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Awonaisia tawauksia:
ha he hi ho Hu hy bä hö
ja je ji jo ju jy ja jo
ka ke ki ko ku ky ka kö
la le li lo lu ly lä lö
ma me mi mo mu my md mö
na ne ni no nu ny nä nö
pa pe pi po pu Py pä pö
ra re ti ro ru ry ra rö
sa se si so su sy sä sö
ta te ti to tu ty tä to
wa we wi wo wu wy lvä wö
hai hei hoi hui hyi hai höi
jai jei joi jui jyi jäi jöi
kai kei koi kui kyi kai köi
lai lei loi lui lyt läi löi
mai mei moi mui myi mäi möi
nai nei noi nui nyi nai nöi
pai pei poi pui pyi pai pöi
rai rei roi rui ryi räi röi
sai sei soi sui syi sai söi
tai tei toi tui tyi täi töi
wai wei woi wui wyi wäi wöi

häy höy
jäy jöy

käy köy
läy löy
mäy möy
näy nöy
päy pöy

hau heu hiu hou häy höy
jau jcu jou jäy jöy
kau keu kiu kou käy köy
lau leu liu lou läy löy
mau meu miu mou mäy möy
nau neu niu nou näy nöy
pau peu piu pou päy pöy
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HEMean 9fosfms&
Ä?.fd meidän, joka olet tai-
|C waassa. Pyhitetty olkoon
"

Sinnn nimes. Lähes tul-
koon Sinult waltakuntas. Ta-
pahtukoon Sinun tahtos, niin
maassa, kuin taiwaasfa. Anna
meille tänä päiwänä meidän
jokapäiwäinen leipämme. Ia
anna meille meidän syntimme
anteeksi, mnkuin mekin anteet-
si annamme meidän welwollis-
temme. Ia älä johdata meitä
kiusaukseen. Mutta päästä mei-
tä pahasta. Sillä Sinun on
walta ja woima ja kunnia
ijankaiklisesti. Amen.



Ä3kM-TunllUBlnz.
Minä uskon Fumalan päälle,
Isän kaikkiwaltian, Taiwaan
ja maan Luojan.

Ia minä uskon lesukstn
Kristuksen Päälle, Hänen ainv'
an Poikansa, meidän HGR-
ramme; joka sikisi Pyhästä
Hengestä, syntyi Neitsestä
Mariasta; piinattiin Pontius
Pilatuksen alla; ristin päälle
naulittiin, kuoletettiin ja hau«
dattiin; astui alas helwettiin;
kolmantena päilvänä nousi ylös tnol-
luista; astui ylös tailoaascen; istnu
Isän Jumalan taittimaltiaan oitialla
tädcllii; sieltä on tulcwa tuomitfemaan
eläwitä ja tuollcita.

Minä uskon Pyhän Hengen päälle;
yhden pyhän Kristillisen Senraknnnan,
pyhäin ihmisten yhteyden, syntcin an-
teeksi saamisen; ruumiin ylös nousemi-sen, ja ijllntaitlisen elämän. Amcn.
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Jumalan Klimmcllcn Käslysanaa
Ensimmäinen.

SÄinä olen Herra sinun Jumalasi
Ei sinun pidä muita jumalita pita-
wän minun edessäni.

Toinen.
Gi sinun pidä turhaan lausumaan

sinun HGRras lamalas Nimeä; sil-
lä ei HGRra pidä sitä rankaisemata,
joka Hänen Nimensä turhaan lausuu.

Kolmas.
Muista lepopäiwää, ettäs sen py«

hittäisit.
Neljäs.

Sinun pitää kunnioittaman sinun
Isääs ja Zlitiäs, ettäs menestyisit ja
kauwan eläisit maan päällä.

Wiides.
Ei sinun pidä tappaman.

Kuudes.
Ei sinun pidä huorin tekemän.

Seitsemäs.
Ei sinun pidä «arastaman.

Kahdeksas.
Ei sinun pidä wäärää todistustasanoman sinun lähimmäistäs was«

taan.

sssistsissststttzuvwryzäö.



Yhdeksäs.
Gi sinun pidä pyytämän sinun lä-

himmäises huonetta.
Kymmenes.

Gi sinun pidä himoitseman sinun
lähimmäises emäntää, eikä hänen pal-
weliatansa, eikä piikaansa, eikä kar-
iaansa, eikä juhtaansa, taikka muuta,
kuin hänen omansa on.
Maikki Käsky-sanat suljetaan näihin sanoihin:

Sinun pitää rakastamaan herraa si-
nun lumalatas kaikesta sinun sydäm-
mestäs, ja kaikesta sinun siclustas, ja
kaikesta sinun mielestäs, ja kaikesta si-
mm woimastas: Ia sinun pitää, rakas-
taman sinun lähimmäistäs niinkuin it-
ftäs.

Kaikki mitä te tahdotte, että ihmisten
pitää teille tekemän, st tehkäät te myös
heille. Pelkää lumalata, ja pidä Hänen
Käskynsä; sillä sitä tulee kaikkein ih-
misten tehdä.

Kasteen Sakramenti.
wJtmfååt kaikkeen mailmaan, ja saar-
natkaat Gwangeliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, st tulee autu-
aksi; mutta joka ei usko st kadotetaan.
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Minulle on annettn kaikki woima
taiwaassa ja maan päällä; Menkäät siis
ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastaa
kaat heitä Nimeen. Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen. Ia opettakaat heitä pi-
tämään kaikki, kuin Minä olen teille käs-
kenyt. Ia katso: Minä olen teidän kans-sanne s joka päiwä, mailman loppuun
asti. Ellei joku synny, Wedestä ja
Hengestä, ei hän taida Jumalan walta-
kuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syn.
tynyt on, se on liha; ja mitä hengestä
syntynyt on, se on Henki.

Rippi eli synnin päästö.
wCtna annan sinulle taiwaan waltakunnan

awaimet: ja mitä sinä sidot maan päällä, sen
pitää oleman sidotun taiwaassa; ja mitä sinä
päästät maan päällä, sen pitää oleman pääs*
tetyn taiwaassa. Dttakaat Pyhä Henki;
joille te synnit anteeksi annatte, niille ne an-
teeksi annetaan; ja joille te ne pidätte, niille
ne owat pidetyt.

«PÄran WgMIM.

Jvleidan 'S&evta IGsus
Kristus' finå yona, jotta
Han petettiin otti Leiwam
kiitti, tmittfi ja, autot' Dpe-
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tuslapsillensa, ja sanoi: Kt-
takaat ja syokäät, tämä on
minun Ruumiini, joka tei-
dän edestänne annetaan; se
tehkäät te minun muistok-
seni.

Samatta muotoa Ghtool-
lisen jälkeen otti Hän myös
Kalkin, kiitti, antoi heille ja
sanoi: Vttakaat ja jnokaat
tästä kaikki; tämä on sen
Uuden Testamentin Kalkki
Minun Wevesfäni, joka tei-
dän ja monen edestä wuo-
datetaan syntein anteeksi
antamiseksi; se tehkäät, niin
usein kuin te juotte. Minun
muistokseni.

Ruota-Luwut.
1. Siunaus ru'alle mennessä.

<Raikkein silmät wartioitsewat Sinua
HERra! ja Sinä annat heille ru'an a-
jallansa. Sinä awaat kätes, ja rawitfttkaikki, kuin eläwät, Sinun siunauk-
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sellas. Kunnia olkoon Isälle ja Pojab
le ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta
on ollut ja nyt ja aina ijaukaikkisesta
ijankaikklsehen! Amcy.

Isä meidän, joka olet Taiwaassa, j. n. e.

Jumala taiwaalliuen Isä! sm-
naa meitä \a näitä Emun lahjojas, jotkas
meille ruumiin rawiunoksi armollisesti
suonut olet. Ia anna Sinun pyhä Ar-
mos, että me kohtuulliscsti, ja Siuun
mieles rikkomata niitä Nlmtitsisimme ja
tykömme ottaisimme: Sinun Poikas,
IGsuksen Kristllksen, meidän HCR-
ramme kautta. Amen.

IGsll pysy muiötossclmme
3lawl»!>oNc muulessämm'.
Anna täyttyy iuumistamnu
Näistä a«no«lahl'oidtas.
Olkoon Ics», snllc kiitoS.
Pidä mcilä aimon-liitos.

2. Kiitos rn'an jälkeen.
Kiittäkäät HGNraa, sillä Hän on hy-
wä ja Hänen Laupiutensa pysyy ijan-
kaikkisesti, joka n(an antaa jokaiselle
hengelle, joka eläimille antaa heidän
ruokansa, ja kaarnen pojille, jotka hän-
tä anniksensa huutamat. Kunnia olkoon
Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niinkuiu allista on ollut, ja nyt ja aina
ijankaikkissta ijankaikklsehen! Ameu.

Isä meidän joka olet taiwaassa, j. n. e.
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SPJe kiitämme Sinua rakas taiwaalli-
nen Isä, lesuksen Kristllksen meidän
HGRramme kautta, kaikkein Sinun hy-
wäin tekois ja liiatenkin näitten Sinun
lahjais edestä, joita me nyt Sinun lau-
piuudestas naulinneet olemme, ja rukoi-
lemme Sinun pyhää armoas, että niin-
kuin ruumis on rawintonsa saanut,
mahtais myös sielu Sinun pyhällä sa-
nallas aina wirwotetuksi tulla, saman
Sinun rakkaan poikas, IGsukstn Kris-
tukstn, meidän HGRramme kautta.
Amen.
Kiitos olkoon Jumalalle, Ruumiin, sielun ruokkialle!
Armostansa auttakoon, Neuwokoon ja saattakoon,
Suloisesti suojelkoon, Gsiwallan warjelkoon.
Rauhan aina antakoon, Wiimein iloon kantakoon!

slamu-rukoiikset.
@inim pyhään Nimees, Sinä ristiinnau-
littu HERra lesu Kriste! minä nyt nou-sen. Sinä, joka minun kalliilla verelläs
lunastit, Sinä Minua tänä päiwänä ja
joka hetki hallitse, auta, warzele, siunaa ;

ja anna hywll onni ja jumalinen meno
minun asioissani ja töissäni, että Minuw
elämäni jci aivoitukseni SiNUN kiitoksekses
ja kujiniakses tulisi! Vahvista MlNUtt
myös kaikkiin hyviin töihin tänä päiwänä
ja jM Päivä, ja tämän oNNettoMttN elä-
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män päästä johdata MNUII ijankaikkiseen
elämään! Arnen.

Iliinä kiitän Sinua, minun taivaallinen Isä-
ni, JEsuksen Kristuksen, Sinun rakkaan
Poikas kautta, ettäs minua tänä yönä kai-
kesta vaarasta ja vahingosta armollisesti
varjellut olet; ja rukoilen Sinua, ettäs mi-
nulle anteeksi antaisit kaikki minun syntini,
joilla minä tänä yönä Sinun mieles rikko-
nut olen, ja myös tänä päivänä varjelisit
minua kaikesta synnistä ja pahuudesta, että
minun elämäni ja kaikki minun työni mah-
taisi Sinulle kelvata; sillä minä annan itse-
ni, sieluni ja ruumiini ja kaikki tyyni kuin
minulla on, Sinun haltuus ja huomaas. Si-
nun Pyhät Enkelis olkoon minun kanssani
ja älkööt kuhunkaan minusta luopuko! Si-
nun pyhä Henkes valaiskoon ja hallitkoon
minua, ettei se paha vihamies Perkele mi-
nusta mitäkään voittaisi! Åmen.

lTlinä kiitän Sinua, minun taivaallinen Isäni!
Jesuksen Kristuksen, Sinun rakkaan Poikas kaut-
ta, ettäs minua tänä päivänä kaikesta vaarasta
ja vahingosta armollisesti varjellut olet; ja ru-
koilen Sinua, ettäs minulle anteeksi antaisit
kaikki minun syntini joilla minä tänä päivänä
Sinun mieles rikkonut olen, ja ettäs tänä yönä
minua armollisesti varjelisit ja minusta murheen
pitää tahtoisit; ««//« minä qnnan itseni, ruumii-
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Nl ja kaikki tyyni kuin minulla on, sinun huo-
maan ja käsiin Sinun pyhät Enkelis olkoot mi-
nun kanssani, ja älkööt kuhiinkaan minusta luo-
puko! Sinun Pyhä Ilenkes valaiskoon ja hallit-
koon minua, ettei se paha vihamies Perkele mi-
nusla niitäkään voillaisi! Amen.

W aivo HEHra, rakas Taivaallinen Isä meidän
ylitsemme, ja varjele meitä siltä kavalalta kiusaa-
jalta, joka aina ympäri käy. etsein ketä hän sais
niellä: anna. meille ärmojas, eitä me vahvalla us-
kolla miehuullisesti häntä vastaan seisoisimme, ja
tänä yönä sinun pyhän varjelukses alla niurhee-
toinna lepäisimme, Sinun rakkaan Poikas, JEsuk-
sen Kristuksen, meidän HERramme kautta. Amen.

äliä Ijästen rukous.
MfJERra. Jumala, taivaallinen Tsä! me rukoilemme Si-
nua: Sinun rakkoon Poikas, JEsuksin Kristuksen täh-
den, lainaa meille pyhä armos, että me oikiassa uskossa,
hyvissä tavoissa ja opissa puiva puivalta kasvaisimme ja
lisääntyisimme; ja että Sinä meitä, meidän vanhempiam-
me ja esivaltaamme, tänä päivänä kaikesta synnistä, va-
hingosta ja kaikesta pahasta armollisesti varjella ja suo-
jella tahtoisit. Amen.

siunatkoon mei n ja wiirjelkoon meitä!
HERra wa!i°takoon kaswonsa meidän päällemme ja
olkoon m?iNe «lmollinen! HERra kääntäköön kas»
wonfa meidän pnoleemme ja antakoon meille ijan»
kaiktlftn rauhlln! Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen. Amen.

Ah! aikani suo Jcsu oikein käytän,
Ja hai-taall' lukemiset!' Sinun talitos täytän.
Ett taidossa, kuin ijäs', kasvaisin,
Ja nuorena jo Siuull' kelpaisin.

O Jumala! Sun haltuus tieni annan,
Ja torveeni ain' armohelmaas kannan.
Sun kunltuan' niin juoksun päättäisin,
EU' ijäti Sun omas olisin.
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