman/ umut sairaudet ja ruumin tlivut/ hir»
muifexj rangaistoMxi/ jotcas ihmisten päälle täsii,

Rncöus Kirja.' tl^z



Rucöus Kiriä.'
mailmas ftnnm cHhden panet. Tunnustamme
,nchös< etten n>e ai,oastans/, ole meidän syndiin ja
pahudemtähds taincaldaisia azallisia rangaistoxiä
ansainnet / mutta »nbös sielun puolesi hengellisen

stansole hurscas/ oMa/ wwa ja wihainen: Mutta
myös suloinen / laupias ja armollinen Jumala f
jpcawihasastln armo mckstelet / ja et tahto jyndi-,
sen cuolemat! luutta että hän parannais,idzens/ ja
sais ela. Sentähden me sinun tygös la
rucoilemma sinua/ walaise meidän sydämeni/ että
me syndejäm catuisim/elämäln parannaisim jasi-
nun meles jällenmeitäm täyttäisim / etten me cuö-
le>nas nuckuis/ jameidän wihollisem sijtte sais mei-
däncadotOestam iloita. Anna sijs andex meidän

cadzo armollisest
meidän puoleem / ja om pois meidän päätdöm ta-
mä hirmuinenruttotauti ja äkillinen cuoleMa/ si-nä HErra sen taidat tehdä jos sinä tahvot/ join ar-
mollisesiDavjdingin aican lerusalemisruttotau-
din lacatit/ ettei he perattömäx cuollet. Muttci
jos meidän pitä tain rangaistoxen »lla cuoleMan/
r.ij,! tapahtucön sinun tahws/ annacyitengin meille
/hywä loppu ja autualinen ero tästä mailmafta/ että
me sinun tygös ijancaickiseen ettnUän tulisiln/ IG
slixen Girijtuxen meidän HErrain cantt^Amen.

Terweyden,edestä.
M)li,est hywydestäs minun luonut olet / andanut
Minulle silmät/ corwatjaMcki jäsenet/ tiedonja
taidon/ ?a olet ne tähän astiwoimas pitänyt/ joiden
edest ininä sinuachdämestäni ylistän. Minä ruton?/

ettäs
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ettäs minulle Wielätin ravhan ja «kwevden lamat»
sir/ warltle uwös mmua perfilennuolijljapaalle
cmcauxist/ setä terwe, de» enä muiden puolesta/ ei
nämät ole ihmisen omas wolmak / lotl on nljncuin
puusta wariscwa lehtt / >a wähä tuulen puhaUmi
jocapicaffestmeidän ohidzem waelda- Sillä
eläwä taita idzens ralldlst ja tuolemasi warjelia?
Sinä ainoasen tehdä taidat. Sentckhden anna ar«
mos paista minun heickon luondo tappalen päal«
leni/ jalähetä pyhät Engelis / iotcas»neidänwar»
tiaxem asettanut olet / meitä täsä murhen laxos'
caickena meidän elinaicanam warjeleman / että »ne
nijn caickinaisist ahdlstupst / sinulle cunniaxi ja nii»
stöxexi / täällä warjellux la wapahdetw tul isim/ja
sijtte siellä tytönäs ijantaickifesteläisimme, lEzuxs
Christuxen cautta/ Amen.

Sairasteli edestä.
.-ACaickiwaldias ijancaickinen wca

heickouden parhain tunnet/la nxuzäns
wäkelawoimaandataidat/ me sinua y>u»!llis st'
rucoilemma/ että>> Pyhän Henges / tälnäulallun
sydäinen wuodattaisit / joca ttvä tamiwuotejans
sinun fanginas maca ; Ia me rucoilenuna uwös
sinua./ nyncuin pvhät Ärosloltttln uston sdcftru-
coilletowat/ lisäHErrahänelielz to/ iawahnM
händä / ja jos jecukiusaus hänen päallcns luliu <ai«
dais / että hän oitias ustes wahwana IT»suxen Christuxen meidänHErrain lautta, A»uen.

Sauasten Nua us.
Jumala/ caickein asiain paras

ruumin heickyudtllg i« rastgllatgud^o^smänyt/
Eeet lg



ja josi ssnä nyt minun täälda pois cudMtchdoO !nnnmistärucoilensinua sangen nöyräsi/ ettäs a«'
daisttmmullewahwannfioniatoiwon sinun rackä
Poicas lEmxm Christuren minun wapahta!am
päälle. Minätiedän jaen epäile sijtä/että caickt »ni'
«un sondini owat sulasi armosi Ehristuxen ansiontähden minulleanderi annetut! Sillä senpäälle mi«
nä olen castettui ripiteiw >« HEttan Thristuren to»

' tis«llaru'umil!a jawerellä rawittn/että minä nijden
canttasyndmiandexi saan/ mincuins sanasas mi.
nulle luwannut oltt. Ia että se ruma bengi piru/
mimmainapeljättä/ nijnrncoilen minä sinua HA.ra Jumala Taiwallinen Ift/ auta minua jawab» >
,vlft»i,minun usconi/ että minä sitä wiecasta wihvl' '

lista wKftan miehullistst sotisin j«bänen wt/ittaisln.SMrw.Chrlste/ auta minua täst häväs, lawa '

muios anuojas / että minä tirsimises sinua odot.
taisin/ja sizhmtytvisin/cuins nnuun päälleni panet.
F Pyhä Hengi / lvalmst minua jumaludeswa!«
keudella/ että minäuscon mutta autuuden saisin/, a
ijanciuckisen ekimän perisin, OPyhä colmil, n»
suu/ sinun läsijj) annall minä Hengen jasielun:Silolä si«äHCrra totinen Inmala olet minun wapal>
tanut jalllnastanut / johdatasi»s minua tästä ftl,.-»
kigst alhosi/ ijancaickistn iloon taiwan waldacuw»
Vaan/ Hnen.

Smrastm Rucous.
ijancaickinen Jumala -meidän

lEsnxen Christllfen s;fä/minä wah»
wastu tyllä sentiedän/mä muäsinä sanonut,olet/sen
tähdet ja '.Voitsum myös p»tä ja täyttä. SMäett
tnä ttljtza walhettlla/jastnun sanas owar sg ngen w.

ttt
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. Sinä olet algusta suwanuut mlnutlen sinun
r..ckau Poicas lEsuxen Christuxen/ st siutta on

; myös sinun lupames perästtulluttähän mailinani
-.jaonmllmnpertelenwailaft/ cuolemgst/Helwetish
' jasynmstpäästänyt ja wapahtanut. Ia sirl pare,n«
l max tiedox jasizuremaxwahwistoxeronhänannol»

listst andanut minulleTasten jahänen pyhän ruu-s ntins ja minulletari«
,'tan la annetanftndeinandexiandamus/ auwuö/

~
tjancaickinsn elänckl jacaicki Talwallistttmparat.'

) Sencaldaistll. hänen päälle olen mi„H
myös nijtänaulinnut/ jaustonmnsahänensanans

. wastan ottanut / ja nijdenpäälle minun wahwastt'> luottanut. Scntähden enminä Ntyss epäile/ etten
minäwapajamurhewwoleperkelM/ cuolemast/

fHelwctistjäsynmst: Sillä ettei ne saa.mimm mi'
tän wähingota enä tehdä / cuinChristlts minun!

. HErranjocahewänlMzewojttculUtqu/ salli. Iaettä sinä HErra oletnyt ,nuum päällen sinun ivid«
zas heitänyt s :lijn minäru coileu sinua sangen nsy°>

' räst / autaminua la lshdutaPyhän Hengen canfa/
ja mits jum tiedät minun parhain tarwidzewall/sitähyMM sinmlarmsstas mwullenanna. Jos
Nlyös nyt «nmunwiimeinen hetkensn tullut/ ja fl»mm Iullt«»linm tahtos on / että minun pitä nyt tä-
inän taudin lauttaruumin puolesta cuoleman/ MM

! ninä tahbonrauhasa iloncansa sinun simaspäHllen
Mldä jasi,mntäfijs/ tzuomasAhaldus Hem'genjafiellmanda/ kättehändäilonjarauhanjiani
Saman sinun rackanPoic.lslEsuxenChriftuMmeidän HErranl cautta/ Amen.
/HHErralEsuChrlste/minä HMa» eaitesisy.

jomolla ja tulla minunIsänmasilen
Ecee jj Par^.,
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lparadissn. Ei ole minullen yl tän ilo täällä en§
eläreni muttapydänMldamielellän erottetuxi tul»
la /ja stnuntytVnäs alatiolla. 3 HErra Cbristt
nnnunterweydenia elämän/ ota minun Hengen ja
sielun sinun tygös/ jatätte händärauhan sian sinun
waldacundas/ Amen.

Cbristesinuu Waldacundasjäl«
ta odotan/ sinun Para»

dilsis minä halamn ja pydänl ei minun oman an»
sioni tähden joca ei »nitän kelpa / mutta sinun cat»
terän pi,nas jacswan cuolemas tähden / joUaflnä
»Uinun waiwaistn siindisen lunastanut / jaminul-
lentaiwan ostanutolet Minä y,nmärrän nyt/ettK
minunliänionstnunedesästäytttyxitullut/ lasiM
tahdot minun tästä elämästä pois otta / sentähden
ar.,zanminä idzen sinun halduS ja huomas/ ja ru«
coilen jangen nöyräsi / ettäs pyhäin Engelittes
cansa tykönä» aina olisit: Ia liiaitengin nyt tänH
hetken jollamlnunpitä tästä surtiasta murhe alhost
erzämäm armahda minun pääUen/auia! wahwisia
ja lohduta minua / jaora minun sielun sinun tygös.
Sinäpä minun paimeneni olet/ sinä sielun wania/
älä anna minun huckua j>a cadotetta / jongas pyhäl
»erelläs tuNaslttnutolet / mutta anna mmun tulla
sinun huoneses taUvan waldacundan jasiellä pysy
cansas ijancaickijest / Alnen.
Rucous mjren edest jotcaHengen

owat>
Caickiwaldias ja laupias Isä/ sinä joca meitä
elämäs ta cuoleniae warixlet jaylös pldät/ me

rukoilemina sinual ettäs laupeMa filmillä» tänlän
Mtlonn s«ntln wtlinn Mrnn)puelen lttdzoM/ja

händff



Rucous Kirja.' 1159
händaruumin jasielli puolesi auttaisit/ caicki myös
hänen slindins hänelle andexi andaisit. Ota sinunrackan Poicas
kuoleman uhri hänen pahain tcceins;a siindeins
maxoxi: Slllä hän on hänen nimens blstettu /ja
Hänen werelläns pesty ja puhdistettu/ amahänoähänensurusans ja taudisans; inheunä hänen tip^uns
ja sairaudens / wahwista hstndä omantunnon ra»
scaudesja waiwas / ja caickiasen paha» »vihollisen
tlusauxia »vastan/ että hän miehulliseft uscos söteisi
ja-woitta taidais. Suo hänelle tästä nmilmastc»
autuallincnerojälähdendö/ lähetDmu^pyhäcEn'
gelis händäsilhen iiancaickisen elämän zohh/lttalnä/
jasinK walittuunsturacundaas/ijancaickiseeniloon
»a riemun/ meidän HErram / sinun rackan PoicaSlEsuxen Ehristuxen catkeran tärsiunsen / tiwun
jacuoleman / nijn myös anjwn ja lnaxon tähden/
Amm.

Matcamiesten edestä.
Jumala/ joca mott.

pyhä ihmistä täsä maillnasheidän malcoi»
sansrauhasjaterweydes waelda andanutolet/ ja
heidän asians sinun mieles jälkell toimitta suonut/
merucoilemma sinua ettäs »vieläkin caickia matca<
»uiehiä pyhäinEngeiittesawun cautta suojelisit ja
»varjelisit/ettei heillesielun/ruumin jacalun puolesi
mitän wahingotatapahdllil?/ waan caikista tustista
ja waawiMpelastettaisi»/ jasiihen paickan/ cmn
heaicoinetowat/ ilman estet johdattaisin/ että hesiellä rauhas ja terweyde«t asi.ms toimittaisit/ la
sitte jällens ilolla ja h»'wäilätl«eleuavmainstygh
palajaistt / lEsuxm EhttjtuM.mewäl'.HErt.un
tautta / A»mn. MuUMmstm



1160 Rucous Kirja.

Matcamtestenßucous.
/ACaicklwaldias Jumala / ,sca caicki hallidzet>

caicki tiedät/ jacaikispaicoiseict/ ehdirmyös
caickiaauttaman. Me rucoilemma sinua/ettäs rau,
hanEngelin mtldantpgssm lähtttäisit/Men paicka/
johonga me aicoineet otemma/ ilolla/ rauhalla/ ter.
,veydellä jahywällä onnella/ nman estet/fielun/rUu«
miniä calunpuolest / lncitä johdattaman jafaatta-
lnan. Hlcl saA Pertelen/ eli jongnnmuun wiho!li«sen meitä eoscan peljättä / estä eliwahingota tcbdä/
waan tttä me hywin jafiunnmiclesjältenmeidän
«siam toimitta saisim/ janiinomillsterwenäjahy.
lvällä sanomalla / pglajaistm / sinunbywyttäs caic»
tein muiden cansa jotcameidän edestamrncoillet o»
Wat cunnioiltaman/ Amen.

Christe totinen Ihl/linm ia
lulnala / yimälsän jaPyhän

Hengk cunsa, sinä joca oltt tie/ totuuZ/elälnä jawal»
keus/sinä jvca myös muinesen aitan johdatit ja ulos.
«veitilman tustat,ja wahinZot Israelin lap-fttE'
tzyptm lmalda spngiän ja asumattoman cörwen
eautta / sljhey ulwos luwattun lnaahgn / ja osotit
heillsHltian tien / päiwällä yhden pilwistn padzan/,
jct Mä-tulisen pilarin cautta sangen chmellistst/
ertähe nijnpelktMläc/ja ilmanerhetystwaelda sait/sinne cuin sinä heidän olettäDnyi. Sinä jscamyös
ne wijstlt «uichet idän maalda luudan maalle Ie»
rusalcnun/ jasieldä sitttßechlehtmin/tähden cautta
johdatit / ja sieldä taas jallms cotians Engelis
cautta ilman cailet wahingot saatit. Caicki myös
mum sinun ulwos wajicut ystäwas / jotcawahwun

:nsassnMtGösFwatidzens turwanneet/edzie
>'. '.pm/ warjtlusta ja muitatarpeita / olet

hci^ln
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heidän menoisans / Mäns ja mattoisans moueK
suurestwaiwast/ waarastjawalnngost/armollisest
warjellutja juojellut.M»närucoilcn sinua ntzyräst
jacaitcst sydämesi / että sinä mhdsisit täsänlinun
matcasan/ »onga minä nyt olen eteen ottanut/ olla
minun johdattajani jaarinoMnen oftttajaw'
nijncttä minä ilon/ rauhan/ terweydcnjahywän
omlcn cansa taidaisin tämän mattunpäättäjä lo-
petti,. WarjclemyKsnunua catista crhctnxistä/harhateistä/ wihollistu pelgost/
stist/ nijn ettei nnnuntapahduis ionguz' nluorciim»

eli wahingo sielun/rumin/ taickamwaran
puolesta. Minä tahdon sinua sencaldaijenawusia
Mvan tckosedestä/ cackesta sydämestäkisttä/ ylistä
ja cunnioitta / ja minun lähimmäisen parasta woi«"

.man perastedescmtta. , Sitämjnä rucoilenpyhän
pi jacatterancuolen,astäbden/ 2l»len.

wartia/ japaras waarin ottaja < jongawarlel»
, lures el ole mmm hätä/ pawzt jonga myöb tätkyä ci
elecusan rauha / sinä joca sinun plihänEngelis ca.

mloreu Tvbian / ja
myös muitten caickein/ ptca sydämesi sinunpa'
alles heitans luettanet, owat/ tien menestytit/ ja
cnnelijexi Mt.. Minä ruwilen sinua että tämä
matta ja waellus/ cuin minä eteeni ottanut olen/
sinun apus la hywsstisiunauxes cautta olis minulleonnellmen/ rauhallinen ja

,uä sielu» ja ruumin puolesi/ «ruon edes tulisin/
' sinne cui!! ininä aieonut olen/ ja siellä sitte asia-ni hywin sulun micles jälkcn ullvostoitnittaisin/
ia niMlallensomamitpgöterwenäja hmvän sano'«nau cansa palata lnahdazsin / ja nijn sinun hy'N'Mäs sjnäisin caick.'ili mjdin cansi: jotta



minun edestäni owatrucsillet/ sinä joca elät Isän
Hengen l?htendes/yxitoti»enlumala

ijancankijest mm ijamaickiseen / ?llnen.
Puhrjehtlwatsten Rujous.

ih«nistentoiwo/ wai»
turvia/ :a wapisewaissenrohkeus/ zoca

paua.a sanailas opetuslastarutouren »älken/ tuu»
lenpa chinan astttt/,aMlan wedenpäällä/ni,ncuM
wahwas manderes waclflt/tiettäwärl tehden/ ettes
ole aino'stans taiwan jamaanHTßra / muttn
mnö-nu en jaweden haldia. Me walwaiset jotcc»
«,mdwl) tuulen haldwwesslleolemandanect/ ru«
co'KiN>na sinua nö^räst/ ole lneille täsä purjehti'
lyi!>s/ »pckewähaldia ja kirkas tähti/ jsmmeille
vlottais » culllga.weidän waeldainan pidäis / ja

me caickiiuustt esteet/ tufcat -a waarat zvält»
tä taidaistm/ ettei meille wahingot sielun/ ruumin
eli mlun puolest tapahdulö/ettem me allolshuckuis/
,ettertnulispääla raju ilma meitä upottais / eikä
«neren syivys Nieliö) inutta että «n? sinun / zvarjel»
luxes cautta tästä merestä / jaweden sywydenpäät»
!.> / ta hywän latoman / ilmanwnhingot
jl^dttpWm< ia s.elläsimhywällämielelläst«
N!!ak!lttä!ft>n/ Amcn.

lEju/ sinä wscaswielsnäkywäisell
täsä lnailmas cuolewaisen ruumin

cansa elit/ opetuclastes rucouxen jälken/ainoallasa»
«allas hlr.nuiftn tuulenpauhinan asetit / jaäkistä
paisunee Aallot käämit suureri tywenexi. Slnä
joca llliiöe sulan weden päällä nijmuin wahwas
n»an3ere!> waelsit/ jasillä ticttäwäri tahdoit tehdä/
<tt.i zmä olet Herr» jaKuningas ei wmwoin tai'



ivan jamäanylidzen / mutta >ny3s tuulen jawedtn
haldla. Me waiwaistt / cuin nyt tnulen haivun
wedenpMLe olcm meidäm audaneet/rucoilenf sinuanöyräst'/ ole meillen tisä puriehtimises w.irtwK
h«ldia / lakirkäs tähti / joca meille osottais cuinga
lneidän waeldaman la uinga me caicki estet/
tuscat jawaarat wältätaidaistm/ mä me alguja<
lspusa ia caikis '.nenoiia 'nencstolsim/Mweydecansa
edes tul,sim/ja nijn hnwän sataman osaisin./nljn mesen edestsinun laupiuttasM ibzelläm/ että muiden
cansa tijtämijancaickisestnijniiancaickiseen/ Ame.

Jo ca uulen jaweden hädäs owat.
ijancaickinenlunnllatanvan ja

naan jongawouna jocaidzenpaickan u»
lo .! / sinä »ocaeortlal ja paxut puut Corwesahal»

m täilsemän saatat/ sinKmylsmeren
pauhinan asetta »a aallot alenda taidat costa ne
ylönmäraldä paizuwat. SinäHErra oletpuhe-
sa?rolinen jal>l>u lupauresas i wätewä msiös jaar«
»twllinennjjtä auttaman/ jotta tyg3s pakenemat.
Nl jn lulemma me nyt täsä hädäs sinua nöyräst
cmleman enäs sinun jumalisen cipus meille osot"
taisic / jatämän pauhawaisen meren ia rajuilman
ayttaisu / etten me nyt wahingota sais / engä täsähädäs huckuis/ mutta että me sinun tunnmxes/ ja
meidän lähimlnäisem hywäxi pelastetux tulistln/
nizncuinsmuinen Noahn / idze cahdexandena / we»
denpaisumises wapahdit/ Israelin lapset cniwllla
jalgc»lllapuna/cnmeren läpidze tävdä annoit/ ja
lonaxen meren sywydes / Walastalan wadzaswarjelit. Nijn suuri woima sinulla wielMn onsmeitä jamuita autta/sentähdenosotaHErra sinun

Eeee v woimasi
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woimas/ japäästäneitä tästä hädäst niin me sen e«
destijancaickiftsi sinua lijtäm. Ia / lwwälsä/jos
meidän aicajo nyt jomunuton/nijnettä meidän pitä
cuolcman »a ruumin puslest hucknman/ niin ta-
pahtucsn si»u» tahtos.. Sinun haidus ja huomas
»ne annackemeidän ruumin, jasielum/sinä joc» c«i«
kis puicois olet/ taidat heillerauhan ja lewsn an»
Ha/ ja wmneisnä pcliwänä faas vhdistä. Mutta,ne
rucoilenuna sinua lEsuxenEhristuxen tähdm/ ole
meillen armMnen / ja anna hänen pijnanb ia cuo»
lenums cautm meidän stmdim jaricoxem anderj;
Walaiie mettä Pyhällä Hengelläs ja wahwista
Mian uston / etten me coscansinusta luopuis/ mut»
tasinusa lmasti rippuisim/ janijnwijmein sinuy
Poicas tykönä Paradijfis taiwan waldacunnas
löyttätsin/ Anun.

MRamS HErra lEsi» Christe nlimäisen Iu«2Mmal«npoica<caiken maiunan wapahtaia/ si<
näjeca IsäscansaoletyfiHEna ylidzen taiwan/
maan/ meren / ja caickein cuin nijsi! on - Nijncum
jwä myös sanonut olst / minun on annettu taicki
Woinm ylidzen taiwan ja maan. Min tulen mi<
uänyttygos/ nijncuinsinä idze kästenyt olet sano-
dön: Tulcat caicklnnnnn wgön/ joicarytztä teette/
jaolet rascautetut/ minä tahdon teitä wirgotta:
Sen saman sinunkästys ja lupauzes puclcst auxen
huudan sinua frucoillen/että finäarmoUiMatah-
,oi >t minua nyt wWella etten mss ätDhädäs ja

u'/ Mt taridze/
! huckuis ?:! Pols tulis. Sinun st on/ettäs
> taidatMejakicldäwedenja tuulen tckcmänmitä

5uU tahdct. Nijn guta nyt minua/ lli>ncmn sinämyös ailtit hichdcs opemslapsias/ cofia iso: lima
noM
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lwusi i nijn että hahdengin aallot löit /' jahesl,'.„n tygtzs huudit/HErra auta meitä/ lnehulu,ni >

nijn sich tttttttt heidän änens/ nousit yiö?i jarangai'
st tuulen jamere«/jolc«,cphta sanas jälkcn pcMa'
znast lackaisitlnijn että äkild luuritywen tuli. S«.maliamuoto autit sinä mnks/ia ofensit simmkä"
tcc- Pietarille / ettei hän käydesäns weden väällä u>
ponnut. Se sama woi««a jaurmo on sinulla lvielä
nyMll. Slnun äwust«s jaarlnvstasi HErrasu Ctzriste/en minäepäile uMän muvtv. Sentäh»pci! auta minua jocanijn hartastsinua rukoilen/ ja
jos minun edes p«nduMccu, on nyt tullut/ ja minun
pim tasa weden hädäs Hengenialtdaman / nijnta»
xc'htucsn Mun tchtos jäl!en/ muttarucoilen sinua/anna minun pahatteceni«ndexi la älä salli rmnunjylmlsanicuolla. iaiua minullin se Pyhä Hengizoca lninua wahlvistais ja lohduttais loppun ast,/
«n!» että lyi«ä uftscansa sinulnrijni rippu?sm/mjn°cum yhhes wahwas ja turwMses sielun allcwris /
että minä/ waicka cuinga minun c«nMmottäwismahda:sin löytärauhallisen jawahwci sataman si°«un tplönas taiwazz waldaculmas!. Scntähden an>nan minä idieni sinun huomas jahgldus. Tee mi»
Mln cansanuijucuinsimlnpyhätahtos jasi'nulle wliscunniax/ minulle n,«ös waiwaisellen h».»va?ija,autu«defi/Amm.
jHPOä Hengi/ jscatKiwallistnlsan jahänencansavlet yli caickiwaldias totinenla laupias Jumala/ sinä jompuhalsit weminplid«zeu cojca taiwasja maa HErran sanan lauttateh-,tiu. Sinä myös wedet «neris ja järwiscoosa pi<

,

dM/)a ne yhtensalaisen chwyten jasian asttck / ettetpeittäjalotta ylidzen sinun tcchws.
n,,tt m>st, sinttes w«jwas ja habäs / mil>ä
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waiwainen sylwinenyt täsä wedenpäällä olen/ niin
etten minä Millan muoto omallawoimallan jatai»
dollantaidalnllmansijtäulwosautta/ en<B tiedä/
cuinga»imun pitä lninuani lohduttanlan. Ia että
«yt Ehristus minun lunastajan on sinunyhdexi loy.
duttajar« jasi)dä,nen woitexi nimittänyt/ scmäbden
tulen «ninä sinun tygös ja huudan sinua auxentäsähädas / lohduta «ninua;a sinun woites wuodata
»uinunsydälneni / ni.m etten minä epäuscon coscanlangejsi. Rucoilen myss sinua / auta lninua ar»
,noll«sest/aseta »a hillidzefinunlumalisella woimal.
las/ tuulen jameren hirmuisus/ aaldoin julmuus ja
cauhiftoxet / ettei he minua tutismis ja upoteais
mmmin näkit ja muutweden ,a tuulen pirut soisitja tahdoisit. O Pyhä Hengi sielun wirwottaja/
rackauden solmi Isan wälillä/lähetä IsänjaPojan cansa / minlui waiwaisentygö pyhät En»
geltt/ että he minun tytönän alan olisit / minua
auttaisit ja holhoisit/ pirut ttMn pois carcottaisit/
waarat jahädät pois estäisit/ jasaattaisit sitte mei»
tä lohdullisten iarauhalliseen satalnaan/ nijnminä
sinuaynnä Isän jaPo)an cansatiitän jacunmoita
ijancaickijest nilnijancaickiseen/ Amen.

Matcast tullen tijees.
/ACaickiwaldias jaarlnollinenJumala/ meidän

toiwolnjatauom/ ilman
stnuta en me mitä:, woi engätoimillataida. Minä
tijtän simtn sinun armollisen apus ja warjeluxes
tdest/cumö nnnullcaina/ ja llaitengintälläretkellä
janmtkalla/ jostaniinä nyt rauhas tulin/, osottanut
«olet< Minun toimellan en minä taitanut mitan
toimitta/ e«gärauhan /terweydeneli onnen canfa

waeldal
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waelda/m aiwsittullpaickan tulla/mutta tttä minä
olenrauhas waeldanut / seusinä HERmolettch»,
nyt: SM sinä olet caickelnwijsain/ suurin woi»
mas toimes / sinä olet tien osotta»aja
johdattaja/-sinä minunginasian tällä matkalla/ py«.
häinEngelitrescautta parhain toimitit/sinä minua
rauhas jaterweydes edes weit ja takaperin toit/
sentähden minä sinun pyyänimestahdon tljttä nyt
ia yancatckisest/ Amen.

Kijtoshpwm päätetyn Mucan
edestä Merellä.

F!7ERNA meidän HERram/ sinä olet ar«,
Vmollinen / sinä olet Caickiwaldius / sinä olet
sinun wäkewällä Kädelläs / ja pyhän El> 'eis
hvarjelllxella / meidän täällä , we«
dcn päällä ylöspitänyt / suojellut ja ja»

auttanut: Sen edestkijtämme
sinua / O Jumala/ me tijtäm sinua ja ilmoitan,

läsnä on/ ,a
sinun äänes täy wetten ylitze: meidän
lumalam / älä anna meidän ikänans unhotta
sitä Pwa / cuins »»eille tehnyt olet: )lnna mei»
dän tämä ja caickl sinun suuret hywät tecoö kij«
toxen cantza tuta / ylistä ja cunnioitta / täällH
alcain sotiwaises Seuracunnasa / ja sijtte täyt»
täin sinun tijtostas / fijnä Taiwallists funresa
Seuracunnasa / »veisaten Halleluja ijamaicki»
sest/Amen.

Muista
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Muista Tarpeista.'
Caickiwaldiastaja ijancaickib

Jumalala/ uieidän HERran
ChrNuxenlsä/caickem cappalden iuoja m Hol>hojata/ nz,uä sinun Poira< lEsnsta Christusta
meidän HErram/ jaPyhä Hengt/mc rucyilem»
»ne/ anmhdameidänVaHtlem / siunan sinm»Poi'
tas lEsuxen Christuxen tähden/ jongas
ihmellisesl Neuwosta'l/ olet tahtonut andaVhrixitutlislneivän Syiweim edestä / jäasetit hänen meil«
le wäimliehexi j«sowittazaxi; Ettäs angaran W,i«
has Mailman Syndiä wastan / M sinnu iauPiu»
des niftdtM päälleni näyttäisit: pyhitä ja hassitze
meitä P.Hengtllasi cocooi halliKe za wahwista si»
nun ChrWcundasiia anna meilleAnnoc» / että,ne
sinun tocisesSanasas/ MasaVscoftja pyhäsä
Elä, ä«ä/cciittja wahwana wacllaisinime.

Nariett ja hywästiftnlla meidän »acasta
ta Esiwaldam; Hänen Tuningallisiu Maijcste«
«iätts meidän laickeen artnoltlsta Cuningastain ja
Herram/jonZ» sinä meilläPäaxi ia Edeswastajaß
armollisestl andcumt >a asettallut olet. Watjele
händä/ 0 Imnala /caitisa h.inmTeisäns,' ettei HH-
wlleyhtänWahmgoeliWaara sillaa tlinilttsestitapahduis;WahwistaiaenännähäuenWoiulaans

RnummpuKleM/ Amm sinun Wil-
sandeö jaPmmärnzxes/ Neuwos jaPelcos Hengi
hänen päälläns lewätä/ javlsswalaise hänen Sy-
dändäns/«tä hänoitemtzallidzis Cansaas ja
dsmndan»/ warjelis ja holhois sitä ChruMistHSeurgcunda / poispoistnis caicki wihollijlen wäti»
wMt/,apghatluonet/ >a aina saisnautita sitä

suloi»
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suloista Rauha / sinun vnhän Nimes Kjjtoxyi jct-
hänen ja hänen AlimmaistenSilsxi jahpwäxi.

Hänen Maijestetiäns Lesti Drötmgiä / meidän
caickem armollista Drstingiä/ Ahdoisit myös / O
Taiwallinen Isä/ woimMsesti suojella jaOunelli»
sudesa/ nijnmyös hywäs terwepkesä cauwsu ylss
pitä.

Sämallanwotorutoileu? M/ ettäs O arckMns-
lullwla/ mckanPlw-lisa«/ lntibän armoWmlnar..Dr3tingm)«i;n znyZZ
sennuorenPtrindK.Försimja PrincesiZt tahdsi»sitpysywäiftlla terweyveiiä ia lmnestMUH/
Myös eaikella muullanmmillMa ia Hengellisellä
hywästisim,axel!a lMoitta. < A!.,Na ettäs
Maisesi/ O Jumalalaahänen
min Hedelmällä/
nenMcckistetillcns 2lnnollisess, sizcoa yhdcu on.nelliftn ja wco WaldacunlmlK toiwottawan
synnyttämisen) sinun pyhän Nijines Kijto<
Mj/ sen
wistuxexi/ja »neille c.aitille iloxi ja hpwäxi.

Warjele hänen, Cuninnallisen Mayestetins
Neuwonandaita/ caickla Säätyjä jacackia ujlol-lisiä corkeitaWircamiehiä / nijn myös mjrä cuin
watkästyläiseteli palwelewat Cuing. Mayestetil»jaWalbacunnan Sotaiouwsa Maalla eli Mc»rellä: Alma heille caittlle yriwacainen ia vn'mltlmen Sydän/ etziä aina Isän Maanparasta/ ja pelasta heitä jatajckm meitäcaitesta



siitä culn Wahingolinenia Synnillä sastntett»
olla taita.

Poiskäännä myös/ O laupias Jumala/ caikista
meistä neRanZaistuxet ta MaanWaiwat, cuin
me meidän syneillchn jaCatunlatto«nudella»tl olent.
ma hywin ansainneet. Anna meille Terweyttä/
Elatusta jaMspitämistä / stlällistärackamttl / u«scollismta / hvwa juosto ja Sowinbo < enä «ticidän
seajäm räuhallmcn m wstpnöm Hallnus pide.
tällin.. ' *

.

Sikälikin osota meille/ HErpa Jumala/ yxiwa»
laisia jaChristiestä mitlfu meidän Töi«
sä»n la EdeöottamiMm /anna hywä, Cal.siaeäy.
mistä/ cuineifetänpahennals/ jatämän «Mijen
Mailmal!i<en Ca«>ffal'ä!'Misen perästä ijanluicki-
nen 110 jaAutuuS/ smun Ponas lEllCen Chri'
stl«xen cautta / joca elä ;a hamhe wliie'a Junia»
lpdenWoimasa / .Pyhän Hengen causa hancaicki-
stst/ Umen.

ijancaickinen Jumala ?a armol»
«--Imen Isä/Taiwan jaMaan HErra/ me sinun
köyhät lapses rucouemma sintea caikest jydämme»
stäm / sinun rackan Poicas''ssuxen Chnsiuxen
nimencautta / että sinä Seuratundas ja sen
palweljat/ ston/ 'SaarnamieKetPybänHe. .M
cantta haUidzisit/ että he wabwana pysyisit sinun
pyhisä sanoisas jasiinä terwellises opis/ jongacaut»
ta ustv sinun päälles wahwistettyi, Rackaus la.
hunmDeMtyH3enäMi/ paha elämä ojttuxi/ ja
caictilialset hywät tawat meisä llsätyxi tlllistt.
Että sinä myös tahdoisit lattlbe Chrlstlllistlle Cu'
ningoille/Waldamlehllle ja Herroi!le/»a lijaitcngin
meidiw armol!lßEuwalit>M»m/ Hänen Eun.n.

g^llisel
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gallisel! Mav:'e"Cumngas C2lßlElt<3 / iman
wanhcnunille ynnä heidän ueuwonandaittensla
kästyläistens cansa/ anda arnion la taidon heidän
alWaisians sinun pyhän mieles jälken HMtajae»
des seiso/sen päälle/ että heidän cauttans laki jaoi»
keusylöspidetyxijawahwistetuxi/pahLus,wäryys,
jawätiwalda estett)ri jaalaspainetnxitulis/ jame
sitterauhasi sowinnos ja suosios/ nijncuinChvi'
ftillisten Ihmisten tulisidze testenäm ja muiden
ymbäri asuwaistencansa elä taitzaisiln.Auta myös
H<3rra/että meidän wihamiehem ja rijtaweljem <
caitenpahan mielen/lydämen carwauden/ wihan ja,
cateuden pois panisit f jasitte meidän cansam an»
Naisit hritäns sowindoon/ja niinraulM/ yrnnicli'
sijdes/ jarackaudes meidän cMsam eläisit. ÖHEr«
ta lohduta myös sinun pyhän Henges cansa caickia
nijtä/«otca swatjosacusa nmrhees/töyhydes/tläljäs/'
fangiiixes/taudis/synnyttämisen waiwas/ meren
hädas/ja muisa sencaldaisisa tiusauxis/ wstisja
wastoinkäymisis / lijaitengin nijtä / jotcasinun py/
hän sanas jatotudes tähdenkiusatan / waiwatan/
tpihatan ja wainotan/ että he caickia nijtänijncutn
sinun Isällistä rangaistustas hywäll>miel,ll kärsi-
.sit ja wastan asti/ettäs armollisentah»
tos perästä heitä nijstä päästäisit jawapataisitruu»
nnn »a sielun puolesta.Ettäs myös hedelmän maaft/
«oilianmanderesa/ja Calat wedesä caswataisir / hy«
m>ästisiunaifit/ja nijtä meidänßuumim tarpexi soi»'stt/etten me nijncauwä tuin täällä eläln/nälkk nään«
zbyis. iaina myös meillenzarmollisesta cohttlllinen/j«» tarpellinek Ilma/ poudan ja sateen/Zänchymän jatylmyden puslest/että ruohy / tylwö ja
Muut hedelmät aicananswahwistuisit / jasitte edes

Ffff tulisit
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t«Usit »a Ihmisethndcin tvöns jaasians ilma esteet/ja simrec '.vahmgotta tsimitm taidmsit. Nijn myös
caickein lnuwe edestä/ mitä me tanvidzem sielun ja
tuuwinpuolesta/ jejtaKlahdetsinuldasyxinäns a»
Mtta/rucoiiemmesmuaö Caickiwaldias Innmla/mjtä meillenannollisest andatahdoisit-Erino.»
«mi«est ruMema sinua racas taiwallini Isä/ ettäs
tahdmsit pl!« meidäntytönäm tälläpäiwän jaaina/
andexi anda caM meidän syndim / jaestää meidän
gyndmn ansaitui rassqaistnres, OHGcra ZuMala/
aanaGdämen yximielisyttä >austsllisutta / oikeita
m«.<,.wi»ja ia edesoitalnlsia/ oMink edes käyminen ja
hyMl uloskäymint asioie/ sinunpyhän nimes
CunniaxijayllstblKxi / zneille taitilleja cocolsättmaalle rauwxi m ltwori/ ajallise!rijaijancajckisexj

.hywäxi/iwxi/ja lohduwxexi. O HEtta Jumalatee
yri mercki l,;ewän ca:nHettä meidän hywin kä?/ että
Hz jen näkisit jonameitäwihawat/jk häpeisMttu si>r«ä Jumalaoletmeidän causam/ ja lohdutatmeitä.
Guä msrucoiiema smun iödhät lapses/ettäs Isälli"sestä Hvwydest-';sft3,ca!dajsia »willesuoba tahvmsit/sz«.un awoan pvitas meidänHErrälEsuxen Chri<
siuxen catteran pinmnja Cuolemantähden/Amen-.

M toinen.
A?Aickiwa!dias Imsala/ jaiaupias Isä /»ne tn»
«e^tjlumcsinua snstest Sydämmest, sinun mo»
«inaistm ja « main hywäin tetvis edestä/
Hengellisten i«! Mailmuilisttncuins meilleköyhille

Äuftst tehnyt olet / jaerinomaisesi/
ettäl : jalaupiudesi/ sinunrackan poi»
cas lEsuxen Christltxen cautta / nttirä lunastailu/

- «ltt/za scn mei,ie pyhän Sanas jaSacramenteii
-cautta ilmoittanut l«wahwistanut: Tantett A^



AucöusKirja)
wMndein andexi ?a t''an»
caickismElämätä cMllelhmisille. Karucö-ieM
sinua racc,!> Tuiwalnn. Hn'gos
Armo caickcill mndän Spdämchich/ c »,

sttnlnArmos/ jaChristuienwanhur candcn>!>'.n
caiitta a:sittwle/la smoauttai)ancaickis,'sta!!t .ri
tlllisilnme-. Wanm sinunpyhä:a aumax

vuoria O .-

taitawastän/euaMftnliamrtd , >-^c>')<.i«
sem/ ftltlästia vuhtasthanianMailman a-
ja wahwlsta.heitäpyhällä henMä/että he w !'>'' li<
sest sinsi pyhän tt)öe töimittUstt/juterwKllis,
japyhällä Elämällä

Suterucoilcmmc jnma ratas ;:a,.!
saikinpalwciioilllsedestä/
halliMMja Miclanandanm oitt / j., erinon,,

- -

moillsmlcMCilmnqamWaldacuWanPcrllidc
stinedcft/ min sinä meillePaäxi ja cdeerc siä,',
moliststsuonut ja «ndanmölct.
rasta ja caikesta pahazt / cuin hänelle sala jaiuitlststa,
lapahiM t^jdais.SilMä dclla/n
lvista händäRuumin ja sielun puolasi / alnia hnwä
ttNVtys toiwscettU MU)wiiws a<
lvuis. 2)le rukoilemme myös/O 'tanvaiilncnll
nm Maijessemns meidänarmolllsim >nDwm<!
Waldacunnan iefiidrominqm cdqf'; N -

> .

suojele aina pnsywckstsOmiällft,
wäs Terwcydes-cauwan ylospldä., Anna
tusta jaChrisiillistä kärsimystä hänen murhettailsyliyewoitta.Niin rucoilememyöe/ctsäe/OTai alli'
ne Isä/iahdoisitHansCunina Maij.-ftl s rock-:,
olisan/ Meidän armsllisiman Dl!'
nuorcnPerindö FörstnuuPrinc^lftu,.
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wtvdellä jaNleuestyxcllä/niju»nvös taitella,nuuM
hengellisellä jaruulnUlisella hywästisiunauxetta lah»
iolna/sinun pyhän nw«esKiMxexi/se» corkiaNCu»
ningalilfi Istuimen wahwistuxexi/ jameille caitille
iloxijahywäxi. Me rucoilemme myös O laupias
Jumala/ nijden corkiainHErrainCuningallisen
Maystecin Neuwo» anbaitlen ja tästyläisten e«
destä- Warjele / heitä caitest »vaarasi/ «nna
ja lisä Pyhä HenZeS caickein heidM sydämihins/
että he sinun nimes cunniata ensin jaennen calckia
cdzisit/Hänen Cunmgalisen May:"" ia waldacun-
«an parasta ainauscollisest toimitaiiu/ jatertveli'
sillän3uwoillatetisitHäneCuningallsclleMay!>"'s
yhden ufcollisen awun. Warjele ja hywastisiuna
waldacunnansMdyt/ ja pidä heitä uscollijudes ja

myssyhteiseörackcm.desja pximielisydes
toinen toisianswastan. latijtämme sinua HEr«
ra Caickiwaldias jalaupias Jumala / jocanhn ar« '
»nollistst oletmdzonut sinun Seuracundas tusta/ja
tuullut meidän rucouxem/ ja lähettänyt meille a°
wuntortcudeft/ andanut toiwotunrauhan ja lcwon
meidän maacunnisam/ sen edest me sinuaksitain
ja ylistäm coco sinun Ehrisiccundas cansa/ sinun
nimesolconsen edeft tljtctty / ylistetty ja cunnieitct.
tum't,aiiancaicksest.

Wumeiseldärucoilemme sinua/ laupias Isa/ <

ettäs armoliisest «neitä warielisit Rmtolaudist za
pahaft ätUlljest cuole»nast / Mlläst jacallist a;ast/
tulipalosi la wcden hadäst/ Cansan mettlist ,a
Erlpurailudest/ Rakeista laßajuNmoista/laanna
mellle lolapäliväinen räwlndo/ holho j,a suo»ele

Wal



Waldacunnan Sodan menotmaalla ia merellä'
Siuna wuorten työt < Maa» hedelmäi jamitä enä
waldacunä halliturelleiesiwallä jaalimaiste tarpexi
tulla taita.2lna yhtein? sowinbo/uscollisuus, jaRak-
kaus töine töistans,wasta«/lohduta caickia mmhelli'
sia,!otca oivatsairaudes <tiwuS ia waiwas-/ fangiu»
des ia meren tufta<.Nijn myös ca»
ickiakKchiä testiä jaorwoAapsia/ rastaita ja spn«
nyuäwäisiH waunoja: Johdata caickia matca»
»ttiehiä/ jotca heidän Mallarerttllans/ Merellä eli
maalla owat/ (Erinommsest tämän seuracpnnan
matcamiehiä)että heterweydes jahywilläsanonut»
<a omillen< »ällens tulisit. Auta meitä OTaiwalli'
nen Isä/caikest waarast jawahingost/ japysy mei»
däntpksnsm/ että jo cummingin Ehto Joutu / istniailman loppu täsiS on/ jacosta «ncidän elinaitam
loppunuton/ nijn wapahda meitä sinun Ilzmali'sen jaarmollisen tahtos peräsi tästs surtiastmail»
mast/ ja johdataTaiwalliseen jaijancaickiseencun»
nian/ että me niln caicki sinua / nyt ja ijancaickisest
tijttäifim/ylistäisin» ja tunnieittaisim/ sinun Poi«
caslEsuxenChristmkmeidänHErram cautta^A.

Nitania.
AZrie Mleison.

Kprie Eleison.
HERRA tuule meidän rucouxem.
HErra cuule meidänßucouxem.HErra Jumala taiwallink Isä/HErra Jumalan Poica nmil> Armahda m«ltanmanwapaheaja. päälltm.

HErra Jumala ipvhä Hengi.
Ffffii) M
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Rmous Kirjaa
Ole meM armollinen.
OlemMgMollmenl

Caillsta stwneiM/
!>a «Mistä/

a pahasta/
Gerkelen iuonistaf

>,stq äkilllftstä cnoleumiw/

dlstajacaiustaaMa/
Soditta ja tappeluxlsta/

voista i
Dtakehlsta ja.va:a!iisesta ilmasta
Tuli pa10,?,l za walkian hädästä/
Ij'm,s ' '.cuokmasta/ i

meitä lau«
H. Jumala.

! 2lmameitä laupias
!H. Jumala.

Way'tlemMla»u
pias HE3tt« Ililmqia.

melt!i laupias
Sinunkärsimnes. kUwoituxesfst! lumÄa.

iv'!<ch,lt:!,ren tähden.
Sittllnristisjn mliiä laupias
SilM-l och.w ylsvnousennfts ja Jumala.

taiwa?e« astunnscs tähden.
Mlsv:xe:: ia cuolcmun aialla /

>-Duomwlla.
"'.! !mra. , ,

'^!' Seura»

.c.
?NIN tebet,' Cuule meitä laupias

clä.nis ptdäistt Za war,elUld.
Ettäs Micki määrät opit pa«

asi:.ustr. Ettäs

1176



RuwusKi»-j<cl 1177
Ettäs caicki erynttjazwietellytpa^

' lataisit. l
Että me Perkeleu lmidän jalcaim

ala poikia mahdaisimme.Ettäs uscollijia palweljoita sinun
elohos lähätäisit.

Ettäs Sanalles sinun Henges ja
woimas «ndaisit.Ettäs caickia murhMsia jaheicko'
mielistä lohdutaisit ja auttaisit.

Ettäs cackille Cuningoille jawal<
damiehille rauhan ja sowinnon
«ndaistt.

Ettäs meidän Cumngam jaDrob meitä lau.
ningim/ PerindKstrstin/ Priw pias HERra I«»
cessatja cow Cunwgallisel«Huo« mala.
nen nnnö Neuwsnandaiuen ja
Kästnläistencansia warjelistt ja
auttaisit.Ettäs caickia nijtä jotta tnftas ja

hädäsowatlauttaisit jawarjelisit.
Ettäs caickia rastaita Waimoza

howästi siunaisit jaauttaisit.Ettäs caitille sairaille «rweyden.
andaisst.

Ettäs caickittzyhHt fangit päästäisit
Ettäs caickia lestiä ja orwolapsia

corjaisit ia auttaisit.
Ettäs armahdaisit sinuas caickein

ihmisten päälle.
Ettäs meidän wOMsiliem i "cadetz.

tioillem ja wainsmtehiilem hei-
dän fmdins andexi Mv«§sit ja
heuä täandaisit. Vftus



N7B Rucous Kirja)
Ettäs cgickiaMatcamiehiä,, we-!

della)a maalla/finun EnZelues
cautta johdamisit jawarjelisit. Cuule/m«ltä

Ettäs hedelmät maasta ja merestä p las tzErr« Im
armollisest andaisitja casiva'"' -
Mizit

lNeitä armolUest cuulisit.
ä) lEfu Christe humalan Poica,

Armahda meidän päälleni.
O Inlnalan Caridza joca pois ytat nmilman

siinnit.
Holho meitä laupias HErra Imnala.

L> Jumalan Caridza joca Pois otat mgilman
syWit.

. Cuule meitä laupias HErra Jumala.
O luiulUlm Earidzapca pois otat mailmansiM'

Nll.
Arznahda sinuas meidän päällem.

Christe cuule mM,, Christe cuule meitä.
Mris Eleison-.

Eleison.
Kyrie Eleison.'

HGrra äw nnigaise WM ansism jaikc'?..
Hlst myss coftg willle mfidg» .värai» tecoim jälken.

HErra Caickiwaldias lunMa/ jocawaiwai»
sie» syndisten huscauxia ec yltzncadzo / ja mur<

httiistm ftMnden hauxia et hylzä / ccidzo arlnollisestlneidae: glucou/, e pnoltN/jonga me meidän hädäsämedestuoninle / ja cuule»mitä laupiasti/ että caicki ne
cuin jaihmistidä! meitä wastan owat/si«

nnn
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nun muwolla l estetyxi ja särittM tulisit.Että me peltäinät, sinun Pyhas Seuracunnasas/sinua alati tijttäisim ta cunnioittaisizn, sinunPopcas lEsuxen Christuxm meidänHErran; cauttaiUinen.

Vn rucous Catcchismuxen s^rnan
Caickiwaldias jalaupias l,ne»t°
lesinun pyhiä armojas/M me päiwä päiwäld

caftvatfim sinun tunnosas, eppisim jamielemjoh-
dattaisim meidänChristillisen opimpäZcappalet m
iUjstGimnärräisim/ cuinga meidän sinua pidäis
palweleman, jacawahtainan nieitäln snnnistaja
exyxistä. Pyhitä Ö Pyhä Hengi Jumala, sinunseumcundas / wahwista ja ylespidä hH>ndä / anna
enäminjaenämincafwa/ että hän mßdaissinua
cunmottta/ palwella/ kijttä la ylistä / tos-''sa
pelgos/ jasiettäijancaickisesaautudesa/sinlr Poi'caslEsuxenChristuM meidän
A>ueu.

Auta meltz Jumala meidän wspahtajam /Ia sinun pyhän nimls tihvtl', ole m«!se annslllntn,

Rucoilcam.
/HHErra Jumalataiwallinen Isa / joca et syn»

tahdot/ etkä suo lei.m cadotetta/ mutta että he idzens paranimisltjch
eläisit.Merucoilemma sinuacaitest sydäniest, (

meidän syndiemrangaiztuxet arinMifest estätsit /ja
«nna meillepyhiä armozas/että me meidän elämäm
parannaisim / sinun Poicas-lEfuM Christuxmmeidän.tzErranlcautt,/ ?l nen.

Ffsfv M.



1180 Rucous Kirja.
Mna HE«arauhacaltille maacunnlllt..
Onnijatcrweyscullekin säädylle. .

> Rucoilcam.
iaupindes meille / meidän myösrucou»

xen, jaspdämezn huotauxtt cuule/c:,in me setä idzem
että ccuckem thmisten ja säätyin edest sinua rucoi»
lenniiaia si::un wg3s huocamine. Anna armolli»
sest cmckl meidän syudim jaricoxcm anderi l ota
mnös pois meidän pääldä «n rangaistoret ja wai«
wat cuin nie lchden tähden ansainnet olemma/laina
caikilte Christitwlle,« mijHitänäns wiras he owati
sielun jar.l'.lnimterw3y;/ vnnil rauha/ sowindsta
rawindo/ ettäcoscahesinuldaautetan, jacaickinai»
Wilstt tnrpet saawat / m)n he sinua Me iloiset M
murhetojnytt!Nl''iisydes pnlwtlewat;a ytistäwätt
Sinun rackan Poicas lEsmen Christnxen mei»
däuHErrittn cautta/ Ämen.

HEnaala kay duomiolle sinun patweliais cansia.
cbtsaslovta vcikän eläwäwanymstafl.

Rucoiicam.
/AHErra JumalaTanvallinen Isä/ sinä tiedät

me mm msmnaisisa ja sunVisa tustisa/
inhilniilifm heickouden tähde/ taida seisowaisetolla/
anna meille ruumin jasiekm terweys/ että me
kianijta/ c-lin meitäsynnin tähden waiwawat/ si' ,
nun pyhän awuv' cautta woitta taidaisim / sinun ,
Ppicas lEjllxm Christuxen meidän HENram
cautta/ Azlien.
Perkelcn lulmntta jakinmidzemist

HERra laupias jaarmollinen Jumala / me
sleMe sizzzi Cansas/ ia nimitityt sinu ainscaise

rackan.
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rackanPotcas/ meidän HErramlEsmenChri»scuxen mmem/ anna synnit anderi/ idze?meitä omalla ja Isälliselläwidzalkts / la 'lä sallisen pahan ia julman sielujen murhajan Peri^clen

' nitncauhiastitilnuita/ sinunuimees za
wähiä wiattrlnia lapsia heidän wanhtnuttensst)N«
dcin tähden canhiasii vuaiwata. A'.n a laupias
HENra Jumala M töyhä waiwattua joucko/
wahwista sinun palivMitasPappeja < -ja mmä

'caiä «a pyhällä Hengelläs/että >ne u!tosa taidalsim
Sathanata wounMstst ollawaftml / etteihän sen«

cauh>c>tan<eno sinun scuramndas 'äsenit»
tcn ylidz? saist tehdä. Ole meille armollinen sinun
linnestähden / jaandexi anna nuille se suuri fyndll

sinun sanas/ jocaon Hengen miecka/ nyn
laiicasti tHän asti cuulletolemma;wapahda meitä/
jameidän lapsiam/Fldäpahaldal jacawalalda wi<
hoMftida perkeleldä / jc> älä salli hänen cofcan saada
waldameidän päällem; Muttäwaicnta!a santa
mchamatcanoitia catumus j mjnmyöerackaus ja
halu sinun pyhänfanas Meni etlä me sinua/ jast»
nun sanaas tästedes cailesta wozmastaln mahdai»
simmeracasta/ sinun mckan
stuxen»neidän HErramtähden / Anun.

- Rucousien päätös.
mmlmA

olet/sinua me nöyrästirucoilezna/ ettäs cuitista näi»
M pahoista/ cuinme nyt luettcluNe/ jamyös muistasielu jaruumin waaroist/ cuiu ttleille tmbais tapah,
tna armMW meitä köyhiä palweljetas päästäisit
japelastaisit. Ettäs myös.caicklaaisethenHellisttja
ruumlllistt, lahjati cmnnzesinulda anonetolcmm^
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siilunteliwallisttdaMlbäs lneillensaMisit,janij«
tä sttte meille» sinun mieles Men jacaistt / täydyt»
taisit ia lisäisit/ mezdän tarpcxem ja sinun hunnia»
xes,,Sinä wott sen tchdä sttäs olet caickiMdias >
lulnala/ smun tule inyös meitä autta / ettäs olet
meidän Cuningam. Sinä n»yös taidat meille I°
silMs nämät parhain toimitta / ettäs olet meidän
ylimämen pappimi joca micki Ists salaudet nedati
joldu ei myö? Isä mftän tiM, Ole M ai»
«^meidänttMnäm/ autaiäholho meitä/ nijnine
sinua nnnä Isän jaPyhän Hengen (ansa/ tijtäm
jacunnioitalnlackamati Amen,

K> caicki tapahtucon / O racastaiwallmen
mezbänrucouxemjasydänunelisenpytä'

mlsem lälkeni sinullen iiancaickilcxi cunniaxi jakij»
toxexi: Sillä sinä olet wielä nytniinricas/ wäke«
n>ä/ hywä/ laupias ja armollinen / cuin ikänäns al«
gujla oletollut/ japysyt ijancaicksen aitan. Sen»
tähden olcou sinullen ainoalle»ki/tos ja hunnia cai°
kilda luondocappalilda / taiwas / tuules/ meres j<l
maas/ nyt jaalati/ ijancaickisest ijancaickisen

Aucous kellon lyödes«
pyhä siunattu Colminaisuus/Isä luma»

ihmisen luonut on/
Poica Jumala/ joca minun syndisen lunastanut
«n/ Jumala P. Hengi joca minun mahdotttlnal»
PyhittänytMhänen Jumalisesihywydestäns/tällä
hetkellä,ninm< ja caickein lhmisten/jotca nyt eläwät
elieuolewat/ apunehtitsn za caitille armolljsest
onnellist hetke andacon/ lEsuxen Chrtstyxentah»
den/Amm.



KläMämistnaican rucouM
Jumala Isä Poica i« Pichä

olemeillenarmollinen/ pysy meidän ty«
töuäm/cuute meidänrucourem/ anna meidän wn«
d«m andex/ama »neltä hädäsäm/ calckiliatsetm,ös'
sielun jaruumin tarpet meillensuo/ oman lupaus es
peräsi/ ja pyhän nimes llmniantähben/Alnet,.

taiwallinen Isä / war»
sinun seuracundas/ lewitä sim,n sanas

yutbän «nailman / anna Mtldän sitä Nlielel»
lämwastanoua/ja stnjälkenelamäm kävttä/ wah.'wista myts sanan palweliat totmrn / za sanailwr'
tajaewoimallisest alaspa ina/A>»en.

Jumala HENm Ms,j Chri»rauhan Cumngas / anna me>lk« ia caitelle
Chrjsticunnal rauha ia sowindo/ riidat ta sodatpoisestä/ meidänEsiwaldcm, hywästijmna /ja anna,
alunaisten esiiniehillens cuuliaistt olla / ja teste»nänsrauhan ja sowinnon cansa ela/ AlnenV

JumalaPyhä lahiaig
meilleruumin terweys/ rawin-

do>n jawerhonl/ meidän huonem ja calutn warjele/
piru taloistam pois carkota/ lneidänperhem luma«
lan pelcon jacunniallisin tapou» saata / taickinaisetwahingotmeildä poisestä/ eli sinun pyhän mieletjälkenparhaxem tääunä/ Amen.
Aljtos olcon Jumalan/ rauha eläwitten/ levo

walwalsttlen syndisillel»
i)anca,ct»nen 110 jaMmä/Amen.

OK^N.



ttH!le6coz 65 earum m»cliinanon2».
Qr2ii2 I) !^

kclici exiru.
Dnntra ins6la« Via'ooli 8c repenrinam MorteM/

Mantra pellsm

5, 3L'/l5 i.2MP3r!i:.

i?Hce «c t«:lici

()omrainliäläz mac!ii>i2,tloni:«.

muxen tmrat.
Sito-va jelcon pnhys.KätkckKn mei»'.

tä lu-nalnkt. Wirwocraccm tntilä,
cuitiUmen od e me?tä mittamarom
tolnnMsilus Cchendaconmeisäa.wamawin hy»
lv^s., HaUitcon meitä Wn wsitlm / elärrälsn

mctt^



Kil-jä. 1185
miltä Pojan wWus / walaiscön meitä PchänHwZen apu. öPyhä Colmmcwr.us ole mc:lle ter»
<vens/ rau^a,« warjeius/ "aiclw wihotMc: wastan/

tule meMesielnnja mmuin i - a a wuxi / N imee», Ifän / ja
Pojan/ ja Pyhä» Hengen/ 2lm?n.

cttsn lsän? jota meidän
Cumng eicoi! Pojan/jsca meidvln luna-stamu on. <e unnia clcon Pyhän Heng/m jocamei-»'oän armons mutta pyhi?tam)t v;:. Cnilnza olconyUiMttälse», ja jma

meitäMi elamäs siunatcon./ warjeicon/ lohdmea.Hr,/ jatättiänttäinänperäst ftattacotl iMcaicklse»tK.män iatäydellisen iloontaijvanWalda cnndaan/
Nimeen Isän/ jaPojan/ jaPyhän HenM/Amen.H? ERm meitä jawarjell-m
Ilmeitä/ '-n^onsmc-idänpaalle-u/ HEcrakäändaron puoicem/ ja anda-

, to!.nMeijamaickis'nw:chai:/ Nimc?nlsiin/ ja
Pojan/ja-

Register
ann??tt edest / siken: td; 3

msnxentaivallaftlUttty »040
>-/ M lundänrucouM yiwze . 04 <

W.eläcolmas . . ic>^
Aamu Rncouxet » , ,c>«?

''Ehw Rucouxet « . ,c>s<,

luhlapäiwääil Vikein tvalmistais , ,06:
Rucouxet enne» Saarna « ,o6z

Saarm . «266KijtoxetlulUiUatt hywäm tecsm edest '068



Rippl sanat eli synnin »«,B^
HErrnU ehtolisctte mcnnes/ruccurtt. iQ-i8
KijtomHErrattthtoliftlUälten. 109;
Christuxentulmlisest. ino^

MurensyndnnMa. - i<-5^
.

!'rlstwcnl'ärsmujest. ,2^B,
Chrijluxencuolemast. ~ 04-
Ehnstuxen ,,«.

Christuxentaiwasen astumisesi. t > c
Pyhästä Hengestä. li<^
Pyhän Colminaisuden tygö l, - >,

-

,

Taioin/ja siinäasuwaisten edest. 3i16
rucous !«07

ZEsuxen Nimestä. ,

Saarnamiesten edest. «,9
edestä, «».o

Phteisest/sackrliattlieft. jaEsiwall. edest. '< «

'

Pysywäi^destsustosK.
l?stost?exywäNen edest. i?

Heicto ustoisten edest.
Mmhelisten »a Waiwaloisten edest. -

Perkelenkiusausta wastan. l -

Pyhän Hengen wclicntoxen edest. >,,
Meidän ystawittä n: edest» I^6
Wainomicsteln edest. i»^°

, l^/
Manassenrucous. «»-p
Junnilanarlnonedeft. »>;" ,

Rlilous tärssml'estmstanalla», li zo
Rucvlls/ jolla»ieristin alla/ meitän Jumalanhaidun annamme,

~

Senu»..
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Rauhan edestä > i «j^

Wchollisia wastan sodan aicana 15 z;
Sotan lnenewäisteaßutous » , 11 z4
Esiwallan Rucous » » i«;5
Älammaisten Rucous « » ~;6
Alammcksten edestä > i»;7
locapäiwäisen leiwän edestä ' » ,iz 7
Maan hedelmän edestä » »i;8
Turpellisen ilman edestä « l i z 9
Etatuxen edestä SalomoninRucous 114,
Näljän nicana - « ,141
HywänLopun edestäRucous '

114^
KiM hywän lopun edestä « "4;
Wilmeisest duomiost » « 1144
SaarnamiestenRncous » . "45
Sanan cuulioittenRucous » ,145

Puhtan elämän ja awios tästyn edestä ~, 46
Wauhcmbaw Rucous . 1,4,

Perhen WanhembainRucous » , l 4 8
Rastasten Waimoin edestä « 114y
RascasteuWaimoinRucous « '»4^
lasten Ruc?us » » 1150
Palcollisttn Rucous . n/c.
Faigem edestä » < 1,5,
Wiattomatt fangin Rucous « 115»
WiMfenangin Rucous « H5»

Rutto.Gggg

Rcgister.



RucousKirjanßegisier.
Ruttotaudin aicana . ,

Tcrwerdtn edestä . . 1,54
Sairasten «chM . « , ~55
Sairasten Rucouxet , . « 1,55
Rucous hengen haucmoxes » «153
Matcamjesien edestä , »159
Matcamitsien Rucouxet » 1,62
lpmjehtiwaisten Nucouxet « ,162

Matcast tullen ki,toxet '<
. n66

Mteiset RulouM Saarnan jälten n6B <

liaania « « « 1,75

C.;"c:„smuxen Saarnan Ultel»Rucous 1,79
iperkeley juttnutta wastan . »«8a

- Muconsim Päätös « « ,181
Kellon llMsä Rlicouss . 1,82
)rtHppämisenajca>,Russuxet - »18;
OispQslrio Olariomli Ml,Uc« °» ~84
HvwäWlMauxen tftwat. ' 1,84
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Wirttm Negister«
A.

MCH HErr,a älä wihasas / - 4fc>-,

Christ sonnitwisiist, , 61/
Ach Isä Imnal cuin nsutTaiwas / 614
Ilchlsäpääliemayuahka/ » 674
Ach Jumal cuin edtötaisin käy / 46Z
Avnnl Ewa alnst syndi teit / . 58 5
Ainoanluumlan cortcudes / -5;!
Ainoan Imnaian päälle turwa/ 665
Itin weisatcssm HErrull / » 477
Allcluja iloll tuM/ < ' 484
2llnuUa nouE «arhain / » 6!< s
Armayda pcMen Jumala/ » 46^
2lnuon lijton Engel l > 579
Il siani lznnau HErran > 4
AuriUgo n«t on lastenut / < 6; 8,
Aum HErru mm armochls / » 4^6
2lutu mua Jumalani tasa cMls / 46/^
Antuan onlli on M Jumala / < 60^

' 4)5
Autuus st c:lin ti täystcle / » 449'

GgMij Auttms



Wirtten Rcgisicr.
Autuas se cuw peltä HErra / hänen , 48;
If «tuas se cum peltt HErra /ja » 488
Z/lkäm pahaxcm pungo sitä/ . 6>^
Alwös sinä palMts pango. < 45;

/l??lhta HZrra anon sinuld / > 647
cmnwitit/ 580

Caick cmn maa päälläns canVa / « 6,»
Caickein luondocappalben silmät / 6^.^
CaickiEhristilytilsitcan/ « 5^5ChristeMmimanwapahtaja/ 581
ChrMe paiste klrcas päiwä / « 6'z <

Christe päiwä on rädesäs / « 6-5
Christe sinä ctpuum ehdi / < 6^n
ChHticund ThristuMl tih.lattl»/ ° 527Christus «Us astui Taiwahast / » 5,6
ChrWs astut ylös taiwas / < 571
Christus caridza pyhä piinattm > 562
Christus cuin cuoletettn,/ . cä;
Christlls cuin evestäm cuoli/ « 567
Christus cuokman klwus s«!wi/ » 454
Chr istus jaApostolit aicanans/ < 6y.
CKristus Jumalan Poica/ . 54?
Cyristus Mi fanuns saarnatta / »444
Chrtftus nous p!3s cuoleman haudast / 564CMstns llmolttaman / . 57,
CUistmTaiwasnlösmeni/ s 57,
Cyrilius wastnn wihoWans/ . 48,

Christuxen



Wirttmßegister,'
ChristuxenPijnamulstacM/ » 55:
Coco mailma walmane / 685
Costa attani tullut 10 on/ > 68c»
Cosc murhe ;a waiwa päällen käy / 484
Cuin Chnstus Seuracundansracasta l 6c>;
Cuin hätä cewa käsis on/ » 6c>7
Cuin lEius astui hahtchen / » 45,6
Cuin lEsus wuprell kncastui/ « 50»
Cuin tirckast Coiutahn c^itta/ 458
Cuulcae Christityt caick: / « 7«7
Clmnioitcam Ehristust Tunmgast / > ;i
Cutzu Chrlstus caick trgön tulcut. « 497

D.
David Pyhä Prophcta/

tAlja mun Sielun iunr iloisesi / 696
"-'Ellei cartanmt jaTaloja/ » 487
Engel ilmestyiTalwast/ « 538
Engel paimenill puhui/ » 5;/
EsaiMProphetall tapahtui/ » 5^

iIT Hdäs huudan ja cdzin HErra / 47»
huudan HErra/ - 48;>
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Wirtten ReMer.

Haubackamme ruumis tämä / » 638
HeräSielun ja mieltll/ »- 6z;
Herodes hä;yn eltinen/ >

» x' 5'2
HErra aicanam rauha laina / 527
HErra Ca»,ffa>> perittälväs päall / 4? 2

HErr« aswos käännä puolem / ' 606
HErra Christus tuli lordanill / 4! ?

HErra cuca sun majasas / « 4 >

HErra cuin ar!,wllii>en olit / <

HErra cu>n asetit ajat/ »

H3rra lEsu aino auttajan / «' 6o >

HErra ISu Chnst,ninunwapahtajawlzi^6^
HErra Christ lllgs trgsm tään / 7 >)

HErra I >nm! a uwa taiwas / ' '>»" x 4?4
Hcnqi ilman alqnst/ "- » 57^

HErra sinä miln tutti Uenuct /

Historia on tosin ,dzest.'tns, « 706

<>

mädän innastuxeln/ » 56^
lMlwu.aitta/ . ' 547

IGus innasi.tlam/ -4?»
Ci'M'ts li.lun iMwa l -< 567 ,

Isss-ls mnll.' /- » 564 >
lEsns Christus, wWst wahwast / 564
IGsus clmman crll.-nun canoa l « 548
IE;'!? molblis » >.^

lEsus Ilans täytti tääll/ 568
Msus nvus cuoiluist ylös / » 565



lEsus ristin pääll ripui/ « 55;
lEsust sielun hala/ . « 547
lEsusta tahdon tijttä / . 6°y
lEstls Mld woiton cunnian cans / 569
lEsuxen muisto ihana / « 546
lEsuren nimeen waellamme/ « 6.8
Ihminen jong Jumal loi / >» 7 >;

IyMlstn luondo turlneldu oy / » .5 ?

Ihmisten elälnun surteudest - , » 668
Iloisesi lEsuxelltiitost s6c
Iloitcam Pääsiäis luhläst, . ) 6
Iloitcam sijs caicki/ .

« » 544
Iloucat nyt tähän aicanl > s?^
Iloitze ChUstisllnd sydätnest < « "5;
Ilon cans !veisatcam /

In ciuici jubiio, » » 540
loca corkeiu.man turwis istupi / 476
Jollen woi wastoin tän»nist lvältta l 66»
Iysei HZrra auta /. - ,^

loA HErra rakenna huonetta / 4"'
Isa caickiwaldias sinä se totinen luoja/ ?

Isä haldia Maan taiwan / - 648
Isä Jumala Taiwahast / - 57'
Isä Jumalat kijttäkäm i . 6!!

waldms HErra /

I;a meidän ylhN Taiwas/ - 44'
. Itz Ist asetit armost/ « 6°>

Itz Jumalan algujl tiedän/ «

Jumala anna mcidän Cuningall / 7/
Jumala asetti Awios tästyn / « 6?
Gumala cuin caicki Loi/,.

Witttenßegister.'!



WimenßeMer»
Jumalan pääll panen turwan/ ? .

Jumalan säädyn perästä / < 6^4
Jumala päällem armahtacon/ < 467
Jumalasi en erit taida / . 6,5
luumla suurell hywydest / < 58.^
Juinalat tijttä mahbam/ ' 6^.6

NM yliatca mahdan/ « 597
Jumal aut minä taw.',istn / « 551
lu>nal on meidän watclvä «pum / - 46,
Jumal on wcdtt miehen werrar/l < s»^
Jumal seiso Jumalten scas/ « 4?;

Jumal Tanvasc Isä bywä/ ' « 651
wmais wiercs Babylon/ « 49,

K.
6>Ay nyt Sielun caitell mielell / 6 z 7A Kchu kielen muista uuelen/ ° 46,smä!l sinua Jumal / < 6; o
tl/MN sinua ccllllta / ' 6;! l,

olo HErra Jumal/ « 644 ->

tmott ole Maelin"llUN<U/' » 4^7
'.! lett olcon lEsuxen nlm' / <

M.ttcw ol lnmalaj 6
HErw lumald «lhäw/ 446

646
'

(lrwnta ?ll mmull micl/ < 6^B
,'ylwä,.' slcinenens meni kylwämän, 5«2, ,

'lsto ttyl HErra sinun P.llwcljks / 4!8
>ia nyt lusttcmy/ > ,

«M Klja on humala / -46c»
M. Mail<



Wirtten
M.

menon turhudest / « 7.9
mainittawat menot/ 669,

Me cuin elänlinaan päällä/ - 684
Meirän Isäm sinua rucoilem/ » 44^
McMn iinnam on Jumal taiwasi/ 460
McUl tmwan corkia Cmungas -> 54,
Me ustoill pääll yhden Jumalan/ « 4^B
M'' uscom yhden Jumalanpääll / jocci 4; <;

Me »zcon, yhden lu:nalan päall / Isän 4; <;

MKlen inix suretMailman päalli 658
i Milä silloin taita puuttu / « 4/6
- Mmun »melestän maillna on camala/ 6 70

Minun sielm! jätkenr.m pian/ . 7,0
Minun sielun tytä HErra / ja - 480
N:nun sielun Monen 478
Miilui'. sielun suuresi kiitti H.-rra/ 4^5

sielun suurest ylistä HErra/ 4:5
Mnmn toiivo'.! on ijäinen Jumaianpääll/ 673

» 676
MixKerstatwäicwäsanqar/ < 464,

' Mlx kiucus sanowat Pacauat/ - 44?
Mixis wi,wnt cauwan ulcon / < 659
Mom awive tästy laitta/ -> )i.
VNun Jumalan sua fi-tan ain > » 64,

~
Murhettan coscan muisitlen / - 72,

! MMM muldun tuhwax. -> « 69,

N.
?s) suurest Jumal arlnahtan on/ fl<?

Nänmt ne kymmenen kästy owat / 4; l
Gggg v Niin
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Mnn canwan cuin me cläm tääll / 68;
SM" cuinHENra caickein pyhin < 550
Mhn puhui wtrtauxill / < s»<
Nyt Kucki Christityt iloitcat/ <

« 5?",
Mt HErra ylWkäm wahwast / 64;
Nyt näemme sen siunatun päiwän f 6;,
Npt tänn tulcat Ehriftitvt ja cunlcat. 617

o, , .

Caickeiu cappalden lvoia/ « 64a ''

Chtists cunmÄN Cumngas/ 610 '

O Christtlund Morsian puhdas/ 656
O stnuas walmista < » 6<?;
9 ChrWtyt nvt iioitkam / ° 44^
O HOrra c«icklwMas / » s^"'
F HErm cum asut miwas i < 58, >
O lEsu waiwaisten auttaja / 728'
O Hssrrg Jumal «lmollintn Isä / 44'
O Jumala Dliwasi/ me kijtam 57?
,9 H'srra lum«lii Taiwast sme kyllä / 5?7 .

S HEn« Jumala Taiwast/ olet/ 475
lnumlaTaNvast/ 6>, '„

H lzynal oltt/ 57^
O HEr»a minua aMtle/ « 456
OHErrn sinun-pyhä ninaSi « 594
D lEsu Christ M / 54^
H lENI Ehrtft olet wigift/ > 7^V.
0 lEs« Ehristc Jumalan Poica / 6

M Chtistt , 7'
«̂ 555

O JM



O lESI elämän HERra/ ° 6ia
9 lEsu pij,ms mutta / « > 6 ?,

O Ihminen ajaml aina/ < 557
O Imua! anmi minull armoss - 65;

l O Jumal ijancsickintn < > '« 6:^.
Qluma.l kenen-edts wMan/ « 676
ö Nnml sinua kMm / . . 4;«
O sinua im tiltämme/ » 4^
O I!?Mll sinun huwyttas kljtäm/.

. 644
O laupias M HErra "Jumala j « s;'

> O'>t'!'. .'''3rra sinull laupico/ ' 4,5;
....,',-inen minull Jumal/ - 46;

hyVäs turwas Christit/ -
, 677s OK kntttt lEsu Christ, '

- 554
' Ole iiMt Iss IttMala/ « « s^.^

sielun iloinen/ « - 66,
. te nnMt nijnratkl/ ,

ö PyhH Hengi tule nyt tänn. - s^;
O Hengi tuli i täytH . 5
O stnä meidän Isilm ylhällH Talwast f ,44,
Ota psis Jumal pääldäm. -

- -6/,

P-
l michet miehen Jumalan / 54,

tytöm pois culie/ . 6:6

°ues O HEvm aina/ - » 6ac»
-PMAs päiM nyt MUm/ . ssl,



Päasiäilf pyhän p.Mn päiwHy/ - 56»
Piästä nytHErra palwelM/ « 41 o
?uer u«rus in L^iiil^nein, - >^

PnhH Chrlst,cund ttoitze / . 5,,
Prhän H'c,lgen armo/ « . 57?
PM on M Jumala, »

'

? 5^5

H 5 Acas Taiwallinen Isä / « 7^
ricttillita me «ahdam,/ « si? ,

Ratt nemulllleU mielcll/ . 704!
Rack Talwasa/ mtf . , 7» 8
Rauhas ratk.« t.läldä tähden / « 419
3>vienmmauMaa/ Taiwas wahwast/ 58»
Riemuit me Mayb«m wahn ast. « s^o

S<

Sanoi Pittar buoinio päjwän / 694
Se cm» mhto autuas olla / « 457
Oe cuin tahto Chrisiitt olla / « 4,5
Sen suwtn « « 6pB'
Seuracunha iwidze/ « « s^^
Si»i ön mezll eleinen aica / « 5;6
Nlnm PM Eiumö O Jumal/ «, 596
G i»un tctos O Herra, lEsu Christ / 7»-
Vinun tygös HErra Christe ymldan/ 65^,
Smun tvgos HErr» tulen/ » 4^



Witttcn RegM.
Sun edesss walitan ChfMe/ »70)
Suo mnllen rauha HErra nyt/ « 52-
Suru ilon edell täHpt/ ' ' 66i
Suulluns tyhmät kyll lerscawat/ 45»
Suun/ Sydämen/ Sielun kiMtän/ 4?^
Spdämest muista mahdan. 664

<?"7l!n elämän peräsi parcVbat/ 695
waldacund on wedet / 5^4

Tapahtui täällä tai» päiwän päällä l 5 ;

Tall «jall autm»ll ylistämme / » s^"
Tä>m HErra corwas cnmar/ « 642
Te Chtlstuyt cuulcat nyt caicki / 68
Te Christityt ylös heräckät / « 5^
Tulcat tänn eaick sano Jumalan/ 4?^
Tule luoja ishbuttaja/ » « 573
Tule Pyhä Hengi HErra Jumal/ 574
Tule Pyhä Hengi iuoja / » 57;
Tule rauha suloinen / . « « 5-8
Dlle toiwottll turwa tänn / » 5^
Tygös HErru lEsu Christe/ . 6, z
Tygöö lu,nal ikälvöidzen ama. s 45»

W.
HAAiwainen walitan walkiast / 66 z

Walltta waitiast mahdan/ 605
Wartel lu,!Mi finun S mas / » 5^4
Wcisan yhdest cortlast ,.,t / 4^'

We



,l Wi"ttcn Registcr.
ttam nut viMst miohest/ . 5,7

Hst-ftn tiedän/ 68 l
Wvt .iyyi synnnsit. » 5)6

Y. .

QH s«t»g on wlca sangen suur / -5,;
yhteys -

M hikmuintn nyt bämm >sty/ » <^;a
Pö on nyt nmlb edts melmyt/ < 639Vx Cu«t!,gas tahdo! iucu ttstc / - 5->

Px Ihmin?» symnk sp>meil!.?n / < 6 l,
,Ar lapst sMdyi Btthlehe,nis / » 54.Hr olkin «Mseid «lwoitus/ > 6^
M' ricas mies wattwä työ/. 505










