








EXERCITIUM
Catecheticum Hyemile Je#

dione &repeii:iono*
7 +

° Dominica Septuagefim*> retitatur ex liata
in choro coram Altarh anie iniiiumSacrorum Deca-
logus totut (ine explkatione*. Admenentur aadito-
res ante redtationemt ut attentpiperdpiantaurituf,
pr im<£ parti* Catecbeth* redtationemt tfyuodexi-
gatur ab ei* hujut redtatio fequentiDominiot*

Dicit itaque Concionator: RackalWawal/ että ttpd
aljelan nmdan thristlllisen Opin Paaeappalden harjows/ ja
nptt luetan ensin JumalanKymmenen Kaffpsana/ nljn cuulV»
catwlsilsi caicki sanat/ jotca teidän tms pila lnlewana Sunnw
lalnaPapin edesa lukeman.

Ensimamen mcidan lshrisiilisttt
Opln Paacappale on humalan Kym-

menen Kaffyfma/ tällä muoto nain;
/. Hl sinun pldck pitämän wleraita junw

loita minun edesani.
//♦ Ei sinun pidck tllrhan lausuman sinun

Herraslumalas Mme; Sllla «Herra pidä sitä
ranaaisemata/joca hauen Mmens turhan lausu.

UI Uiulsta ettaspyhlttitLepopalwan.
A Sinun



## SinunMcunnioittänM M*iti ©*

M/ettäs cauwan eldiftt Wtaan päällä.
K El sinun pldä happaman.
VI <&* sinun pldä Huorin tekemän.
VIL El sinun pldä Varastaman.
VUU sinun pldä wäärä Todlsiust sano-man sinun Lählmmästäs wastan.
IX Et sinun pldä pppttämän sinun Lähim-

mälses Huonetta.
X M sinun pldä himoitzeman Lähimmäiset

Emändätä/ palwelia/Palkapu<a/Härkä/ Asia/
«aicka muukaeuin hänen omanson.

CaickistanäistäKastvfia sano IVmalanäin:
Minä HERRA sinun IVmalaS/ olen

zväkewä ia kilwas Kostaja/ joca etzlffelen IfälN
pahat legot Lasten päälle colmanden ia nelländen
polween/jotta minua wihawatt ja teen laupm-
denrnonelle tuhannelle/ jotta mmuaracastawat/
ia pitäwät minunKästpni.

//.„ Dominka Sexagcfim* , Bxamtnatur totut
t)ecalogm (metxplkatlonc anteSacromm irittium-»}
Etmoxinchoro reäUtut Symbolum Apoßolorumt&*
tumftne €Xplicationc_z» Admonentur ittque Audi*
toresy ut attentti percipiant auribtx, fccunddt partii
Cetecheticd reätathnemfå quodexigtturab 4isk&*
im reätotiofyusvti Dominko-H



Dicit ergo Concionator.- Rac?alWawat/ tttS ftöfl
tmm se Toinen Chrifiillisen Opin Paacappale/ Vscon
Tunnustos/ ntjn cuulcat wisust caickl sanat/ jolcateidän m*
pila tuimana Sununlaina Papin edesa lukeman.

Comrn meldätt ishriMtt Gpitt
Pääcappale on Vscon Ctrnnu*

stos/Mämuownckm:
Minä usconZVmalan päälle/ Isan ffaicfo

waldian/ Taiwan ia Maan Luojan.
Ja lEsuxen LHRistuxen hänen ainoan Poi-eanspilalle meidän HERran/ ioca sikisiPphckdck

Hengeldä/ syndpi Neitzesta Mariasta/ punatkin
Pontius pilatmen wallan alla/ Ristin packle
naulittin/ Fuolttetkm ia Haudattin/ astui alas
Helwettin/coimandcna pfeänä nousi moluista/
astlu yiös Taiwasen/ istu Isan IVmalan Malla
Kädellä/ sieldä on tlllewa doomitzeman Eläwila
ia clloluitä.

Muki ujcon pyhän Hengen päälle/ yhden py-
hän Fhristllistn Seuracunnan/ pyhäin Ihmi-
sten chteyxen/ Syndein anderl saamisen/Ruumin
ylösnousemisen/ ia tjancaickijen Elämän/ %mm*

///. Dominica ghwquagcfim*, anteSactorum
mitium examinatur Symbolum Apoftelicum fim

FiriitQ examwe mtx recitatur Oratio
A % Dorni«



Dom inica toUflne expltcationtj* Sedatite reetta,
tionem admonentur Auditores> at attentvs percipiant
auribut TcrtU partts Catecbetica recitatioyem, £$

' auodexigatutab eus hujws recitatiofequenU Dominicam

Dicit itaque Concionator: RackalMawal/ettäNytt
luetan se Colmas Chrijiilisen Opin Paacappale/ Isa meidän
Rucous/ ntjn cuulcat wisufi midi sanat/ jotcaTeidän taas pilg
tulewana Snnuntaina Papin edesa lukeman.

Eolmas meidän Shrisitlisen Gpm
Pääcappale onRucous/

talla muoto nain:
Isa meidän imoletTaiwals. Pyhitettyol-

con sinun Nimes. Lahestykön firnrn Waldawtv
das. Olcon sinun
wais. Anna meille tänapän meidän locapai-
wainen Leipam. Ia anna meille meidän welcam
andexi/ ntsncuin mekin annam meidän Welgolli-
stem. Iaala johdata meitäkluftuxen. Mutta
päästä meitä pahasta. Sillä sinul on Walda-
cunda/tawoima/iacunnia tjancaickisest/ Amen.

Ifc Dominica i+ ghadragefimx, examinatur
Oratio Dominica fine sxplicatione ante Sacrorumzm*
tiumi Et moxrecitantur verba Sacramenti Bapti-
irnifinc &d arJe recitMhmm <aä-

m&mm-



momntur Auåitetes* ui athntitperdptant äurii&å
ghartd parti* Catechetka recitatipnem> 0 ijmA
exigaturab cus huju6 recitatio fequenti Dominica^».

Dicit itaque Concionator: RackatWawät/ etlänytt
luetan seNellas Chnstilisen OpinPaacappale/ Tajien Sa-
cramentin sanat. tftqn ruulcat wisust caicki sanat/ jolcatcts
dan taas tulemana Sunnunlalna pita Papin edes lukeman.
Ncliäs meidän lshrtsiilistttGpm
Pääcappalc on Sasien Sacra-

mentin simat/ talla muoto näin:
Marci 16.

Mengät caicken s??allmaan/lasaarnacat «&
wangelluini caiktlleLuoduille. jmusco ia caste-
tan/ se tule autuas/mutta /oca ei usco se mdotetan.

Matth. 28.
Minulle on annettu caicki woima ia

Maas. Mngat sijs ia oppetacat caicke Lantza
ia Fastacat heitä nimeen Isän/ ia Pojan/ ia Py-
hän Oengen. ja epettacat heitä pitämän caicki
miu minä olen teillekaste nyt. jacadzo/minä olen
teidän tykönän löcapäiwäMailman lopplmasti.

Johan. 3.
lEsus wastais: totisesi/ totisesi sanon minä

sinulle; Ellei mu synny Wedest ia Hengest/eihän
A ia tmda



taida JumalanWaldacundaan Ma. Ss?iY<f W
hast syndynyt on/se on Liha: Iamila Hengest syn-
dpnyton/seonHengt.

V. Dominka 2. £f>uadragefimoesaiite Sacrorum
tnitium cxaminantur v.erba Sacramenti Baptijmi:
Finito examine recttantur verba Confeftionit* Ad-
monentur itaque ante recitationern mditores-, ut atten.
titpercipiant auribm Ghwta partio Catecbetk* te*
citatiomm, ($ yuod exigatur ab eps bujuöreätatiofc-
qucnti Domtnica-3.

Dicititaque Concionator: RackalWawat/ että Nptt
luetan se vidas Chnstilisen OpinPaacappale/ Rippi simat/
Ntjn cuulcatwisufi caicki sanat/ jotta teidän taas tulewans
Sunnuntaina pila Papin edes lukeman.

Wides meidän ishrisiilisttt Gpm
Pääcappale on Rippi sanat/

rxl- tåtöå muoto näin:
gj§|3n<f waiwainen syndinen Ihminen/ /oca

sekä siinnyt että syndynyt olen/ja
wlelesijtakin/ caikena minun elinaicananl/ syndi-
siä eltlmatäpilclnytolen/ tunnustan caickestasydä-
mestän/sinun edesäs/ o
nenlVmala/ ettenmina ole sinuaracastanut yli-
tzecaickia kappaleita/enga minunLahimcilstan nc/n-
-cuin Giani. Minä olen (sen pahembi) monella
muodolla rickonut sinua/ lg sinun ppha Käskysa-

na



54
tiedän ltzeni sentähden ansmnen Helwetm iatjaw
calcklscnLadotuxen/ jos sinun pldäls mmuanqtt

duomitzemall/culn sinuncowa ockudes waatl/la
minun Svndim ansainelowat. Mutta nytt si-
Na racas Isa lliwanut olet/ettäs tah-
tot armoll ia laupluden tehdä/ealckein walwatsten
SynWen cansa/ ioeca paratacahtowat/
ia wahwan Vscon cansa pakenewat sinunkäsittä-
«iättömän laupiudeS tygö/ ni/den cansa sinä tah-dotarmolinenolla/ ehkä cuinga he owat sinua wa-
siasrickoneet/ ia ett lkänäns enä heidän Syndiäns
soima. SGen minä myös waiwamen Syndi-
nm itseni luotan/to Nlcoilen turwansesia/ettäsincksen sinull lupauxes jälken/ olisit minulle armoll
nm ia laupias/ ia caicki minun Syndim ande-
;t andaisie/ sinun Pyhä Ntmeskljto/eri ia cunnw
/i/ Amen.

FL Dominica 3. Quadugepm* > anU Saeta*
mm initium examinatäur veriä Confefiionis; (£
ncitantur verb* SacramentiAUariafineexplicatione*
Admonentur a. änteruitationem auditores» ut attcu-
si*peräpUnt auribtx Sextepartts Catecbetkarecita*
tionem, ($ yuodexigatur dets bujta reätatio feyuen*
4i Dominica.

Dicit itaqueConcionatot.: RackatWäwat/ etta«p«
@*

mmw



esMMtiK sattät/ liisit cunlcat wisustcaicki fanäv jotcattida»
taas pita tulcwana SunnunlamaPapm edesa lukeman.
Suudes Gpm
Pääcappale on Marin Sacra-

mentm sanat/ tätiä muoto näin:
Mldän HERra lEsus Lhristus sinä öönck

Mahanpetettln/ottt hän Lelwan/kM/mursiia
annot Opetuslostenslasanol: Ottacat lasyökat
tämä on minunRwm?n/ jota teidäncdestän anne-
ani/fc teetätte mmlln mulstoxem.

Ntjn myös taiten/ tui hän myös
Lalkln/ ktlttl/ annot heille ia ftnoi: Ottacat ia
juocat tästä caicki/ tämä on sen Vden testamentin
£alti minlln Weresäni/ jocateldän ia monen täh-
denwuodaletanSyndein anderi andamun/se teh-
katte/ nqn usein cuin te juolta/ minun mulstc^reni.

VIU Dominka 4. anteSacro~
ruminitium examinantur verba Sacramenti Altaria ;

€t recitantur precationes Matutin* & fäfpertinx,
Admonentur utattsntpsperctpiant au-
ribm harum precationum ncitationem* & quodexi*
gaturabeus earumrecitatio fequentiDominka.

DicititaqueConcionaton.: RlickatMawat/ elta Nptt
luct m Aamu jaEhto nijn cuulcalwisust caicki (a*
n t/ j tca Teidän taas pila tulmangSunnuntaina Papin
(4 Muwn.



Namu Rucouxet
Smun Ppha Nnnes/ sinä tifHnmuUm HEr-

ralEsuLhrlste/mmänyttnouftn/ sinä /oca mi-
nun caliilla Werelläs kmaftit/ sinä minua täna-
paiwcin ia jocahetki haliitze/ auta/ waxkk/ silmä/
ia anna hywä onni ia Jumalinen meno muum asi-
oisani ia löisani/ntjn että minun elämäni ia aiwotu-
xeni mahdais sinun ammajrtf tulla/
wahwista minua mpöscaickin hywin töihin lana-
piwlln ia jocapckiwa'/ ia tämän onnettoman elä-
män perästä/ johdata minua siihen tzaneaickisehen
elämän/Amen.

Sitälahin luetan/ Isa meidan/Vscon Cappalel/la Kp-
menen Jumalan Kastpsanat. ilsatahan siihen Mpös
talna lphpkainen Rucous/ talla muoto nain:

Minä ftftä» sirnrn/ minun Taiivalinen 3fdn/
3 Shristuxen sinunrackan poicascautta/
eltaS minun tänäZönä caickesta waarasta ia wa-
hingosta warjellue olet. )arucoilen sinua/ettäs
myös tänäpälwän wayellfit minuakaikesta Syn-
nistä ia pahudesta/ että sekä minun Elämän/ sekä
caicki mlnun työni mahdais sinullen kelwala. Sil-
la minä annan idzeni/Rwmin ia Sielun/ ia eaickl
tyynni cuin minulla on/ sinun haltus/ huomas ia
Käsis/ sinullpyhä Engelis olcon minuncansani/
ia älkän euhungan minusta luopuco/ että se paha

A Wlhä-



WchamiesPerkeieminusiamitäkanwoitaisi/ A-
mm*

Ehto CuZue.
Minä chtan finua/ minun Calwalinen Isiin/

lEsmenLhrtsiuxsn sinunrackanPoicascautta/
ettäs minun tanapaiwan armollsesta warjellut«
kätkenyt olet. Iarucoilell sinua/tttas minun an-
dexiandaisit caicki minun Syndini/ joillaminä ta-
Näpaiwän sinun Meles rickonnt olen/ ia ettäs
myös tänäWnä minua armollsesta warjella/ ia
minusta murhenpita tahdolsit. Sillä minä an-
nan idzeni/ minunRlmmin ia Sielun/ ia caicki
chynttt min minullaombi/ sinun huomas iaKasis.
Sinun olcon minun cansan/ ta äl-
kän cnhungan minusta luopuco/ ettet se paha Wi-
hamies minusta mitakan wolkaisi/ Amen.

ToinenEhtoRucous
Walwo racas

dänylldzem/ia warjelemeitä sildä cawalaldaKiu-
ftjalda/joca aina ymbarikaypi/etzien ketä hän saisi
nielda/ anna meille armojas'/ etta me wahwalla
Ostolla miehulisesta händä wastanstisoisim/ ia tänä
Zönä sinun pyhän war/eluxes alla murtzetoinna

Sinun rackan poicas IHsilM
Lhrismnn meidän herran eaulka/ Amm.

viIL



VllU Demwka 5. SguadragefimJtyinteSacr*!
rum miiium examinantur precationes Matutina (S
Vejpertinx; 8t recitatur confecratio Menj<s> un£
ctim Grätiårum a&ionepoß cibumjumptum. Ad-
monentur ita£ atsditores, ut attenttipercipiatit aurU
bm harum precationum Yettinnoriemt ($ quodexiga*
turaketi earum recitalb fequenti Dominica.

DlcltnaqueConcionatoc-: RackatMäwal/ Ma Nylt
luetan. tifittm ttlgut/ nljn cnulcat «isufi catcfl sanat/pm
Teidän taas pila <ulewana Sunnuntaina Papin edesä lutt-
man.

Aucouxct Nuallc mcndäw:
Mckem Silmät wareioitzewae sinun päalles

sinä annat heilleRuan oiktalla ajalla/
ia rawitzet jocaitzen Hengen mielen wutqc sinun
hywästisiunau)-ellas.

. Lunnia olcon Isan iaPo-
jän/ ia Pyhän Hengen/ ni/ncuin algusta on ollut/
ia nytt ia aina Mcaickisesta qancaicklsehen/
Amen.

Stjltm tuetm Isa mätän/ ia nljn lcmä sturawamm
Rucou«

HERm IVmala taiwallinenlsck/siuna mei-
ta ianalta sinm Lahjo/as/ joteasmeilleRuumin
rawmnoxi armottftsia suonutolet. Ja anna fi-pchck Armos/ elta me cohluliststa/ ia ilman si-mm nnelcs neotusta Manautitzisim ia ottaisim/
SunmPolcas^c.

V? KIM



WosßuanMen.
Kytäkäm HERm sillahanonandias/lahts-nen laupmdensa ulottupi l/ancalcklfthew,oca Ru-

an anoa jocachen Hengen/ joca Elainden heidän
rawindons andapi/ iaKorpin pojille/ joecahändä
huutawat/ Lunnia olcon Isiin ja Pojan la Py-
han Hengen/ni/ncuinalgusta on ollut/ la nplt ia
aina qancaickisesta nijn ilaneaickisehen/Amen.

Minäkc/ttln sinuaracas Isä/lE-
fujrch meidänHErran cautta/ caickein
sinun hywäin tecoiS edestä/ mllzatcngl näiden si-
nun lahjais edestä/ jottame nytt sinun Laupiude-
stasnalllinet olcmma/ ia rucoilen sinun Pyhä ar-
mos/ että nhncumRuumis onrawlnonsa faanut/
mahdaiS nqu Sielu sinunPyhäin Sanais cansa
aina wirgotetllxi lulla/ SimmPoicas
Lhristuxen meidän HERran mitta/ Amen.

IX* Dominica 6. Ghtadragejim*, ante Sacro-
rum initium examin&tur Confecratio MwJ&t uf (3
Gratiarum Afliopoft dbum[umpuna-,♦










