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Eli äänelliset Bokstawit, jotka yxinänft
äänen andawat:

aeiou y ä ö.

i

Consonantes,
Eli äänettömät Bokstawit, jotka ei yxinän-^
sä, waan yhdistettynä äänellisten Bok- \
stawein kanssa/ äänen andawat:
i

bcdfghjklmnpqrstwxz^

Wu«rac'as'
raakku.
Wares raal-

Pussa nia«g°

Sawcca meäkku.
Lammas maakyy.

SBuobje c'u«rw-

kuu.

Rassilokku
cirhra.

gu.

Kissa naukuu.
wu.

Ajaja yuutaa.

Wuoncis c'lwga pis's'ku.

Heinäsirkka

Kananpoika
piipattaa.

Haapuk

Kiekka kukka.

tirskuu.

c'uorwwu.

Käki kukkuu.

Pöllö huutaa.
Manna c'ier-

Päna harra

ru.

Koira ärisee,

Piegga poisu.

Kuöwddi
s'°kku.
Kaarmet suhi-

Lapsi itkee.

Tuuli puhal-.
taa.

(s'uonja jcb=

nadt.
Hanhi kaakattaa.

Huuhkaja

Suuläähottaä.
Saavan cirhra.
Hiiri winkuu.
jeb-

nadt.

Su°rsa rääkyy.
Kumppi

Susi

wu.

Naakka parggu.
Naakka parkuu.

Skuolffi
huhta.
huu-

Nialbmi

Wuoias'

see.

holw-

ulwoo,

Kuc>wc'c'a
harra.
Karhu mörisee.

hattaa.

Njoammil
jednadt.
lanes paapattaa.

C'uoppo

roawgga.
Sammakko

kurisee.
Asi kulju.
Aasi kiljuu.
Poaru hurra.
Paarma suri-

see.

såvm Rokkus

atC<a=Cåmtt, ton ko-teläk

al-miin. Pa-su tuw-wus
tu nam-madt. Poot°tus tu
wald-di-god-dadt. S'ad-dus tu
taat-tudt, nu äd-na-mist, ko ah
mist. Ad-ti mi gji-di od-na
päi-wi mun juök-ki päi-walas' lawa-mek. Ia ad-ti migji-di miin sud-tui-dä-mek anda-gä-si nu-lo mii-ge wAgolaz'-c'ai-das-sa-mek an-da-gä-st
ad-dip. Ia ct-le to-al-wu miin
käc'-c'a-lus-si. Mut-tu päs-ti
miin pa-hast e°rit tast°ko tu
la wald-di-god-di fab-mu ja
kud-ni, a-ga-las'-wuut-ti. Amm.
**

HERran Ru-ko-us.
QMå mei-dän jo-ka o-let
s\3 tai-wai-sa. Py-hi-tet-ty

01-kon si-nun Ni-mes. Lä-hes
tul-kon si-nun wal-da-kun-das,
Ta-pah-tu-kon si-nun tah-tos,
niin maa-sa, kuin tai-waa-sa.
An-na meil-le tä-nä-päi-wänä
mei-dän jo-ka päi-wät-nen lei-

Ia an-na meil-le
mei-dän syn-dim-me an-de-xi,
niin-kuin me-kin an-de-xi annam-me, mei-dän wel-wol-listem-me> Ia ä-lä joh-da-tamei-tä
kiu-sa-u-xeen. Mut-ta pää-stä
mei-tä pa-has-ta. Sil-lä si-nun
päm-me.

on Wal-da-kun-da ja Woi-ma
ja Kun-ni-a, i-jan-kaik-ki-sts-ti.
A-men.
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Oss-ku tow-das-tus.

jaa-kam Ib-mil ala, äc'-c'i puokJS)>on
♦v*- wäga-las',
dä-dji.

al-mi ja dbnam siw-ne-

Ia mon

jaa-kam le-sus Kris-tus a-la,
par
aid-nu
nis mun här-ra-mek. Ko-te
fak-ka-ni pas-fi wuoin'-gast, rie ga-di nieid-

su

tast Ma-ri-ast. Kiw-si-du-wui Pon-tius
ala nauwl-li-juPi-la-tus wuoldt,
wui, ja-mi-tu-wui ja haw-da du-wui. Law ki
wuo-las hel-wet-ti, koal-madt päi-wi pajas
pa-dja-ni jab me-mist. fflanai pa-jas alb-

ruo-sa

mai, c'ok-ka-ni äc'-c'i Ib-mil puok-wä-galas' olg-gis' kie-d'a päl-lai. Tob-bi lä poatti-min tub-mit el-lidt ja jab-midt.

Mon jaa-kam pas-si wuoin'-ga a-la; owta pas-si Kris-ta-las' sär-wi-god-di, pas-si
olb-mui ok-ta-wuo-d'a: sud-tui an-da-gä-si
oaz'-c'um: rub-mas' pa-jas c'uoz'-ce-la-mi
ja a-ga-las' äl-lim A-men.
»

Ib-mil logi koc-cum sa-nik.
«Vk

Dw-te-muö'.
ton kalk-ga ad-nit ä-ra

owdtas-tam.

ib-mi-lidt mu
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ns-kon Tun-nus-tus.
3s)>i-nä us-kon lu-ma-lan pääl-le, I+W*
Kaik-ki-wal-dian,
san
Maan Luo-jan.

SaUwaan ja

Ia mi-nä us-kon lE-su-xen Christu-xen pääl-le, hä-nen ai-no-an Poi-kan-

sa

mei-dän HER-ram-me. 10-ka si-ki-si
Py-häs-tä Hen-ges-tä, syndyi Neit-ses-tä
Ma-ri-as-ta. Pii-nat-tin Oon-ti-us Pila-tu-xen al-la, Ris-tin pääl-le nau-lit-tin,
kuo-le-tet-tin ja hau-dat-tin. A's-tui a-las
Hel-wet-tiin, kol-man-de-na päi-wä-nä nouy-lös Kuol-lu-is-ta. As-tui ylös Taiftwaa-seen,
is-tuu I-sän lu-ma-lan kaik-kiwal-di-aan oi-ki-al-la Kä-del-lä. Siel-dä
on tu-le-wa duo-mit-se-maan e-lä-wi-tä ja
kuol-lei-ta.
Mi-nä us-kon py-hän Hen-gen pääl-le;
Ab-den py-hän Chris-til-li-stn Seu-ra-kunnan, py-häin Ih-mis-ten yh-te-y-den:
Syn-dein

an-dee-xi saa-mi-ftn: Ruu-miin

y-lös nouse-mi-fen, ja i-jan-kaik-ki-sen Elä-män. A-men.

lu-ma-lan

Kym-me-net

Kas-ky-Sa-nat.

En-sim-mai-nen.
si-nun pt-dä pi-tä-män muita ju-mali-ta mi-nun e-de-säni.

Ei
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Nubpi.

sit

Jk toit kalk-ga tus'-s'a-laz'c'an mai-natu
lb-mi-ladt na-ma; tast-ko

i Här ra a ni ran gas'tckat-ta, kote
mas tus'-s'an mai-nas'.

su na-

Koal madt.

Mui-ti wai ton
pai-wi.

pa-so tak wuoin'-ga-dam

Niäl-ljadt.

K"d-nie-ti tu ac'c'adt ja äd-nadt, wai
owd-da-niw-c'ik ja kuk-ka ä la-,'ik äd-nam
aldt.
Wi^d'adt.

Jk ton kalk-ga kod dit.

Jk

Ku-d'adt.

ton kalk-ga

fuo ra-s'it.

C'iec-c'adt.

Jk ton kalk-ga suo-la-dit.
Kaw-cadt.

Jk ton kalkga waarri tuo-d'as-tu-sa

sard-nut

la-ga

muz'-c'adt ivuoss-ta.
Dwc-cadt.

Jk ton kalk-ga

c'adt wie-s'u.

Lo-gadt.

wat la-ga-muz'-

Jk ton kalk-ga a-nistuw-wat la-ga-muz'peitto wa-lä-djis, i-ge
c'adt a-midt, i-ge
pii-kas, ige si pe-tidt, i ge fjiew-ruus taikke jie-c'a mi
oab-mi la.

su

su

1

Toi-nen.

Ei

si-nun

pi-dä tur-haan lau-su-man si-

jo-ka

hä-nen

tur-haan lau-suu.

nun HER-ras lu-ma-las Ni-mea; sil-lä
ei HER-ra pi-dä si-tä ran-gai-se-ma-ta,
Ro!-mas.

Muis-ta et-tas py-hi-tät Le-po-päi-wän.
Nel-jas.

Kun-ni-oi-ta si-nun I-sääs ja Äi-ti-äs,
et-täs me-nes-tyi-sit ja o-li-sit pit-kä-i-jalli-nen Maan pääl-lä.
wii-des.

Ei si-nun pi-da tap-pa-man.
Huu-des.

Ei si-nun pi-dä huo-rin te-ke-män.
Seit-se-mas.
Ei si-nun pi-dä wa-ras-ta-man.
Ei si-nun pi-dä wää-rää to-dis-tus-ta sano-man si-nun Lä-him-mäis-täs was-taan.
Ei si-mln pi-dä pyy-tä-män si-nun La-

him-mäi-ses huo-net-ta.

'Åym=me-nes.

Ei si-nun pi-dä hi-moit-se-man si-nun
Lä-him-mäi-sts E-män-dä-tä, ei-kä hä-nen

Pal-weli-a-tan-sa, ei-kä Pii-kaan-sa, ei-kä
Kar-jaan-sa, ei-kä luh-taan-sa, taik-ka
muu-ta, kuin

hä-nen

o-man-sa on<
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Puok koc-cum so-nik sis-tis ad-nu-juw°
wu-jik tuima samin:
Ton kulk-gak rakis tit Har-ra tu Ib-

mi-ladt puok tu wai

ja puok tu

sie-lus-tadt, ja puok tu mie-las-tadt, ja
puok tu fa-mus-tadt: ja ton kalk-ga rakis tit tu la-ga-muz'-c'adt nu-ko jes' jiecadt.
iiundu-las' lakka ta-dja: puok maidt tii
taat-tu-bat-tit, at-ti olb-muk ti-gji-di ta-kkat
kalggik, nu takkit til maid-ta si-gji-di.
Pala Ib-mi-list, ja toa la su koc'-cu-midis; tast-ko tam puok olbmuk tak-kat
kalg-gik.

Kas-ta Sak-ra-mm-ti.
Ä/(an-nit puok maitb-mai, ja sar-ne-dakkit E-wan-ge-li-um puok siw-ne-duw wumi-di: ko-te jak-ka ja kas-ta-s'uw-wu, son
au-do gas-san poat-ta; mut-tu ko-te i jaa-ki
hää-wa-tuw wu. Mu-nji puok ftb-mu

son
al-mist

ja äd-na-mist ad-du-juw-wum lä.

Man-nit tall ja mat-ta-täk-kit puok olbmuidt, ja kas-ta-s'akkit siin c.c'-ci par-ni ja
pas-si wuoin'-ga nam mi; ja mabta-täkkit siin toal lat puo-kaidt maidt mon tigjidi koc'-c'um läm. Ia kä ca! mon läm
tiin-kuim juök ki pai wi mail mi loa pa
ra-djai. Juos iko t-te'ge c'a-cist ja wuoin'-
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Kaik-ki M\*fy*fcnat sul-je-taan nåU

hin sanoin:
si-nun lu-ma-la-tas kai-kes-ta si-nun Sydäm-mes-tas, ja kai-kes-ta si-nun Sie-lustas, ja kai-kes-ta si-nun Mie-les-täs, ja
si-nun Woi-mas-tas: Ia si-nun
kai-kes-ta
pi-tä ra-kas-taman si-nun Lä-him-mäistäs niin-kuin it-st si-nu-as.
Luon-nol-li-nen La-ki sa-noo: Kaik-ki
mi-ta te tah-dot-ta, et-tä ih-mis-ten pitä teil-le te-ke-män, niin teh-kät te myös
heil-le. Pel-kä lu-ma-la-ta, ja pi-dä
hä-nen Käs-kyn-sä; sil-lä si-tä tu-lee kaikkein Ih-mis-ten teh-dä.
Si-nun pi-tä ra-kas-ta-man HE3t-raa

Kas-teen Sa-km-men-ti.
Ä!en-gaät kai-keen Mail-maay, ja saarnat-kaat Ew-an-ge-li-u-mi kai-kil-le Luoduil-le. 10-ka us-koo ja kas-te-tan, se tu-

lee au-tu-a-xi; mut-ta jo-ka ei us-ko, st
ka-do-te-taan. Mi-nul-le on an-net-tu kaikki woi-ma Tai-waa-sa ja Maan pääl-lä;
Men-gäät siis ja o-pet-ta-kaat kai-kee Kansaa, ja kas-ta-kat hei-ta Ni-meenll-sän,
ja Po-jan, ja Py-hän Hen-gen. Ia opet-ta-kaat hei-tä pi-tä-mään kaik-ki, kuin
mi-nä o-len teil-le käs-ke-nyt. Ia kat-so!
mi-nä o-len tei-dan kans-san-ne jo-ka paiwä ma-il-man lop-puun as-ti. El-lei jo-
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Qtät xk-Qabt, i

son

ma-ti Ib-mil wald-di-

god-di si-sa poat-tit. Mi oaz'-c'ist rie-gadam lä, tat oaz'-c'i lä: ja mi wuoin'-gast
rie ga-dam la, tat wuoin'-ga lä.
Rip-pa taikke

sud-tui c'oawd-dem<

JJlon

ad-tam tud-nji al-mi wald di-god di
c'oaw-da-gidt: ja maidt ton c'a-nak äd-nam
aldt, tat al-miöt c'ad-nu-juw-wum lät kalgga: ja maidt ton c'oaw-dak äd-nam aldt,
c'oawd-du-juw-wum lät kalgtat
ga. Wald-dit pas-si wuoin'-ga; käi-da ti
fud-tuidt anda-gä-si ad-de-bät-tit, si-gjidi
tak awda-gä-si ad-du juw-wu-jik; ja käida tii tak toal-la-bät-tit si-gji-di tak tol-lujuw-wu-jik.

Här-ra äk-ki-das'.

2?iunpät-tu-ju-wui,
såz-ta le-sus Kris-tus tam i-ja,
wald-ti lai-bi, kii-ti,

ko

son

toa-dja-li ja ad-ti matcka-tus-ma-nai-dasfas, ja ta-jai: wald-dit ja por-rat, tat lä
mu ru-ma-s'am, mi tiin owd-tas-tä-dek addu-juw-wu, tam tak-kit tii mu muit-tim

tiit-ti.
Nu maid-ta ak ki-daö' man'-gil, wald-ti
kii-ti, ad-ti si-gji-di, ja ta-jai: waldson kä-ra,
dit ja juk-kat tast puo-kak, tat lä tam od'd'a tes-ta-men-ti kär-ra mu wa-ras-tam, mi
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Ku syn-ny We-des-ta ja Hen-ges-tä, ei hän
tai-da lu-ma-lan wal-da-kun-daan si-säl-le
tul-la. Mi-tä Li-has-ta syn-dy-nyt on, se
on Liha: Ia mi-tä Hen-ges-tä syn-dy-nyt
on, se on Hengi.
Nip-pi e-li syn-nin pääs-tö.
jJtmä an-nan si-nul-le tai-waan wal-dakun-nan a-wai-met: Ia mi-tä si-nä fi-dot
maan pääl-lä, sen pi-tää o-le-man si-dotun tai-wai-sa: Ia mi-tä si-nä pääs-tät
maan pääl-lä, sen pi-tää o-le-man pääste-tyn tai-wai-sa. Dt-ta-kaat Py-hä Hengi; joil-le te syn-nit an-de-xi an-nat-te,
niil-le ne an-de-xi an-ne-tan; Ia joil-le
te ne pi-dät-te, niil-le ne o-wat pi-de-tyt.

HER-ran Eh-tool-li-nen.
Mei-dän HER-ra
IE-sus Chris-tus sijo-na

nä Yu-nä,
Hän pe-tet-tin, ot-ti Leiwän, kiit-ti, mur-si ja an-doi D-pe-tuslap-sil-len-sa, ja sanoi: Dt-ta-kaat ta syökäät, tä-mä on Mi-nun Ruu-mii-ni, joka tei-dän e-des-tän-ne an-ne-taan, se tehkäät te Mi-nun muis-to-xe-ni.
Niin myös Eh-tool-li-sen jäl-ken, ot-ti
hän Kalkin, kiit-ti, an-doi heil-le, ja
noi: Dt-ta-kaat ja juo-kaat täs-tä kaik-ki,

sa-

tä-mä on sen Uu-den Tes-ta-men-tin Kalkki Mi-nun We-re-sä-ni, jo-ka tei-dän ja
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tiin \a äd-na-gi owd-tastgol-ga-tuw wu sudmi, an-da-gäsi ad-du-ju-mi tiit-ti, tam takklt, nu taw ja ko tii juk-kachät-tit, mu muit»
tlm tiit-ti.

Puo=tai

Por-ramus' lok-ku-c'ak.

cal-mik gec'-c'ik tu ala Här-ra!
iq ton ad-tak si-gji-di por-ra-mu-s'aidt ai.
gts-tis. Ton raa-pas-tak kie-d'adt, ja kal>
le-tak puo-kaidt, ko-d'ek el-lik miel-la buora-tu-sa mieldt. Kud-ni liw-c'i ac'-c'ai ja
pard nai ja pas-si wuin'-gi, nu-ko al-gust
la-mas' läm ja taal ja a-li a-ga-las'-wuod'ast a-ga-las'wuut-ti. A-men.
Ac'-c'a-c'ä-mek, ton ko te läk al-miin )c.
Rok-ka-dal-lup.
Ib-mtt al-ma-las'ac'-ci.'lpuu-ristfiw-nidt miin ja taidt tu at-tal da-gai-dadt,
maidt mi-gji-di rub-mas'"pieb-mun ar-mo«
laz'-cat suow-wam läk. Ia äd-ti tu passi ar-mudt, wai mii mut-ta-git ja tu mie»
ladt rik-ku-kät-ta taidt nawd-ta-s'iw-c'i-mek
ja lu-sa-mek wal-da-s'ei-mek: Tu par-nadt
le-sus Kris-tus miin har-ra-mek pokt. A-

Här-ra

mm.

«Ve-sus nam-mi taal mii päwd-dai man-nap

por-ra-mist juk-ka-mist Här-ra sa-ni mieldt
gawd-nup, tast awk-kin mi-gji-di sad-tapt
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mo-nen edes-ta wuo-da-te-taan Syn-dein
teh-käät, niin
an-de-xi an-da-mi-se-xi,
juot-ta,
Mi-nun
muisu-sein kuin te

se

tok-se-ni.

Ruo-ka Lu-wut.
StaiMtin Sil-mät war-ti-oit-se-wat Sinu-a HER-ra! ja Si-na an-nat heil-le
Ru-an a-jal-lan-sa. Si-nä a-waat Kates, ja ra-wit-set kaik-ki kuin e-la-wät suosi-01-la. Kun-nia 01-koon Isal-le ja Pojal-le ja Py-hal-le Hen-gel-le, niin-kuin
a-lus-ta on 01-lut ja nyt ja ai-na i-jankaik-ki-jes-ta i-jan-kaik-ki-st-hen, A-men.
I-sä mei-dän, jo-ka o-let Tai-wai-sa, dc.
Ä

Ru-ko-il-kaam-me.
lu-ma-la Tai-waal-li-nen I-sa!

PGR-ra
siu-naa mei-ta

si-nun lah-jo-jas,
ra-win-no-xi armol-li-ses-ti suo-nut o-let. Ia an-na sinun py-hä Ar-mos, et-ta me koh-tuul-lises-ti, ja il-man si-nun Mie-les rik-koma-ta nii-tä nau-tit-si-sim-me ja ty-gömme ot-tai-sim-me: si-nun Poi-kas IE-suxen Chris-tu-xen mei-dan HGR-ram-lne
ja nai-tä
jot-kas meil-le ruu-miin

kaut-ta, A-men.

o
niist' pöy-taän,

«FE-su-xen ni-meen

nyt me me-nem' kau-

sa-nan

ja HER-ran
pääll' meit' syö-mäs', juo-maö' löy-tään:

Me sil-la hy-wan saam'; waan saa-koon
2
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mut-tu gii-tus Ib-mi-li liw-c'i farn päw-di
Här-rai, le-sus nam-mi ain.

Kii-tus por ra-mus' man'-gil.
tit Har-ra; tast-ko son lä puor ri ja

Kiit
su la d'is-wuotta pis-su a-ga-laz'-c'at, ko-te
po-ra-ta puok siw-ne du-saidt, ja ko-te älli-di sun por ra-mll-sai-dä-sek ad-da, ja karra-nas c'iw-gai-di,

su wäk-kin c'urwwuk. Kud-ni liw-c'i ac'-c'ai ja pard-nai ja
pas-si wuin'-gi, nuko al-gust lä-mas' läm
ja taal ja a-li a-ga-las'wuo-d'ast a-ga-laswuut-ti. A-men.
%c c
ton ko-te lak al-miin j. o. kko d'ik

,

,

Rok-ka-dal-lup.

Svli

kiit-tip tu ra-kis al-ma-las' äc'-ci,
le-sus Kris tus miin Här-ra-mek pokt,puok
tu buor-ri ta-gui-dadt ja sier-ra lak-kai tai
tu at-tal-da-gai-dadt owd-tast, maidt mi
taal tu la-d'is wuo d'as-tadt nawd-ta-s'am
läp ja rok-ka-dal-lap tupas si ar-mudt, wai
nu-ko ru-mas' lä pieb-mus oz'-c'um; sie-lu
maid-ta tu pas-si sa-ni-nadt er-wus-mat-tujuw wum s'ad-dat ma-ta-s'i: tam tu ra-kis
par-nadt le-sus Kris-tus miin Här-ra-mek
pokt. A-men.

Kiitos

liw-c'i Ib-mi-li! Rub-mas' sielu
pieb«mai Ar-mus-tis ad-ta-s'i Rawwi-s'i
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kii-tok-sen Se

ftuy-dän

ain' ni-meen IE-su-xen!
Kii-tos Ru-an

HER-ra suur',

Eiit-tä-kaät HER-raa; sil-lä hän on hywä ja hä-nen Lau-pi-u-den-sa py-syy

i-jan-kaik-ki-ses-ti, jo-ka Ru-an an-taa jokait-sel-le Hen-gel-le, jo-ka G-läin-den antaa hei-dän ruo-kan-sa, ja Kar-nen po-jille, jot-ka han-dä
huu-ta-wat.
Kun-ni-a 01-koon I-säl-le ja Po-jal-le ja
Py-häl-le
niin-kuin alus-ta on
ja
nyt
01-lut,
ja ai-na i-jan-kaik-ki-sts-ta
i-jan-kaik-ki-se-hen, A-men.
I-sä mei-dän jo-ka o-let Tai-wai-sa, )c.
Ru-koil-kaam-me.
Sfjflt kii-täm-me si-nu-a ra-kas Tai-waalli-nen I-fä, lE-su-xm Chris-tu-xen
mei-dän HER-ram-me kaut-ta, kaik-kein
si-nun Hy-wäin te-kois ja li-ja-ten-gin näiden si-nun Lah-jais e-des-tä, jotka me nyt
si-nun Lau-pi-u-des-tas nau-tin-neet o-lemme, ja ru-koi-lem-me si-nun py-hää Armo-as, et-tä' niin-kuin Ruu-mis on Rawin-don-sa laa-nut; mah-dais myös Sie-lu
si-nun py-häl-lä Sa-nal-las ai-na wir-wote-tu-xi tul-la. Sen si-nun rak-kaan
Poi-kas lE-su-xen Chris-tu-xen mei-dän

au-xen-sa

HER-ram-me

ka-ut-ta, A-men.

01-kon lu-ma-lal-le! Ruu-miin,
Hii-tos
Sie-lun
OV

ruok-kial-le! Ar-mos-tan-sa aut-
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toal-wusi, Suotta sit suodja-liw-ci!
E-si wald-di war-ja-liw-c'i! Rafchi ain adja

ta»s'i, Man'-gi°mus-ta il°lui guöd-ta-i'i.

Id'-d'idis Rok-kadu-sak.
pas-si nam-mi ton rus
mon taal pa.dja-uam,ton
ko-te mu
wa-roi-nadt 10-niö-tik, ton
mu od-na päi-wi ja juök-ki pod-tu rad'-da-s'ik
wak-kddiw-c'ik, war-ja.liw'c'ik, pu-rist-siw-ne-diwc'ik, ja ad-ta-s'ik s'ie.ga lik-ku ja Ib-mi-las manit, mu as-s'i-das-sam ja ta-gui-das-sam, wai mu
äl-li-mam j'a ar-wa-lu-sai-dam tu
ja kud-ni-nadt s'ad-tas'c-dii. Na-nusmat-ti mu
maid-ta puok buor-ri ta-gui-di od-na ja juök-ki
päi-wi ja tam lik-ku-tis al-lim man'gil toal wu
a-ga-las'-äl-li.-mi. A-men.
Ä-u

Har-ra le-sus Kris-tus!

*äJlon

kii-tam tu mu al-ma-las' ac'-c'am Ictu äc-ca-las' par-nadt pokt, wai ton
mu od-na i-ja puok waad-tuin ja wa-ha-gist armu-laz'-c'at war-ja-lam tit, Ia ro-ka-da-lam tu
wai tou mu-nji an-da-ga-si ad-ta-s'ik puok mu,
sud-tui-dam/ mai-kuim mun od-na i=ja tu mic-ladz
rik-kum läm, ja maid-ta od-na päi-wi war-ja-liw,
c'ik mun puok sud-tust ja pa-ha-wuo-d'ast at,
ti mu äl-li-mam ja puok mu ta-gui-dam tud,
nji tok-ki°s'e-dji tast-ko mun ad-tam jec'-c'am
sie-lum ja rub-ma-s'am, ja puok mi muust la tu

fus Kris-tus

/
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ta-ko-hon. Neu-wo-koon ja saat-ta-ko-hon,
Su-loi-ses-ti suo-jel-ko-hon! E-si-wal-damm'
war-jel-ko-hon! Rau-han ai-na an-da-kohon, Wii-mein i-loon kan-da-ko-hon.
Aa-mu-Ru-ko-u-xet.
py-hään Ni-mees si-nä Ris-tiin-nau-lit«
(gi-nun
w
tu HER-ra lE-su Chris-te! minä nyt nousen, si-na jo-ka mi-nun kal-liil-la We-rel-läs lusi-nä

mi-nu-a ta-na-pä-nä ja jo-ka het-ki
hal-lit-se, au-ta, mar-je-le, siu-naa, ja an-na hywa on-ni ja lu-ma-li-nen me-no mi-nun a-si-oisa-ni ja töi-sä-t>i, ct-ta mi-nun E-la-mä-ni ja Aiwoi-tu-xe-ni si-nun Kii-to-xe-xes ja Kun-ni-a-xes
tu-lis! wah-wis-ta mi-nu-a myös kaik-kiin hywiin Töi-hin tä'-nä-pä-nä ja jo-ka-päi-wä, ja tamän on-net-to-man E-la-män pe-ras-tä, joh-da-ta
mi-nu-a i-jan-kaik-ki-sten E-la-mäan, A-men.
sN>i-na kii-tan si-nu-a, mi-nun Tai-waal-li-nen
v
&\åml lE-su-xen Chris-tu-xen si-nun rakkaan Poi-kas kaut-ta, et-täs mi-nu-a tä-nä Yö-nä'
kai-kes-ta, waa-ras-ta ja wa-hin-gos-ta ar-mol-liscs-ti war-jel-lut o-let. Ia ru-koi-len si-nu-a,
nas-tit,

~"

et-täs mi-nul-le an-de-xi an-dai-sit kaik-ki mi-nun
syn-di-ni, joil-la mi-nä tä-nä yö-nä si-nun mieles rik-ko-nut o-len, ja myös tä-nä päi-wä-nä
war-je-li-sit mi-nua kai-kes-ta syn-nis-tä ja pahuu-des-ta, et-tä mi-nun E-lä-mä-ni ja kaik-ki
mi-nun Työ-ni mah-dais si-nul-le kel-wa-ta!
sil-lä mi-nä an-nan it-se-ni, Sie-lu-ni ja Ruu«
mii-ni, jakaik-ki tyy-ni kuin mi-nul-la on, si-nun

V
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hald-du-sadt ja tuok-ka-sadt. Tu pas-si en-gelak lck-ku-sek mu kuib-mi-nam ja cl-lu-sek koasa-ge muust c-lit lua-pu. Tu pas-si wuoin'gadt c'uow-gi-jek-kus ja m-d'as-tal-lus mu, at-ti
i tat pa-ha was'-s'i 01-mai pär-ga-lak muust
maid-ti-gi wu-oit ta-f'i. Amcn.

Äkkcdis

Wton

rokkaduftck.

kiitam tu almalas' ac'cam! Resus Kristus tu rakis parnadt pokt, wai ton mu odna
päiwi puok wadtuin ja wahagist armulaz'c'at
warjalam lak ja rokkadalam tu, wai ton muuji
andagäsi adtas'ik puok mu suduidam, maikuim
muu odna päiwi tu mieladt rikkum lam, ja wai
ton odna ija mu armulaz'c'at warjaliwclk ja
muust moras' adnit taattuf'ik; tastko mun adtam jiec'-c'am, rubmaftam ja sielum, ja puok ko
muust la, tu tuokkasadt \d titUafctt. Tu passi
enggelak liwcl mu kuioibmen, ja ellusek koascge muust
erit luopu, Tu passi wuoin'gadt c'uowgijik-kus,
ja rad'astallus mu, atti i tat paha was's'i olmai, pärgalak muust maidtigi wuoitas'i. Amen

»StoCt Härra rakis Almalas' clc'ci! miin padje-

lamek, ja warjal miin tam kawwilis kiwsctädjist, kote alelissi pirra jotta, occatetin kän
njiellat az'c'us'i; adti migjidi armudt, wai
mi nana oskuin roakkalaz'c'at
wuossta toarrufteimek, ja odna ija tu passti wärjalusa wuoldt

son

su

moras'kätta oad'd'as'eimek, tu rakis parnadt leKristus miin Härramek pokt, Amen.

sus
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ja huo-maas. Si-nun py-hät En-gelis 01-koot mi-nun kan-sa-ni/ ja äl-kööt ku-hungaan mi-nus-ta luo-pu-ko. Si-nun Py-hä Henges wa-lais-koon ja hal-lit-koon mi-nu-a, et-tei
fe pa-ha wi-ha-mics Per-kc-le mi-nus-ta mi-ta-

hal-duus

kän woi-tai-si, A-men.

Ehto Rukoukset.
sN>inä'kiitän sinua, minun Taiwaallinen Isäni!
lEsuxen Christuxen sinun rakkaan Poikas

kautta, ettäs minua tänäpänä kaikesta waarasta

ja wahingosta

armollisesti

warjellut olet.

Ia

rukoilen sinua, ettäs minulle andexi andaisit
kaikki minun Syndini, joilla minä tänäpänä sinun mieles rikkonut olen, ja ettäs tänä Uönll
minua armollisesti warjelisit ja minusta murheen
pitää tahdoisit; sillä minä annan itseni, Ruumiini
ja Sieluni, ja kaikki tyyni kuin minulla on, sinun
huomaas ja käsiis. Sinun pyhät Engelis olkoot
minun kanssani, ja älkööt kuhungaan minusta luopuko, sinun Pyhä Henges walaiskoon, ja hallitpaha wihamies, Perkele
koon minua, ettei
minusta mitäkän

se

woitaisi.

Amen.

HERra rakas Taiwaallinen Isä! meidän ylitsemme, ja warjele meitä sildä kawalalda kiusaajalda, joka aina ymbäri käy, etsein
ketä hän sais ylösniellä; Anna meille Armojas,
että me wahwalla uskolla miehuullisesti händä
wastaan seisoisimme, ja tänä Yönä sinun pyhän
warjelukses alla murhetoinna lepäisimme, sinun
rakkaan Poikas lEsuksen Christukscn meidän
HERramme kautta, Amen.
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Ucca manai rokkus.
Äiiwa Ibmil Almalas' äc'Ct, mii rokkadallap
tu äccalas' parnadt lefus Kristus liitti, adti
migjidi passi armudt, wai mi riewtis oskm t,
puorri tapin ja vapain päiwi päiwist s'adtas'eimek ja lassalnwc'imck; Ia wai ton miin ja
miin wanhemidamck ja Eösiwalddamck, odna paiwi puok pahawuud'ast, armolaz'c'at warjalit ja
suodjalit taattus'lk, Amen.

Rafhi owdtast.
migjidi rafhi Härra! taal ja ällim
tämik wakkit: ibe ädnam aldt oktage jicc'c'a
gawdnu, kote riiduidt jaskadattit matta, äripko
tu okta; Adti Härra: rafhi puok maakoddidi,
likku ja tierwaswuod'a puok fäd'uidi.
Rokkadallup.
Härra Ibmil! käst passi haaluk, riewtis raw»
wagak ja wanhurskis fidnuk pottik, adti tu
palwwalägjidassadt tam rafhi, maidt mailbmi
i addit mäti, wai miin waimuk tu koc'c'umi
wuollai addujuwwum liwc'i, ja puok was'si olmai rawwagidt cuwki, wai miin ällimämek tu
warjalufa wuoldt muosfai liwe'i, Resus Kristus
min Härramek pokt. Amen.
miin
Härra! wurkki
miin oad'd'etetinämek,wai mi Kristusinkoc'a,
steimek, ja rafhist wuoin'gadiwnmck. Tu halddus'
Härra Ibmil mun adtam mu hakgam ja sielum,
wai
Kristusist, kote läk miin ällimämek ja
pajascuoz'ciläbmamek, tam agalas' jabmimist

JJ

su

25

SSahä Lasten Rukous.

Taiwaalliuen Isä, me rukoiAERra
Q? lemme Jumala,
firnta sinun rakkaan Poikas lEfuxen

Christuxen tähden,

lainaa meille Pyhä Armos,
että me oikiafa Uskosa, Hywisä Tawoisa ja Opisa päiwä päiwäldä kaswaisimme ja lisännyisimme; Ia että sinä meitä, meidän Wanhembamme
ja Esiwaldamme, tänäpänä kaikesta pahuudesta,
armollisesti warjella ja suojella tahdoisit, Amen.
Rauhan edestä.
meille
Rauhaa
HERra! nyt ja elin aika(guo
nam' auta: Eip'Maan pääll'löytä ketän muut',
Kuin Riidat asettaa taitaa, paitsi sinua yhtä;
Anna HERra! Rauha kaikkllle Maakunnille, Onni ja Terweys itsekullengin Säädylle.

Rukoilkaamme.

HERra Jumala! jolda pyhät halut, oikiat
neuwot ja wanhurskaat työt tulemat, anna
sinun Palwelioilles se Rauha, jota maailma ei
andaa taida, että meidän Sydämmemme sinun
Käskyis ala annetut olisit, ja kaikki Wihamiesten
neuwot särje, että meidän Elämämme sinun warjeluxes alla lewosa olis, lEstlxen Christuxen
meidän HERramme kautta. Amen.
Asuta meitä walwoisamme, HERra! kätke mcitä maatesamme, että me walwoisimme Christuxen kanssa, ja rauhasa lepäisimme.
Sinun
halduus HERra Jumala minä annan minun
Hengeni ja Sieluni, ettäs händä Christuxesa,
joka on meidän Elämämme ja Vlösnousemisemme, siitä «iankaikkisesta kuolemasta warjelisit.
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warjaliwcik. Ia voffoboUop tu, wai ton kote
tat tuottelias' c'uowgas läk, tu armudt paittim
mu säwdnjis waibmusam kolgatiwc'ik, tu rakis
paruadt lesus Kristus miin Harramck pokt.
Amcu.

ttad'is' Ibmil

ja almalas' åccil Un hvm
wuod'ast i oktagc loappa läk, ton kote läk
kierdd'awas', kukkis miclalas', ja stuorra armust,
andagäsi adtak puok paha taguidi. rikkumidt ja
duidt. Mi lap (tade pahabut) takkam suduidt
miin äc'idämekkuim, mi läp wärri takkam ja
ibmilmattumak l.imas', ja tu mieladt rikkum.
Tudnji okti lap mi suduidt takkam ja tu owdtast pahaidt takkam; Muttu ale murti miin owdis' paha tagui'damck, armit farga miin ala;
taStko mii lap sagga warnutämin paddam. Wakkit miin Ibmil miin pästämck! tu nammadt
kudni liitti, pästi miin ja adti migjidi puok
miin sudtuidämck andagäsi ja adti migjidi tu
passi wuoin'gadt armu puorridit miin sudtulas'
allemämek, ja oazut tuin oktanaga agalas' ällim, tu parnadt lesus Kristus miin Härramäk
pokt. Amen.

su-

purist'siwnediwc'i miin ja warjaliwc'i
Härra
miin, Harra c'uwggis'i mnod'uidis miin pad«

jeli ja liwc'i migjidi armogas' Härra jorggaliwc'i
muod'uidis miin pällai ja adtaft migjidi agalas'
rafhi! Äc'c'i parni ja passi wuoin'ga nammi.
Amcn.
ojujuammuo
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Ia rukoilemme sinua, että sinä, joka

se

totinen
walkeus olet/ sinun Armos paisteen minun pimiaan sydämmeeni wuodataisit, sinun rakkaan Poikas lEsuksen Christuksen meidän HERramme
kautta. )lmen.
Laupias Jumala ja Taiwaallinen Isä! jonga
Laupiudella ci yhtään loppua ole, sinä joka
olet kärsiwällinen, pitkämielinen, ja suuresta armosta, andeeksi annat kaikki pahat teot, rikokset ja
synnit. Me olemma (sen pahembi) tehneet syndiä meidän Isäimme kanssa, mc olemina wäärin
tehneet ja olleet Jumalattomat, ja sinun mieles
rikkoneet. Sinulle ainoalle olemma me syndiä tehneet, ja sinun cdcsäs pahoin tehneet; Mutta älä
muistele meidän endisiä pahoja tekojamme; armahda sinuas nopiasti meidän päällemme; sillä me
olemma sangen wiheljäisiksi joutuneet. Auta meitä
Jumala meidän Wapahtajammc! sinun Nimeö
Kunnian tähden, wapahda meitä ja anna meille
kaikki meidän syndimme andeeksi, ja anna meille
sinun Pyhän Hengcs armo parata meidän syndistä Elämätämme, ja saada sinun kanssas ijankaikkisen Elämän, sinun Poikas lesuksen Chris
tuksen meidän HERramme kautta, Amen.
siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä,
&
HERra walistakon Kaswoonsa meidän pääl.
lemme ja olkoon meille armollinen! HERra
käandäkoön Kaswonsa meidän puolemme ja
andakoon meille ijankaikkiscn Rauhan! Nimeen
Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen Amen.

"öuiiii.tiiiiG
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Siitit manatbt mu lufa poattit ja ället siin
kieldi; tastko Ibmil wälddigoddi takkari M.
Mark. 10: i4.
SSalbi lesus! tolwujuwwut

Wuolgitttin n}ul.;P.iå
«!ad'as'it
Pah> mailmi pNggai
Waldtioamadtoap>,tawwut, Im lowdti torwunam
Suodjaluwwut, purist siw- liecVa mailme wisstin
ncduwwut,
manna hajus;

Puokaidt

jadmim liääwan

Puok.,k erit nokki?
Ton pis'suk nog.ikättc,

lesus'am, r.ifhinam

<Z'uowgas'»m, fabmunam
Toarjunam, torwunam

Waldti mana tolwujuwwut
Suodjaluwwut purist fiwnes
duwwut.
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