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MMM WWUU Fumalan Nrmo>
Wå I\S lia/ Ruoyin/ Göthein jawandsln <Dnriit«
3Ä gas; Suomen suuri Ruhtinas; Herma

Skattls/ maalla/wtrols/CarellS/Brehmts / tVerdlS/StetlN-pommerls/
CaffublS ja lvandis; Rugenm Rnytmas; Inge«
rin maan ja wlffmarm <^erra: Nun myös pfaly»
GrelwlßhetNltt Beuerija/G>'lichln/Clewm jaßer«
gin etc. Teemme ttettawan/ että me kyllä yh«
den hywän Ordningm ja järiestyxen Wolmasa pttämt»
sen/ Jumalan Huonesa ja Seuracunnasa/ tasa meidän
Waldacunnasam ja Isan maasam/ jo muutamia wuosia
sitten olemme andanet cocon panda/ ja prandistä nlos«
käydä meidän Kircko - Lakim; jonga jalken lne myös am*
Uaisesti caikisa paicoisa elettawän/ ilolla ja erinomaisella
mielisuosiolla ymmärrämme. Mutta että si,nä ainoastans/
mttä Kircon menoihin plä-asiain puolesta tule/ asetettu
on/ja etjntjn cappallttain eli ennolnaisest edes panna/
joista Saarnawiran ihecungin asian tolmituxes/ joco cere-
moniaiö ja Kircon menoisa/eli muutanusa wahwois

(sanain muodois) tule waarin otta; )oca i$ myös eri»
nomattain ihe Kircko-Lakihin/mutta yhteen nijn cutzuttu.hun Kircko eli toimituxtjn - ( josta se cauwan
aica meidän ChristlllisisäSeuracunnilam/pldctty Käsi Kirja
csieuwa on;)olklutta myöden tule.- Eentahdcn olcln me min
waarin ottain tästä / cuin myös eträ nmntettp meidän j?n>
ko-Laklttt/ muutamisapaicoisa KO-Kirian päälle catzo/armol.

V» sahy.



(a smän töytänet / ne lähinnä olewaifet Pispatja ConCt-
ftjrfi»'TOstt*tt / nizn lnyös Theoiogunt ProfefTorft
snettun Aratftmufmii UpfaUvS I cocou cutzua/ ja heille
päälle pMM/ että he fatttan Kasi-Kirjan kasihins ot«
taisit / fc;i wnust läplhe catzotsit / ja hywin tutkistelisit/
jos lOto.in sijna wiclä / criuomattain Kirko - Lain johda»
tuzcsta nlMettapa / eli jollakin parattawa olis.
'Zåta meidän armollissa kässyäln nöyrimmästi seuraten
owat rumat/ taman tnon cappalen aicaa sitten / eteeus
ottanet: heidän ajatuxens sen nlihen/ toinen wlsens cans-
za yhdistänet/ yhteen wahwaan paatörehen seisahtanet/
ja wielä usiambaill Plipain ja Pappein ajaturet sen yll«
he coonnct. Ia nijacuin me jälkNn-
meisti nijden edclllsten canfia/ peräti yhteen sopiwan/ ct<
ta he '.nyös/ t,nnän meille siialle annetun/ ylihen catzo-
tun ja paratun Kasi-Klrjan/ ynnä mrnden cansia ala kir«
joittanet owat: Ikawöiten sen paljota pikemm prandistä
ulos kciyniäll ja julistettamä/cutn he sen cautta enälmn surutto»
lnaxi smttctiln sitä walaa pitämän /cuin he Kircon lain waa-
rm ottamisesta ja täyttämisestä wannonet owat. sal»
lim me ennen nimitetyn Kasi-Kirjan meillem armosa kel»
wata: Nijn cuin me myös hänen tämän canHa wahwiftaln«
me. Tahtoen että se Saarna wiralle/ ja myös muille joi»
denga fe -tnU/ yhtenä särkemättömänä ojenus nuorana
tästedes oleman pitci. Sentähden pois kielläm me anga-
rasti ia täydellä todella sen wäann käyttämisen / cuin en-
nen tätä paljo tapahtunut on/ sijnä että muutamat oma«
sta hywästä luulosta/ owat ottanet heillensä sen wapau-
dM/ tttä Pol's jättäjä lyhetä Mitä taltta ceremoniajieltsanan parsixi/ ntjhin edellisihin Knsi-Kirjoihm on ollut sijäl«
l? wedetty ja eteen kirjoitettu. Tahtocn me sitl wastansen hhdencaldaisuden tähden/ cuin me »ekä Kircon cere-

itze Chnstiilises opls/ S.uramnm'iN tsi\\
mu



meidän waldacunnasam pidettä wän ylitzen caictia halajam<
me/ että tl,nansaadyn / tilan/ elipaican muodon.catzonm-
sm/ nijsa asioisa/cuin ulfå nimitetan Saarna wiran toimi-
tuxisii/eaikista cuin tasii cocon panduna ja eteen kirjoitettuna
löytan / ilman muuttamista ja wähendmnistä waari otet«
taman/ja nijden jalken elettaman pitä. Paitzi mita Pa<pit erlnomatsisa ttloisa/ nyncuin sairasten ja heickomie»
listen lohduttamisesa/ nljn myös fangeln walmistamisesacuolemahan/ ja muisa sencaldaisisa/ personain/ ja ihe
asian haarain ja tilain jalken/ oinasta toimellisudcstans
muutta/ wahcta eli tngö panna tarpemsexi coettelewat/
nhlneutn se silloin olcwa lila waatia taita/ että he itzenSsen jalken laittamat ja menettawät. longa plihen PG
pain ja Bupe!i>itcncjcntein Duomio -Capitlumin canfia/itzecungin paicasansa/ walwowaisen Silmän ja wisun waa»
rin pita tule/ niin ettei tämä jollaculla tawalla ylinen
kavdyrt ja ricotuxi tulis. Rohkene jocu ihe otetusta wal«
lasta/eli muille mielen noutexi sen tck)da; ei pidä senrangaisemata pääsemän: Waan / cosca se oikeuden eteen
tuotetan/ cowan rangaisturen sen päälle seuraman. $&
man jalken calcki joidenga chle / taitawat itzens euullalsu»
den cansia laitta. Wahwemmarl todlstuxeri/ olem me tämänomallaKädelläm ala kirjoittanet/ ja meidän Cuniugalltsel-
la Sinetllläm wabwista andanet. Annettu Stockholmis
n. päiw. Hemä cuusa / Wuonna i6^t

CAROLUS.



NäMät jällen seurawatset Lappalet/
«wat tasa Häsi- Rirjas:

Cap» Fol.
i. Castesta.
ii. Hatä-Castesta. £
m. ludalalsiett/Turckem/MurlanemjssPactl.

noltten Castesta. U.
iv. Milla tawalla yytemen Jumalan Palrve«

lus/Sunnundaina/Suurina Iut)«
lina/ Julfi . Rucous -Hijtos• iapy.
ya palwltta/ pldettäman plta. z6.

V. AwtHskästM. 99*
vi. Raimoin Rirckoon ottamijesia. N5.
vii. Sairaista/ja nqstä jotca heidän syn.

deins ja usconsheickoudentäyden/
aydistetut Hwat. «s.

viii. Ruumin <>autamisesia. »^.

ix. NWa jotca mestatan eli paiwtlda pote'
otetau. »7^.

x. Litania ja muut RucHnxet. «9«.



Soititte Jumalisille ja oiflamielisilleChrlstm.UscHwalsllle/ mnomattain cttttttiallsllle/
Hywmoppeneille/hywille Miehille/ jotca omt sijuäPy'

hasil Saarna Wirasa/ mmun ennomalsille hy.
wllle PstäwMen> ja rackaille WeMni

Christuxesa/ tolwotta.

PETRUS KENICIUS
A. Upfalienfis,

Armo/ Rauha ja LaupMtta/ lulnalatda Caickt-
waldialda/ meidin HErram ja LunastajamlE-
suxen Christuxen cautta/ nljn myös Pyhän Hm«
.qen woimalllsta ylöswaWusta/wahwistusta / ia
Apua/ heldän uscotusi, Wircans tolmttuxO!

tHimeMstt/ lumalata pelkawai»
MDJstt/olkia mieltstt hywät Miehet jaWeljet:Sen«

että caikille/ erinomattain meidän jalkcn
mahdais olla tiettawa/ mtnga

Syyn ja Tilan cautta/meidän Nuohalamen Käsi Kirs
jam' on ylitze mhottu ja parattu/ja millä Aiwoilla/ ja
kelda st on toimttettn/ nljn myös mitä tasa on uloi-r

a jatet-



PR£FATIO.
Metty clictä Mllewchetth / tahdon minä lyhykäisesti
titttåw&xi tehdä / cuinga Reiigionin (Uscon) Asiaincansa meidän Issnm Waldacunnas edesmenneinä
Wuosina on käynyt ia tapahtunut.

Enststl sen syyn tähden/ että se Eripuraisus jaRijta
lieiizion,! elt Usios/ joca meidän rackaaslsämMaa-samme hetken aica ollut on/ tulis asetetun ja poistoi-
Nlitetuxi/on se Suuriwaldias/ Corkiasucuinen Nuhtl-
nas ja Hena/ Herr CÄNL st ix.Ruotzin/Göthein ja
Wandetn etc. Cnningas/ muineu meidän caickeinAr«
mollisi» Herram ia Cuningam (corkiast ylistetty ja
Autuas tzancaickises cunnia muistos) Christilltststä
Murhen-ja Surun pitämisestä/Jumalan cunniasta/ja
sijtä oikiasta jaautuartekewäisest' Ewangeliumin opista
nyden jalombam WaldacunnanSäätyien yximlelisen
anomuxen jlilken/cocon cutzunut yhden cuuluisan jawa«
paan ciancillumin(eli cocouxen) Upsalas /Wuonna y?j.
Helmen jaMaalis Cuucausina/josa hänen Cuniug:""
Mah.-ttns alusta nijn loppuun astiihe omasCuningalises
perlonas on läsnä ollut/ ynnä Waldacunan Neuwonan-
daitten / ja muutamitten Riddcrstapist za Adcleista/
ntzn myös ntjden jalombain cansa Papeista yllhe coco
Waldacunnan. Silloin jälken Sydämellisen aunhuu'
tamiseu/ on ehdollisesta ja hywin ajatellusta Mielestä/sen Pyhän Colminaisuden Nimeen suostuttu sencal-
dalseen tehtyn sowindoon/ ettck caickein Ruohin Wal«
dacunnan Säätyjen Vlimmäisten ja Alamaisten/ Hen»

gcll-



PRAFA T I O.
gelllsten ja Mailinallisten/ e: yhtäkän uUtottain/pU
ta yximleltsesti pysiiman lunlalan puhtaäs ia autuax-
tekewnists Sanas win Pyhäin Prophetain/Ewange-
ltstaln ja Apostolcm klrjottuxts on käsitetty: Ia uijsii
Apostylem/ Nicean ia 2{tl}atmfmcnsymbohs

, cli
Uscon tunnustoxis.- Ntjn myös sijnä wanhlmmas/ k*
iias jamuuttamattomas Augsburgin Tunnustores/joca
Chur-Förstnlda ia Sä«idytldä Ixeifar Carl/sille Wtz.
denelle/ nijsa suurlsaj Herram Päiwlsi Augsburgis/
Wuonna IfZQ. annttttn etc. Ia sitä wastan owathe
kelpamattomaxi tehnet/ duommnet/ ja hyljännet
parvllalstem/ Sacramenterareitt/ Zwlngltaltem/
Calwltttsteretn/(wastacasta/ain) ja muiden eristu«
ratn Opin ja Erhetyxet/ nutå ikanans Nimi heillä
olla taita.

Mutta että st Llturpia/jonga pawssaistt Opettajat
ja lefulterlt wieckaudella jacawaludella/ owat tähän
Waldacundaan sisälle tuoneet/ löyttin ltze perusturcsa
olewan yhdencaldainen Pawilaisten Mcssu-Uhrin can«
sa/joca peräti wastanseiso ja wähendä (halwaxi tcke)
mcldän HCrram ja Lunastajam IHjuxen Chnstu»
xen caickeln pyhimmän Ansion ja Maxon/ ja sijna
siwus oli juuri ja fyy/calckeen sijbcn rijtaan ja lcwotto-
mutten/ cuin Rciigiotnn (Uscon) asiois ylös tullut oli:
Sentähdcn se myös coco pahan seuraas cansa/ seka
Opis'että ceremaniaisa/Raamatun perustuxcn jälken/
ntzncuin yxl cauhia ja wahingollmcn erhelys/p,rati

a i hyl»



PR£FA T I O.

hyljättin ia kultin: Ja sitä wastan yxunlelisestl sus.
ftutttn ja Päatettin/ että caickein fijtä PaiwM pltt
ihens yxllmellststi pitämän sekä Opis/ että Kircon me*
noffa pränttlsta/Wuonna 1572 uloskaynm Kirckordnin-
gin (järjestyxen)ja ylMsildä Waldacunnan Säädyit,
dä/ meidän rackaas Isiim maasam wastanotetun )åU
ken/ cuitengin tttå sijnä olit muutamat Ccremoniat pu
detyt/jotta nawyit lnyötans tuowan vongun waarin

ja sen siiyntähden enimmästi ntzlda
racmmilda/joilla \t puhdas Ewangeliumin Oppi on
jo parhallans)owat poispannut. Nijncum oli:Vlstt.
dmninen/Hlapata(colcata) cosca ylöndäminen ta°
pahdui/ Äylttlla k. Herran lElmenChristuxen Eh«
toliscs/ item,(nHnmyös) Suola/ Hynttta ja monon
muuta sencaldaista Casteesa:Ntzn yximiellsesti suostut»
tin/ että Pispat vilit2tioit (Seuracundaiu menoin tut<
kistclemisis)niln myös P:täjän Papit jocainm Seu-
racunnasans/lumalan Sanast' uscolltsimlnastplti ntu*
womaftnanmuljoitans sijtä wäärinkäyttälnisestä/cuin
nmden deremoniZiu cansamuinenollut on/jawielänyt
monesa paicasa löyt< taitan/ ja jos he ymärtawat/ ettei

tule ajercturi muutoin pllei ihece-
icmonioita pois toimiteta/Pispain ynnä lnuutamitren
Capituiarefle cansa/ntzn myös muiden oppenelnbain pa*
peistä vitäedespäin cocoontulema/ja ihens yhdlstamän/
cuingaja millä soweliallatawallaja wälicappalella na-
«st ennen nimitetyt Cctes&nmt)iliatffåssj \lmo» yh-

takan



P R IL F A T I O.
takan metelita(caplnata) japahennust taittai<ln pois
panda. Ia tmna tuli sillä tawalla pldetysa Upsalan
Cocouxesa suostuen paätetyxi.

cuin Pispat vificatiois nijn myös Pitäjän
Papit jominen Seuracmmasans/owat suurimmalla
wireydella ahkeroineet poistoimitta Llturgiatt
jan coco hänen pahan ja wahingollistn seuransa cansa/

nljn myös neuwonet yhteistä Canfia sijtä wäarin kcht-
tämiststä/cuin muinen ollut on/ja wiela nyt monen ty.
könä oli ennen mainittuin Ce«moniain cansa. Tulit
Vpsalas cocoon Wuonna 1535. Helmencuulla/Pijpat
muutamatn cansa Capitiumtfrn/ nijn myös muita op.
peneita Pappismiehiä. Ia silloin muiden Asiain seas/
jottatulewat yhteisen Seurakunnan parhan'^aicaisesta
neuwon piteesta löyttin tarpellisimmax'/ että usein ui*
mitetyt Cercmoniat, Conciliumin päätöxen jälken/plti
peräti pois pandaman ja maahan lastettajnan: IaHlrckordnmgl Hasikirjan cansa sitä paremmin jo-
ta pikemin ylihe catzottaman. longa tähdelt tama työ
muutamina jalken sturawaisina Herram Paiwina e-
teenotettin/ja erinomattam Wuonna 1598. Ntznmyös
Wuonna Stockholmis: Mutta että Regemen«
tin Asiatpaljon seka tätä että muita estit/andoi hänenCuningallincn Matzestetins nyt Jumalan tykönä am
tuas/ Kästyn/että Papit piti tuleman Vpsalas cocoon/
Wuonna 1608.Kesä-Cuulla ylitzencatzoman ennen nl-
mittttyä meidän Kirckolakiam Käsikirjan cansa/ja te-
kemän sen päälle yhden täydellisenpäätöxen/joca myös

ai n^n



R P FL F A T I O.
nyn tapahdui. Ja tasä työs owat nämnt hywin op.
pmet jalot Michct ollet läsnä/ cuitengin ermomaisilla
alwoilla: M. Abralvarnus Arch, Upf.M. Nicolaus O.Ele-
tfus U.M. Olaus Mart.Arch. Upf.M. Petrus K. Arch.Upf,
M. Petrus B. Ep. L.M. Petrus J. Ep>fc, St. M.Ericus J, Acad.
Red. .M. Olaus S. Ep. A. M. Petrus J. Ep VVex. M. L. Pau-
lina*. Ep.St. M. lonas Kyl. Ep, Lin.M. Ericu», Scepp. Paft,
Stock» M,'Johan, Ungiiis Sup. Calm. M, Matrhias. Sup.
M. M. Petrus Melart, Sup, M.M. Jfrael Paft. Line. M.-Nico*
iaus Krok Paft. monda muuta-curnitoflflta Pap'
pismiestä/)oideunimiä ylösluetella tulis tasä pitkän.
Slllom annetttn Kasikuja nöynmmäst sille suuri wal-
dialle/ corkia sucuiselle NuHtmalle/ ja Herralle/ <>en
GustafAdolphtlle/Ruotzttt Göthetn ja Wandeln ett.
uloswalltulle Cnnmgalle japennds Fsrstllle/ftw«
relle NuHtmalle Suomes/Esttn-ja Wcsimannin Maan
Hertualle/ meidän armolliselle Herrallem ja Cuningallk
Herrain paiwillck Nykiöpmgis Wuona,6!,. Ia hänen
Cnning.-nen Martinson andanutsen hywin uscotuin ia
corkiast oppenuittenMiestens cautta ei ainoastans ylitzen
luetta/mutta myös armolsa sijhen suostunut/ja sen wastä
ottanut/nijncuin mnös andanut hänen Euningalllstn
P>ivi!eBiumins. että sePränttlstä ulos käwls/ia caikisa
Seuracunnlsa ylitzen coco tämän ylistettäwän Cunin-
ganWaldacunnan pidetyxi ja sen jälken eletyn' tulis.

Sitä likin pitä myös tiettäwä oleman/ettei tä«
fta ylitze catzotusta Käsikirjasi ole mitan muuta

pois



PR&FATIO.
pois jätetty/waan se cuinconciiiumin päätöxen jälken
ulos suljettaman piti/ eikä mitan lisätty/ jollei se eli
meidän prändatysta Kirckordningista/ eli myös muista
puhtaista jawaarin kuulemattomista Elvangellumtllisi"

sta Kirckordningeista otettu ole.
Stztä ensimaisesta Cappalesta/ Casteesta/ owat

ne sanat ulossuljetut/ mincuuluwat Suolasta/Ryn«
tllastä/lc- Conaiiumin asetuxen ia suosion jalken. e*-
orcismuxen eli manaurensanat: Menetastaulos etc.
owat pois jatetyt/ia sijhen sian/allenspannut-lnene/
eli pakene taska pois etc. Ia ennen nimitetty Exor*
cifmus eli manaus on jamoilla sanoilla tah.itt llsattl) /

cuin se puhtais Ewangeliulnillisis agenda Kirjois
käsitetty on/ ia ne monet kertoimiset/ cuin ey nd-
kynet olewan tarpeliset/ owat ulos suljetut. RistiN'
mercki on myös castesa pidetty/ sentahden ettei se ole
Qonciliumin pqatöxes pois pandu.-Nynmyos puhtat-
sa Cwangcliumillisii Seuracunnisa se wiela pldetän.
Mutta että tosin on ymmärretty muutamaln Seura-
cundatn tasl Waldacunnasa sen parhallans pois pan.
nen/ ia mllutamain sitä' wiela pitäwan: Sentahden
onSanrnawiran cocouxis muutalnia kertoja suostuttu/
että ntjsa Eeuracunnila/, joisa se tahan asti pidetty
on/mahta tast.desssin pidetta.Mutta cusa se parhallans
pois pandu on/ elj tarwitasitä wassudest ylös otta/
ettei sizta nousis jocu lewottomus eli pahennus. Stlla
ennenmmitetty ristin merckl eij ole nyu erinolnaisesti

tar,



PR&FA TI O.
tm peltinen Casteesa/ia paihi sitä on jePyhä Caste täy,
delllnen m wahwa. Waan että se on ainoastans r«,.

diaP hora,fe on/ stncaldaincu ei«
U kästetty eikä kielty ole/ ia jonga CHristillinen Scu<
racnnda taita hawällä omalla tunnolla/tilan jälken
eli pltä eli maahan langeta anda/ ia muistutta meille/
että nijta /jotka castctan Pyhällä Castella/cohtaa täsci
Mailmasa risti ia tusca/ ia armollisesti sijtä wapah-
detan/ia wtzmcin tjancaickisest' ainoastans ristin nau«
litunJiLsmettChrtstuxencautta autuaxi tulewat/ja
stntahden Christillisestä wapaudcst Ewangeliumillisift
Seuracunnisa pidetän-Eijpida siis yhdengän duomihe»
man eli pahenduman nM Seuracunnista/ iotca sen
samasta Christillisestä wapaudessowatpois panneetta
lnaahan langeta andanet/ettei Jumalan Seuraaman
yhteys/joca ainoastans seiso puhtas Ewangeliumin o«
pis /a Sakramentein oikiasa nautitzemisesa/ sencauts
ta estetyri tulis.

Mitä toiseen cappaleen Hata-Castesta tule/ntzn se
on ilman epäilemäta/patiota selkiämmasti/tahan ylihe
catzottuun Kasi Kirjaan sisälle pandu/ cuin se sijnä e>
delisesoli: Ja on enimitten otettu meidän prändätysta
Kirckordningista/ ntzncuin ne hywin nähdä ja ymmckr.
tä taitawat/ jotta ne molemmat ylihen.catzoa ia
toisens cansa confererata tahtowat.

Colmas cappale. Cuinga Kirkon menot pita' pidet,
tämän Sunnuntaina ia Pyhäpälwinä/etz ole erino-

maises
{a)Gal, f!lii, iCtr.VZ.Epb,qi6, Het>tu;2,.Pi>i/.yiS,



PR^FATIÖ.

maises Kirjas/ ntzncuin Ennen/ mutta on tähän che
pittcahails pandu ja käsitetty/ muiden puhdasten la
wtlplttömmn Sellracnndam esimerkin ialkcn. Stzttc
on ylöndammen/Hlappälnillen (Colraus) ylendä»
mistn aican/ Hltann Hyntilä/ja muut sencaldaifet
Conciiiumin paätöxenjalken pois jätetty.

. NHäs Cappale. Cnlnga nhiden canja pitå tehtä.
män/ iotca tahtowat anda itzens Awiostckfkyn siiätyn/
on lisätty yhdcsn manauxcs / cnca sen
on jättänyt s mina/i syiden tähden 5 Ia cuinga Awi-
oparln pitå molmun puolin toinen toistans wastan
käyttämäni ON Myös enätty formula Copulationis,
eli culnga Mäfa Morsian pitä yhteen annettaman/
Evangeliumillisista Käsi Kir,«sta / joca ntjsä edel»
lisis näkyipuuttuwan. Ia että pyhä Hengi lupa seka
Miehelle että Waimolle Ramatus (<*) Awun ja tuke-
misen/ myös Hengellisen /a Rulllnillistn Sinua-
uxen heldän Awiosäoysäns/ jos he pelkäwät HCrra/ja
hänen Tcilläns waeldawat: Nyt on Morsian silrnaus
asetettu molemallc Personalle/ että lulliala hcltä wov
nlallisesti caikest waarasta ja wabingosta warjella ja
ajallisella ia tzancaickisella onnellisildclla wnsasti lafy
joitta tahdois.

Wijdcnes Cappalees.Waimoin Kirckoon ottalnisesta:
(käymisestä)yrikertaistetähdenonl)xilyhytäinensu'mui2
cli muoto lisätty/cuinga irtaimetportot jaHuorat/jotca

b lnwat'
(4) f[4t, «7, Pfal. ns.



P-R/EFATIO.
lllwnttollmn sccanorcn autttii owat lapsia siittänet/ pi-
täSeliracundaan otettaman.laettä me y,uarram(lu-
inala paratcon) etta tmna jumalaloinpaha työ pälw.i
paiwaldä enäne/ ja talda Mmlmalda eij ensingan syn«
nixl lueta/ on suuresti'tarpell luen /että me uscollisesti
ncnwom heitä Jumalan Sanasi j» cuinga Jumalan
Hengi salawuoteiset jahuorlntckiat pane toinen toisens
wlereen, ja langetta stncaldaisen hirmuisen Duomion
heidän ylihms/etta Jumalan plta heitä duomitzeman:
Ey heillä pidä oleman yhtan perindötä Jumalan ja
Christuxen Waldacunnas: Mutta Jumalan Wiha
tule sincaldalsten epauscoisten Lasten päälle. Taincal-
daisiaßalnatun todtstuxm ja muita pita nijden uppi-
nlscaisten syndisten eteen oikialla seka ajattoinalla ajal»
la asetettaman/ ios Jumala tahdois heille joscus anda
parannuxen totuutta ymmärtämän/)'a wiela tulisit re«
waistyn Perkelen Pauloist/jolda hefangitut (käsitetyt)
owat hänen tahtons jalken.

Cuudennesta Cappalesta/ cllinga rumnit pita hau»
dattaman; st Nucous/ joca sijallanspita namat sanat:
Jos cuolluitten tila nijn myötä anda/etta me taidai.
sim rucoilla heidän edestans etc. on ulossuljettu/että
se näkyi, wahwistawan Pawilaisten ylösajatellut fa
waarät willityxet. 3)Nttta Jumalan Hengi pyhästi
Namatus osotta waiwoin caxi sia/ /öihin cuolluitten

Sie-
(a) Heh 1/14. Epb. s. f. Gai s: if> l. Ctr,/6;io. Epb f:4. I.Tim. Z: if,



PR/EFATIO.
Sielut cootuxi tulcwat/ nimittäin/ ctta nljden Wan-
hurscasten. Sielut owat JumalanKades/ ja cuoleman
waiwa el lähesty hettu Mutta jumalattomainSic-
lut wtedan Hclwctttzn ia ijancaicklsccn cadotureen/ja
siclda ci ole cht<ln lunastusta (c)Sijtten on llsatty lnuu»
tamia wnfia ja lnonda cauuista tcxtia Ramatusta/
jotta taitan pidettä cuollutttcn hautamisis.

Ia tama on lyhyknMtt titttawaxi tehty/ mikä si)y
on ollut taman Kasi-Kirjan ylidzecahomlscen fa parml»
damiseen/ja cosca/ ja cuiden personam cautta se tapah-
tunut on/ ntzn lnyös uuta tasta( Conciiiuntfn asetuxen
jalken) ulossuljettu/ ja cuinga paljo Wtty ja tygö.
pandu on.

WMeisexi nijncum se c.nckein Corckein Jumala
janomattomast Laupiudcstans/ on meMe iotca tasa
Ruohin waldacunnas asunnne/ ArmMftst hänen py.
hän jaautuax tekewasscn sanaus stlkiast jaMlplttömast
lllnoittanut/ jonga suuuna lyhykäisest |ijnä wanhiul.
masa/oikias ia muuttamattomae Vlugsdurgin tmnm-
stoxes käsitetty/ja pidcmmalda ChrlsnllOs concordian
Kmas selitetty on/ josa opis/uftos jatunnustoxes/mc
Jumalan arlnollistn awun jatukemisen cautta toiwom<
me lujana ja wahwana cuolcmasakin pysyä/ja wilmeisi
nä paiwäna lesuxm Christuxen Wanhurstan Duo-
marin edes ffancaickiftstl tallella pidetyxi ja autuaxi
tulla: Niin on suuresti tarvellinen/ että me tairn'» cal.

bz Un
(b) Sap. j: I. (c) Luc. 16; »6.



PR/EFATIO.
lm tawaran täydellä todella ihellcm omistam /ja myös
chdameftälnme rucoilcm Jumalala caicklwaldl'ast/et«
ta hänen lumalmen Matjestctlns sen meille ia metdan
jalken tulcwaisillem ilman efietLarmoUilestl sois jaan.
nais: Cij sällein Perkelen/ joca talnan Mailman wij.
lneistlla ajalla moninaisten lahcocundain ja waärain
opettaitten cansa hirmuisesti kiukuitzeja pauha/Cwan.
gcliumin meidän nwninaistesiindeim
tähden estä ja cukista. Sitalikm on suurest tarpellinen/
että lne jotca Ewangcliumin (saarna) wircaan asetetut
olem / pwame walwowaisen silmän meidän ihe ja mell,
leuscottuin Seuracundain ylihe/ tttei muutamat exyt-
tawaisct lahcocllnnat ja wieckat weljet cawaludella
itzens sisaltungis/iotca olnanluulonsla yxijuonisudens
jalken tätä työtä ia caickia muuta pantttclewat ja
pilckawat/ että he yhteyden sitem culutta (siirke) / ja
pahennoxeu/lcwottolnudenia monelleyxikertaiselle ljan»
caickisen wahingoil ia cadotuxm mattaan siiatta tai-
haisit/ josta Jumalameitä ja lneidän sanancuulioltam
Arlnolliscsti suojelcon ja warjelcon! Mutta ihe meidän

lesiw Christus ja JmmU meidän I-
stlln/ joca meitä racasn/ia andoi ijamaickisen lohdu«
tuxcn/ia hyw.m toiwon armon cautta/lohduttacon
madan si)damitänl/ ia wahwlstacon imitä sijnä puh«
tas EwanstcllUlnin opis/ ja caikisa hywisä toisia (*)

jolle» olcl>n cunma/iakijtos/ja yllstös ia woima
tzancaickiscsti tjanealcklseen (£).

AMC R.



CAP. I.

Mesta.
Wnsist pappi kysy kenen Lapsi ott/foHrf'
kä han sitä muutoin tiedä/ ja jos Lapsi on totona

castettu taicka eh/ sitalikin Lapsen Nimen/ ja sijtte
pitä hän tämän Manauxen sijnck töfrnl ole«

waisen Causan tygö.

Wtmen Usän ja Pojan ja
pyhän Hengen.'

Uckat^hristuMp-'
stäwät/ meille cmklllc on
Jumalan Sanasta kyllä
tlettäwa / cltlnga catcki

Jhmlset/jotca Adamista tulleet owat/
siktwät ja syndpwät spnntsa / josta

W «e



CAP. I,2

me myös scn tlcdämme/ että jos ei
JEfus Humalan WW mcldHn Wa-
pahtajam/ olls tullut mtitå mtuv
man/ Nljn me eaicki/ nljnculn Wlhan
Lapset/ollstm zjanealcklsest cadotctu-
xl tulleet. Että mpöstämäLapsl/nljn-
culn mekln/ ja cmU muut Fhmtset/
cnnM (utu he WedenjaHengen eaut^
ta wastudcst spndpwät / on luonno-
stans saastalnen ja Spnmllä tahrat-
tu/ja on sentätzden Perkelen wotman
ja eadotuxen alla/ tarwltze hän myös

Khnstuxcn Armo ja 3lpua ntjnemn
mekln ja calckt muut/ jota et hän en-
singän keldäkän/ olcon se nuorem-
mllda talcka Wanhemmllda e nljn-
culn Ramalusta kyllä ttettäwä on)
Nella. Sentähden tehkäm npt tämän

kop-
r



Casiesta. 3

köyhän Lapsen can sza, cumLhrtsttlllnen ja
Wchelltnen rackaus melldä waatt/nimit-
tåw saaltacam händäOastencautta/mei-
dänrackan HERram jaWapahtajam lE-
suxi Mistuxe tpgö/rucotllk calkest sydämest/
että hän armolllsest nain händä wastan cv
tals/aiials hänelle catckt hänen syndlns ja
nettaudens andeft/siunats händä/ nljn
myös lohdutuxexl ja wHhwlstuxext pyhällä
Hengellä rnnsast hänen lahwltals/ltzc HH-
nellens/pnnH Isälle Jumalalle japyhälle
Hengelle kljtoxext/ tälle köyhälle Lapsucat-
jelleautuudext/ja hänenLhttstllllselle Sen-
racunnallens lohdutuMija enändämistxl/
Zlmen.
Cuulcam Pyhän Casten jasin tarpelllsuden ihe asttlU - S.p

noja/jottss Pyhät Ewangeltstmt ja Johan-
nes kirjotttawat.

Md«fr,



CAP.-T*4

Match»!/. v. «z, 19

UEsus sanoi Hänen Opttuslapstllens:
Mnulle on annettu caictlwolma Tatwas
ja Maan päällä/ mengät fijs ja optttacat
cattkeLansa/jacastacatHcttäNtmcenZsän/
ja Pojan/ jaPyhän Hengen; jaoptttacat
hetta pitämän calckl/ culn minä olen talle
käskenyt. 3*

Joh. 3-'v.s.
Gllet jocuspnyWedest jaHengest/eihän

tatdaWmaläWaldacundaansisälle tulla.
Sttte sano Pappi Lapsest / nämat sanat:

Mene tästä pois sinä saastainen hengi/
ja anna Pyhän Hengen sia/ hänen woi.
mans cautta/ jocaon tulewa duomitzeman
eläwltäjacuollcita/Nmen.

Tehkan sitte ristw Lapsen Caswomja Rtn«
daan/sanoden:

Nta pyhäristin- mercki/ sekä sinun Kas-
wols että Rindahas.

Rttwll-



Casiesta. 5
Rucoilcam.

meidän HEnan lEstycn

tämän palwcllas(Plftas)puolen/jott-
gas uffoötutzunut olct/aja hänestä pols
cmcktSpdämen sokeudet/ja särje calcki
Perkelen siteet/ jollla hän sidottu on /

ma hänen eteens sinun Laupmdcs £>

wi/ että hän mcrkltätstn sinun wljftu-.
des merkillä / ja että häncldä calckt
pahat htmot eatolsit/ja seuralsmpös
sinun Pphtä Käsfptäs/la nljn sinua
llotsestl sinun Pphäs Seuraeunnasas
palwclls/ ltsänpls hpwpdcs/ ja olls
sinun Pyhän Lastescs sowelms/ ja
sais siinä tottstn terwepden/ ZEsuxen
Ohrtstuxen mcldän HErran eaukta/
Amen.

B HMn



s

HLRra olcon finun cansas.
Rucoilcam.

MM Eaickiwaldms tzancaickinm Jumala/ joca sinun
cowan Duomlos jalkcn/oletWedenpaisit'

"misella cadottanut sen ustottoinan Mailman/
ja Ustolllscn Noahn itzc Eahdexandena sinun suuren
Laupiudes cautta pelastanut/ ia olet paatunenPha-
raon /ja catken hänen Sotawäkens punaljm Meren u-
pottannt/ja oltt sinun cansas Israelin senlapltze cui-
nrin lalwoin wienyt/ jolla sinun pyhä Castes merki<
tän/ sinä joca myös sinun Pyhän Poicas meidänHEr-
ran lEsuxen Chnsturen Casten cautta/teit Jordanin
ia caickl Wedet terwelliseriwirran/ ja siicksit Casten/
josa synnit nimeen pois pestan; caho

nyt armollisestl/täta sinun Palweliatas/(Ptz'cas) ja an»
na Hänelle oikia usco/ ja udista händä Hengesck/ts»
min terwellistn Wirran cautta/ että häncstä catois
caicki st simdl/cuin Adamista häneen tullut on/ja st
cuin han itze tehnyt on/ että hän ercanis sijtä jumalat-
tomasta joucosta/ ja tulis sijhen Pyhän Arckijn/ joca
on sinun pyhä CbrMmndas/täytttäisin sijnä Pyhät-
lä Hengellä/,a tulis myös tjancaickisen elämän/metdsn
HENran lEjuren CHNlstuxen cautta/ Amen.

Minä manan sinua sinä saastainen hengi/ Isin
Jumalan/ Pojan ja Prhän Hengen Nimen cautta/
ettäs pakenet tämän ICsuxen Chnsturen Palwellan
(Pljcan) tykö/ Amcn. &n*

6 CAP. I.



Casiefia. 7
Rucoilc^m.

J^SS^ tjancmckinen lu,luUa/
sZW josta calcki totudm walkeus tule/mc rucsiicA»-

sinua sinu eäsittöulilttKmän hywydes tähdc»,/
tttäsannaisit sinun siunauxes tulla tämän sinnn Pat.
wcttas(Pijcas) päälle/ja annaisit hänelle sinun py.
hän annos/että hän olis sinun pyhän Castejes mah-
dolllncn/ ja pychis sinun pyhlia sanoisas /meidän OEr-
rgn ICsuxen Chrlstiixen cautta/Ameu.

Ouulcam tätä pyhä Ewangcllumlta/
cmn p. Marcus Katjoitta »O. lugusans.

DUljhen alcan/tott he Lapsia HJjli/
tpgö/että hän helhtn rupcls.

Mn Hpetuslapstt nuhtelit hcltä/
jotta mW edestolt. Softa nyt HH-sus sen nätt / närkästyt hän ja sa<
not hellle: salltcat Lasten tulla mi-
nun tpgöm/ ja älkät te kleldätö het-
ztä/ sillä sencaldmsten on Zumalan
Waldacunda. Tottstst sanon mmäMb
H/ jocmnen cuin Humalan Wal-

31 dacun-



CAP: I.8

dacunda n ota nijncutn pxi Lapsi/
et hsn iUnåns sinne sisälle tule. Ha
Vän ottthettä jpltjns/ japantKätens
tzndan päällcns/ ja sinnats heitä.
Sm jAtttn pane Ratens Lapsen pään

päälle/ ja varotte sanoden:
MSa metdän joca olet Tatwatsa.

PMcttp olcon sinun Vtmcs.
Lähestulcon sinunWaldacundas. OU
con sinun tahtos/ njm Maasa cum
Tatwatsa. Anna mellle tänä pällvän
meldän jocapättväncn Lelpäm. Ja
anna meille meidän spndtm andcfl/
nincuin me meidän welwollistem aw
namme. Ja älä johdata meitä txwsauxccn. Mutta päästä mettä paha-
sta. SillH että sinun on Waldacunda/
ja woima/ ja cunnla/ tjancatektsest/
3lmm. Sm



Castesta. 9
Sen Mkensano pappi:

HErratättekön sinun sisälletä ulos-
käpmtsts/ nyt ja yancalcktststt.
Kosta lapstFundlN päällä pidetän/ky-

jy pappl Lapsen Nime/ja Cummit sa-
nowat Lapsen Nunm.

Sitten kyjy pappi:
N. Luowutcos pots Perkelestät
Cummit wastawat Lapsen puolesta.

Sfitinå luowun.
Ia caikisia hänen teoisians7

Wastaus. mtnå luowun.
Ja caikista hänen menoistans!'

Wastaus. Wtnä luowun.
Senjalken kyjy hän Ustosta ja sano:

Uscotco sinä Zumalan päälle/ J-
sän Lalcklwaldmn Taiwan jaMaan
luojan t
Wastaus. Wtnä Uston.

Ustotco sinä HEsuxen Ohnstuxen
päälle/ hänen ainoan polcans mcv



CA P. I.10

frän HLnam. Joca onsijnnpt pphs-
sta Hengestä/ spndpnptNcttzesiäMa-
nasta/ptjnattu pontlus pllatuMal-
la. Rtstlnnaullttu/cuoltttttujahau-
dattu. Zllasastunul Helwettltn/ col-
mandena pälwänä plösnosnut cuol-
lulsta/plös astunut Talwascn/ lsiuJ-
stln Jumalan ilatcNwaldlan oiliatta
Kädellä/ sieldä on tulewa yuomltze-
mantlåtoitåfa cuollettai
Wastaus. mm Uscon.

Nstotco sinä Män Hengen pääb
le/ phden pyhän ilhttstllllsen Seura-
cunnan/ pphäm Jhmlsten phtepxen/
spndeln andext faamtsen/ Ruumin
plösnousemtsen / ja ljancalcklsen E-
lämän i
Wastaus. Mnä Uston.

Sitt



Casiesta. 11
Sljtte kysy pappi:

Tahdotco sinä Kastetta tämän «'

ston Tunnustoxen päälle i
Mastaus. Tahdon.

?tljn Pappt taas kpsp Lapsen?tt-
me/ Htta weden ia casta sen Col-

me kerta/ ja sano:
Mnäcastan finun 2?.?llmenUän/

jaPojan/ ja Pyhän Hengen/ Amen.
Casten salken Hqtos.

Nucollcam-
DMTatcktwaldlas tjancattklnen Hw

Talwalllnen Hsä/
mc sinua kljtäm calkesta spdämmcstä/
ettäs sinunLhrlsttlllstnSeuracundas/
mna wmmasa ptdät ja männät/ ja
olet nyt tämänLapsen andanut wast-
udeft syndp ljancalcktseen Elämään.
Ha rucmlemme sinua/ ettäs sen ar-
molltsestt sinun lauptudesas war^ellsit/

ja



CAP. I12

ja annalsit mjn plöscaswaa / että sc
ama olw sinulle kelwolllnen. Glnun
rackan Polcas Jesuxen Ohnstuxen
metdän HERram cautta/ Llmcn.

Senjalken (ano pappi.
hpwästt smnatcon sinua

«*«fa warjelcon sinua. HErra Walt--
stacon Laswons sinun paällcs/ja oV
con sinulle armolllnen. HErra Uån*
dclkdn Oaswons sinun puolcs/ ja
andacon sinulle ljancatcklsen Rau-
han/ Ntmen Zsän / ja Nojan/ ja
Wphän Hengen/Amen.
Wljmeln manatcanPapptmM/

jotca Lapset Cnmmina olit/
tållå taivalla,

Mftåvoåt Chnstuxes/ että tämå La-
psi Uden syndyman peson cautta/ ioca on

tapahtunutweden japyyanHengen cautta/
on tullut Jumalan Lapstxi ja IMsuxen C&tf*

siuxen



Casiesia. u
jiuxen cansapenllljext. minä manan Uita f
lotca siihen todistajatolette/ että te ensist sanotte
Lapsell N>anl)emmllle/etta l)e ylös cgswattawat
Lapsen Inmalan pelwos/ja caikisa Ehrlstllltst-
ja znenoisa/)a ettaye opettawat Lapsen lukeman:
3fä,netdan/Us?<»tt Cunnusioxeu/ Jumalan knjks-
janat/ etc. Glttejos Jumala cuyu Lapsen N>an«
Yemmat hänen Lapsudejans/ että te «tatte ta-
sin Lapsesta Chrlstllllsen waarm/cmnZa st ylös
castva rangaistoxes ja fyigtxan manauxes; Ia
että hän sen ustHlltsest ptdäis mitä nyt Castees
on ulos luwattu. Jos ftn tahdotte tehdä/ntzn
palio cmn Jumala armons lama/ja mahdollt'
nm onf niin lanocat caicki/ me tahdon, ?

Wastaus. me tahdom.
Mengät HErran rauhan.

cap. il.

Ma* Metft.
Gnsist kpspkän pappt nljlle jotca La-

psen canja owat/ ja jotca owat olleet stjnä
lasna/cosca Lapsi cotona castettin/namuin

tasii jalken seura.
l- O«go Lapsi castetwl wastans. On.

C il.



CAP. 11.14

**

Mmgä canja hän on castettus
wastaus.

Yhteisen ja stcottamattomanWeden cansa.
Milla simoilla hän castettu «n 5

U)astaus.
iii.

Nijllä sanoilla joilla Christus käfki casta
caicke Cansa/ nimittäin Isan/Pojan/jaPy«
hän Hengen Nimeen.

iv

v.
<Cuc* Lapsen castis wastaus. N- H.
Oletteco sijnä pitäneet Chnstilllsiä

Rucouxia s wastaus.
Me olemme lukenet Isa meidän Rucouxen.

<sutca muut sijnä olit f wastaus.vi.
Minä/hän/se/taickase.

Mikä Lapsen Nimi on 5 lvasiaus.VII.
N- Mutta jos se unhotettu on/ ntzn annetan

Lapselle Nimi.
Dedätteks wahwast että nqn on teh-

Pf l cmnnytt sanotan l Mastaus.
VIII.

kudämme.
3*



Hätä-Castesia. »*■

Za cosca Pappi pmmärtä että Lapsi
Cotona on öihin Castettu/ nijncnln tule

Casta/ nijn sanocan niiden tygö/
jotta sgnä lajnä owat.

MWAckatlstäwat/cttH te
IMDlan ja hancn Semacundans v
•*®*DcfB tunnustatte/että tämäLa-
psi/N. &§xifW<n Käskyn jällen Ve-
dellä Kastettu on/Zsän / ja pojan/
ja pyhän Hengen Nlmeen. Ntjn mv
nä todistan/teldän olkeln tehnen tä-
sä afias/ jampösLapsenolewan ot-
ketn Lastctun/ ja nyt el enä Vastetta
tarwltze.
Wjtte pltäkän Semacunnan tygö

Manauxen/ jonga cansa han ftw
caldaisin CastenWNhwlsta/ näillä sanoilla/

cuin tasa jalken seura.
|K|f2fc&rt että minä nnr
WWolenttttklsteNnt/ja todexi löytänyt/että tmna

(Si Lapsi



16 CAP. II
Lapsi/ ymalfitt fe» pydän Colmmalsuden Uh
meen/oikeiuCastettuon. wahwistan minä sen
faman pyhiin Colminaisuden Nimeen sencaldaisen
Easten. Sillä että Lapset tosin tarwiyewat In.
malan Armo/ jonga meidän racas ja
Lunastajam IH-sns Cl)nstus/ ei coscan yeildä
kiellä / wsa eli cosca le häneldä hänen Sanans
jälken/ heidän puolestans anotan. &Uå ei hän
sitä ole sitonut/Al'caan Gl'aan eli personaan/ erin-
omaisest / cofka hätä päällä on. Mutta cnsa ikä,
näns paicas/ Chnstityt Ihmiset ydteen tulewat/
hänenNimeens/ sijnä Hän on kedellä/ ja osotta
woimallisesihänen lunlalisen Armons/Sanan /
Sacramentein ja Rucouxen tanttaf caihti niitti
min hän turvannut on.

Ia että me sitärvahwemmat olisim/että mei»
dän racas Hlkrram Jigfw Christus tämän La-
psen/ sen saman Casten cautta on hänen tygons
ottanut/ ntjn cuulcam sijtä/hänen pyhät za loh-
dulllset Sanans iLvangellumista / jonssa Pyhä
Marcus Hir/oltta näin sanoden: Marc k>.

atian toit he Lapsia Msw
tpgö/etta hanrupcls helhm.



Hätä-Castesia. 17

Nljn Opetuslapset nuhtellt hettä/
jotca niitå edestoit. Kosta nyt JS-sus jcn nåti / närkästyt bän ja sa-
not hcllle: salllcat Lasten tulla minun
tygdnl/ja älfätktcldatö hettä/ M
sencaltatsten on Jumalan Waldacun-
da. Tottftst sanon mmä tellle/jocal-
nen cum Jumalan Waldacunda et
wastan ota ntjncutn pxi Lapsi/ eihän
tkänäns sinne sisälle tule. Ia hän
otti hettä Splljns/ ja pani Kätcns
heidän päällens/ ja siunats heitä.

Näistä Chrisiuren Sanotsta me kyllä tie»
dämme / jawal)wat olemme/ että tämä Lapsi yn*
nå caicken muiden Jymisten cansa/jotca IM
Jumalan/ Pojan japyhän Hengen Nlmeen ca-
sietssn/ on JEsuxen Christnren N?ald«cunnan ja
Senracunnan oma Sentahden minä myös/
sen saman meldan Herran Christtt'
ntpuolesi/ annan hänen/Isan ja Äitin/ nijn
myös Cmnmain huomaan/ mjn että je Chnstll.

C z life-



CAP: Il18
IIW pita ylös cafwauttamcm ja opetettaman/
ntznmin Jumalan Lasten ja perMtsten tule.

Sl/tte pane pappi Hatens Lapsen paan
päälle/ja rucotle sanoden:

Isä meidän joca olet Talwalsa/etc
Cunlcam ilfcon Tunnnstosta ( jonga paalle

U\må Lapsi castettu on.
mmi Ufton Jumalan päälle/ Z-

sän Lalcktwaldtan Taiwan jaMaan
Luojan.

Za ZEsuxen Khnstuxen päälle/hck
nen alnoan Potcans meidän HCr-
ram. Hoca sikls PphästHengest/spw
dpi Neitzestä Mariasta/ pljnattin
pontius ptlatuxen Mallan alla. Rl-
stlnnaultttln/ cuoletetttn ja haudat-
tin. Alasastm Helwettin/ nousiplös
cuoluista colmanden pätwän/plös a-
stul Talwastn/ istu Hfän Jumalan

Hlkmlla



Hata»Casiesta. 19

oMalla Kädellä/ sieldä on tulewa
Tuomltzeman eläwlta ja cuolleltas

Mnä uskon Pyhän Hengen pääl-
le/ yhden pyhän Khnstllllscn Seura-
cunnan/pyhäln Mmtsten yhteyden/
spndem andexi saamisen/ Ruumln
plösnoustmtsen/ ja yancalcktsen
mäni Amcn.

Sljttemcolle han myss tällä ta-
walla sanoden.
RucHllcam.

WE Emä matoin Lantza HLsu
3hnste/joca racastat wtattomla/

9t& Ja käsklt anda Lasten
tulla sinun tygös. Glnä joca panlt
myös Kätcs hetdtN päällens/fiunat-
fitheltäja sanolt/että nijden onlu-
malan Waldacunda. Wc rucoilen fi-
nua nöyrästi ettäs armollisesi wM*



CAP. 11.20

Stt tåtnån Lapsen päälle/ joca myös
aina sinun pyhä siunaustas pppts/
että nljnculn st sinun Pyhään 2?f-
mees on castettu / ja Wedcn ia Pyy-
hän Hengen tantta wajtudcst syndy-
npt/ mahdats myös saman Hengen
Wäes caswata ja enändyä/sijhen sisäb
llseen Ihmiseen. Ia sinun armosas/
jacaiflsa hywisä Lahjotsa täptetyxi tnl-
la. Sinä joca Msän Jumalan/ ta
pyhän Hengen eansa/ elät ja hallitzet
ljanealcklsecn/ Amen.

Sytte (anotan pappi Lapse Men siu-
nauxen näillä simoMa.
fiunatcon ja warjelcon si-A<!Knua.HErra waltstaeonKaswonsfi-

nun päälles/ ja olcon sinulle armol-
linen. Hsna kändäkön Laswons si-nun



Hätä«Castesta. 21
Nunpuolees/ ja andacon sinulle ljan-
cattklsen rauhan/ 3llmen Hsän/ja
Pojan/ ja Pyhän Amen.

Wijmetn manatcan Pappi
dnmmcia tällä

tawalla.
Xftawåt Christuxes/ että tämä fc#

psi/udcn ftndymätt Peson mutta/ joca
on tapahtunut Meden ja pyhän hengen

cautta/ on tullut Jumalan Lapsen/ ia
xen CYnsiuxen canfaperlltftxl. Nijn minä ma«
nan teitä/ että te jotta siihen todistajat olette/
ensin sanotte Lapsen lVanhcmille/että he caswat-
tawat Lapsen ylös Jumalan pelwos/ ja caickls
Chnssllllsis menois/ ja että he Opettawat La»
psin lukeman Isä meidän/ vscon Cappalen/ ja
Jumalan käskysanat / etc. Sitte jos Jumala en»
yu Lapsen Wanhemat hänen Lapsudesans/että
te otatte tästä Lapsesta Christilllftn waarin/cuin-
ga se ylöscastva rangaistoxes ja tytgwan mana-
mes/ ja ustolllsest pitä sen mitä nyt Castes on
lnwattu. Jos te sen tahdotte tehdä/ niin pah

D jon



H CAP, II
jon min Jumala armons lama/ mab*
dollmen on/niin (anotat caicki/ me tahdom 5

XX)a\laus- Me tahdom.
Mngät HERran Rauhan>
RoMsta hapsista.

Jällen edellä käpnen wisun Tutkiste-
lemijey Seumcunnaja/tehdätt smmwaisella

tawalla löyttym Lastein Castcncansa.
ystawat/ että Chnstus iye on jano-

/ ellei jocufynny wedest ja Hengeji eij
X}ån taiba Jumalan Waldacundaan sijalle

tulla. Ja en me ole «un wahwat sijta/ että tä-
mä Lapsi / pyhän Lasten cautta on wastudefi
ftndynyt/ niin voaati Christillinen ta&aus meil-
dä/ että me saatam sen pyhään Casiesten / sen-
päälle että tämä köyhä Lapsi Uden syndy-
män peson cautta mahdaw tulla ylosotetuxi ar-
mon Ltzttohon Jumalancansa Chnsinxes IMu-
xes/ja vhdexi läsenexi Jumalan Seuracunnas/
fohonFa Jumala hänen Armons ja Slunau»
rens Chnstnxen tähden lamatcont

Smjälken toimltetan Caste lbnan ehdota sil-jätawalla min ennen fmoitittuna seiso/ p.
CAP



Juvalaisien/Turkein,c. Casiejk. 23
CAP. IN,

Zudalatstcn/ Turckcln/ Wurjaneln ja
pacanoitten Casieest.

nijn tapadtu/ että jocuytibaUincn/
Murjani eli pacana/ wnosijns

ptta tapettaman/ n\\n tclybån t)ånat

pita yhden sencaldaiselt personalt
Saarnawiralda caikella ahkerudella wisusi ja
Yywalla perustuxella siinä pnytasa (hrlstllllses
<DptB neuwottaman ja khndmst sijyen pidettä-
man/wähittäin näyttämään ne coetuxet/ joista
joen taita idzens tehdä wahwaxi wllpittsmast ja
pysywaistst aicoimisestans todella päälle pitä«
mänlLvangeliumin Opisa/josa han sen nyt wa-
stanottaen neuwottu on.

Mnnencuin Casie toiimtetan/ pitäsijtaSaar-
nastuylllda/(jos Saarna pidetan) ilmoitettalnan/
muistuttain/ että Seyracunda yximiellsest rucoile
lumalalda armo ja sinnansta hänen Christllli-
seen edesottamiseens,
Losca nyt wlhdoin sijtzen tule/ että

yän casiettaman pita/pitä pappi faman po-
ljen Seuracunnan tygö.

D» Rackat
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>

ystäwät/ teille caikille pltck täjfl tktU\\x>å
tämä eteen asetettu persona on lulM.

lan Armon cautta hänen pyhän Sanans woi-
Malla ylöswalatltu ja kaätty si/ta Turckein/ Pacana-
in/ ludalalsten pnncydcsta ja erhctyxesta (josa eij han
ainoastans sondynyt/ mutta myös ennen tätä waelda»
nut on) sen ainoan totista Ilnnalan / Isän Jumalan/
Pojan ja Pyhän Hengen tygö/oppenut tundeman
hänen/nijn cuin hän pyhäsi! Sanasans ilmoittanut on/
hauen olemistns/ tahtons/ työnsi ja hywain tecoinsa
puolesta/ erittäin coco Ihmisen Sucucunda wastan /
ja yhdellä oikialla Uscolla pita ihens hänen jacoco ma-

ilman Lunastajan lEsuren Christuxen tygö ja Hänen
ansionsa ja maxonsa cansa käsittä ja itzellens omista;
josta muitten cansa hän / ntjncutn tulekin/ on opetettu
jacuulusteldu.- että sijtä (nijn paljon cuin mahdollinen)
ymmärretty on/ hänen tulleen totuden tundohon/ ja
nyt todella ilman ulcocullalsutta uloslupa/Jumalan
awun cautta sijnä wahwana pystiä. Sent.hden että
hän ikäwöltze Casten Peson jälkm/ sillä enätäxens \awahwistarens Uscons/ja Jumalan Seuracunnasa/cai«
ken sen wapauden ja oikeudm taydellijeen harjottu.
xecn ja nautihemlseen julkisest sisälle otetuxi tulla.
On sijs Christtlllneu/ etten me sencaldaifta Jumalista
mcotmista ja edesottamlsta estä / mutta paljo mäm-
min caikella wireydellä autam ia holholnmc.- Mtain
sitacaickein corkttnda Jumalala/ joca armons Owen

ha-
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hänen eteens alrannut on/ rucolllen myös/ että han
edespäin tahdols lamata hänelle pyhän armonsa ja
siunauxensiV jocapaiwa/ nijncuin yxl oikia Jumalan
SeuracnnnanJäsen/ Chrlsttllisydesansa / ja sijnä puh.
taas opisa ltsandyman ja caswaman/sijna loppuun
asti wahwana ja caickein Christinuscowai.
Sten cansa saaman Vscon lopun/Sieluen tzancaickisen
Onnelllsuden ja Autuden.

Tämän päälle luke pappi
taman Rncouxen.
Nucoilcam.

BME Calcklwaldias Jumala/ joca ttyden crnc-
MW kem molematomturwa olet/ jottasinul-

da jotakin pyytawät/caickein nijden tVa«
pahtafa/ jota? sinua auxens Yuutawat/

ja caickem mbm rauha/jotca sinua rucollewat/si-
nä jec<*| olet uskollisten elämä/ ja cnollmtten ylös-
nousemus: Mma huudan taman sinun plltis
(pucas) Me/ joca sinun Casies Lahja ano/ ja
pyytä sinun tjancalcklsta annos/ jm uden fyn>
dymlstn cautta/ joca <>ettgesatapat)tu/otahan»
dasinun tygos<,Mra/ nijnculn sina sanonut olet:
3lnocat/m,n te saatte: eylkat/ ja te löydätte- col-
cuttacat/ja tnlle awatan. Nhin tee myös nyt min
sinua rucoillan. 3<* awa Owi hänen eteens joca

D? col-
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colcutta/ että hän jäisisen Hengellisen Easten tzan-
cmcfrfeit Hywästl siunauxen/jaosalllstxltulis sijta
Maldacnttnasia/jHttgas uloslmvannur ölet/Jch.suren Cliristnxen meidänH Errgm cantta/ Anzen.

HErm olcon sinun cansas
Rucoilcam.

UM pyhä Isa / Caickiwaldlas yancalctmen
jolda caickitomden walteus tn-

*le/ me rucoillemme sinua/ firnw kasitta'
mattoman dywydes tähden/ettäs annaisitsinun
siunaures tulla sinun palwelias (ptzcas)yliye/
la ylös walaisisit panen //a annaisit hänelle oi-

kian tunnon/ että hän ofis mal)dollinen sinunpyhän Eastejees tuleman/ ja pvsyis sinun pyhi.
sa sanoisas/ meidän HErram Chnstn»xen cautta/ Imen.

Sttällktn pane Pappt hänen etccns
jeurawaistt Hyjymyxet.

sen opin/ joja sinä ennen yloscaswatettu
MMolet/waäräu/ erhettywmstn ia cadotettawan

edestä/ cauhistutcos sitä sama/ja tahdotcos lu-
malan Armon cautta/ sen nyt ja edespäin poiskieldä
ja unhotta 5

Wastaus/ Tahdon. Mst
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Pidatkös Evangeliumm Opin/josa sinä nyt neu-

wottu olet/sen puhtan ia autuaxtekcwälsen edestä/jon-
ga Jumalaarmostanspyhasa Sanasans meille tlrnoit»
tanut ia julistanut on s

Wastaus. Pidän.
Tahdotcos Jumalan armon cautta/ uskollisesta ja

wilpittölnastä Sydämestä/ sijna kasitetys Opis ja neu«
wos caiken sinun elinaicas wahwana pysyä / sijini
päiwa paiwalda ltsandyä/. ia Jumalan puhtasa Sa-
nas idzes ahkerasi harjoitella.''

Wastaus. Tahdon.
Cuulcam Pyhän Casten asttuxen Sanoja /ja sen

tarpelltsutta/ ntzncuin pyhät Evangelisterit Mattheus
la Johannes kirjoittawat.

Matth. 2%. v. 18, 19, 10.

UZsussattotOpttuslapstllmsa:mt-
nulle on anmttn caickt wolma Zai>
waas ja Vlaan päällä. Mengät sijs/
ja opettacat catckee Lansaa/ ja casta-
catHcttäNtmemZsän/jaPojan/japy'
Hän Hengen, ja opettacat hettä ptta-

man
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f

män caicft/ euin minä olen tellle f*
ssenyt. Za

Joh.;. 5.

Ellet jocu synny Wcdest ja Hengest/
e» hzntaldaHumalanWaldacundaan
sisälle tulla.

Senjalken pita papin paneman Ratetts yanett
Päans päälle/ ja rucoileman sanoden.

§1164 meidän joca olet Talwalsa.
olcon sinun Nlmes.

Lähestulcon sinun Waldacundas.
Olcon sinun tahtos/nijn Maaja cmn
Talwalsa. Anna meille tänä pätwän
metdän jocapälwätnen Lcipäm. Ja
anna meille meidän syndtm andext/
nijncuin me meidän welwollistem aw
namme. Za älä johdata meitä kiusa-
uxcen. Mutta päästä mettä pahasta.
Sillä että sinun on Waldamnda ja



woima/jamnnia/ ljancatMsest nljn
ljancatMsehen/ Amen.

Sijtte kysy pappi: mm
Ott CastenSacramentls

tvastans.
Kaste cl ole atnoastans paljas Wc-

fi/ muttaon West suljettu Jumalan 8&
stppn/jahänensananscansa yhdistetty.

Cutcasta ne Jumalan sanat «wats
wastaus.

Meidän Hlkrra Ilksus Cyristns sano: P
jMatth. 18: ip.

Mengät / ja opettacat calckta
cansoja/ ja castacat Heltä Nimeen 3'
siin/ jaPojan/ ja Pyhän hengen.

Mitä hyödytystä castesta «n?
Wastaus.

Laste saatta spndein andcxi
misen/ cuolemasia jaPerw
lestä/ja anda ijancaickisen Elämän

lL cai-

lud. Turck. etc. Castest. z?
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calkllle ntjlle jotca Jumalan Sanan
ja Lupauxet ustowat.

Cucastss se Jumalan Sana ja Lupaus «n5
wastaus.

Meidän HLrra Christus sano
Marc, iö; iö»

Zocauffojacastetan/ se tule au-
tuaxt; mutta joca etusco/secadotctan.
Cmnga wesi taita nm corkiat Asiat matkaan

faattal wastaus.
Et tofin Wefi fitältzestäns tee/mutta

Jumalan sana/ joca Wcden cansa
ja tykönä on/ja usco/joca sencaldalfia
Jumalan Sanoja Wedesä usco: ja sen
päälle ttzens luotta. Slllä tlman Ju>
malan Sanata et West ole muu cutn
Wtfi/ja etLaste. Wutta sana Weden
cansa yhdistetty/on Kaste/ se on/ av
mon ja elämän West/ ja uuden syw
dpmtsenpeso pyhäsä Hengesä / mjcum

p.
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P.pawallsanoTttuMtpgö/F.lugus
v.s.6.Hänen laupludenscauttahän
meidän autuaxi tekt/ uuden spndymp
sen peson japyhän Hengen udlstoxen
(antia : longa hän meidän päällem
meidän wapahtatam IHsuxen Lhrt-
stuxen cautta runsast wuodattanut
on: että me hänen armonsa cautta
wanhurscaxl tultsim/ja tjancaickistn
Elämän pmlllsexi toiwon lälkcn. Tä-
mä on totinen Sana.

Mitä Casie merkltze 5 Mastaus.
Että se wanha Zidam/ joca metsä

wtelä on/ jocapäiwälsen catumuxen
ja parannuxen cautta / catckein syn-
detn japahain himoin cansa/ pttä u-
potettaman ja cuoletettaman. Za jäl-
lens jocapäiwä ylösnouseman ufiW
mtnen/ jocapyhydesä/wanhurscaude-
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sa ja puhtaudes ijancalcktsest Zuma-
lan edes Elämän p«ä.

Cuja se on Ritjoium 5 Masiaus.
p. pawall sano Romamn tpgö/

6. lugus:v.4.. We olem Lhnstuxencansa haudatut ilasten cautta
cuolemaan / että/ ntjncutnKhnstus on
cuollutsta Isän cunrnan cautta ylös-
herätetty/ntjn pltämpös meidän uw
defa Llämäfä waeldaman.

Ustocos Uän Humalan/ Pojan
ja pyhän Hengen päälle s

Wastaus. Wtnä Uscon.
Tees nyt Jumalan jahänen Seuracundansedes

Ustos Tunnustos; wastans.
Wtnä uscon Jumalan päälle/ Z-

sänKalcktwaldmn Talwan \a Maan
luojan. Za ZEsuxen ilhrtstuxen pääl-
le/ hänen ainoan poicans mädän
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HERRNW. Foca on fijnnyt Wp-
hästä Hengcstä/ spndpnyt neidzestä
Manasta/ pijnattu ponttus Pllatu-
xen alla. Rlfilnnaullttu/cuoletettu ja
haudattu. Alasastunut Helwettln/
colmandenapälwänä pldsnosnut cuol-
luista/plösastunut Tmwasen/
sän Jumalan cattklwaldlan oMalla
Kädellä/ steldä on tulewa duomldze-man eläwttä ia cuolleita.

Mmä uscon Pyhän Hengen pääl-
le/phdenpphän ilhnsttlllsen Seura-
cunnan/Pphäm Zhmtften yhteyden/
syndem andext saamlsen/ Ruumln p'
lös nousemisen jaljancatcktsen elämän.

Tahdotcos tämän Uscon tunnu-
stoxen päälle mstetta s

Wa<laus. Tahdon.
Sllloin kysy Pappt/Mmga mmen sinätahdotp

Wastaus. V.
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Xlm calltstaahan lyens weden paalle/ja pap.
pi casta hänen paans colmekertatvedellajg sano:

Mnä caftan sinun N . Nimeen Hsän/
japojan/ja Pphan Hengen/Nmcn.

Rtzttakäm jgßucoilcam.
tjancmcktnen Uu-

Fsä/me
sinua kijtäm caikcst spdämmcst/

ettäs finun Lhnsttlltsen Seuracundas
alna wolmaspldätja männät/ja olet
nyt tämän Perjonan N. andanut
wastudest spndpä tjancmcktseen Elä-
mään: Za rutollemme sinua/ettäs hä-
nen sinun Laupludefts warjeltsit/
ja sijna plösptdätsit/ että hän alna
ollssinullekelwolllnen. Slnun rackan
Polcas ZEsu)ren Lhrlstuxen meidän
HErram cautta/ Amen.

Sitte



Sittc edes pane pappi yanelle
tämän/ sanodcn:

Meljen/ (Sssaren) että sinä Jumalan
\a Seuracundaan/ ntzncmn sen

Olkia jäsen mlklsest' nyt sisäl Otettu oletfja olet
Jumalan ja meidän läsnä olewaisten edes / tel)°
nyt sinun Vjcos tunnusioren; Ntjn neuwon mi«
nä sinua Jumalan puolesi/ että sinä waywana
pyfi)t silttä cuins luwannut olet; jakqtät Juma-
lata/joca sulasta armosta on tehnyt sinun La»
psexens/pesnyt sinun synneistäs / sytyttänyt ja e-
nändänyt sinus eläwän ja ainoastans autuaxi te*
kewäistnOston: rucoillen nyt ia aina/ että hän si°
nun sijnä tahdois wahwista ja warjella/ ja anda
sinunwmnein periä tzancaicrisen ilon ja autuden.

Mlkrra siunatcon sinua jawarjelcon sinua.
walistacon Caswons sinun paalles/ ja

olcon sinulle armollinen/ fs&xxa käändakon Caj»
wons sinun pnolees ja andacon sinulle ijancaicki-
sen raudan. Nimeen Isan/ ja Pojan ia Pyhän
Hengen/ Amen.

Manaus Cummam tygö.
te oletta teidän päällen-

wMmnc ottanet/ todistaxenne tämän meidänRisil
Meljem ( käändymisestä/ tehdv-

stä

lud. Curck. Castest. Ss
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jSTufcoit; tunnustoxesta/ luwatusta wahwndesta/

»a wastan otetusta Casiesta- Sentayden manan
mma teitä/että te wiela edespäin teette hänelle
nscollisen awun/nenwolla/opetnxella jatarpelli-
silla mmsiutuxilla/että hän alati pychis sijna ltz'
tos / jonga hän Jumalan pyhän Collninaisudencansa tehnyt on. Cartais caicöia erhetpxiä/ ciw*
lis/lukls ja tutkistelis lumalanSanaa/ ja usiast
wahwistais uscons Ilksuxen Christuxen
Chtollisen mahdollisella nautiyelnistlla/ palwellen
Jumalala pyhydes ja wanhurstaudes caickena
elinaicanans/ jos te jen tahdotte tehdä / ntzn pal«
jon cmn Jumala annoa laina ja teille mahdolli»
nen on/ nijn sanocat caicki/me tahdom l

Wastaus. me tahdom.
Mengat Hlkrran Rauhan.

CAP. IV.
Wälla taivalla \>mtän julkinen Fu-

malan palwelus Sunnundaina/suurina Juhli*
na/ yhteisinä Rucous-Ktztos

ja Pyhä Päiwinä.
Nslsi cosca pappi ja Canja HU c«c«ttdn-
net RircHon/josa Jumalan palwelus pi»
dettamän pit&J Aamu Saamasi» aljetan
Jumalan palwelus yhdellä Aamu-eli

muu



SttNNttttKNtt ja pyhapalwltt. 37
muulla ftweliallawlrrella sitten: O UttMalfinua ktjtäm/ j«s aita tttzn mystä anda/ fttu
jÅlfm yxi wersy pyhän Hengen awnsta Saars
naan. Saarna aljetan Aamu * ja Isä meidän
Nucouxella. Ilman pltkata esi puhetta eteen ote-
tan sijtte yxi (appale Cateeh ljmuresta/ joca ru-
cousten cansa elj plda oleman pidembl min \M
puoli hetke.

Rucous Catechisinuxen Saaman jälken.

ja laupias Zu-Wffmala/annametllcpphMlmos/
me pälwä pätwäldä sinun

tundemssesas Ilfännplsim/ oppjsim ja
tutktsim madan LhnsttmOplncappa-
Uita/ ja nljstä pmmÄrätsim/ culnga
meldän sinua oMas Uscos ja omitat*
sudespalweleman/jaspndta jaerhetp-
fts wältämän pltä. Pphltä/ O Ju-
mala P.Hengl/sinunSeuracundas/
wahwtstajapldsptdähandä/annahä-

F mn
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nen enämln ja enämin MndyH/et-
tähän sinua cunntoltals/palwclls/
kljtäls ja pltstäls täällä otktas pel-
wos/ja siellä tjancalcltscs autudes/
Jösuxen Ohrlstuxen mcldän HErram
mutta/ Amen.
puoltpätwä Saarnaan alictan %v

malan palwelus talla ydtelsell l tmlnnsto»
rella/ langeten maahan caicki polw'l!ens.

UMAckat ystaw^t/weljet ja&iavtt Chrlstu.
lMsuxes/ että me nyt olcm cocoontul'

leet/meldän Jumalan palwelusta pitämän/
kljttaman lumalata/eaickeln hänen Jumallstenhywäm tsldens edest. Ia myös rucoileinan I?a*
nelda caickia/ mitä me tarwlyem/ stka Hengelll-
sta että runmilfsia tarpeita/ j<* myös sen ym<
marräm/ että me caicki liman epäilematä olem»
ma synnillärascauretut ja pydamme synnistä pää-
stä. Sentähden lanpetkam meidän polwillem/
ja noyryttäkam meitam Jnmatm meidän €<u*
lvallifen Isamme edes Sydammellä ja Suulla/ja tnnnustacam meitam walwaistxt wlheljaistxi
wndisixi/ mm me myös olemme/rucHlUen haneldä

Ap



Armoa ja Laupmtta / näin sgnoden iyecnttn coh«dajwns.
Täsii lange myös Saarnamies polwillfns.

walwalnen syndmen Ihminen/ joea
MMsynnls/jeka sijnnpt/ että fyndynyt olen/ ;*

wielä sijttekln/ caiken elinaicanaln/ syndi.
stä clhnM pitänyt olen/tunnustan caikejia Sy»
damestan/ sinun edesäs/OCalcklwaldms tjatt.
caickmen Jumala/ minun mcas Zaixva&mcny
san/ etten minä ole sinua racasianut ylttze caicka
cappalita / enga minun lähimätstam nijncum
iyeni. Minä olen l sen pahembi) minun Ij aini
cansa'monella muodolla rickonut sinua/ ja sinun
pyyia Raskyjanchas wastan/ seka azatoxilla/ sa«
noilla ja toilla. Ja ti&an itzeni jentahden ansai-
nen Helwetin ja ljancaickijen cadotuxen/ jossinun
pidäis minua nijn duomiyeman/ cuin sinun.cowa
oikeudes rvaati/ ja minun jyttdmlanfalttect owat.
Mutta nyt sinä racas tairvalinen Isa vlosluwan»
nut olet/ ettäs tahdot IrmonjaLaupluden tch.
da /caickein rvadwaisten syndisten tanpa/ jotta hei«
ta,ts parata tMowat/ ja wal)walla ufcolla paeta
Mun kasittamattötnan laupiudes / ja wapahta»
sanlMuxenCYristuxenAnsion tygo/nylle sinä tah-
dot armollinen olla/epkacmngat?e owat sinua wa«
(tm rickoneet/ja et ikanans rna yeidält syndians
soimata; siihen minä myös xvaimmmn fyntomn

$* lyeni

3i>
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tyrni luotan / ja wcHelen turwaltsest/etta sinä sensaman sinun lupauxes jalken/ Hlistt minullearmol-
llnen ja laupias/ ja annaisit caicki minun fftibini
andext/sinun pyhän Nimes kijtoxexi ja cunttiaM.

SM sano pappi tamanfucouxen/
Cansan ylihe.

WDmala/hänen suuren käsittämä
laupiudensja wapahta-

jan ILsuxen fffftffiupn Ansion tG-
dm/ andacon meille catckt meidän
spndlm andexi / ja andacon matit
armojans/ parata meldän spndtstH
&åmåtåtn/i<x saada hänen cansans
zjalzcalcktstn elämän/ Amen.

Seura sijtte.
KLrra armahda meldän Mllcm l
Mhnste armahda mechän päällem !

MErm armahda meidän päällem!

Wunnm olcon Humalan corkcudes.
hpwck

tah«
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tahto. Me kijtäm finua. We fiunam
finua. Me sinua rucoelem. Me plp
stäm ja cunniottam sinua. Me sinua
ktjtäm/sinun suuren Vunntas tähden.
5 HEna Jumala Tatwaltnen &w
ntngas/Bfti Laickiwaldtas Jumala.
O Hlrra sencalcketn Lorkeiman alnoa
Potca/ FEsu Lhnste. O HErra Zu-
mala/JumalanLantza/Uän potta/
<sinå cuM poiS otat Wailman spnntt/
armahda madan Mllem. Sillli sinH
olet ppnänspphH.Sma olet pxmckns
HHna. fins olet yxtnäns st Vorkcm
Issu Khnste/PIAW Hmgen cansa/
Isän JumalanLunmas/Zlmen.

Stjtte cum Pappi on wetjanut:
CWMaHlcon lumnlnn Corkeudes'

Weisa Seuracunda:
Ia Maasa Rauha:
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c«*f«:- O HErm Uumala Taiwaft/'
M Nlnoan JumalanKorkeudes etc.
Vlm pappi kaända hanens Canjan puoleen

ja sano.
HZrra olcon teidän cansan!

Seuracunda N)asta-
Nijn myös finuy Henges cansa.

Rucous/ joca tasa seura/ eli st cum <ei-
So Epistolan edes.

Rucoelcam.
MUKE rucoelemma finuaLatcklwat-
WUDdtas Humala racas Zauvattu

.nmUH/ettäs mellle lammstt
wahwan Uscon/ sinun ja sinun Pot-
caS lEsuxen ff orffhi;ai päälle/ häm-
mästpmättömän tolwon sinun Laupl-
udes päälle/caMsa meldän hädijäm
ja naftoin käpmlsisäm/ja palawan
rackauden meidän Lählmäisem tpgö/
lEsuxcn Lhristuxen meidän HErran
cautta/ 3lmen. Ru-
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RucouxenMen/ luetan ell wejsatan
gpiftoW jota sen Pmwan paallelange/

ja mahta näm aljetta:
Mämät seurawatset Sanat/fixjoitta

P. Pawall Zipostoll Romamn / g<y
rlntemnctc. tpgö.
psalmltja kljtos wlrrct Raamatusta
ulos Htetut/Snnnundal'na/Iul)llna juurl-

mRucous PFiwlna ell muita stnmldaista/
jotta sijnä ylitzen ca)otusa MirsiKirjasa/

sijall wedettynä löyt.ln.
Dominica l. Adventus,

Woi meitäKöyhiä simmsit/'
Ihmisen Luondo turmeldu on/
Seuracunda iloitze.

11. Adv.
O Jumal anna mmull annos/
Nijn cauwan culn me eläm tiåif
Te Christttvt ylös herätkat/
Ehristus ja Apostolit alcanans.

111.Adv,
Ktztet Mn ITsNMMW

Tygös
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Tygös HErra ICsu Chnste/
Sanoi HErra Asuwa Taiwaas.

IV. Adv.
HErra Christus tuli lordanM/
Christus Inmalan Poica/
HErra lEsuChrist/ minun wapahtajan wisiist/

Joulun Juhlana.
Caicki Christityt/iloitcat/talla Juhlalla/
Tule toiwottu' 'turwa tcknn/
Sllt on lncil iloinen Aica /

Cunnioittacam Christuli Cuningast/
O lEfu Chnst cuin kuonon sait/
Ole kijtetty lEsu Christ)
Nyt caicki Christityt ilottcat/
Lauluja nyt lassecam/
Cngel illnestyi Taiwast.

Mden Wuoden Päiwänä
Caicki Christityt iloitcat/ tällä Juhlalla/
Iloitcaln siis caicki/
Kijtet olcon lEsuren Nimi.

Lhttstuxen Kasteesta.
HErra Christus tuli lordanill/
O lEsu Christ cuin luonon sait/
Christus lunialan Poica.

L«p.
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Eopplalsna.

Caicki Christityt iloitcar/tällä juhlalla/
Plldln chnnytti Bethlehem/
CuM clrckast Cointähtt coitta.

l. Lopptatsest.
Cbrlstus Jumalan Poica/
Sanoi HErra asuwa Taiwas/
Ole kytet lElu Chnst.

11.
Autuas st cmn pelka HErra/
Suru Ilon edell/
Päalles minä HCrra uscaUan/
Mont Awiostasty laitta.

111.
Tulcat tann caick sano Jumalan Poic/
Ktjtet olcon ICsuxen Nimi/
Tygös HErra lEsu Christe.

IV.
losei HCrra auta meitä/
0 Jumal anna minull armos/
Sinun Pyhä Sanas O Jumal/
Cnin lEsus astui Hahtehen.

V.
O HErra sun Pyhä Sanas/

G Iu-
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Jumal on meidän wäkewa apum/
Warjel Jumal sinun Sanas.

VI.
Natzo Domin: 27\ Trinit.

Septuagefima_>.
Taiwan Waldacunda on wedett;
Älwös sinä pahaxes pango/
Hädäjan huudan HEna.

Sexagefima,
Jumala suuresi hywydest/
O HErra Jumala Taiwast/ me kyNä
HCrra JElu Christ/ mun Wavahtajan wGst/
Kylwäjä Siemenens meni kylwamatt.

Efto rnihu
Woi meitä köyhi syndisit/
Sinun tygös HCrra tulen/
Ihmisen luondo turmeldu on.

Invocavit.
Meidän Linnam on Jumal Taiwaas/
loca Corkeiman turwis lstupi/
Päälles minä HErra uscallan.

Reminifcere.
Sinun tygös HErra Christe huudan/
Mitäs Jumal tahdot/ tapahtu tott/

Wa«
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Malitta waikllist mahdan.

Oculi
loca corkeiman turwis lstupi/
Päälles mm<l HErra ustallan/
Linna luja on Jumala-

Lxurc.
O Ihminen ajattel aina/
Mielen nux suret Mailman pääll/
M.tä silloin taita puuttu.

Judica,
O HErra Jumala Taiwast/me kyllä
HErm cansas peritawäs päall/
lumalast en erit taida.

Palrnarurn
SiiM olcon JCsuxen Nimi/lEsus Chnstus Lunastajam/
HErra ICsu ainoa auttajan/
Kehu Kielen/muista Mielen.

Tymlndä Wljcoll.
O ICsu cuings olet pijnattu/
Christuscuoleman kiwus sanoi/
Auta mua Jumalani tasa tuscas/
Jumal aut minä taldaisin/
HEsus Rlstinptiallä ripui/

Puhdas Jumalan Cariha.
Paa-
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Pääsiäis Juhlana.
lEsusChristus uhrix meille/
Ilottkam Pääsiäis Juhlasi/
Chnttus cutn cuoletettin/
Nytt caicki Chrtstityt iloitcat/
Iloisesi lEsuxell kijtost weisat mahdan/
lEsus nous cuolnist ylös/
lEsus Christus Slelun turwa.

Qyafimodogeniu\
lEsus Christus Uhrix meille/
Chnstus Jumalan Poica/
Iloisesi lEsuxell kytos wetsat mahdan.

Mifericordias Dominu
Isä Jumalat kllttäkäm/
Nyt caicki Christttyt iloltcat/
Jumalasi en erit taida.

Jubilatc
Sinun tygös HErraChriste huudan/
O Jumal anna minull armos/
Mitäs Jumal tahdot tapahtu tott.

Cantate*
Jumala suuresi Hywydest/
Tygös HErra lEsu Christe/
Meidän Linnam on Jumal Taiwas.

Re*



Rogatc,
Isa meidän ylhäll Taiwas/
O Sinä meidän Isäm ylhäld Taiwast/
Slnun tygös HCrra Christe huudan/
Litania: eli: Jumal Taiwast Isa hywä.

Hela Tuorstama.
Nyt caicki Christityt tloitcat/
lEsus Isiws tahdon täytti täal/
lEfu meidän lunastuxem/
Christus cuin edestäm cuott.

Exaudi,
Meidän Linnan on Jumal Taiwas/
Päälles minä HCrm ustallan/
Walitta waikiast ntahdan.

Heluntat Juhlana.
Pyhän -hengen armo/ olcon/
Tule Pyhä Hengi luoja, eli
Tule Luoja Lohduttaa/
Tule Pyhä sm&i HCrra Jumal/
O Pyba Hengi tule nyt tänn/
Csa,all Prophetall tapahtui/
O Pyhä Hengi tule/ täytä/
Jumala suurest hywydest/
Nyt caicki Christityt iloitcan/
Ehnstus Taiwas ylös meni/

G; Iloit-
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Iloitcan nyt tähän akan/
HErran Hengi llman alust.

5. Xrinitaris*
O Laupias Isä HErra lulnala/
Isä Jumala Taiwahast/ äla mett
O HErra Jumala Taiwast/me ktztäm

I. poft Trinit.
Weisatcam nyt rickast Miehesi/
Ntjn cauwan cuin me elam täal/
O lEsu Christe wiatoin/

tan tulcat.
11.

Px ricas mies wakewä työs/
Mikä silloin taita puuttu/
HErra lEsu ainoa auttajan.

111.
Jumal on wedet Miehen werrax/
Minun Sielun Mä HErra/ ja
Ole armollinen mtnul Jumal/
O lEsu elämän HErra/
lEsusta tahdon ktztta.

IV.
Ee cuin tahto Christie olla/
Mix kerstat wllkewä Sangar/
HCrra cuca sinun Majasas.

!

v.Mikä
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V.
Mikä sillom taita puuttu/
Mielen mix suret Mailman pääll/
Jumala paällen armahtacon /

Jumalat ffltta* yliaica mahdam-
vi

Jumala Suurest Hywydest/
Nyt caicki Christityt iloitcat/
Waiwainen walitan waikiast.

VII.
Lhristuxen ktrkasiamtstst>

Christns Jumalan Poica/
Tain Elämän perast/ell:
Sanoi HErra asuwaTaiwas/
Natk Taiwasa/eli:
Cuin lEsus Wuorell kirkastui/
Minun Sielun HErra.

viii.
OHErra Jumala Taiwast/ me kyllä/
Isä Jumalat ktzttäkäm/
OHErra sun Pyhä sanas.

IX.
HErra cnca sinun Majasas/

'NM
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Ntjn 3<£fas puhui wcrtauxill!/
Tygös HErra lEfu Christe.

X
lemftlem Pyhä Caupung/ eli:
Historia on tosin ihestans/
luur Wirtais wieres Babylon/
O HErra sun Pyhä sanas.

XI.
Jumala suurest Hywydest/
Sc cuin tahto Christit olla/
Walittawaikiast mahdan-

XII.
O Jumal anna minull armos/
Ktjtet olcon lEmxen Nimi/
Minun Sielun kijtta HErra/ monin kerran.

XIII
Plpeys on Mika sangen siiur/
Woi meitä köyhiä syndisit/
Suullans tyhmät kyll kerssawat.

xiv.
ihmisen luondo turmeldu on/
Jumalasi en erit taida/
Hadasiw huudan HErra.xv.

O Ihminen ajattel.ama/
Mielen
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Mielen mix suret Maillnan paN/
Älwos sinä pahaxes pango/
Jumalan paäll panen turwan.

XVI.
Moi meitä köyhi Syndisit/
Ntzn cauwan min me elam täall/
Mitäs Jumal tahdot tapahtu tott.

XVII
Nämat ne kymmenen kassy owat/
Cost Murhe ja Waiwa paallen käy/
losti HCrra auta melta.

XVIII.
Sanoi HCrra asuwa Taiwas/
Se cuin tahto Christit olla/
Autuas st cuin etz kaystelle.

XIX.
Minun Sielun kijtta HErra /

Tygös HErra lEsu Christe/
O lulnal kenen edes walitan.'

XX.
<Vx rikas Mies wäkewa työs/
O HErra Jumala Taiwast/ Me kyllä
HErra lEsu ainoa auttajM.

MiilunH
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XXI.

Minun Sielun litta HCrra/ monin kerran
Kijtet olcon lEsuxen Nuni/
Cuin hata cowa Wffc on.

XXII.
Px Cuningas tahdoi lucu lasse/
Ole armollinen minull Jumal/
Sinun tpgös HEna tulen.

XXlil.
Jumal seiso lumalden seas/
Suo meille rauha HErra nyt/
Auta HCrra mtit annosta s.xxiv
Sinun tygös HCrra Christe huudan/
Ach HCrra ala wlhasas/
Mtxis wiwyt cauwan ulcon.

XXV.
Isä Jumalat f#t«Wm/
O Jumal anna »nmull armos/
Autuas autta köyhä waiwalft.

XXVI.
Te Christityt ylösherätkat/
Mailman menon tnrhudest/
3itzn cauwan cuin me etfm taall/
Sanoi Petar Duomio pätw^n.

XXVII.
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XXVII.

Christicund Cbristuxell Kihlattu/
Te Cbristltyt ylösheratkat/
OlEsu Chnste wiatom.
ggamat psalmit welsatan myös

oom. 6. poft.Epipti, C«sca se st-
säll lange.

zxatckcln Apostol. ja pyhä pälwlnä.
Niemuttcan Maa Taiwas wahwast.

3. Andr,
Cuhu Christus caick tygön tulcat/
Isa meidän ylhall Taiwas.

3. Thorn£>
Sinun tygös HErra CHriste huudan/
Tygös HErra ICsu Chrlste/
Ach HErraChrist/ synnit

Conv. Pauli,
losti HErra auta meitä/
Pr Ihminen synnis/ syndinen.

Puri£
Caickt Christityt iloitcat tällä' Juhlalla/
O lEsu Christ cuin luonen sait/
Cuin kirckast Cointchti coitta.

H 2 8. Matthaci
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5. Matthise.
Xnkat tån urtct sano lulualan Polca/
CHristus Jumalan Polca/
Slnun edesas walttan Chrlste.

Annunc,
O lEsu Christ cuin Luonon sait/
NytcaicklChristltytilottcat/
Tule tolwottu turwa trnm/
Riemutt me mahdam wahwast/.
Zloihe Chrifttcund Sydamest.

Phil, lac.
Ihmisen Luondo turmeldu on/
Ainoan Jumalan päälle turwa.

|oh, Bapt f
Nyt caicki Christityt iloittat
Minun Sielun Wtä HErra/ monin kerran/
Paälles O HErra aina/
Sen Suwen suloisutta/

?ec. kauli.
Iloitcat nyt' tähän aican/
CHristus Jumalan Poica.

Vifitat*
0 lEsu Christ cuin kuonon sait/Minun Sielun'.suurest Ylistä HErm/

In,
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Jumala päällem armahtacon /

Minun Sielun suurest ktjtta HErra/händ ylistä
3. Jacob,

O HErra Jumala Taiwast/ me kyllä
Ole arlnollinen minull Jumal.

St Bardi,
HErra lEsu CHrist/minun wapahtajan/
Ylpeys on wica sangen suur.

5. Mathad.
Ole armollinen minull Jumal/
Cuhu Christus caick tygön tulcat.

5. Mich*
Minun SielunMä HErra/
O HErra Jumal cuin caicki olet luonut/
Armon Gon Engel/
loca Corkeimman turwis istupi.

5. ]udx„
O Jumal anna minul armos/
Jumal on meidän wakewa aputtt-

Omn. Sand.
Älwös sinä pahaxes pango/
HErra cuca sinun Majasas/
Minun Sielun suurest ylistä HErmi
Caicki cum Christust cunjoitlt.

H./ Ru-
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Rucous PtillnnH.
O Laupias Isa HErra luwala/
Paalles O HErra aina/
Nacas Taiwallmen Isä/
Jumal seiso Jumalten stas/
Isa meidän ylhall Taiwas/
O sinä lneidan Isäm ylhäld Taiwast/
Suun Sydämen Sielun Kijttakan.

Summa jullpKljtos>Paastoaa Ru,
cous pälwma welsatan nePjalmit/jotcaCex-

tein cansa yhten sopiwat/ ntzncuin seura-
walset eli muut.

Olcon HCrra sinull laupias/
Auta HErra meit armostas/
HErra cuin armollinen olit/
HErra cansas perittawäs päall/
Ota pois Jumal/ paäldäm julma Mhas/
Ach HCrra M wthasas/
O lEw pijnas cautta/
Tygös Jumal ikckwöitzen aina/
Watitta walklast mahdan/
Luin hata cowa kasis on/
O Christicund Morsian puhdas/
HCrra sincl minun tmkt tiennet/
Minun Stelun ktjttä HCrra/ monin kerran/
Minun Sielun kyttä HCrra /ja

3*
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Jerusalem Pyhä Eaupung/
Ole armollinen mmull Jumal/
Ole Met Isa Jumala/
Jos ei HErra rakenna huonetta.

Wijtte welsatan Zwangeltum joca sen
pälwan paalle costa HlLr-

ran EhtoKnen pldetan/ muutoin weisatan ai»
noastans Epistola) ja aljctan nte

Rämän p. Hwangelmmtn kttlottta
P.Jshanncs Ewangellsta. etc.

Sittelt pitä weisattaman Saarnan edclla.

MHHEufcomphdcnZumalanMll/NDOoca onlauptasHsa/cutnsuurcll
ja wckcll/ mclll lahjot

anda ja llsä/Hänon Taiwan ja Maan
luonut/Kattk hpwät myds Matlman
suonut/ Hän mctst murhenama pltä/
En me mahda cpåitiå fitå/ f?ån mtt<
tätahto rawlta/Za myös (alckttarlta/
Mtä mc mahdam tarwlta.

Ms
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Me uscom JEstyenKhrtstuxen pääll/
Jumalan Pojan meidän HEnam/
Joca onwolmallala tpöll/Zsäns wer-
tatnen monm kcnom/Hän stt fikts
Pphäst Hengcst/ spndpt myös Maw
astNettzcst/ Rtstln päälle cuoletetttn /

Haudattln/ nijn astut Hclwetttn/
Nous ylös omall wolmall/ Jstu Z-
sänsoMall/sieldtahtotullaDuomtoll.

Me usco mpphän Hengen paäll/
phdcn Pyhän Semacunnan. Johon
Saarnalla jaLastell/ Lootan monia
Waacunda. Hosa cattk synnit anne-
tan andex/ Päästetänmpös Lmncan-
dest. 3lljn me wljmeln plösnousem/
Saam myös nähdä tomen tossem/
SlttljancatcklsenHlämänpttäshnstp
tpt penmän/ Ja nljn aina ilcs pysy-
man/ Amen. mme^
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Mutta luhlma jasuurmaßncHuspälwmä
Symbolum Nkenum.

ustom yhdenlumalanpäall Isan calcki-
MMwaldmlt/ Caiwan jaMaanluojc,n/ja myös

caictem nakywalsten ja nakynlattomäm
teklan.

Ja yhden HMran päälle Chnstn.
xen/ Jumalan amocalsen Pojan/ennen caickhl
alcol Isasta jyndvnen/ humalan Jumalasi/ waU
keuden walkeudest/ totisen Jumalan totijesta
Jnmalasta/syndynen ei tehdyn/Isan canjaphdes
olelnises/ jongacautta cmckt tehdyt «wat.loca
meidän Ihmisten tähden/jameidänautudem tah-
den alas astui Tlaiwaajt. Jaotti miehuden py<
hau Hengen Neiyestä Mariasi/ ja tuli
Ihmifex.Meidan myös edestam/ rlstinnalmttttt/
pontius piUtwn alla/ cuoletettin ja haudattin.
Alasastui Helwettin/ colmandena paiwän ylos«
noiis/ Rirjoitusten jalken. Jaylösastui Caiwa-
sen:ljtu Isans oikiallHadell. Ja sielda tulewa
taas on suurell cunniall / duomiyeman elawit ja
cuolleit. long WaldacunnaN ei loppua «le.

Ja pyhän hengen päälle/ Hlkrran wirwot-
tajan/ jocauloskay Isistä japojasta. Jota ynnä
Isan japojan cans/ palwellan ja cumarretan/ja
aina mnmoitetan/locaProphetam cautta myös
puhunut on.Ja yhden pphän yhteisen/ jaApostoli»

I sen



Pl CAP. IV.

sen Smracunnan. Me tunnustam yl)den Castew
syndem anden siaml'sexi. 3* odotam cuollmtte»
ylssnousemistit. Ja mlewalsen Mallman ela-
mat/Amen.

Gljtte/cosca papin pira menemän Saarna»
pttätämä Wlrsi welsitttaman.

Ppphä Hengl tule/ tåptå sinun
uscolllstes Sydämet/ja sinunrae
kaudes Zuli sytytä hethln/ £urn

monlnatsillKlellllti pacanat cocolsit/
Uston yhteyten calkesa Mall-

mafa/ Jumalan olwnktjtos ljancatc-
ktsestt/ Llmen.

Taicka tämä.
MEpphä Hengt/ tule npttän/ wch-

metdänSydämttäm/
z* taitoon ja ymmärry-

xeen/ Humalan myös Sanan wah-
wanpttämpxeen. Kyrje eletson/A.

Vi joen muu sowelias werly.
Sew
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Senjälkcn pldctän Saarna / mutta
cultengm/ corkema Juhlma/ weisatan

Saarnasmolls ennen rucousta ja
Cvangellumi.
jouluna.

Sijt on lneill iloinen Aica.
pääfiälsnä.

to cuolctettin.
Helundatna.

Christus cuin cuolctettin.

Tule Pyhä Hengi Luoja.
Pyhän Kolmmalsudcn Sussundatna.

Isä Jumala Taiwahast/ älä meit ylön anna.
Suurina Rucous pairpinä welsatan vxisorve-

lias/ja Textihin sowitettu Psalmi.
Saarnan jällen / mahdetan tämä

Tttnnnstus eli Rucous pidettä sen jäl-
ken min Tila on.
Uumala racas taitoa*

Hsä/ jonga laupludella clj
loppua ole. Smä joca

olct kärslwätncn / pltkämlellnen ja
I 2 suu-
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suuresta Armosta/ andexl annat calckl
pahat tcot/ tuojat ja synnit. Me o>
lcmme (sm pahcmbi)tehnet syndiä/
meidän Jsätm cansa/ me olcm wsck-
ttn tehnet ja ollet jumalattomat/ ja
sinun Meles nckonet / sinulle aino-
alle olcm me spndlä tchnet/ ja sinun
edesäs pahoin teZnet / mutta åiå a-
jattele meidän endistcn pahain tecoim
päälle/ armahda sinuas nopiast mci-
dän päällem/ sillä me olem sangen
wiheliäisext tullet. Auta mettä Zu-
mala meidän Wapahtajam/ sinun
Nimes cunntan tähden/wapahdamtf*
tä/ja anna meille caickl meidän spn-
dim andexi/ ja anna meille sinun Py-
hän Henges armo / parata meldän
spndistäelämätäm/ja saada sinun can-

Sas
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Sas tjancalcktsen elämän/ sinunPoi-
cas IHsuxen Lhnstuxen
ram cautta/ Zlmen.
WtjttemahtaSaarnajapttäManauM
Nijtoxet ja Rnconxet / sen tawan jalken/ emu

nyt Seuracunnis pidetan/jos hän myös toisinans
tahto luke Litanian/ taicka tämän seura-

watsen Nucouren/ mahta HM sen
tehdä/ sanodm:

MMCaicklwaldlas Jumala ja laupias Isa/ me
kqtain caikest (ybammc\Um / catckcn

sinun nijn monen sanomattoman yywan
tpos edest/ja erlnomalseststnedest/ että sinä siz.
iast armostas/silmn ainocaisen poicas cautta mei-
tä lunastanut olet/ fa sinun pnhan Sanascaut»
ta meitä ylös walaisimt/ja tahan tundoon an-
danut tulla. Ia rucoilemme sinua nsyrast/ ettäs
Pyhän cautta armollisest lneita aina nijn
lohdutaisit/ wahwistaisit fa warjelisit/ että me
Loppun asti täsä xvalyxvana pysyisim//a siitte
ijancaickljest autuaxi tulisim.

Gntte me sinua rucoilem racas Taiwallncll
Isä/sinunpydän Christlllis.n«Seuracundas edest
caikesa Mailmasa/ wapayda ja warjele händä
kaikesta pal)asia/ ota l)anelda pois caickiustotdo-

I; nmt
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« Mat ja waärär Opetta/at. Lähetä ja anna »fcoUt-

sia palmenetta ja tonnelllsia thonnchlä sinnelohos-
Anna ia lifä sinun Pyhän <>cnges armo hetfän
Sl)dammlhlns)etta he stnun Seuracundaassi'
«un terwelllstlla sanallas ustollljestruocklsit/jaheu
dan wircans hywltt edes fetfetifft.

Edespäin rmtzllemme myös sinua racas Cat*
walllncn Ifa/calckem palwellalsedest/jotcas &

siwallan wircaan cuhunut/ja jotllesMailmallsen
Nnecan andanut olet/ mutta ermomalstit rucot»
lennne sinua/ meidänrackan Cuningamja
edest. <£. 21. Drottmngem/ Cunmgalllstelt peril-
llstcn/ Neuwonandaltten/Saatyin ja corklam
Nlircamlesten / tilaan ja Canssan edest/ warjele
deita armollljest caikesia pahasta. Anna ja lisä
sinun pyhä Henges heidän jydämmlhins/ että
he jen Taiwallisen Cunmgan/ meidän tylgttam
lU-juxen Christuxen/ jongawoiman cauttacaickt
Clnnngat halllgewat/oikein tuta mahdaisit/hä'
mn waldacundaans holhoa ja autta/ ja Alamai»
sia sinut: köyhä Canssas/ nijn hallita ia wallita/
että sinun Jumalinen ylistyxes ja cunnias/ hy-,
wät clmnialllsit tawat/ yhteinen Maan rauha/
Laki jaL>ikcns/ ja sijtte caickl hywyys wahwiste'tuxi ja ylöspidetyri tulis/ mutta sitä wastan So«
ta ja Werentvuodatus/ capina/ erl'purat<us/wä«
ryys/rräkiwalda ja caickt pahus estetyn tulis.

Me
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Me rucoilem moos/ että sinä racas ZciivvalltiKn
Isä/armollisest cayoisit caickein Idmlsten päälle/
cmtengm erlnomalsestt nijden/iotca owat metsän
Meljemmc jaSisaremme uicosa/ia lijatengin llijdell
jotca jojacusi?tuscasa ja yadafa owat/ Ruumin eli
Sielun puolesi/ erhetyxtja/rascaisa synnelja/pcr-
telen waiwamlses jaklusanxes/ epailyres/ fretefo»
Mlelisydes/kärslmattomydes/walwaisttdes ja kop-
hydes/ taudis/kiwus ja waiwas/snrns fa mur«
yes/fangiudes/Meren hadas ja mrnsi, ftncaldai-
slsä.Nun myös cayoisit caicketnLeskeln/Orwola-
sten/ rastasten lVaimoin ja synnyttawaisten /ja
caickein ntzden puolen/ jottasinun Isällistä apnas
tarwiyewat ja pyytamat/nljn ettäs caickein nii-
den päälle armat)daisit/Heitä auttaisit/ wahwi-
staisit ja lohdutaisit/että me caicki nyt ja ijancaic-
kijest sinua Wtä ja ylisiä mahdaisimme/ Amen.

Eli myös.

ijancalckisia Fumalata/meldän
Lhrlstuxen Zsä

calcketn cappaldcn Luojaja Holtzojata/
ynnä sinun pojcas Zssusta Lhrsiu-
sta meldän HErram/ja Pphä Hm-

ge
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geme anmn huudam, armahda mep
tån päällemme/sen saman sinunfoi*
cas ZEsuxen Lhnstuxen ansion t#
den/ftngas lhmeliststä neuwostas/o-
lct tahtonut anda uhrixt tulla meidän
Spndelm tähden / ja astttt hänen
mellle wällMlehext jasowlttajaxi;ettäs
angaran Wthas Wellman spndläwa-
sian/ sekä sinun laupiudes meldän
lcm Näpttätsit: Pphltä ja hallltze mel-
tä sinunPphällä Hcngelläo; coco/wah-
wlsta ja warjele sinunKhrtstlcundaaSsanan ja corklatn Sacramentcm caut-
ta/ ja anna mellle armo/ että me si-
nun totlscs sanasas/ olktasa uscosa ja
Pphäsa elämäsä/ calklsa asiotsa wah-
wana waellmsim.

Warjele ja siuna meidän racastailu-



nmgastam ja Henam / jongas ntcil-
le pacht ja edeswastaMl armolllscst
andanutjaasettanut olet.Warjelehän-
da/ O Jumala/caMsahänen tttsäns/
ttttt hänelle phtänWahtngoa jaWaa-
ra sala elt julktsest tapahduls; Fa p,
lös walatse hänen spdändäns/ että
hän öihin hallttzts Lanffans ja Wal-
dacundans/ warjeltsja holhots 3htt>
stllllstä Seuracunda/potspolstatscalc-
kt Wlholltsten wäktwallat japahat
net/jaama sals nautita sulolstaßaw
ha/ sinun pyhän Nttncs ktjtoxeyja
Kuntaxl/ hänen jahänen allmaijtens
Hoja la hpwäxl. Luntngan äitiä Le-
fft Brotningia tahdotsit myös/ Q
Talwallnen Zjä/ woimalllsest suo-
jella. Samalla muoto rucollem me/

R et-

Suttttuttv. \a pyyäpälwittä. 6§
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tttås meldän LunlnZan corkiast > rac-
kahamman Puollsan/mjnmyösOu-
mngattsenPmndö'RuhttnanjaPttn-
ccffat tahdolsit calkclla HengeMscltä ja
Ruumllltsclla smnauxella lahjoma/
ja ennen catctta otttas Jumalan pel-
wos/ ja catkls LhnsilUisis ja Lunm-
gallisls awmscnätck.Wahwista jaylös-
pidä coeoLunlngalllsia Huonctta cau-
wanpyspwälscswolmas jasiunauxcs.

Varjele Kunlngalltsia Muwon
andalta/ Säätyjä ja calckla uscolllfia
Wlrca Mlchtä/ mjnmpösiluntngan
Notajoucwa Maalla jaMerellä; ana
httlle calcktlle Mwacatnenja pxtmlcl-
lmen Sydän/ ja Isän
Maan parasta/ ja pelasta heltä eatke-
fta stjtä culn wahmgollmen ja onne-

tolN
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toin taita olla. pois käännä myös/
Laupias Jumala/ calklsta mafia ne
rangaijtuxct ja Maan watwat/ cum
me metdänspnncllläm olcmhywmaw
salnnet; Llnna mellle tcrwepttä/ ela-
tusta japlös pttämW/ sisälllstH rac-
kautta/ uscollisutta/ hpwä suosio ia
sowindo/että meidän seasam rauhalla
nen ja wllpltötn hallltus pldctälsin.

MtällktN osota mellle HHZlra Zu-
mala/ pxtwacatsiaja Lhnsttlllsiäneu-
woja catklsa meidän tötsäm ja edes-
ottamlsisam/anna hpwä ja pahenda-
matolnda canfakäyMtstä/ja tämän
ajallisen Mailmalltsen cansakäpmiscn
perästä ijancaicklnenHloja3lutuu^/si-
nun polcas ZEsuxcnLhristuxcn caut-
ta/joca sinun eansas ela ja hall^e
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tottsesZum aluden wolmasstn Pyhän
Hengen cansa tjancattkisest /Amen.

Wklå lyhemmin.
eläwätäLalcktwaldiastaja

HLRran ZEsuxen KhnstMN %*
f<S/ calckeln cappalden LuojajaHolsso-
jata/ynnä sinunpotcas JEsustaLhn-
stusta meldänHEnamjapM Henge/
me auMt huudam/ armahda finuas
meidän Mllem senfinupolcas JEsw
xenVhnstuxen ansion tähden/jongasfi-
tiun thmclllsest neuwostas olet tahtonut
anda tulla uhrlxt meldän tähtem/ja
astttt hänen metllewälimtehcx ja sowit-
tajaxt / ettäs angaran Wlhas 'ffiatU
mansyndlä wastan/ sekä Laupmdes
meldän päiillem näpttälsit. Pyhitä ja
haNttze mettä Pyhällä Hengelläs/
coco/hallltze ia warjele shnsttlundas/
Sanan jacoMalnSacrammtem caut^

ta
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Ta/anna malle armo/ että me ftmas
totlsts Sanasas/ olktasa uscosa ja py,
häs elämäs/ catktsa wahwana wael-
lalsim. Warjele meldän racasta Ku-
mngastam /niin mpösßrotnmgettai
Oumngallista pmndö-Ruhtmast ja

won andatta ja calckla uscolllsia Ww
caMeMNtjn mpössotajouckoWaal-
la ja WerM/ sinun PMn Ntmes
cunntaxi ja mellle caMllewarjelluxexn
anna hyw<l matlmalltst hallttust/hpwä
tarpelltsta tlmaa/anna meille mtv
dän elatuxem/ Rauha ja
na onnellisia nmwoja catkls asiols ja
menols > hpwlä ja sijwollisia Hhmisia
cansakäpmtsts/ lEsnxen Lhnstuxen
meldän HERram cautta/ jocasinuncansas elä ja hallltze tottstsa Zumalw
den wolmasa p. Hengen cansa ijan*
caiektsest/ Amen. Ro^
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Uosca yhtclncn Rucous pMcttyon/
tehdan esirucouret sinrasten cdcstä/ ermommfefl

Kijtoxet Jumalalle nijden cdest jotca tullet owat
endlstenterweytens/kijtolct cuoluitten edestä:

jijtte cmmttctan Morsian Wacu cdcst.
Sltallkm tel?dän eftrucous ntzden edezi/cumkäy'

wat HErran Ehtollistlle/ tällä taivalla:
Lhrlste/jompyyas igbtol*

si||l lijes annat meille Letwan ja wijnan all<*
sinun totisen Ruumis ja

hellle/ jotca nyt aicowat sijrä osallisexi tulla/'
pyhä <>enges / että ye stn mahdollisest naunyl'
sit/Uscons waywistuxexi syndein andexi saamiseji/
ja mulstutaisit iyellens sinun catkeran pijnas ja
cuolcmas olkcln/uudlitaisltsenLnton cuin t?eCaste«h ndnetowat/ jasilla waywalla aicomlsclla sinun
awullas mahdaisiralatt pnsyayydes tonfes Ufcos/
-lumalifudes/rackaudes/lujastoiwos \a:o)vtsiUU
stskarsimifts: janijnei wapalla aicomtsella ylihen
käydä/mitä l)c si)nninpäästos sinun pyhäin Laj«
wois edes ulos luwannet owat; ye caickeltt

callsa/mahdaisit wijmein sijta
suurestaKhtolllsesta Taiwasaosallisexi tnlla/Amen.

SMte luetan-Isa meidän, etc.
MVcouren jalkcn ylös luetan hvioitwt Ruumin

bantamliecn: ja wijmcin ne kl'rjolturet/cmn ttlle<
asioihln/ja lNlllhin tarrellisiju faSaarna.

stuolilda siplwaisijn asioin /ja calcki seucaldaistt klrjoi.
tuxct ptta aicanans Papin tygö tounitettaman/en.
nca uin lu!nalan palwelus alittaa. aSijt-
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Nljtte culn calckl on Saarnastuoltlla
lopetettu/weisatan vxipfitlrnt eli Werjy.
Ia cosca HENran Chtolmen vita pfoet»

tämän/ alca Pappi näin:

i£RßAolconterdän cmtfan. GM.

tlijn myös firnrn Henges mnsi;. Z^lötkat

teidän Sydämen JvmxUn tygo. SN?-

Me ylonäm meidän Svdamem. Ä#t«

tåUm Jumalala nmdan HlL3vram>O.w^
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on Hlkeus ja col)ttws.

Ottsestl ott <e coytulmen öihin

ia auwast/ igttå me aitta ja joca paicas ffy

tåmja yftffdm sinua pyhä catätxvtV

dms Jfa ijmcMinm 3umala/ caickem sinun

hywäm tecow tähden/ jg lyatengm smtähden

joitgas meille osotlt/coscamecmcktjynmntnddett
nijn

'



ntfo pahasti ukstnllet olimme/ ettei meme muuta

edes seisonut/cmn cadotus jatzancalckmen Cuo-

lema/ja el*

Maa» päällä/ wolnutmettäautta. Nyn sinä ulos

anoit sinun amocalsenpoicas/ 3*gfi«ce Cl)vl'stuxe /

cuin oli yn lumMden Luondo ynnä fiml canffas

- Suttttulw. japchapäiwittH.
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anoit häne Ihmisin tulla meidän taytem/panit

meidän syndtm hänepäällens/ia anoithänencnol*

mata tatfiå/ sijna siasa/ pfa meidän

cmckeln tzanmlckiselii Cuoleman plti.

Ia MMum han yllyewHlttt Cuolem^n/jg

Mens ylssnousi ctömAfrån/ U etz tf4»
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nans enambl cuole. tlijnmyfe caickt ne jotta

hänen päällens iyens luottamat / pttä yliye-

woittaman fynnin ja cuolelnan / ja (tantan

Miten eauttans ilancaicktjen elämän. Ia meille

manauxexi /ettemme sencaldmsta hänen yywäte-

confa coffcm vntyttaifi/mm* ama mtclcfSm pi-



Ho CAP, IV<

dälsimme \<\ mulstgisime. Näsinä Yönä jona

hän petettm/ piti yän yhden i£\)toli(mf

joja hän otti Lelwan / itfrtij mursi ja

attdoi Opetustastens ia sanoi: Ottamt ja

syokat / tämä on mmun Ruumln/ joca tei<

dän edelian ulosannetan / Se tehkat inu

nun mwtfojitm.
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Amallamuoto «tttyan myös Calkm/Wti/

ja andoi Opetuslastens ja sanot: Ottacat ja juo-

cat tästä caM/Tämä on nden Testamendm

Calcki minun weresanl/ jom tetdänja monen

tähden uloswuodatetan siindein attdexiaifoami*

ftxi/ Ntzn ufein min te sen teette/ nhin tehkät

minun mmstoxmt.
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Wtelä Lphemmln:

Otllesil on se cohwlinen/ oitän

ja autuast/ että me aina ja jocapaicas/ktz«

tam ja vllstam sinua Pyhä HILRm

caMwaldtas jf& / Hamai&inm Jumala/

ILsuxen Chnstuxen cautta meidän Hlkrmm/



joca sinä £sm jona han petettin/ otti

Leirvän/ kijttl/mursi ja andot Opetuslastens

jasanoi: Ottacat ja jyokat/ tämä on minun

Ruumin/ joca teidnn edestan utosannetan/

Se tchlatemlmm mmstHxenl.

AmslUmuoto yttl yän myös Calrm/kljttt
la

Summndaitt ja pyhapalwma. äj
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ja lmdol Opewslassens jg fanoi: Otmmt

ja juocat tästä catefr/ tämä on sen Uden 3fc(itf*

mendm CÄckt/ mmun VOwfåni/ joca teidän ja

monen tähden/ uloswuodatetan syndem an»

dexi andamlsext/ niin uttin tuin te sm teette/

n'in utyUts lmmm rnwftowti.
Syt«
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SMwetan eli weisatan Pyhä-

MMHä/Pphä/ Pyhä HERra Zu.
Zebaoth/ täydet owat tap

:
° ja Maa finnn HERra uttas:

Hofianna corkcudes! Kljtettp olcon st
culn tule HERran Nlmeen/ Hosianna
corkcudes.'

Sen jälken weisa Pappi.

Ucollcam nyt cmcki/ meldan

HBRra Chnstus <>« meitä «petta»

iwf/ nalttsanod^tt.:
m Isä
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r

Sä meidän joca olet Caiwaijg.. pyhi-

tetty olcon sinun Nimes. HHestulcon sinun

Waldacundas. Oleon sittun tahtos nifamaafa

min: tmwaG. A«na meille tÅnåpånå meidän

jHeapälwälne»Leipämla anm meille mtfoån

Wdim (mtenimnmfnm myss m<idänwelwol^
Wem
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llstewandexaname.la alä joydatamtitåfmfau-

rceft. Mutta päästä meitä payastg/ Imen.

Sltalikln kaändä hän iyens. Cansan puolchett/
japttä heidän tygöns tämän Manauxen.

ystäwät: että täsä pidetän Christu»
nautitan Leiwan ja Mhnan alla/ yanen

tottnen Runmins ja Merens/ ylsnluonttollisella
ja tutkistelemattomalla muodolla; Jumalan o-
man wtzsauden/ totuden ja caickiwaldialjuden jäl-
ken/ joca sen iye on säätänyt ja asettanut.' rnjn on
tarpellinen (nljncuin Pyhä pawali meitä opetta)
että me iyecuktn cohdastam/coettelem iyem/ fa
sijtte syömme tästä leiwästä ja juomn« tästä Hal-
kista: ja silloin me oikeinitzem coettelem/ cosca me
tnllnem meidän ncoxem ja chndim/ isomme ja ja»
nolnme wanhurjcautta/ja syndein andex, jaami»
sia/ joca meille täjä Sacramendis taritan/ja tah*

M 1 dom«
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domme edespäin meitäm parata/ lacata pois fyn*
nijtä/a elä hpwäsja hurstasa elämäjä.Sentähden
onlnyos meidän HiLßram Ilksus Chrisius vei*
nomaiststi käskenyt tämän Sacramendin hänen
mulstoxens pidettä/seon/että »ne tämäncansa mui»
stame hänen callin molemans ja werenwuoda^
tuxen: ajattelemme ja täydellisest uscomme/että se

<m meidän syndeinandexi andamiseri tapahtunut.
Sentahden/josmenyt syömme tästäLeiwästä ja
juometästä Calkista/jencaldaisell wahwalla uscol»
la naiden sanain päälle/ tthncuin me täfä
että illhristus on cuollut/ja hanett werens ulos-
wuodattttu/ metdnn syndeim täyden/ jaammO
myös totijesi meidän syttdim andext/ ja jen can<
sia wäldämme cuoteman/ joca on synnin palcka/
fa jaamme qancaicktsen e'äman CYxijtnxen canja.
Mutta jocakelwottomajt/ se on/ catumattoman
sydämen cansa/ja ilman ustota Jumalan lupauxen
päälle/syö tästä Leiwästä ja juo Cal«
kisia/ se tulewlcapaäxi ja XX)t-

ja)uol)änellens duomion/ ei eroittain
s>*£T&(Mruumista. meitä caickia arm>l«
liftst warjelcon/Ijä/ Poica japyha HeM/Amen.

Stztte
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Stjtte sano Parvi Cansalle:

HERran Rauha olcon tttdän canjzan.
Nljn myös sinun Henges canj;a.
Senjalkett dänanda £em?<fit/ kettom

ttzecungin edes namat sanat:
Mldän HHRranHEsuxen Lhnstu-

xen Ruumts/kätkekön sinun ruumis
jaSlelus tjancalcklsthen elämähän/
Siman

Sytte Calkm/sattoden:
Mtdän HLRRanUEsuM Rhn-

stuxen Wm/kätkekönsinu Ruumlsja
Stelustlan(mcklschenElämähan3<mcn.

SlUa wallllä weisa Chuori'Seuracnnan canffa
namat seurawalset Wirret.

Jumalan Larltza/joca pols o>
Matlman spnnlt/ armahda

päällem. O Jumalan
Kantza/joca pols otat mallman spw

M;, izft
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mt/armahdametdänpäällem. O Ju-
malan Karttzajoca pois otatmailman
spnlt/anna melllcrauhas jasiunau^es.

WR Puhdas Jumalan3antza/culn
puuja pljnattm/ metllc fi-*™®nå armos tarttze/ waictas sil-

loln cowanptjnatttn/ meldänsyndtm
sinä tannoit/ic&låmAn metllen anolt/
armahda meldän Mllem / O Mu!

O JEsu matoin Lalltza/cmn sur,
manala annetttn. Mettä sinä köyhlä
rawltze/ Chk wäärln päällcs can-
nctttn/ metdäntähttn sinä cuollt/
ja spnnlt nutit* pots wuoltt / Armatz-
da meidän päällem/ O JEsu!

O JEsu nuhtttoln Karttza/ cuin
tahdot armos warlsta/ meldän nyt

syN'
<
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synmsten Mllcm/Omn asum alhall
täällä/ Helwetln sinä woltti/Ia Pt-
ruld wallan pols ottt/ suomalle npl
rauha/ O IZsu!

lEjus Chrlstus Lunastajam.
Ktzttäkam HERra lumald ylhäld Taiwast/
HERRa ICsil ainoa auttajan/
Kijtet oloon lEfuxm Nimi/
lEsus Cunian Eruunun canda /

Tääll ajall autual ylistämme/
Mikä silloin taita puuttu/
Tygös HERRa lEsu Chrtste/
Minun Sielun ktlttä HERRa/
HERRa lEsuChrist/ minun wapalMan
Kehu Kielen/ muista mielen
Watitta waikiast mahdam/
lEsusta tahdon ktzttä/
O lEsu Ptznas cautta.

SM han käända itzens Canfan puolen ja sium
HHRRa olcon tetdän cansan.

S. w.
M» mpos sinun Henges can^a.



Rucoilcam.
HERraCalckttvaldlas Humala/WJjoca mettä tclt sinun 6a>
cramcndtstäs / sinua me rucot,

lcm / ettäs meltä myös sinun/pnä (aio

Uin sinun waltttuidenPlHäls cansia/
sinun liancatcklsestLunmstas jaHsß-
raudestasosalllsext teklstt meidänHEr-
Ran ZEsuM Lhnstufen sinun pot>
eas cautta/joca elä ja hallltze ynnä (P
nun ja Pyhän Hengen cansa/ phdes
Zumaludes ljancatcktsest ljancaicktse-
hen/3lmen.

Coinett.

MME ktjtäm sinua Lalcktwaldtas
MZMjancaickln en Uä / jocatämän

ja ttrweltsen Ehtoltsen/
ZEsuxenKhllstuxcn sinun poicaSeaut-

92
CAP. IV.
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ta meidän hywäxem siiättänptolet. St-
nua me rucotlcm/ lama meille Pphtä
armojasfinun muistos tåfå ntjn pttä/
että me sen oikein pmmärtä taidatsim /

mitäs meidän tähtem tehnyt olet/sa-
man sinun Potcas ZHsuxcn Khrtstu-
xen meidän HERRam eautta/ Llmen.

Toinen.

UM Katcktwaldlas i/ancatckinen
Taiwan

Zjäm/ sinä culn meille ai-
nahywydesjaLauptudesosotat/anna
meille köyhille Lapsilles arwojas/nijn
nautttafinunpyhäaSacramenttjs/et-
tä me sen Hengeltsen tawaran/jonga
he mpötänspitäwät/alati nautita sat-
simme/ jasinuaainaylistäisim jakljttät-"

n sim.
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sim/stnun PotcasUEstycn Lhnsmxen
mädän HERran cautta/ Amen.

Tomen.

Wå Slna jalo Mtstt/W/joca mettä tähän Hhtolltseen cu-
olet/mc catkefta spdämme-

stäm finua klttämme/ ettäs metlle sij-
hen pmmärrpxen jamtelen andanut o-
let: meklftäm sinun Laupluttas/ettäs
mettä Uscolla/a rackaudella walatsnut
olet/ja mettä Ruumtllasja Werelläs
rawMut/ sinun hpwpdellästäyttänyt
ja pmbärt pljnttänyt olet. O rackatn
HERra ZHsu Khnste/ ole meidän
canstam, sillä me anname mcttäm st-nun käsijs/jaluotam sinun päälles/
että me yancatcklsest sinun tpkönäsppsplsim / Slmen.

Me



Töitten.

WZM ftjtörn sinua calcklwaldtas
ettäs mettä tämän

tcrwclllstn Lahjan cautta wttwottanut
olet/ jarutollemme sinun laupluttas/
ettäs annalsit sen mcldän hpwäxcm ja
useon Itsämlfext tulla/ja että mekeste-
näm palawan rackauden pidälsim/
lEsuxen Ehnstuxen metdän HHrram
cautta/ Amen.

Nljn hän jallenskaanda iyes cattffan
vuolen ja fono.

HERm olcon teldän eanjzan.
S. W.

Nljn myös sinun Henges canjZa.
ja cunntotttacam HERra/

S. w.
Jumalan olcon kljtos ja cunnla.

N - Cu-

95
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Cmnartacat teidän sydämen Inmalan tygs/

ja ottacat siunaus.
WUERra fiunatton ttltä ja warjel-
DWcon teitä! HERm wallstacon

tcldän päällen ja olcon
teille armollinen! HERra käändäkön
caswons teidän puolchen/jaandacon
teille ijancalctisen Rauhan! NimenH-
sän/ja Pojan/ja Pyhän Hengen3
3imen.
Pro exitu weisatan/ Suo metllerauha

nyt/ettsimatnenN>er<y/jast)tte senm«
wainen Rucous-Psalmi elijocu mnu.

UMala atttta meldatt CttNlttgal/ fa

*mW Wwallal/ ja hvwa yallltus/
mi
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IMttåitm Panen allans / lewos jaßmchas

aitta elaisim/ caikes yutnalifybte / ja

clmmaltsudes/ A men.
Jos myös min tapahtu/ ettei yhtan HER-»

ran lLhtolllstlle tukmta ole/ silloin ei pidetä
tNesstta.- waan Saaman edellä/pitä amoasians
wetsattaman yxi Aamu-eli muu sHweliaslVtrst:
fenjalken Rucous/ Mpistola/ Uston lvirsi ;ja fr
tätikin O Pyhä Hengi tule nyt tänn/u- eli jocu
muu Werft/ Pyhän Hengeniawusta. Mutta saar-
nan jalken/pitä weisattaman jenpåiwåtflpååUc
asttettuMwanZeliuminwirsi/ja pååutm
siunauxella.

U % Lhto
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iB)to Saarnan ruwetan sljhen palwckn jg

CcjCtifn joweltalla wtrrella: fijtu welsatan yxi
werft pyhän Hengen awusia Jumalan Sanan
tutkistelemlseen. Saarna pidetan Sunnuntal-
eli Juhla ILplstolajta/ell myös cosca luhlapm-
wå langeSunnundai palwan päälle/nun Sun»
nuntaisest paaston aicana
Chrisiuxenpljnan Hlstoriasta/ joca maallasllloin
perjandainasaarnatan. Saarna paatetan rucou'
xllla:Taupiaslumala:c.Nyn myös silla lyhemallä
Rucouxen muodolla/ jaifhtorucounlla/ltemlsä
«neidanjc. Saarnan jälken welsatan Hhto Witfi/
ja paatos tapahtu rucouxella ja fiunauxella 2fls

tatin edes.

Saarnani Tertit/ cosca Hoffratin.' Lagmannin»
Naastuwan jaKarajan oikeuteen istutan:

C,rod. 2;.v. 8. Lev. r?. v. 15/17. Deut. u v. 16/17.
Cap. ,7. v. 1% (Zap. 27. v. 19- 2. Chron. ,9. v, 6/ 7.

v.!/;/4/s. Psalm. 106. Csa. l. v. i/.ler.
12. v. 3. Zach. 8. v. 16/17, Syr. 16.V.14. Cap. 20. v.;.
4/5- Cap. n. t).s. Cap. ;i. v. 13. Matth. 5. v. 10.
Cap. 7. v'./12. Ia mutta sencaldaisin.

cap.
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CAP, V.
z3umga nijden canffapim tch--

tämän/ jotca itzens Ziwlossästppn
tahtomat anda.

Gnsist/ nljnculn tapa aina on ollut/
pitä co Ime Smmundaita jariestansSaarnastuO'
lista cuulutettaman/ että stncaldatstt P.'rsonat/ aicowat
PyhänColmmatsilden mmeen/andaltzens Awiostassyym

ja costa st on tebty/ja he tulewat Klrckoon/Iu»
malan Seuracunnan eteen/ on tarpellmen et-

ta Pappi plta manauxen Oettnm tygöns/
talla stwrawaisella tawalla.

MMAckatpstäwätN.N.la myös 37.
WM?t.tttdätt pttä täsä wtjustl tuta*
**®*mdn/rtt4 Jumala ttze on Awlos-
käffpn säättänpt/ja on panutMchcn
Walmon pääxi/että hänen pltä oleman
sen efimtthen/hallltzeman händä pao
haxens Humalan pelwos, ja myös
varastaman händä/ mjncumshnstus

Sen-
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cuolcmaan hänen edestänsä. Ia Mv
hen tule sen tietä ja ajatella / että walc-
ka hän on pandu Walmolle Estmtehe-
ftv e; ole hänelle cuitcngan sallttu/että
hänen pträ pahasti sen cansa mene-
Män/oman pahan mlelcnsä jälken/
nlfncmn(stn pahembt) nyt usein näh-
dän ja mullan/ mutta pttä händä
castaman ja cunnias pltamän/ usein
hänen heickouttans kärfimän/ jaan-
daman/ (nijncutnP. Pietarisano:)
Watmolliscl astialle/cnijncuinhetcom-
malle:) hänen Lunniansa. Ia ntjn-
cmn Mies on lahjoitettu suuremmalla
Wijsaudellaja wahwemalla kuonolla
cutnWatmoi nijn pitä hänen myös
käyttämän jencaldaisen.lumalanLah
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janhanelleawuxt/jaelsortamlsefl.Hä-
nm pltä ltzens sitä wastan nljn laltta-
man/mjncmn sitä/ jocapttä saaman
phdencaldalsen penmtsen/ Jumalan
Waldacunnas/ hänen cansians: St-
lHKhnstus on ntjn calltst Walmon o>
stanut culn Mehen / ja on Watmo
nljn hpwlnKhnstuxcn jciscn cut»Wles.
»jnculn Mtes on Malmön pää/
ntjn myös Lhrlstus on Wlchen päa/
stntähdcn pttä hänen sen cansza Zuma-
lan pclwos elämän.

Samallamuoto pttä myös Wal-
mon cuuleman Mlestäns/racastaman
händä/paänansjaefimtehcnänspttck
män/ajatellen/että hän miehen apu-
laistxi luotu on/ el hänen pldä pyytä-
män hallita hänen plltzens. Sillä

O Walmo
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Walmo on luotu Wtthen tähden/ ja
cl Mes Walmon tähden. Hänen pt-
tä ottaman esieuwan pphlstäWalmol-
sta/ jotta wanhas Testamendls olit/
nljnemn Saara / joea Mletzens A-
brahamln cutzui Mcrraxt. Hänen pt-
tä catkett nijn hänens käyttämän/
ettii hän Mehellcns kelpats/jolle hän
on apulalstxi annettu / walmo on
Michen eunnla sano P. Pawalt/ ja
sentahdenpltä hänen ttzens laittaman
sen jälkcn/ ja ajatteleman/ettähän on
Wlehen haldun annettu, pääldätste-
in/ Mehen ja Matmon pltä keste-
näns tolnen totstans racastaman/ ja
wlelä mamin cumHsä ja Zlltlä. Stl-
lä Raamattu sano/ että Mehen pltä
plönandaman Zsäns ja Ätttns/ ja

Vo<\U
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Wmmoons sidottu olemä.Pltä hcldan
myös scn tzpwln ajatteleman/ctta hc fu>
hm Säätyyn tdzens andawat/josaZu-
mala Mchen ja Walmon onnljnph-
teen sowittanut/ettet pxlkänlhmmen
taldantjtä erolttaGt ptdä mpösDle-
hen cpällcmän/ että nljnculn Jumala
annot Adamille Twan Walmoxl/
ntjn myös hän jocatdzelle Wtthelle
anda Watmons/ ja joeatdzelle Wal-
molle MtehenS. Mentähden on tarpel-
llnen/cttä he molemtn puoltn xuccilo
watHumalaldasencaldatstasuollsota/
jonga canj;a he eläisit soMnnos/rac-
kaudcs ja Jumalan pclwos. Rtjn et-
tä hctdän Awloffäffpns Jumalns ai
jctatsin/ ja Jumalan mielenjälkcn/ja
et jongun haureuden jalken/clkä f Hirn'*

O 2 sttt
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sen mlelen jälken/ntjn heidän Nwtos-
kassyns pltä oleman onnellnen/ ja
autualtnen/jonga me myös crncfi ph-
ttlststt talle pancunnalle spdämcstäm
totwotam/Nmen.

Sijtte kpsiFän Pappi heidän molembaintahtoansnam sanoden/ ensist Miehelle.
ttlinå kysyn fimtoa n. pyhän Colmumlsu.

Den Nimeen/ ja Jumalan Seuracunnan lasna oU
Us) m sinä tahdot otta tämän Ihmlsttt n. n>
Awiowaimoxes/ ja racasta handä myötä /a w&
stoinkäymlftss

wastaus. Tahdo».
Sitalikin kysy han Morsiamelda samalla muoto.
minä kysyn sinulda N. pyhän ColmittalludenNimeen /ja Jumalan Seuracunnan läsnä olles/

jos sinä tahdot otta tämän Miehen N.N.Awio.
miehexes/ ja mcasta händä myötä ja wastoin
käymijes r

Masiaus. Tahdon.
.Cosca se on tehty/ sanocan Pappi:

WfZumala/ joca mlehen/a Wai-tm*m mou
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mon fitå toaxttn luonut olet / että
heidän pitä oleman pxl Liha ja Veri/
caswaman finun siunauxcs jälken/
cnänemän ja maata täyttämän. An-
na näille sinun palweltollles armoja/
että he finun pyhän tahtos ja säätps
jällen/ ntjn mahdaifit yhteen tulla/
että st olis sinulle pltstyxcxt ja cunnia-
xi/ ja heille hpödytyM ja hpwäxt/ja
ijancaicktsext autudexi. Sinunrackan
Poicas lEsuxen ilhrtstuxen meidän
HHRram cautta/ Amen.

Shltte otta Pappi Sormuxen ja sano:
Rucoilcam.

mgZumalaHsaKaicktwaldtas/joca
käsittämättömäsi

caickt eappalet luout olet/et-
tä ne jhmtsen hpwäxi oleman pltä/me
rucollem sinua/ettäs armollisesi lähe-

O 3 talsit
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tälsit tälle Pl,callc6/joca iåmån<Sot>
muxcn Nwtoffäskpns mcrktxl canda-
man pttä/ sinun pyhän siunauxcs/ct'
tå hän nuputoina cläts sijnä pphäs
Saädps/johongas hänen
let/ Smun polcas UHsuxenLhnstu-
xen mcldän HERram cautta/3mcn.

Senjälken otta Ylkä Sormuxen ja sano
Morsiamelle.

mitta N. otan sinun tl. nyt minun Iwiowal-
moreni/racastareni sinua myötä ja wastomkay.
mises/ja yhdext merkixt annan minä sinulle tä-
män Sormuxen.

Morsian wasta.
Minä N. otan sinun N- nyt minun 2lwiomw

hereni/ racastaxeni sinua myötä jarvastoin käymi-
fts/ ja yydexi merkixi Htan minä sinulda tämän
Sonnuxen.
Sutte pane Ylkä Sormuxen Morsiamen wa-
ftmbaan Kaatecn / ensist ensimlttseen Sormeen/ nljn

pisinMhan/ )a sijtte sijhen jocasitallkinon/jasij»
hen Sormus jaa / ja pannejasano Pappi näin.
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Nlmcm Hsän/ ja Pojan / ja Pp,
hän Hengen/ 3lmen.

Stztte Pappi sano:
lLttanyt namat personat jotca tasa edes owatf

toinen toistans arpioxens'pyytawat / ja jen tasa
julklsest Inmalan ja ChnMijen! Seuracunnan
edes/ ntzncuin todijtajan wrjmelsna pälwana/
tunnnstawat/ja senpaalle Hll)la-Sormus annet-
tu on/ ftntayden minä/ mjitcuw CPrlstuxen
palwelia/ tclman päälle yeitä awioskafkytt Saa.
tyyn ja lijttoon/ yhteen annan/ Nimeen lian/ja
Pojan/ja Pphan Hengen/ Amen.

Senjalken luetan:
DWSä meidän jocaolettatwalsa.Pp>

olcon sinun Ntmes. Lä-
sinun Waldacundas.

Olcon sinun tahtos ntjn maasa cum
talwaifa. Anna mellle tänapätwän
meldän jocapalwatnen Leipam. Ha
anna mellle metdän syndtm andexl'/
nljnculn mekln meldän welwoltstem

andexl
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andextanname. Ha älä johdata mel-
tå ktusauxeen. Muttapäästä mettci pa-
hasta. Slllä sinun on Waldacunda/
ja wotma/ ia cunnla/ ljancalcklscst/
3lmen.

Taas sano Pappi.
Teitä caickia hywatCYrlstityt Ihmiset/ jotta

tasa Otetta/ otan minä todistayxl mitä tasa tel?>
ty on/ manaten teitä/ että te tata muistaisttta.

Pappi sano edespäin:
Cunlcam sitä p. Mvangeliuml jonga pyhä

Mattheus kirjOltta 19. Lugus.
aitan tulit Phanseuxet

tpgö/ja sanoit hänelle:
Meserttä WmmostanS

calcklnatstn sppn tähden i nljn hän wa-
stats jasanot hetlle:Ettäko te ole lukenet/
jocaalusta Hhmlsen tat/ Mehexlja
Watmoxlhänhetdän tekttja sanonsewtähden pttä ZhMljen plönandaman

Isans
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Isäns ia Mlns/ ia Waimons sidot-
tu oleman / ja ne caxl tulewat
phdext llhaxt / ntjn ct he ole enä caxt
waan W Llha. Wtta sijs Huma-

la el pldä Ihmisen fitå
erolttaman.Nljnsanolthehänelle:ml-
%i Moses kaffl anda Erokirjan ja hpl-
jätä hänen. Sanot hän hcllle: Ztv
dän sydämen cowuden tähden/ sallci
Moses ertttä tcttä teldän Wmmon:
waan el alusta nljn ollut. Wutta mv
nä sanon tellle:Ouca lkänäns hylkä
Walmons muutoin culn huoruden tåfy
den/ja nal tolsen i hän teke huottn/ja
joca sen hyljätyn otta/tzän teke huorln.

Ja sano Pappi heille.-
Uscocat nämåt HlLßran Christnxen sanat ja

Hlcat rvahwat sen paalle/etta Imnala meidän
racas taiwalinen Ijam/ on Uita ydtensowlrta'
«Nt tåbw pyYan Awloskästyn Saanyn. Ja stn-

P täyden
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tähden ottacät Worell ja kärsimlsell wastan/mi.tä täja pyhas Saadysteldan paallentaltatulla/
nqncmn Jumalan kädestä/ joca teitä on yyten
sowtttanut.

Senjalken sano Pappi.
WLRra olcon teldän cancan/ja

kätkekön teldan sisälletä uloskäpml-sen nytja tjancalcklsest / Amen.
Cosca he Marin eteen tulewat/ ja sijtte cuin Saarna

ja HCrran Chtolinen on pidetty/ sano Pappi.
UMAbrahamin Inmala/Isachln lumala/jaJa-

lumala/wUHdata pyyäHenges/nai-
den palwelials Svdämchm/ja tayta heitä

caickmalsella hengelltsella siunauxella/etta
eläisit Arviostaskysans/ johonga he owat nyt
lyens andaneet/ ettei he jHllam saastaisndella si.
vua wlh«itals/jHcaAwl'oskastyn säätänyt olet.
Mutta paremin/ nnncuin Awlofkafky on caikllle
cunniallmen jahywa/ että he myös mahdaisit fi>
na cunnialijest ja hywast ela/ sinulle cunmaxl ja

jdzellens tzancaictistxl autudexi/ y&
suxenChristuxen meidän cautta/2lmen.

Cosca heWaattenalla owa:/ sano pappi.
Rucoilcam.

%j|2 HERra Zumala cadzo armol-
DMllsest meidän mcouxem puolen/
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ja ole Nwtoskcksfyn apu ja turwa/ja et-
tås sen olet ZHMlsen lifåmi\o säätä-
nyt/ nijn warjelenptse/jongas ttze ph-
tensowlttanut oku ZHsuxenKhnstu-
xen mttdän Hsßram cautta/ joca
elä ja hallltze/finun japphän Hengen
canj?a ljancatcktsest/ 3lmen.
Senjälkenwttsa Pappi seurawalstt sanat/ntzden Nuor-

ten cansia / culn tapa on Morsiamen siunaures.
HHRra olcon tttdcin canjzan!

Seuracunda rvasta:
Nljn myös sinun Hengescanjza!

Vötkä teldän sydämenlumalan tpgö.
Seuracunda wasta.

Me ylönnam meldän Spdämem.
Kljttäkäm Uumalata meldänHErram.

Seuracunda wasta.
Se on oikeus ja cohtuus.

on se cohtullncn/ olketn
ja autuast/ että me alna ja p'
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capaicas/ kijtäm (inua pyhä HER-
ta/ caicktwaldias Uä/tjancalcktnen
Jumala/ joca sinun wolmasas caukt
Lappalct tyhjästä luonut olet: Slnä
joca myöscosca catckt Cappalct luodut
olit/ loit ntjden MHRraxt/
Ia sanott/ ettet Wtchcn ollut pflnäns
hpwä olla: stntahden finä Uit hänelle
Watmon awuxt phdest Luusta/ jon-
gas otit hänen Kpljcstans. Ia annolt
sen cansattetä/että ntjncum Watmon
alcu o!t Mehestä; nljn heidän pttä
myös aina yhdes oleman. O Juma^
la/joca tahdoit Nwtoskäfkpllä merki-
tä sen suuren salaisuden: Että nijm
cmnMes jaWalmo yhteenLihan tn*
lewat/ nijn on myös ilhrlstus pxi pp-
hän Seuracundanscanfza:Oluma'

ia/
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la / joca Mtehen ja Walmon olet phten
sowtttanut: ja andanut hcllle sencal-
datscn fiunauxen/ ettct3idammsyndt/
eckä Noen Wcdewpaisumus kattanut
sitä cadotta. Nljn catzo npt laupiasti
näiden puoleen/ jotta ltzens Awwstä-
stpn säätyyn andanct owat:la pyytä-
wät fmuldawarjclda. Anna armosO
Jumala / että he täyteläisin rackau-
della ja rauhalla: ja olisit ustolllstt ja
puhtat: Ha annalstt itzens SlMoffå*
sfpyn Lhttstuxen mtelcn jälken: jaettä
he mahdatsit clämcisans seurata sinun
pyhä tahtoos. Alä sallt perkelcn heb
dan mitan tehdä/mutta että
he mahdmstt waZwana pysyä sinun
pyhtsä kästplsäs.Nnna armojas/cttä
he Awloffäffyfäns sshnsttlltsest yhdcs

p; eläl
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eläisit: Ua caicki luwattomat secano-
xet wältälsit:Uapetttciisit helckoudens
siwepdellcl ja cunnlalla. Anna heidän
olla hedelmalllset/ siktöis ja Lapfisa:
Ua että he mahdatstt oiktan ikähän tul-
la. Että he näkisitLastensa Lapset /col>
manden janeljändenpolween: Fa sijtte
tämän elämänjälken tulisit ijanwtv
kisen tlohon.Tämän luke Pappi.

Meidän HlLßran Christuxett fi*
nuttpoicas mutta/ jocaelä ja hallitze / vnnä sinun
iapyhän Hengen canffa ljancaicklsest/ Imen.
Lesti- Morsianden yliyeza nhtden joillaei «le toi-

wo Ruumin Hedelmast/ ei weisata Morsian»Mesiua/waan luetan seurawainenßucous.
Rucoilcam.

UM Caickiwaldias tzancaickinen Jumala/ jota
sanoit Mleyest/ cojcas hänen ensist loit/ettei

ollutyrinänshywä olla/ ja jentahden
loit myös watmon hänelle apulaisexi/ja nhn hei-
ta yhtensowitit/ että ne caxi piti oleman yxi Liha/
me rucoilem sinua ra<as teitvalmm 3ftf/ ettäs

P;«
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pyhällä Hengelläs nämät sinun palweltas täytät-
sit/jotcas Awloskäfkvn lyttohon yt>tcnsfowitta>
nur olet/ että he sen «lkem ja nuhtetomajt pitä

anna sinunsiunauxes Yeldanpäal-
lens/ ja war/ele heitä O laupias Ijä/calkest per-
kelen haucutoxest/ ntzncuin sinä Mngelis cautta
palweliasiloblan warjelit/ettei hewletelläis jongu
nettan ja haurellistuhi.non cautta /waan mahdai-
sit «lkias ustos ia yhteisis rackaudes ela/hy«
wåån ikähän alii/ sinulle ktjtoxexl ja cunnlaxl /
sinun ainocaljen Poicas Christuxen
meidän HiLßram cautta/joca elä ja hallitze/ynnä
sinun jet sen pyhän Hengen canffa/ uancaickise-
hen/ Amen.
Taas kaclnda Pappi itzens Altann pain/ ja päattlj

Jumalan palweluxen.
Cojca Mkä jaMorsian tulewat Morsiamen huo»

nesen/ nljn weisatan näistä Wirsistä toinen.

{£9* l Ule Pyhä HengiLuo/a /;Ia kylmäin sndänden
suoja/Täytä ne Rinnat Armollas / Culn sinä

sinun woiniallas.
SinaoletLohduttaja/Iarunsassahjam andaja/Si-
nä cowatßinnat pehmität) Tulellja woitellheitlam--
mität.

Sinä olet Isän sormt/ Ia Colminaisuden solmi/
Sinä walistat sokiat Mielet/ Ia woitelet tyhmät
Kielet. Pm»
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Ymmärrys sinä meille laina/Rackaus chdämM pai-
na/ Lihan heickous pois estä/ Caickestpahudest meitä
päästä.

Wiholinen carcot cauwas/Suo meidän olla myös
rauhasi Aut että me ntzn eläisim/ Että mewaarat
wäldäistln.

Isä meidän tuta anna/ Ia Pojan päall turwam
panna/Smusa myös ktzm rippu/loca heistä ulos
lhlcut.

Isanolcon aina Kytos/ Pojan cunniasamas lijtos/
Cuin Pyhän Hengen mnll anda/ Ia Taiwast Safr
joi meill canda.

psalm.cxxviii.
fppUttrns st cnm pelkliHEßra Ia hänen Käskyus
MDaina seura/ Kätes työ sinun elättä/Ia onnen

tygös widätta.
Emänd on sinull ustollinen / Cuin wtzna-Puun 0-

xa hedelmällinen/Lapsts cuin Oliupuun wesat/ Pöy-
täs ymbärill stlsowat.

Catzos/cuin st mies siunatan/Ia caikell hywäll
lahjoitetan/Cuin HERra pclkäpi aina/ Hänen sa-nans nndans myös paina.

Mlnä sanon sinull totutta - Sionist lumlll sinua
lohdutta/ Anda sinun nähdä tlopäiwml/ Jerusalemin
myös hywin käywan

myös sinun Silmäs/ Ett Lapset sinullllsandywät ilmels/ lotca rauhas sitt fmwt elää/ I.sraelin cans Maan päällä. Costa
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Coscn Mä ja Morsian owat polwillens langennct/ \a
Psalmi loppunut/ ngn Pappi luke seura-waistt Rucouxet.
Kaicklwaldlas ljancaicktnenZu-
hnala/ anna fmtrn smnauxes tul-
la tämän Morsiamen Huonen

plltze/ että calckt jotca tåfå owat/ xaw
has ollsit/finun nneldas noudalsit/ja
sinun rackaudesas clälsit / UEsuxcn
LhnstMn meldän HERram cautta/
3imen.

Edespäin sano Pappi.
Umala (alckjwaldtas siuuatcon
tctdän Ruumtn/ ja tndän Sle-

andaconsiunauxcns tulla
teidän päallen/ nftnculn hän siunals
Zlbrahamln/Usachm ja lacoblnUw
malan Käsi warjelcon tätä/ ja lähct-
täkön pyhän Hngcltns/jocatcttä war-

Q jele
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jcle/ täitUna ttibån cltnatcanan/ ZsH
Humala / ja potca/ jaPyhä Hcngl an,
dacon siunauxcns tulla ttldän pååU
lm/ 3imen.

Sijtte Weistttan.
cmn calcki lot/ Duuri cumu'a,rcns/M'e-

h.m myöstin edes toi/ Ia turwa»
xens. Hän U\li heit yhdes pysy / Euin Weren ja

Lihan/ Suosios tomen toistans kysy/Carttam tora ia
wcha/ Ktjtos Jumalan.

Jumal myös sanoi Miehest: Ei taida han yxin ol«
la/ Otti sijs Luun sen Kyljest/ long Wailnox annoi
tulla/ hywast sitt siuuais heitä/Sanot sanall tällä: Te
mahdat nyt enända teitän/ Ia caswa Maan paallä/
Ktztos Jumalan.

Mies sijs pojes luopucan/Isast ja Mistans/wai.
mohons wahwast suostucon/ Se on hänen lähimmät*
sens/ Cowutta ja pehmeyt/ He kcskenäns kärsitän/
Mitä Jumal on wahwax tehnyt/ alkön cucan sarke-
kö/ Ktjtos Imnalan.

Rucoilcam caikest sydämesi/ Tämän paricunan puo-
lest/Ett Jumal heit pääsiäis Hädäst/Ia pirun pahasi
juonesi/ heitä myös alati auttais/ Tölsäns ja menot-
siuls/ Wijmein sitt taiwasen saattais/ lEsttxen Chri»
stuxen cans/ Ktjtos Jumalan.

Stztte
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Stztte %a\>pi pååttå*
fiunatcon ja warjelcontcl-

waltstacon Kaswons
tcldän pciällen/ ja olcon tellle armol-
llnen/ HErra käändäkönilaswonsttt-
dän puolchcn/ ja andacon tcllle ljan-
cmcklscn Rauhan/Nlmeen Mn/ ja
Pojan/japphänHcngm/Amcn.

VI.
Walmoln Klrckoon ottannscst.

Taina rucous plta luettaman costa Awio-
Watmo Lapsen jalkenKlrckoon otetan.

JMLattklwaldtas ljancalcklncn %wsen siunauxen assottjh»
mtsen plttze/coscas hänen luonut olit/
että hänen pldäls llsändpman ja end<
ncmänSmä joca myös saman fiuna-
uxcs jällen olet tämän sinun xijcas he-

Ö* del-
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dclmallzWsaattanul/catzoarmolllsest
hänen paallens/ja nljncum sinä oltt
hänen hedelmälltseft ruumlltscn siw
nauxen cautta saattanut/nftn anna
hänen myös hcdelmälllsen olla hew
gclltses fiunauxes/ että hän aina W
sannpts sinun tundemtsesas / ta st-
nun pyhäin käffpts jälken alna eläts/
ZEsufen Mlstuxen meidän HER'
ram cautta/Amen.

Sijtte rupe Pappi hänen Kateens/sanoden:
HERra kätkekön sinun

nuses/ ja uloskäpmW nyt ja yan-
calMsest, Amen.

CumgaWaimo/joca Kihlauren ajalla ennen Wihkimi.sta on Lapsen sijttänyt/ pttli Klrckon
otettaman.

ljancalcklnen Iw
jocaoletNwlosfäskpnHEr'
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ra/ja ldzesen asettanut/taZdot mpös/
että st cunnialtsest ja puhtast calckcln
Ihmtsten stas pldettäman pitåt&ap
armolltsest tämän Vaimonpuoleen/
joea on ajattomalla secannMlla erhet-
tpnpt/ja sinun/joca puhtauden
ra olet/sen cansiawthotttanut/jaSeu-
racundas pahendanut: Anna hänelle
tämä spndt andext/ ja lama hänelle
armos/cttä hanmna sinun tunnofts
cajwats/japphatn jäl-
ken eläls/ZEsuxenKhttstuxen metdän
HERram cautta/Amen.

HCRra kätkekön sinun stsäll ja w
loskäpmises nyt ja ljancalcktsest^lmen.

Culnga Äiti / foca Lapsens tucahuttanut on/
pitä Kirckoon otettaman.

UM EaiMwaldlas Jumala/racas Zaixvalinm
tämäköyhä WMmo on sijyell snu-
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un ftmuw/ ahdistunen ja mnrhejeen joutuma/
ettck hän epähuomiosta/ crnteitcjm wastom toiwH
oman Lapsens on tucahuttanut / ja nyt sen yliye
jydamestans sure/ että hänen Lapsens on sillä
taxcaila pois tullut zftntahden rucotlemme sinua
racas Talwalmen 3fä/ ettes/ sumen armosja
lanpwdes tähden talle murheltstlle Malmölle sitä
syndlä tygo lukts / waan armolistst andexi andai,
sit/ että hän ricoxens sydämesi catw itke/ia lupa/
että hän tästälähin Jumalan armon cautta pa>
remman waann pitä tahto. Osota sijs hauelle
sinun pitkamielijydes ja laupiudes/ että hän si,
nua pvhydes ja totifts parannmes/ caickena elin-
ateanans palwelis/ sinun Poicas meidän Hlkß-
ram ja wapahtajam Ilksuxen Christuxen cautta/
2llnen.
Tällä tawalla M ntjden Up
tämän /jotta rickowar salawuoteudella ja huoru»
dclla/ ntzn Miehen cmn Waimongin; niin myös mm-

den jotcu cauhiolta chndelä tehnet jaKlrcon rnn-
gNlstoxeeN duoMltUt owat/ mutatij mutandis,

cojca hesijäll otetan Jumalan Seura»
cunnan yhteyteen.

Hnsist/cosca pmmHrretänettä hän
catu jatahto parata häuens/pitä hän asetettaman
Kirkordmngiu jälken rangaistus sialle/ ja sittePuoli-päi-
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pälwän Jumalan palweluxcn lopulla Sunnundalna/
cutzuttamau cdes keskelle Kirkon Permondo/ja Seura-
cunnanlasna olles/ hauen cansians tehtäman talla ta»
wallaicum nyt seurcu

Cdrijiltyt/te tiedätte että tämä eteen-
WHisetettlt jhminef)erkelenyllytyxen jahaucuto-

mitta/ \a hänen oman turmellun luon-
dons harjoltuxestn/llytä manauxiawastan/cum h<v
nen jameidnn caickein tuleottalumnlansanast/on
langenut jalawnoteen jasastalsuteen/jaluwatto-
man ftcanoxen tantta siittänyt ja synnyttänyt La-
psen/ia sen canfa rvtholttanut Jumalan/ia båiwt
pyhän Seuracundans plahenoanut/ jaolis jen-
tähden ansainnut/ että hän 'Jmnalalba ja hauen
Geuracunnaldans pidäis ulos lyostämän ja pois
hyljättäman.

Mutta että hän on andanut yinmärtä/ että
hän tästedes hänen elämäns parata tahto/ja jen-
caldaista jyndiäwälta/mahda!nhändä sencanffa
coetella/ sillä toiwolla/ että han paranuxen teke/
mutta jos hän tämän erän jälken/ sencaldalstn
fymn canffa iyens jällens saastutta/ntzn täyty sijtte
ajallans tehdä hänen caffans/stn woiman jäljen
euinChristus (Macth.isO HänenSeuracunnallens/
catumattomia syndisiä wastanon andanut.Mur-
ta hänelle muistoxt/cartamlsexi ja manauxexi oran

minä
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minä teitä caickia todlstajaxi/ sijyen mitä hän nyt
täsä tunnusta.

SitaMn kysi) Rippi Isa hanelda.
Tunnusiacos/ että ftitä (inm\ haureudes /a sala.

wuoteudes siinnilla/ olet Jumalansuurest tviyHlt'
tanut 5 2Baftnu& Tunnustan.

Cadutcos sitä sydämestas?
Wastaus. Cadun.

Ustotcos/ että se Laupias Jumala Chnstuxett
tähden tal)tc> stn sinulle andexi andal

Wastaus. Uscon-
Rucoiletcos että Imnalan Seuracunda/jon-

gas wiyoitanut ja pahendanut olet/ andais si-
nulle Chnsiuxen tähden stn andexis

Wastaus Rucollen.
Lupatcos ettäs tästedes tahdot/ caikell al)ke.

rudella sencaldaista syndiä carta/ja parata sinun
elamäs/ racasta lu;nalata / nuelelläs cuulla luma»
lan sana/mcoilla lumalaldapyhän Hengen apua
ja hallitussa/Perkelen/Maitman) jasinun pahan
Lihas coetellyjtä ja kiusausta wastans

Wastaus. Mmä lupan.
Jumala caickiwaldias sinua sijhenauttacon/Amett.

Rucoilcain.
Lalcktwaldlas tjancaickmenJu-
mala/ että perkele nsm on saa-

nut
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nut wallan tämän Hhmtsen cans-sa / että hän on langenut nijn fuw
tm spndtjn /ja hän nyt finun armos
cautta tunde ja catu spndläns/ja ano
Khrlstuxen tähden andext. Ntjn me p
nua rucollem/ O HHRra/ ettet sinä
händä pots hpltäls/mjncum hän an-
salnnut on/ mutta ottatfit händä ar-
mots/sen saman sinun rackan Pot-
cas IZsuxen Khnstuxen tähden / si-
nun suuren ja määrättömän lawpiw
des cautta. Ha anna hänelle Ppha
Hengl/ joca wattutta hänen spdäme-
säns jaelcimäsäns olkmn paraNuxen/
plöswalmse ja hallitze händä/ että
hän tästedes wäldäts tatitta spndtä/
cawahdals suruttomutta ja Ipnin tila/
sotts Perkelettä / hänen oma paha Sv

R yans
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Hans tämän Wallman yllytystä japa-
ha estmercklä wastan/ja ne plltze wot-
tats/jantjn elatspyhpdes finuedescis/
calckena eltnalcanans/ ja fijtte ynnä
calcketn mcldancanstam tjanealcklsestt
tults sinun lapstxes/japmlllsexes/sensaman sinun polcas lEsuxcn shrlstu-xen metdän HERram cautta/Blmm.

Stzttesano Rippi Isa hänelle synnin päästön
näillä sanoilla.

Ztå sinä täsa Humalan za hä-mmmn pyhän Seumcundans edes
julktsest olet tunnustanut syndls/ ja
luwannut otktan catumuxen japaran-
nuxen. Sentähden minä myös Hu-
malan jameidän HERran JHsuxen
Lhrtstuxen käskyn lälken/ joca sano/
Holllete synmtandext mjlle
ne andcxtannetan/ annanstnunsyn,
dls andext/ ja sanon smulle Zumalan

annolt



VOaim&n Rirckoon Httamijest. Ix7
127

armon ja pstäwyden / Ntmeen Hsän/
jaPojan/ ja Pyhän Hengen/ Amen.

Mene rauhan/ ja älä stllm tästedes
spndlä tee / fijhen Uumala pyhän
Hengens 3lrmon sinulle andacon/
Amen.

Sen/älken waroi Pappi Cansa sturawaistl-
la tawalla.

j|iffiCt£tämä Iyminen on syndms tunnusta-
ja catunut/ ia on nyt julklsest ripitetty;

Sentahden ei mahda yntän «Ua ntzn ajat«
telematoin/ että Yan soima sitä catuwaista spn»
distä / että Yän on Rircon rangaistuxen ulossei'
sonut/ja nijn Jumalan edes iyens noyryttanyt:
teke jocu sen/ hänen pitä anfaitun curituxen ja
rangaistuxen saaman.

Muotoparammxeen cuulutta^
JumalanSeuracunnalle on kylla tiet*

/ cuinqa suuren firnrnii ja pahennu.
yn catumatoin sundmm cauwan aica

hänen Ehrisiittomäu menons lcautta tasa tehnyt
on. Ia että hän ratkot manauxen/ culn Saarna-
Wlrca on monda kerta jata ja julkisesti Ilunalan
pyhästä sanasthänelle tehnyt/ylsneayonur j*p$

£v 2 iän-
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jännyt. Sen jyyn tähden täyty mmun nyt eit-
slmälsen stHtsen/ colmannen) kerran/ Jumalan ja
minun wlrcani puolesta todella tteuwoa danda/
että han wlela/ cosca aica on/ iyens kaända ja
catu ftdamesians sitä cauhiata syndia/ nayttain
Jumalan pyhälle Sanalle ja Saarnawlralle sen
cuullalsuden ja kunnian / cuin hän welcapää on/
me toiwotam ja jydamesiäm rucollem'/ että lu-
mala tahdois hänelle lainata armon totisten
käandymileen Christuxett tähden/ Amen!

VII.
Luinga pitä tchtämanKai--
rasten ja ntjden jotca heldän

syndeins ja uscons heickouden tähden
ahdistetut owat.

Costa Pappi tule Sairan tygö/ pitä hänen ensist fot>
duttalnan hlindä tällä tawalla/ taicka

muulla tamcaldaistlla.
Weljm (Sisaren) että Jumala on si-DlWnun jairaxi tehnyt/ nyn ala mitan sijtä epäile/

se on tapahtunet sinun hywäxes. Sillä
hän on sinun racas Isäs / tietä myös kyllä

hywästi sinun tarpees. Sentahden anna sinus hänen
käsi.
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käsi/ns/ ole hänelle cuuliamen/ jakarsi tata kipua kar-
siwallisesti/ utjncuin hänen Isällistä Widzansa:la r>ta handa sen edestä että hän tahto anda tämän curitu»
xen tundelnisen sinun parhaxes/ ja ei salli ruumista li-
halliseu himons jalken ela/ josta Sieto sijtte tulis cado.
tetuxi.

Tasta sinä myös kyllä mahdat ymmarta/ cuinga
surkia ja wiheljainen elama on täsä Mailmasa/silltinyn «ne ricoin lneidan Taiwallisen Istun mielen/mei-
dän allnomaisilla synneillam/ että hän Ijalliststä lau-
ptudesta waadltan toisinans paneman meidän päällen:
sencaldaista sairautta ja kipua/ cuin sinä nyt karsit/
ettet Sielu tulis cadotetuxt. Niin myös Perkele aina/
Pötä ja Pätwä/ nynculn yri kiljuwa Jalopeura/ käy
sen jalken/että hän meitä cadotais/ ntzn ettm me co»scan ole hänestä cuin me täällä
eläul. Seutähden mahdamme sangen ilelta/ että me
tääldä toiseen elämään pian paäsisim/ cusa emlne nflfor
meidän laupian ja hywän Isckm mieldä rico/ ja \w*
paat oltsim Perkelen cawaluxista ja petoxilta. Sen»
tähden hywä Weljm (Sisaren) anna sinus Jumalan
halduun/ja anna hänen tehdä sinun cansas/ hänen
pyhän tahtons jälkcn/hän kyllä tietä sinun aicas/cosm
sinun on fowelias eritä tästä elälnäftä.

Sytte neuwocan Pappi sairasta:
Ensistettä hän sopi nijdencansta/ joita wastan hä*

nella jotakin on/ja rucoilehelldä andexi/joiden mielen
R \ hätt
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hän rlckonut on / jos. hän muutoin tahto lu,nalan
ystawyttä.

Sijtte mahta hän toimelliscstl kysyä häneldä/ hänen
omastatunnostans/jos stwaiwa bändä/jaopettahäN'
dä/ cumga hauen pltä luottaman Jumalan Armon
päälle lEsuren Christuxen cautta. Sen hän tchkckn
tällä tawalla.

Racas Weljen (Sisaren) cuinga sinun mteles nyt
on/ ahdistawatco sinun syndis sinua l
Ia costa hän sen tunnusta /mahta Pappi handä

lohdutta tällä tawalla/ useimmilla tatcka ly«
hemmilla sanoilla/culn hän nake sen sai.rall' olewan sowelian.

UMAcas Wchen(Sisaren) ole hywas turwas/fa tuwsinun lyndlsJumalan sinun Taiwallisenl.säs edes/hän on laupiaspa armollinencatkllle nU-le/jotca idzens tunnustawat/ langewat nöyryteen jaano.
watarmo; hän sano idze/ettei hän tahdo syndlsencuole-
mata/ mutta paljo enämtn/ etts han paranda hänens/ja ela. Sentähden tunnusta hänen edesiins ja sano:
Wåå Latcklwaldlas Jumala jaracas

mttiå watwatnen
tulen täsä sinun etees/

täpnsns lpndlja hettoutta-SMclmi-
nnllg
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nulla phtän muuta ole / jonga tp,
gö mmH taidan turwalltsemastt pae-
ta/min sinun tpgös: Sinä oletUsä/
ja nijn paljo hpwä minulle tehnyt/ja
monilla sanomattomilla hpwlllätöil-
la osottanut/ettäs olttminua racasta-
nut/ ia minulle Sielun ja Hengm/
Järjen jaMielen andanut: Sinä o-
let ruocklnut ja waatcttanut minua
ealckena elinaicanani: olet myös an,
danut sinu ainoan Poicas («olemaan
minun edestäni/ ettämmä ljancatckl-
sen elämän saisin. Mutta minä wat-
wamen spndtnen en ole totellut näitä
sinun hpwiä ttcojas/ waan olen aina
ollut kljttämätöin ja tottetematoin p
nuawastan /nijn etten mmä ole map
dollmm Lapscxes cutzutta. En ole mk-
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nä ftnua racastanut plttze catckta/engä
ok luottanut sinun pphaln sanats
päälle/ nijnculn minun tulls. En mi*
nä ole racastanut lähimmäistäni /ew
gä käyttänyt itzent händä wastan/
cnln minun pidäis/ ja en phtäkän si-
nun kästyäs pitänyt. Lalckt ne lah-
jat/ »otcas minulle olet andanut/ olen
minä pahasti käyttänyt/ ja olen nijn
Zumalatoin ollut jafokta/ etten minä
hywäsä wotmasani coscan ole taitanut
oikein ajatella ja pmmärtä/ cutnga
rascasti minä sinua wastan rtckonut
olen/ja mitä minä pahalla elämällä-
ni ansalnut olen. Mutta nyt ettäs o-
let minua taudilla ja heikkoudella edzi,
nyt/ymmärrän minä stn ja hawal-
tzen/että st tule minulle sangenrascaxl^
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jollet finci armo tee mtnulle. Ia sen-
tähden cn ttedä nyt phtäkän muuta
neuwo/ waan pakenen sinun tpgös/
joca nljn laupias ja armollmen/ fa ot-
kta M olet/ tunnustaden mmun WU
canljarttoMl/ja calkcsta sydämestä
rucolllen/ ettet finä olkeudelle käwls
mlnun walwalsen stmdtscn canj;ant/
minärucollcn armo/ ja en oikeutta/
oleminullarmollinen/cuins luwanut
olet/ ja äla rangalst mmua cowln/
nljncummlnä ansainnut olcn. Mnä
annan idzcni/ O racas Taiwalinen
W/ sinun pphijn Käsijs/ älä sijs
catzo minun suurten syndcin jaricoste-
nt päälle/ mutta sinun rackan poi-
cas HEsuxen Khristuxen cowan cuoles
manja catkeran pijnan päälle/jonga

S hän



Cap vii. (mnga plta teytäman134

han minun ja catkcn matlman cdcsta
wlatoinnaksrstnpt on/ja anna rnf*
nulle catckt mtnun jpndtn andext/ fu
nun laupludcs ltjtoxc>l ja cunnlaxi/
Amen.

Jos Sairas on ylön heicko/ntjn lukecan Pap-
pi yhdeu näistä rucouxista.

Hna walwatnen syndinen Zh-
mtnen/ joca synnls fttt stjn-
nyt ettäspndynpt olen/ jawtt-

lä fijttckln calken ellnalcanant/ spnnt-
stäelämätä pltänpt olen/ tunnustan
calkesta sydämestänlfinun edesäs/ O
ilatcklwaldlas tjancalcklnen Zuma-
la/mtnun racas Tatwallmen Zsän/
etten tirinä ole sinua racastanut plttze
calckta/engä mlnun LählmmslstHn
ntjncmn ttzent. Mnå olen (ftn pahem-

bl) »m-
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bl) minun Hsätnl cans;a / monella
muodolla nckonut sinua/ja sinun py-
M Käskpsanojas wastan/ stkä ajatu-
xllla/ sanoilla ja tbtUå> Za tledän juo
t\i sentähdcn ansalnncn Helwctln ja
ljancalcklsen cadotuxcn/ jos sinun yi>
däls mlnua ntjn duomitzcman culn
sinun cowa olkeudeswaatl/ja minun
syndlnl ansamnct owat. Mutta nyt
sinä racas Tattvalltnen 3>fd luwan-
nut olet/ ettäs tahdot armon ja lau-
ptuden tehdä/ calckeln walwalstcn spn-
dtsten eanjza/jotca heitänsparata tah-
towat/ ja wahwalla ustolla paeta si-
nun käsittämättömän lauptudes/ ja
wapahtajan Zssuxcn Lhnstuxcn a\v
siontpgö/ nljlle finä tahdot armolll-
nen olla/ mtllä muoto he oivat fo

S * mm
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nua wastan rlctonet/ jact tkcincins e>
nämbt heidän syndtänssolmata.Slj'
tzenmlna myös walwalnen spndlnen
ttzent luotan/ jarucollen turwalllsest/
että ftnäsensaman sinun lupauxcsjäl<
ken ollfit Minulle armollinen ja law
ptas/ja annaistt minulle calcki mu
nun spndinl andexi/ sinun pyhän 2?t<
mes kijtoxexi ja cunniaxi.

Caicktwaldtas ijancalcklnen Huma-la suurenkäsittämättömän laupludens
ja wapabtajan HEsuxen KhristuM
ansion meidän
jpndtmandexl/ja andacon atmojans/
parata meidän spndistä elämätäm/ja
saada hänen cansans ljancalcktsen elä'
män/ Amen.

Zoinctu
lAuplas Humala ja TaiwaW
nen Isä/ jonga lauptudella etj

phtän
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fåtån loppua ole/sinä joca olet kärsii
wälnen/ pltkämlelmen/ ja suuresi ax*
most aunat taiat ncoxet/ylltze Upmv
set ja synnit andext/me olem (sen pa<
hembi) meidän Iscilm cansza syndt
tehnct/ me olemme wäärln tchnet/ ol-
letjumalattomat/ja sinun mlclcs rtc-
konet, sinulle ainoalle olemme syndt
tehnet/ ja sinun edesäs pahoin tchnet.
Mutta älä ajattele/ meidHn suuria pa-
tzoja tecojam/ armahda sinuas nopia-
stt meidän paallem/sillä meolem san-
gen wlheljäisext tullet/auta meitäFu-
mala/meidän wapahtajam/sinun sli-
mes cunnian tähden/wapahda meitä/
jaana meillecaickimeidän spndlm aw
dexl. Sinun Polcas lEsuxenLhttstu-
M meidän Hsßram cautta/ Amen.

Bi 3*s
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Jos SaiMlla on jocu jyndt/ joca handä wtelä
walwa/senhän mahta Papincdcs tunnusta/ janpltta

hanens/ja anoa hywli nenwo ia synnin paasiö/ja
sijtte lum han on hanens rlplttanyt/

ftuocan Pappt.
Mmala olcon sinulle armollmen/

Ia wiela edespäin sanocan Sairan tygö.
WMScotcos että Jumala on andanut Saar<DHnawlralle wonnan Seuracunnasans/ \)å*

nen sanans cautta/ synnit andexl anda/ ja
että minun andexl andamiftn on Jumalan ande«
xi andamus s Wastaus. Uston.

Senpäallesanohan:
MApahtucon sinulle nljnculn sinä

ja mmä mpds mcldän
.nEßran ZEsuxen Chnstuxm Uffpn
jällen annan sinun spndls andexl/3lt-
meenFsän/ja pojan/ja Pphän Hm-
gcn, 3lmcn.
Jos Pappi ymmarta/ että Sairas wielä nyt on ra»

scautettu/ ja ei taida siihen tytya / nijn lohduttacan
hända wlela nyt Ma tawalla.

Ra«
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DM-lcas Wcljcn (Sisaren) cmn sinHnyt olet ripit'
DMtanyt itzcs/ ja lnln.t myös Jumalan puolesta/

olen sinun syndls anderi andannt/ niin pane
wahwa uico sen päälle/ ja äla sillen synnistas luarn
pida/chka cuinga suuret ne sinun lillclestas owat: Sil-
M Jumalan armo on paljo suurembi/ cum sinun syy-
dis/ja wiela suurnnbi/ cuin calken Mailman synmt/et
sinä ole se ainoa/ joea nijn on syndia tebnot Jumala on
monda suurta ja cauhiata syndista armons ottanut ja
wiela nyt jocavälwa otta/nijn hau on tehnyt/David
Cuningan cansia/pyhmlPetarln/Ryöwarin nstin päal-
Ulia monen muun epalucmstn cansia. N<jn myös han
tahto sinuncansias tehdä/ st on jo crnckt anderi annettu
mitäs rickonut oletChnstuslEsus sinun wapahtajas/
on sen sowittanutpyhällä pijnallans/a cuolemallans;
silla että stntahden hän on kärsinyt/ että Isan Junia-
lan pitä sinulle/ ja caikille syndisille/synnit anderi an-
daman. Ole sentahden nyt hywäs turwas/ ja kijtä Ju-
malata/joca sinulle hywä on luwannut: han myös kyl-
lä stn pttä ja et tee siuians tyhjän sinun syndls tähden/
waickn cuinga suuret ja cauhiat ne owat.Smulla on nyt
yxi LauplaK Duomari ICsus Christus /st sama joca
finun edestäs cuoleman on kärsinyt. Ci sinun tarwlta
pettämän/ että hän sinun duomihe/ sillä ei h<ln catkerata
kärsilnistäns ja cuolematans tyhjän ttt Ia tosin sinä
mahdat pareminin iloinen olla/ ja ilon cansia tästä
surkiasta ja wiheliäsestä Malllnasta eritä. Ainoastans

ettäs
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ettäs panet wahwan Uscon sen päälle/mitä sinulle sanot<
tu on: sillä että ne owat Jumalan omat sanat/Ma minä
hänen kaskyns jalkcn sinulle sanonut olen.-Rtzncuin
sinä nnt uscot/ nyn sinulle myös tapahtu/ rucoele sijs
lumalaida walma ja luja Ujco.
Sijtte mahta pappi manata ntzta jotca sijua lasi

na owat/ että he langewat polwillens/ jarucoile-
wat >umalata hartast/ että han tahdots wah-

wista ja lisätä hänen Uscons/ja Pappi
lukecan tämän rucouxen.

Nucoelcain:
WM Caickiwaldias wmai&iwn Jumala mei-

<>iLßran yMmw Chrijiuxen 30/ f-
l Ihmisen heickouden parahill tun«

net) sinä joca yxinans Wåm ja Woiman anda
taidat: Me sinua rucoilem/ ettäs Py»
yan Henges/taman sinun Palweljas (Ptjcas)
sydämeen wuodatalsit/i«ca tasähanen tautiwuo-
tesans/ sinun koyyanä fanginas maca. Me rm
coilem sinua/ nijncuitt sinun pyhät JpHstolis U'
ston edest owatirucoilet: O<>iLßra lt\å hänen U»
stons / ja wahwista handä/että waicka mikä km.
saus hänen paallens taita tulla/ että l)än oikias
uscos rvahwanapysyls/ Jigfwn CYrisinxen mei-
dän <>lLßram cautta/ 2lmen.
Gutte kysy PappiSairalle/ jos danpalaja <Efoti*
fturen Chtollista nautita/ ia otta hänen Nuumins ja

Werens.la ios hcki sitli ano/maht a Pappi handä o-
pctta/ ja neowo/mitäse Ehtollinenmerkitze/Mä Ra.
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weltett/(Sljaren) ettäs nyt mielit pi«

MMtä meidän HiLßran Christuxen
jofa hänen pyya Ruumms/ ja

tattis tVerens/ Sielun wahwistuxexi jaemn; on
cohtulinen/ettäs ensin iyes coettelet/ nijncuin p.
pawali sano/ ja sijtte syöt jafu«t tästä.- sillä ei yxi-
kan sitä «ikein tehdä taida/ eikä tätä pyhän cor-
liata Gacramenti lnahdollsesti tygons otta /
waan isowa joca Jumalan wiha
ja cuolemata/ sentahden että hän on syndiä teh-
nyt/ja sen canffa iso la janowanhurjcautta/jotaei
han cuitengan idzestäns taida matcan laatta/
waan fthen pitä häncns luottaman/ että Lhri-
stus on armahtanut hänens meidän päälUm/sii-
nä että hän Ihmisexi tuli/kärsti pijnan ja cuole»
man/ja teki täyden meidän syndeim edest/jota hän
myös wtzmeises Mtollijes opetta tahdot / cojca
hänLeiwän otti/kijtti ja sanoi:Ottacat ja syokät/
tämä on nunun Ruullun/joca teidckn edestän an*

hän tahdois sano :li'ttä minä olen Ih-
mlsen tullut/se on teidän tähten tapahtunut/ja
caicki mltä mina teen ja karsin/ se on teidän: sen
wahwisiurexi minä anNan teille nimim Ruumin
syötä. Samallamuoto myös
ja sanoi: Ottacat ja juocat tc tästä caicki/tämä on
UdenTestamendinCalki minun W3resaitt/?c. Cuin

£ hän
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hän tahdois sano: i£ttå minå o\m teitä armah-
tanut/ ja teidän syndin minnn päallen ottanut/
nm minå tahdon uhrata lyeni teidän edejian/
wuodatta mulun Werem'/ ja ansaita teille armon
ja svndem andexi saamisen/ ja talla muoto Uden
Testamendin ajetta/ cusa synnit pita uancaickisest
unhotetut oleman. Sen wahwisturen annan
minä minun Wereni teille juoda, yoca nyt nain
syo tästä Leimasta/ ja juo tästä Calkisia/ ja pane
wahwan Uscon nmhin sanoin/han pysy Christu-
xes/ jaChristns hanesii/ ja hänellä on syndein an-
dexi andamus ja ijancaickinen elämä. Sen sinul»
le ja caickille meille suocon Isa Jumala/poica/ja
Pyhä Hengi/ Anien.

Sijtte kysy Pappi hänen Uscostans ja sano:
MkScotco sinä Jumalanpäälle/Ijän caickl'
ÄMwaldian/ Taiwan ja Maan luojan 5 Se on

että hän on caicki inonntJ jaet«

tä hän on caickiwaldias Jumala ja laupias yå(
loca sinua taita ja tahto autta s

Wastaus. Minä Uston. .:

MRScotcos ISsuxen Christuxen paalle/hauen
ZlMamoan polcansmeldan joca on
'Esiinnyt PyhaZt Hengest/ syndynyt Neiyestä
Mariasta/pijnattu pontius pllatuxen aUa/nstln-
naulittu/ cnoletettu ja haudattu/ alaeafim <>el-
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wettin/ colmandena päiwänä ylösnousi wollut-
sta/ astm ylös Tairvasen/ istu Isan Imnalan caic.
klwaldlan oirlsslla Radella. Stelda «n tulewa
duHmiyeman elawtta ja cnolleita s Se on/ uscot.
cos että Jumalan poica on caicki miniät kärsi»
nyt ja tehnyt sinun tahtes s

Wasiaus. Mma uscon.
HMScotcos pyhän Hengen päälle/ yhden py-
ÄHhatt Christllllsen Scuracunnan/ pyhäin Ih-misten yhteyden/ jyndein andexi saamisen/
Ruumin ylösnousemisen, ja ijancaicklsen elaman s
Seon/ uscotcos lulnalan pyhän Hengen paalie/
että hän on se sama/joca ChristitytlhlMsct wah-
wista ia kijnittä siman ja Sacramentein cautta
caikisa/ min Jumalalle on otollinen: Ja että yxt
Christillinen Rircko ja Seuracunda on/ jonga
lulnala on walinnnt/omistaman ynä hänen canj-
sans ijancalckista 110/ia että sijnä samas Seura-
cunnas synnit andexi annetan / ja että se Ruu-
mis/ joca meillä on/ pitä cuolemast jallens ylös-
nouselnan nancaicklseen elämän. Uscotcos calcll
itämät täydcllljesti s

wastans. Minä llscon.
Sijtte luke pappijulklsestt' ChrisiuxensanatGa-

cramendln asetuxesta/nijncuin Cwangcllstcrtt ja
P. Pawall kirjoittawat / sanodcn ••

Z '. Mei
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MWsldän HERra UEsus LM-WUG stus/ sinä pöna jona hän pv
tatin/ dtti Lnwän / ktjt-

ti/ mursi saannot opetusLapstllens/
ja sanot: ottacat/spökät/ttimH on Mt>
nun Ruumin/ joca tetdän edestän u-
los annetan / je tehkät le minun mm-
sioxent.

Samallamuoto/otti hän mpösssal-
ktn Hhtolllsen jälken/ ltjtti/ andot
hellle/ja sanot: Zuocat tästä catckt/
sillä tämä on minun Werem/stn Udm
Testamendtn / joca teidän ja monen
tähdm wuodatetan spndein andexi am
damisexi.Nijn usein culn te sen teette/
ntjn tehkät minun mutstoxent.

Sytte Pappi kysy Sairalda Sacramendista:
JMScotoos taydelllsest/ että tama on 3sfn*Jsåsnn totinm Ruumis ja Wm/

sinä tasä nautlyete
lVastaus. UftHn. Meidän
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WUEtdlin HHRranHEsuxcn Lhw«BWfiuxm Ruumis/ kättekön sinun
Ruumis jaStelus ljancalcklsten £(&

män.
DUHtdan HLRran ZHsufenKhw

sinun Ruu-
MtSjaSlelus tjancatcklseen Elämän.

Sijtte Pappt rucoile tämän Nucouxen.
catcklwaldtas Huma>@§fla/ joca tncitå ojalllsext Uit/ p

Sacramendlstäs/ sinua me
rucotlem/ ettäs mettä myös /pn-
nå calckctn wallttutden ppbcks
canj;a/sinun «ancalcklststa cusstastas
ja herraudestas/osalllsext teklsit/ mcl-
dän HERran ZOsuxen Khrlstuxen p
nun polcas cautta/joca els ja hallltze
ynnä sinun japyhän Hengen
phdes Jumaludes tjancattkssest ljan-
calMfehen/ Amm.
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siunatcon sinua ja warjel--
MWcon sinua: HERra wanstacon ca-
&*>*Mfoions sinun päällcs/ ja olcon p
nullearmMnen.HErrakäändäkönca-
swons sinun puolcs/ja andacon sinul-
lc ljancauktsmrauhan.
ja pojan/ ja Pyhän Hengen/3<men.

Cosca tämä on tchtt)/ manatcan Pappi taas Saira-
imi että hän anda hänens peräti Jumalan Kasijn/
ja anda hauen tehdä hänen canfians / mitä hän tah-
to/joco hän tahto hänen tääldä pois cuhua/ eli an»
da hänen täällä pidcmäldä elä. Ja mahta Pappi
taas handä neuwo ja opetta/ että Jumala on hänel-
le armollinen ja laupias/jongun lohdullisen Puhen
cnnsia humalan sanasta. Ja lijatengin että hän nyt
on yhdistetty Christurcn cansia/ lentahden että hän
on mnhrolliscstl syönyt Christuxen Ruumin / ja juonut
hänen Werens, Sitaukin myös manatcanPappi nytä/
jotca sanasta walwowat/että he aina ja erinomaisesi
hänen wtzmciselUns lnuisiuttawat hänelle sitä sama/ ja
lohruttawat handä/ ja ntjn alatl ntmtttäwat hänen
edesäns ICsuxcn nimen/että ICsus Christus on hänen
Wapahta,ans oc. Jasiztte toiwottacan hänelle armoja
autuutta/iaandacan häln «Jumalan haldunjnhnomml.

Cuin-
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Omnga ntjdcn cansta/ jotca heldän

heiconuscottS täyden aydlsietnt owat/ tehta-
Man pitä/ näkywät langewan l-

nmalan armosta ja chndein andexi
saamisesta?

Saarnamies tule stncaldalsen waiwatun
ja beickonncliscn tygö/ja on ymmärtänyt hänen

/ mahta han senrawaisella eli muulla tain*
caldaisella muodolla handä puhutella ja lohdutta.

Racas ystäwa/ minä olen ymmärtänyt/ että sinä
olet joutunut suuren ahdtstuxeen/ ja surulisuteen sinun
tehtyjen syndeis tähden/ ja sen ylitzen walitat / ettei si-
nulla ole sitä uscallusta Jumalan tygö/.cuin tulis; jol-
la sinun ja caickein meidän wihollisemmePerkele etzi si-
nulle tehdä suurta waiwa/ ja wleda sinua epailyxeen:
Mutta ole hywäs turwas/ silläei sinulle tapahdu jo-
tain uutta/ waan monelle pyhälle Jumalan Ihmi-
selle on ft sama ennen tapahtunut.

Job tunnusta itzestans jasano Cap. pv.lö. EhfH
mlnä wlela händä auxl huudalsin ja
hän cuulis mmua / Mjti en Mtnci u-
stols/että hän cuuldells Minun ändani.

Moses epäili/,os hänen piti tattaman saada Wettä
Calliosta Jumalan Kastyn jälken. Ex©d. 17.v. 6. Nam..
ia v. » Dawld/ joca oli mu Jumalan mteleujäl-

ken/
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ken/walltta myös PfalmeOns monesi; paicasa/ja
surcuttele uscon helckoudcn japehmeiden ylitze: »z.Psal-mssa osottahan suruns fötrt/ nailla sanoilla: Kum-ga cauwansHEßra peräti tahdot mP
nua unhotta i mrnga cauwans peität
Oaswos minusta?3uinga cauwanmt-
tiå ncuwopldän Stclustantija ahdt-stttan spdämcsänt ,oca Mweii Latzosijs/ ja cuule mlnua/ HERra mlnun
Jumalan/ wallsta mmun Stlmänl/
etten mlnä coscan cuolcmaan nuc-
kms. 1«mM1.;,.v.2). Mnä sanoine-päpxesänt: Mnä olen sinun silmcksedestä sysätty pots; cultengln cuultt fi-na minun rucouxeni ånm/ eosca ml-nä siNUN tygds hUUdiN. Ia tosin hän jou«
dui jaseisattt toisinans suuren Uscon heickouteen/ nljn et-
tå se näkyi/cuin han olls Jumalan Sanan//caiken U«
ston ia karsimisen cadottanut.

Abraham Jumalan suuriPatriarcha/ jocacuhutanuscowalstenlsaxl/on myös ollutahdistuxen ala annettu/cujn on nchtawa Mosexen ensimalsestti Kirjasta Cap. 15.
V.2.
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v.», ( Usiambia esimerkeia taita Saarnamies Naas
matusta edes tuoda / fenjalken cum hän löytll sen wai-
watun ja heicko uscotstn tarwitzewan.)

Sitte mahdat sinä myös sen tietä / ettei se paha
kmsaja Perkele taincaldaisilla kiuftuxen Nuolilla wai-
wa ja ahdista jumalattomia ja suruttomia Ihmisia /

mutta hurscaita /jotta pitawät Jumalan sanan hei-»
dän parhana ja callina tawaranans/ ahdista han ja
rohkene johdatta epailyxecn. Sentahden han inyös si.
filU anda sinulle nälnät ajatuxet/ cum sinulla wäha/
taicka ei ensingan Ilsco olis: Mutta et sinä mahda sen
syyn tähden ensingan epäillä/ waan usco se tzlrwallistst/
että tämä arjdiftuö on wahwa mercki sijhen/ ettci frnrnt
Uscos/ waicka ston heicko/nijn on st cmtengin oikm
turwa ja uscallus HENrau Jumalan päälle.

Meillä on Jumalan sanaja juun paljo lohdutuxia/
joillas tatdat sinuas lohdutta/ wahwlsta ja tueta :ntjn-
cuin Prophetan Csaj. Cap. 4*. v 3. Särjettyä
RuococtHumalamurcna/jasmtzewat-'
sta Kyntllän sydända el hän sammuta..
Se on: hänen plta «encaldaiscn heicon uscon llsämänja
wahwistaman. Ia Psalm. l4 'HERmtU-
ke tautia caatuwalsia/ta nosta calckla
sullotulta. Namat caatunet ja sullotut owat hcicot
Uscosa- Namättahto hän armollisesi o.cnda >'a autta/V '

ei



c a £ vll. Eumga pitä tfytåman150

M sällein hei t& pcra tl sullottuna maata ©j[(4 tt
metlla( cuin sesso Hebrereln lähetys Klrjas: ) s[s

hclckouttam armahta, waan stjocacal-
kls klusattu on/nljncmn mekln/cutten-
gtN tlMan syNNltä. Ia Csajan tykönä janolu-
mala ihcstans Cap. 66. v.,;. WlNä tahdoN tkltä
lohdutta / nljncmn Zlltt polcans loh-
dutta. Nyt holho/ tUtU\ I'aylös ptta Äiti heickoa ja
wähäLastaus suuremalla wireydellä/waiwallaja wal«
womtsella/culn mutta caswanetta Lapsians/nijn myös
Cftristus tsälllststt menettä ihens ntjtll heickoustowalsta
cohtaan.Stlla Evangellumtn Historiasta on lnellle tiet-
taruni/ cuinga karsiwallisestiChristus on k.irsinyt O pe-
tuslastens puutoxia ja heickoutta uscosa. Sen yhden

Thomarm tähden ilmoitti hän taas ihens
Opetus'apsillenscahdexan Paiwän peristä/ cosca hecoo«
sa olit/ senpä alle että hän olis händä wahwistanut/ ja
caiken epailyxen tllan hänen Sydämestäns ottanut.
Wtjmein HERra Jumala ei Millan muoto falll/että
sinun uscos aina pitä oleman ntzn wähä ja heicko:Sil,
lä se on ja pysi) epälematäsijnä/ettet ZUMala sal-
ll wanhurscan / jocahändä racasta/cul.

kmna
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fiana olla ijancalckiscst. Psalm. 55 v. *

Sentähdcn ole hywäs turwas/ja kw
sta ltzlHs hclckoudcstas/ stn päallc ctts
Lhnsturcn wolma olts sinus wäkcwa.
2. Cer. n* 9»
Kätken armon ja lohdutuxen Humala/
joca mettä on cutzunut ijancaicfifcsm
cunnlahans Issuxcs Christuxcs/ M
myösftnua/jocawähänatca tasa kärsit/
lupauxcns jällen P. ptttann cautta.
i.Eplst.s-on walmtstapa/ wahwistapa ja
perustapa/ hänelle olcon cunnta ja wä-
kewps ljancatcklsest/ Amen.

Jos Saarnamies tarpelisex i löyta/ lnahta hän
weisata h.men edesäns jongun lohdullisen wlrren/ nijn
myös Jumalan Sanasta/ erlnomattaln Dawldtn P lal-
tnrtst muutamia sowcllatta Psalmeja hauen edesäns lu-
%aj sijnä siwus myös manalan lasnH olewalsia huone-
sa/ettei he salli hänen olla yrinans/ waan että ama
jocu on saapuilla/ ioca hänen edesans taicka luke jon-
gun sowchan rucouxen/ eli weisa jongun lohdullisen
winen. etc.

23* Cap.
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C.AP.VIIL
£ttmg<* Wuumis hanbOtm--

Man pitä.
sgftfift cosm Ruumis wodan haudan tygo/pan.

nau st cohta Hautaan/ ja Pappiotta Lapion/za
heittä colmasti Mulda Ruumin piiälle/

nain sanoden:MHWasta olet sinä tullut/ja Maa.
WWxi M finun jällens tuleman/

Ehrlstus sinun wapatz-
tajas/pltz sinun wtjmclsnä pckwsnä
ylös herättämän,

Senjälken luke Pappi tämän rucouxm.

Catcklwaldlas ja laupias tfan*
päälle jen paw

nut/että hänen cuoleman pttä/sinä io>
ca mpös(ettet metdän ljancalcklsestt cikv
lemas oleman pldälS) oletpassutcuole--
man sinun atnocatstn Potcas JEsu-'xen
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xenLhrtstuxen päälle/jolla et yhtän spn-
M ollut/ ja olet nljn sinun Polcas cuo-
lemas/metdän cuolemam muuttanut/
ettet se saa mettä wahlngottta/ käännä
nyt sinun Hsälllnen castvoS/ mcldän
sinun köphckn Lastes puolen/ ja anna
metlle sinun pyhä armosi että tämä
meidän palweluxcm olts sinulle otol-
llncn/ja me ltzecukln tämän hautamt-sen nljn käptälfim/ että me sen aina
mtelesäm ptdälfim/ cmnga myös mcl-
dän (cosca sinun pyhä tahtos nijn on/
ettäs mettä cutzua tahdot) pttä maaxt
jällens tuleman/ ja sen wtsustt Mtele>
säm ptdälsim/ ettet meillä täsä wtheljäp
scselämäs/yhtänwahwaasumasta ole.
3inna armos O laupias Hsä/cttä mesen ijancatcklsen jälten etztsim/ ja nljn
sinun pyhän tahtos jällen täsä surkeus
deS waellmsim/ että mektn tämän mcl-

v 3 dNlt
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dänLl)Nstl'WchemcSlsarcm)canj;a/
wtjmelsna pälwan plösnoufifim l/an-
catcklsccn claman. Emun Potcas HE-suxcn Lhrtstuxen metodit HLRram
cautta/Amcn.
Sijtte cosca mulda heitetau Ruumin päälle/ weisa-

tau tämä Wirsi taicka joen muu
cuin eläm Maan paalla/ Oleinme cuole--SMI 1!3matt salwos/ Kelda muald apu sinun meil»

ZWMIe/Tasa surklas alhos/Mutt sinuld HENra
Me mahdam itke kyll hartast/ Ett

me sun wihottim carwast:Pyhä HERra Jumal/Py-
hä wakewa Jumal/ Pyhä laupias wapahta/a/ja
wahwa auttaja/ älä ann meit caatu costan/Cuoleman
catkeran tustan/ Armahda meidän päällem.

Me cuin simnild waiwatan / Mahdan: suuresti
huolla/ häneen aina turwatcam>Cuin tahdoi edestäm
cuolla. Sen Chnstus teki yxinans/ Han otti päallens
cuoleman/ long all meidän piti oleman; Pyhä HER-
ra Jumal/Pchä wakewa Jumal/ Pyhä laupias wa-
palnaja/Ia wahwa auttaja/ alä anna myös meitä/
Helwetin tuleen heitettä/Armahda meidän päällem.

Mc culn haM lncitäm käytämme/ Ia aina syn-
nis eläm/ Cuca riettaudet peittäne l Cuin owat tullet
päällem: Se Pyhä Hengi yxinäns/ Synnit sydämesi

pots
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pois pyhki/ Hywät halut sian lycki: HERra Iu«
mal/ Pyhä wakewa Jumal/ Pyhä laupias wapahta»
ja/ Ia wahwa auttaja/Äla meitpois cadota/ Eik
cuollon hautan wajota/ Armahda meidän päallem.

Ruumis tama/Vjco wahwa pltä«
DWkmnme/ Hänen pitä ylösnouseman/ Ia HER«

ran edes stisoinan.
Maa on hän ja maasta tehty/Maahan hän myös

jallens ebti/Maast pita hänen edes tuleman/ Cosc tai?
wan Torwi rupe cuuluman.

Ruumis Maasa mätänerasi/Sielu HErraa pyy-
tä olla lasi Cuin hänen hädäst tahdoi autta/Poicans
cowan cuoleman cautta.

Hänen tusians ja surunsa / Owat nyt saanet fo>
punsa/ Hän cannoiChristuren cuorman/ Catcats nyt
cuolelnan nuoran.

Sielu elä HERran huomas/ Ruumis haudatan sen
suomas/ Duomiopaiwän ylösnostctan/Ia Taiwan
cunniall kircastetan.

Me olern taal menos turhas/ Mutt hän on hy-
wäsä turwas/ On cunnlas/ ei misän pilcas/ Paista
cuin Aunngo kircas.

Lewätkän hän wahwas ranhas / Matt m? '.cuitr
olem tuonen canhas/ Pyytkäm aina walmitolla/Tu-
le meidängin wuorom cuolla.

Christus meidän lunasta/am/ Ia tustis wahwa
lohdutajam/ Uscoou meitä wahwistacon/ Ia taUvan

Iloon saattacon> T<r
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Ehristityt cuulcat nyt catefi/ Euing tule Mot-
{gggftd tcitdtt ratkl/ Cuin te radan cuollettan hau«

mi Ylönpaldinen murhe ei auta.
Teidän itkun te hillltä mahdat/ Toiwos olcat

oikias ain wahwat/ Christus cuin nous cuollmsta/
Cuollet ylös herättä maasta.

lotca erin owat oikias Ustos/ El ole ne misakan
tustas/ Eik hucu/ ne lepälvat hctkcx/ Mctdän HCR-
ran Chnstuxen kätkys.

Se cuin Ruumis paitz henge on nyt/ Hcwen l?ywa--
xens on Jumal suonut/ Jällen nouse paramban pää«
nlins/ kircasna /a cunniat täynans.

Tämä suru suur surkia pois pangam/El tai tai-
ne olla cauwax sangen/ Cnnen cuin Hengi haluillens/
Oman ruunnsens ratk tule jallens.

Sen saman meill tiettawar tcke/ Hautmn ca»*
nistuxet/ cuin näky/Ett me meidän toiwom näin näy-
t4.ro/ Cuollet lewos lcwäwän löytän.

Mcldän wihollisem on sen lvallin/ Ctt olem lan«
gen synnin all cowan caut talläns/
Täyty tulla Mac,n Mullan' jällcns.

Cuitengin älkän peljätkökengän/ Tule täll Maan
mullall cunnia siingeu/ Nuulnin ylöskäyda täst täyty/
101 l cunnian cimmung lulnall näyttä.

Nijncuin me kylwälu ja heitäln/ Maahan Sie°men jywät ja peitäm/ Eng pelkä sijn lMuwan nyta/
Stzt M ena hedelmät ntztam.

nijn
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Nijn myös Jumalan Sanast ttedäm/ Ruumis

cuin täall Maan powen wiedan/Nouft kirckan/ M
dawan paanäns/Hengellans yhdistet/Ilotäynnäns.

Wasian ota Maa Ruumist tata/long tähän toi-
wos lastein jatam/Kätke hywln ruinannet onhaldus/
A nnalewosas lewata aldis.

Hän Hengen asuinsia on ollut/ lumalald elawär
sijhen luotu/ Hänell suuremman cunman wiel tehnyt
on/Omax asumaxens pyhtttan on.

Kätke nyt mitä pandu on tahdell/ Tule HCNra/
cuin sanoi todell: Hänen cuin usco minun
Plösheratän wijmeisnä paiwän.

Sun cuolles silloin jall saane/ Ystawäns caick
cuin Maasa maanne/ Mcit calcki hän elamM wiene/
Cuft ilo nainen liene.

Simeonin kytos Luc. i.

MHAuhas ratki tääld nyt lähden/lalken Jumalan
tahdon/nyt ei ait ilon cans caickein nähden >. <Zå\l
Mallmast mahdan/Sen puhen perän/ cuin lu-

malmnmllluwan on/Cuolema minull unlolewa on.
Sen nijn teke lEsus Christus/ Se wahwa wa«

pahtajan/ long nnnun Silmän owat nähnet wisust/
Sen uscon olewan/ Meidän aino autuuln ja clälnäln/
Hcidäs että kestel cuolemat.

Tämän HENra olet asettanut/ Ar,noft caickein
cansain eteen/Ia hänenWaldacundans andanut/Caikist

£ cuhua
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cuhua tieten / Sauas cansia callm ja pyhän / Cuin ti*
moittii synnin ja hädän.

Hän on autuas kircas walo/ Cum walatseMatlman
cmken/ Ja senwte Jumalan jaloon Huonesen/ pimey'
dcst poies. Han pandu on Ijraelln corkiax/ Jox/Au'
tuux ta cunniax.

Cosca wetsattu on/ sano Pappi.
Ctmlcctm mitä p. pawali sano cuolleista yanen

Eptstolasans Thesialonicerein tygö/
l. TheflT, 4! 1;. &c.

MURUtta en mc myös tahdo tclldä faDWWlata rackat Weljct / ntjstä jotta
te murhedts/

ntjncmn muut/jotlla el tolwo ole/stllä
jos me uscom/ että ZEsus on cuollut
ja plösnosnut/ nljn on myös Huma-
la ne jotca nuckunet owat/ JHsuxen
tautia edes tuopa hänen canf;ans.
Stllä sen me sanom tellle nljncmn
HERran Sanan: että me jotca eläm
ja jällen jääme HLRran tulemtjecn/
emme sulngan ennätä mjtä jotca nuc-

kunet
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kunct owat: StllH the HZRra astn
alasTmwahast/suurella huudolla/ ja
pllmmälsen Engelin ååmM/
lan Basunalla / ja cuollet Lhristuxes
ensin plösnoustwat/sijttc mc jottaeläm*
me ja jälkcn jämme/ temmatan ynnä
hädän canfzans ylös ptlwlhtn/HER-
ra wastan tuuWn/ ja ntjn me alna
HERran canj;a olcm. Lohdutracat
sijs tcltän keffenän nällla sanotlla.
&jttc pltakätt stappt tåinatt manauren Cansim

tygö/josbänen nijn mielcstäns on/ja pallo Canft on
sijna tykönä/ ja sitlcn lastecan Can-san menemän.

ystäwät/täsa mecalcklNyt näemme lnei«
Spemm/ mmgäcaldamen loppu talla wai-

wai ella ja wlhclialsella tlamalla on/ että ntjn-
cmn me maa»'ta ja mullasta tullet olem/ntzn piti myös
meidän siihen jallcns tuleman Etten me taida muutoin
ylttluäeta/ meidän tuscaam ja waiwam/ nijn me mah-
dam tästä ymmartli / että meidän ntzn cuolelnau
plta/sentahden tule myös meidän kyllä walitta ja itke/
silla että Ihmisen luondo ntjn percktl turmeldu on/ettei
hän muutoin tainut autetta jallens sijhcn lunniahan

X i ja
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ja cauniuteen/johon.qa hän ensin luotu oli/ jollei Sie.
lu ensin ruumista erkanis/ jaRuumis maaxl ja tyhlä-
N jallcns tulls.

Mahdamme'myös tasta kyllä märkita/cmnga rasta-
(ti lumala synnin cautta wihoitetan/että han meidän
päällem nam suuren pljnan ja muuttamizen on pannut.
Silla cuolema joca onchnnin palcka/on wahwa merki
siihen/ ettei Jumala taida chndi kärsiä/ cuitengrn on
Jumala ihe sencaldaisen meidän itkuin ja surum asetta»

uut ja pois ottanut/ sijnä että hän meidän paällemar«
mahti/ ja meidän auxem lähetti/ hänen alnocaifen
Poicans/lEsuren Christuren /annot hänen euolcman
karsia/ senpaälle/ että cuolema piti hanes ylltze woi-
tettaman/ ja hänen woimans cadottaman/ ettei
hänellä woima ole meitä pitä: Mutta Chrl«
stus ylös nousi («olluista/ ntjn pitä mrös meidän jät-
lens ylös nouseman: Ia tämä nyt on meidän lobduto-
xem. Sentähdcn myös sano Pyhä Pawali t<isa Episto«
las/ ettei meidän pidä muchetttman nijtä edes mmnei»
tä / ntlncuin pacanat ia jumalattomat tekewät / joilla
ei yhtan wlwo ole. Sillä jos me uscom/ jano hän /tU
tä lEsus on cuollut ja ylös nostiut/ ntzn lnyösluma-'
la ne/ jotca nuckunet owat/lEsurm cautta edcs tuo
hänencansians, Nljncuinhän tadhois sanoa »jos meu«
ftom/ ettei cuolema woinut lEsusta Chnstustapita al-
laus/waan etta hän jällens nlös nousi/ ja ofotti/ tui
hän oli wakewambi cuolemata/ jonga ta ntzn yttbe

woit»
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woitti;nijntcke myös Jumala meidän cansiam/ jotca
lEsuxen ChristuxcnUscos cuolemme/ nimtttlUn /edes-
tuo meltä hauen canfians fällens/ että me yllhen woi-
tam euo'emau ia tulem elawaxi. Ia tämän pita toti-
stst tapahtuma» Ia lentahden myös P.Pawalt fen e-
des pane nijnculn HCRran Sanan/ josa ei yhtan wll-
ptå ole.Han sano myös /cmnga stncaldamen ylös nou-
stmus tapahtu; Me jotca elämme ja jalkeu jäämme
HERrantulemiseen/cn me ennatanijtä jotca macawat/se on/ne Ihmssct jotca silloin elawat/ etj ole ennenwalmit/
cuin ne jotca aica ennen cuollet owat. Nhln akistä ptta
hetdau ylösuouscman/etta ne/ jotcamonda tuhatta aja-
stalca owat cuollet ollet/plta nijnpian walmit oleman/
cuin nejotca elawat. Silla että ihcHTßra(sano han)
Pita alas astuman Taiwahasta suurella huudolla/ ja
ylimmäisen Engelin Anella/ ja Jumalan Vasiinalla/
ja ne cuollet Chrisiuxes pitä ensin ylösnouseman/ sen
jalken me/ jotca elam>a jalken jaanct olem/ ynnä heidän
cansians ylöstcmmatan pilwihinHENra wastantuu'
lihM/ja nzjnHErran tykönä aina oleme Ntjncuin P.Pa»
wali tahdois sano.- Ei se thme ole/ että se nijn äkista
tapahm/sillä että itze HTRratule alas taiwahasta/
surnell huudolla ja pauhinalla/ ntjncuin jalo Cuningas
Sotahan / huhulla/ylilnaistn Engelin aanell 1 jaluma»
lan Vasunalla/nijn että caicki Luon>ocappalet wärl-
sewat jawaptsewat hänen edcsäns/ ja jällens andawat
ne cuollet Ruumit/ jotca he owat tygöns ottanet. Ia

Xz ne
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ne cuolltt pitci ensin ylösnoustlnan/ st on/ ennen cuin
me ylösotetan Christusta wastnn/ ja scnzalken ne/ jotca
silloin muutetan hcidan cnolcwalsesta meno>
stans cuolemattomutehen/ja si)tte/ynna elawat jacuol.
let/ yxl toisens cansia ylöstemmatan HCRra wastan
tulchm/ ja sitte aina hänen cansans olemnan. Ja sil«
loin on woitto saatn ylihe cuoleman ja helwetin. Ja
näillä sanoilla kaste P.Pawali meitä kestenäm lohdut-
ta/ja me mahdain myös sen kyllä tehdä/ ja sitä wä»
hcmmän nyt cuolemata peljätä/ja waicka hän on car-
was/ ja cowa kärsiä/ ei cnitengan hän ole nyt cauhia
ja wahingolli» en/waan hän on paremmin tarpellinen/
sijnä että hän tcke lopun/tämän Mailman kurun ja wi»
heljäisyden päälle/ ja wle meitä meidän oikinhan Isän
maahan jällens. Sentähdcn ei pidä meidän nlönpaljon
murhettiman/ meidän edesmenneitä ystawitäln. SM
he owat nyt eroitetut tästä wihcl)äisi)destä jn tuscasta/
josa mc wielä nnt olem/ ja owat tulleet Chuistuxen le»

pohon/josa he lepäwät wymeiseen duomioon asti. Sil-
loin meldän minä heidän cansians pitä jallens yhten
tuleman/ ja ntzn Christnxen eansia loppumata oleman/jonga meille suoccn Ijä ja Poua jaPyhä Hcngi/Amen

Icca nizn tadto/ mahta tolsinans/ muntom pitå
jongun lnuun terttn Jumalan Sanasta/ taincaldaistn

cuin tafi seura/ ntzn cuitengin että jos jocuma»
nans pidctän/etta stlaitetan senjälken.

Joh,



Ruumis huudatan. 163
Joh, li. 21. &c.

WMZjn sanot Watt)a ZEsuxcllc;
WW yHRra/ jos sinä oltsit Mllci

el Mlnun Veljen olls
cuollut. Mutta mlnä tlcdän Mtlå/ et-
tå calckt mttä sinä anot
ne Jumala sinulle anda. H€|u£ sanot
hänelle: sinun Wcljcs on plösnousewa.
Sanot Martha hänelle: mtnä ttedein.
hänen nousewan plösnouscmlscs wlj-
mctjnä pälwänä Sanot lEsus häncl-
le:Mnä olen ylösnousemus/ja elämä/
joca usco mtnun päälleni/ hän elä/ tfy
kä hän olts cuollut: Ha jocatnen cmn
elä- ja usco mtnun päällen/ et hänenpldä cuoleman l/ancatcflsest/ Uscotcosjeni sanot hän hänelle: Ha HHRra/
Mtnä uscon sinun LhrtstuxexGumalan
Pojafl/ joca tulewa oli Wallmaan.

Rackat
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ystäwät/ft on meille kyllä luo nnolli

ncn/että me murl)edlln mädän njiawitam/
jj cosm he ercanewat meistä tästä itialww<?

{ia/\a me tiedäm Jumalan sanasta/ että pyhät
tN/ehet ja N)atmot/ meidän edelläm nijit owat
tehnet / ja ei ole fima asias laitetut. Sentähdett
on f e myös meille tumallinen/ nijn cuttengin/ että
me cohtulliftjt murhedim/ ettei meidän murycm
ölis pacanoitten murhen caldainen/jotca eikä Ju-
malan armosta/eikä ylös nousemisesta mitan tten-
net. Sillä me/cum Christityt olem/jeu tHiwomme/
että meidän pitä eläwäxi jällens tuleman/ ntzn
että tämä catoxvaimn jaftndinen elämä/joca caic«
kinaijen murhen ja surun ala annettu on/pitä muu»
tettaman ljancaickisexi elämäxi.latama ruumilli-
nen cuolema/ ei ole muu cuin ftnnin ja murhen
loppu / jonga canfa me tasa mailmasi; rajcantetut'
olem /ja cuyutan Jumalan sanas unexi/ janeCl)n«
stityt/jotca cuollet owat/ sanotan macawan w'% 9

meifeenDnonionasti. Saloin he caickipitäjäi*
lens,ylösnottseman / ja min ijancaicktses ilos 31$*
malan cansia oleman, että me jencaldaista toi-
wom ja odomm/ stntähden ei pidä meidän ylon
paljo murhettjman meidän edes menneitäyftåvcU
täm;Waan Jättämä» ja yl:staman lumalata / jo-
ca meille tämän lohdutoxen on andanut/ ja jen
täydelllsest luwannut/ että meidän ynnä heidän

cantzans
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canpans ylss nouseman plta/ ia nizn ilman lss>
purnata aina yhdesä oleman.
Ouulcam Mtta Esajas/ Hescklel/ Zob/

Salomon/ Oyrach,/ P. lohannes/ p.
Pawali etc- Klrjoittawat Cuollclsta-

Efaj. \6„ v. 19.
imun cuolttb elckvat' ja minun cuollet

MMRuuunni noulewatjallenscuollutsta. tytfcMt
ja kerstaecat / te jotca macatte Maan alla: <siu

lä sinun castes on wiherjaism kcdon caste/ ja Maa on
cuollet hilnestäns andawa.

Efaj. f7, v. l. 1-

MMAan Wanhurscas hucku/ja ei ajattele kengän si-
MMtä si)dmumcftns:P^hätMiehetwinuatan pois/

ja ei sijta kengän pidä waaria: Silla wanhur-
ftat otetanpols onnettomudcst/ja jotca toimelllstst wa-
eldanct owat/tulcwat rauhaan/ ja lepawat hezdän
Cammioisans.

Ezedii ;7.v.1. &c
HCNranKasi rnpeis minuun/ja HCrra Mi

HMmmun hengesiUakialle kedolle/ joca oltlnitatäy.
nans. Ia hän sohdattt nunnn ntjdcn cautta nm*

barinö: Ia caho / sijnä oli sangen paljo luita kedolla/
ja olii peräti cniwetut. Ia hän sanoi minulle:
sinä Ihmisen Poica/ luuletcos namät luut jallenseliv
wäxi tulewant Ia mma simoin:Sina sen NedätHEßra
ia hau lanoi minulle: ennusta naista luista/ ja sano heil-

P le.-
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letecuiwttutllmt/cuulcat HCRran sana. N«msq.
no HENra HERra näistä luista: caho/ minä annan
mlia teihin hengen/ ja teid.m pitä elawan tuleman.
Ja annan teille Suonet/ ja caswatan Lihan teidän
päallen/ ja tveoin nahan teidän päallen/ annan teille
hengen/ että te jallens elaw^xituletca.-
U\ tietämän/ tttå minä olen HERra.

Ja minä ennustin ntjncuin minulle kestetty oli:
nijn tuli hyminä/ cosca minä ennustin/ ja catzo ne ru»
peisit lijckuman/ ja luut tulit jällens yhten cukin /ase-
nehens. Ja minä nain /ja caho/ sijhen castvoit Suo.
netjaLiha päälle/ja hän peittt ne nahalla/ mutta
ei betsä wiela lMge ollut Ja hän sanoi minulle: en°
nusta hengelle/ ennusta sinä Ihmisen Poica/m sano
hengelle/ näin siino HERra HERra: Sma' hengi
tule tahan neljästä Tuulesta /ja puhalla päälle/ että he
jällens eläwäxi tulisit. Ia ininä ennustin nijncuin hän
oli minun käskenyt /sillorn tuli hengi heihin/# hetulit
eläwäxi/ja seisoit! jalwoillans/ja heitä oli sangen suuri
joucko.

Ja hän sanoi minulle: sinä Ihmisen Poica/nä'matanut owat coco Israelin huone: caho/he sanomat--
meidän Luum owat cuiwanet/metdän tolwom on ca-
donnut/ ia me olemma huckunet. Sentähdn ennn-
sta/ja sano heille: näin sano HERra HERra: caho/
minä awan teidän hautan/ ja tahdon teitä/ minun

Cansan
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Cansan/sieldä tuoda ulos/M saatan teitä Israelin maa?
le. Ia teidän pita tietämän/ että minä olen HCR-
ra/ cosca minä olen teidän hautan awannut/ ja teit i/
minun Cansan/ sicldä tuonut ulos. Ia lninä tahdon
anda minun Hengeni teihin/ että te jällens wircotte/
ja saarta teitä teidän Maallen/ ia teidän pitä ylnmlw
tämän/ että minä olen HENra. Minä stn puhun/ ja,
mmämyös sen teen/ sano HENra-

Job. iy. zr, &c.

kMUInä tiedän minun Lunastajan e-awan/ja hau.WMhcrattä minun wijniem Maasta. Ia nmiäpuV'
tetan tällä lwnun Nahallani/ja minä saan Li'

hasani nabdä Jumalan. Hänen mmä olen näkewä/
ja minun Silmäni catzowat handa/ ja ei kengän öulo?

Eecl. 7; i. &c.

DMuoleMa päiwä on paremhi cuin stindymä, pälwä.
on mennä murhe huonesten/ cuin ilo

toisesa on caickein Ihmlsten loppu/
ja eläwä pane sen sydckmeens. Parembi on murehtia
cuin naura: Sillä murhen cautta sydän parane. Wij-
fasten stidan on murhe Huonesti/ ja tyhmäin chdän ilo
Huoneja.

EcM n: ;.

DMOsca Puu caatu jocose caatu Etelään eli Poh-WVjaan:cuhunga hän caatu/sinne hän jää.

$* ' " Syr.
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i/FM Sota lttvös hywät työs cuollllltten päälle/ Ia
sinä ikananzs t.et/nijn ajattele loppua/ja

lchn et sinä cofcmt syndia tee.
?bid. 10: y. &c

EMT Iläs corcilet sinä waiwainen Tnhcaja muldas
MM loca ct cultengan inttan muuta ole cuin Utux

loca eläißs. Ia waicta Ukartt cauwau her->
iaus stjtä walwawat. st cuttcngln ftli n loppu.-
tänäp.ir. Cnnmgas/huomcna cuollut. Ia costa Ihml-
>nm on euollut/ntzu hänen fööroft Madot jaToucat.

ljhm alcan/sanoilEsns Juvalaisille: Totistst/
sanon minä teille/hettt tule ja nnt jo on/

'ett»; cnöllet samvat cuulla Jumalan Pojan Aä«
MzMbwa sen cuulewat ne (aarnit ela. Sillä
Isällä ol! itzesäns/ nijn andoi hän nwös elä*
Mtt Pojalls ihelans oleman: Ia on hänelle myös cm*
danut walian duolNlia/ sillä hän on Ihmistn Poim/
Olkät tätä ihnletetkö.' Sillä hetki tule/ jona caicki ne
jotca haudois owat/saawat cuulla hänen änens.
pitä edes tuleman/ne jotta hywä tehnet owat/ elä-
män olösnousemiseen Mutta »otca paha tehnet womJhuomion ylösZlousemileen.

I j, Ku M. 8. 10. &c.
ttisaon/ ntjnßuumis tosin on

||j| cuollut synnin tabden: Mutta Hengi on eläin-J
tähden. Jos nyt sm Hengi/ jo»

; ' ; '
J caIE.
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ca lEsuxen cuollmsta ylöshcrättt/ asit teija/nijn myös
s?/ joca Christnxen cuolluista herätti/ on teidän cuole»
walset Ruumin eiäwäxi tekewä/ftn telsii asuwaism
Hcngens cautta. c

Job. 14. V. l.

walmostachndqnytelä wähän asca/jaon
MU lcwottomutta:Caswll niNuftt cuckai-

ncn/ za lange/ pakene nijncuin warjö/ja ei pysy.
Ibid. v. 5,

WjjSS* Älnclle on määrätty aiea/h mm eu leauttens fu*
gjHjcu on sinun tykön.is: sini olet maänln asetta»

nut h.wen etens/ jota el hin taida kilyda ylche.
Dan. iz» v* *. &<\

WIZ,A mon^a/jotta maan tomusmacawat/ heräjä»
e»Mtz w.lt/lnulttanlat ijancaickiseen elämään/ jamuuta»
mat yancaickisecil pilckan ia hsplaän. Mutta opetta-
-0 paist.awat/ nchicuin taiwanklrckans/ ja jotta mon.
da opettamat wallhurskautem/ nijncuin T.lhdet alati
ja lzanealckljestl'.

Pfal, j<f. v. s. &c*

PH CRra opeta lninua ajatteleman minun lovpw
Mam/ja mikä mitta nnnun elämälläni ön/tlttL-

.xeni että minä ercanentääldä.Catzo/ lninlNiPälwani
owatKämmenen leweys tykönäs/ja minun elämän
m nMuia ei rnttän sinun edeiäs: <3um aiwan tmdat

I)z owät
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owat mcti Ihmiset/ jotca cuitengin ntjn suruttomast
eläwat- Sela. Waan he menewat pois nancurn
wayo/ja tekewät heillttU huckan suuren murhen/ he
cocowat/ja ei tiedä cuca sen saa. Ia nyt HER«
ra/mihinga minä iheni luotan s sinuun minä tonvon.
Wapahda minua caiki sta synneistäni/ja ala minua sal.
li hulluden pilcaxi.

VM. 9c,. v.ll.

GMPetä meitcl ajatteleman / että meidän pit.l cuo»
äögjlcinan/ että lne ymmärtäwaisexi tultsim-

DWI Ihminen tiedä hänen aicans/ waan ntzncuin
Calat siiadlM wahingolliftlla ongella / ja nijncuin
Linnut kasitctM paulalla / nijn myös Ihmtjet

temmatan pois pahalla ajalla/ cosca st aklsta tule hel-dan päallens-
(

Syr. 5. v. 8.9.
WMckntähden älä wijwyttele sinuas kaändamäst

tygö/ia slä lyckä yhdestä väiwästä
totjeen: Silla hänen wihans tule nopM ja costa si-
nulle/ ja cadotta sinun.

Syr. 17. V. 21.

MM ijn käännä sijs Nl t sinuasHENran tvgö/ ja HMMMsyndinen elämäs.-Nucoile HERra/ja lacka pa»
:Pida sinuas sen corkeiman, tygö/eria

wäärydestä. sh* ss. v. 16. &o

DM.Oican/ cosca jocu cuole/nijn itke handa/ ja wa«
MMlita nljncuin se ,oca suuren jurun on saanut/

kääri hänen Ruumins cohtultlftst/ia anna hä<
i • nen
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nen cunnialisest tulla hauraan. Slnun pitä catkeraft
ia sydmncst murhelinen oleman/ ja walitus

'itcua pitämän/ stnjalken cuin hcln on ollut/ wahiltt-
mcknkln yxi paiwa eli <axt/-«ttel sinua panetellais.la
ota jallens lohdutus/ ettes murhella taytetats: silla
murhesta tule cuolema/ ja chdamen ahdistus teke woi'
mattoman. Murhe ia köyhys jaattawat sydämen wa»
ltttamanylitze »Naaran kiusaures. Älä paastä mur-
hetta chdämees/mutta estä Kandä tykös. Ajattele lop<
pua/ ja älä unhota fita. Silla ei .sieldä ole peilausta/ei»
tå se auta händä mitan / mutta sinä teet ihelles wa»
hingon. Muista händä/ niincuin hän on euollut/ nyn
pita myössinungincuoleman: Eilen pitt minun/ tana'-
pan sinun.

S jr, 40» l. &c.

MMllheljainm ia surkia meno on caickein IbinistenZMH"lmn.lllä/hamast2littnEohdusta/ nijn siihen astl8 be zallensmaahan haudatan/)oca on meidän
caickein Äitlm. Taalla on aina Murhe/ pclco ja wtj-
mern cuolelna odottaminen: Ntjn sen culn suures cun-
nias istu/ cuin halwimmangm Maan paälla: Nijn sen
joca Silkiä ja Crunua canda/ cuin sengin joca rohtl-mihin on puetettu.

• Joh. 5. 14, &c,
totisesi sanon minä teille ml-

,un sanani/,a usco sen joca minlm låktti/ ha-on ijancmckinen elämä: Ia ei häntule duo»
mloon/ wn.m.mene cuolemast elämähän.

Rom+
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Rom. 5. n, &c.

ljncuin yhden Ihmisen cauttn on syndi Mail»
WMman tullut/ ja jounin cautta cuolema/ja nijn on

tullut calckein Ihmlften päälle/ että
csickl owat syndm tehnet.

yxikän meistä itzellens elä / eikä yxikän itzel-
cuole. Sillä jos me elämme/ nfjn mc HEN«

ralle elämme: Jos lue cuoleinlne / nijn me HER»
ralle cuolemme. Sentnhden joco me elam elt cuolem/
nljn me HERran omat olem. Sillä jentähden on myös

cuollut ja ylös nosnnt/ ja jällen* eläwaxi
tullut/ että hän cuolluitten ja eläwttten HERra.

l Cor 15. V. 50. &C.

MMUtta minä sanon / rackat weljet / ci Liha jaWe«
MM n taida Jumalan Waldacunda periä/ja eltur»

meldu pidä turmelematolnda perimän. Catzo/
minä sanon teille salaisudeu.- en me tosin caicki nucu/
lvaan caicki me ajan rahduza muutetan/ silmän räpck,
Ms/ whlmeistllä Basunalla .-Sillä Vasuna soi/ jacuol-
lct pitä ylös nouseman/ja me tulem<
me muutctuxi. Slllä tämä catowa puke päallens cato-
mattolnuden/ ja cuolew.i pyke p.iällens cuolemattomu-
dcn. Mutta cosca catowa puke päälleus catomatto.
mudcn / )a cuolewa pukepäallms cuolcmaltomuden/
silloin täotetän se sana cuin kirjoitettu on:Cuolema on

sinun otass Helwetti
Cu«
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cusa on sinun lvotttosl Muttacuoleman ota on chndi/
synnin woima on laki. Mutta Mos olcon Jumalan /jo«
ca meillewoiton andanut on meidän HENran ICsu«
xen Christuxcn cautta.

Ebr» 9. v. 27.

WMAickein Ihmisten pitä wihdoin cuoleman/
MM mutta jcnjalken duomio.
vd*** Apoc. 14. v, 13.
DW A minä cuulin anell Taiwasta nnnulleni fimo*DMwan/ kirjoita: Autuat owat m cuolict/ jotta
5W tästälähin HCZlrasa. molcwat: la/Hengi sano:
Heidän pttä lewaman heidän töistäns/ silla heidän te»cons. noudattawat heitä.

Xpöc. 20. V. 6»
MMUtuas ja pnha on st/ jollaon osa sijna cnsimaists t>

NGm päälle ei ole toisella cuole»
yhtänwalda:Waan he kulcwatJumalan

ja Christuxen Päpixi/ jahallihewat hauen cansians m-
hannen Wuotta.

: '■' Apoc. 21. v. 1. &<\

DMA litinä näin udcn Taiwan ja udm Maan / |t(*
la ensimäinen Taiwas ja ensimäinen Maa ca-

ei Meri sillen ole. Ia minä Johannes nain
pyhän caupungin/uden lerusiilcmin alas astuwan
Taiwasta lumalalda walmistttun / nijncuin morsio-
men camustetun hänen miehellens.la cuulin suuren Ä-
neu Taiwasta sanowan: Catzo/Jumalan Maja Jh-
nnsten seas/ ja bän on asuwa heidän cansians/ ja he
tulewat hänen Cansarcns/ ja ihe Jumala on olewa
heidän cansians/ ja heidänlumalans. Ia luiuala on
pyhkiwä pois caim kyynelet heidän Silmistans/ ja ei

Z eno-
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cuolemata pidä sillcn oleman: Eikä itkua/ eikä parcua/
eikl kipna pidä sillen oleman- Sillä ne endistt pois-
menit.

Apoc* ix. v. 7.
SMOca woirta/ hänen pitä caicki nämät perimän/
Wä ja minä olen hänen lumalans/ ja hänen pitä

oleman minun poiean. Mutta nljlle pelcureille
ja uscottomllle/ja hirmuisslle/jamurhaille/ja salawuo.
teisille/ja welhollle/ ja epäjumalisille/ja eaikillewalhet»
telijlle/ pitä osa oleman siinä järwesa/ joca tulesta ja
tuliklwestä pala /joca toinen cuolema on.

Castamattomain Lasten hautamises/heitetän Mul»
da heidän päallens/ ja luetan ainoastans Isä meidän/
ja Siunaus

CAP. IX.

Auinga nijden canjsa ufytfc
mäil pltä/ jotta mestatan japäv

wilda pols oman.
Hnfist mahta pappi mennä sen tygö/

cmn mestattaman pitä/ msa hän fangmdes
istu/ ja lohdutta handä tällä tawalla.

Weljen (Sisaren) ettäs nyt olet tiln*
WMMniottttu ja fangmteen pandu/ frnrn? pahain

tähden / nijn rltstä ja kijtä Jumalala' mm®Tfm suuren armon edestä/ ettei hän sinua sinun
ansios
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ansios jälken itze tuoren työn päälle/sinun synnifis ja
lumalattomudesas rangaisnnt ole/ mutta on sallinut
sinun cahleisa M fangmdesa curttetta;senpäälle ttta i>
nulle mahdais olla aica ja neuwon Tila/ silla tawalla
tuta sinun pahatecos/ catua sinun chndias/ ja nioni°
naista ylitzekaymistas/ia paeta ftn laupian Jumalan
tygö/armollisesta (chnmn) audext siamlsesta/jocaci tah-
do yhdengän syndisencuolemata/mutta että hänkään-
dälhensjaijancaickisestelä.

Ctz sinun pidä myös epäilemän/ että lunnUa tui*
tengin on sinulle/ yn laupias ja armollinen Isa/ ja tcke
caicki sinun parhäxes. Sillä että yxi hyw,l Isä toi»
sinans otta witzancosca Lapsi ricko/ nijn on myös lu-
mala sinun canfias tehnyt/ ja lyönyt sinua hänen IDl«
listllä witzallans/ sijnä/ että sinä pahain tccols tähden
olet ktznniotcttu/ja fangiuteen pandu/ ja waicka tälna
on sinun cowa ja carwas kärsiaxes: Nijn cuitengin on
se sinun Siclullcs tarpcllinen. Sen sinun Taiwalli-
nen Isas parcmin tietä/ cuin sinä. Sentähden anna
sinus hänen halduns/ ja anna hänen sinun canfias teh-
dä / cuin han tahto/ bän knllä sinua rangaist/ mutta
kctä hänrangaise/sano Raamattu/ sitä hän racasia.
Sinä olit Pcrkelen paulaan tullut ja sijben syudijnlan.
gcnnut/jonga tabdcn sinä olctnyt kijnniotcttn. Perkele si-
uun petti ja saatti sinun sitä tekemän/ a tahdoi sinua
sen cautta wiedä ijancmckiscen cadotuxcen/ sinun waa-
ras on Jumala sirnm Taiwallinen Isas avmotllscsti

Z 2 catzo
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cahonut/ja sinun, perkelen kM ottqlmt/japanenyt
ajallisen rangaistujen sinun paaltes/ joca wäha on sen
suhten/ euln sinun edestis lcifol'/ ja wtjpy pahan aica.
Jolleilutnala otts nain st,>un puolehes catzonut/ jaan<
danut sinua kijnniotctta/ otts suuri waara ollut sinun
Sielustas/ ettei Perkele olis enämbihin ja suurembihm
pahatecoihin sinua wetcknyt/ ia sen cautta/suuremmat
ja wahwemmat siteet pannut sinun paalles. Nijn että
han olis ilman caikcta awuta eli neuwota / wtenyt sinun
yancaickijeen cadotureen. Sentahdcn alä tätä ylön«
paljo peljästy ja murheti/waan ole Jumalalle cuullai-
nen/ jakärsiwainen/ ja fgtå handa/ ettei han andanut
sinun kavdä oman lnieles/ja Perkelen haucutuxen jal-
ken synnlsä ja cadotuxen tiellä/ anna sinus Jumalan
käsijn/ jatydv sijhen. Tama elama on taynans syn<
dia' ja murhetta/ mutta se jonga han meille j>illens au«
ta/ on pyh.i/wanhurscas/autuas/ja pych yancalckiststi.

SYtte kysytän Pappi hcknelle/ jos hänen syndtns
chdistawat händä/ja jos hänellä jotakin on toista
wajtan/ ja manatcan handa/ että hän ano nGdä an-
dexi/joita wastan hän on nckonut/ ja erlnomaisesttnijldä / joita wastan hän tämän synnin on tehnyt/
jonga tähden hän nyt rangmstan. Ia pltä händä ma-
uattaman/että hän pane pois siidämestäns/ calkenwlhan ja wamon/ joca hänellä on nytä wastan/ jotca
hänen andawat päiwilda pois otta. Ia ehkä cuca seolis/ joca hänen m,Äens on rlckonut/nhnpltä hänen

andg'
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andaman hänelle midexi/ jos hän muutoin tahto lu-
malan ystawnttu saada. Ia pita ijdixbå myös neuwot-
taman/ että hän pane pois sydWftäns/ caicki mail-
malistt inurhet ja ajaturet/ ja pitakän hänens/ hä«
nen talwalltstn Isäns tygö/joca tahto hänen tästä ma»
Umasta pois chhua. Ia mahta Pappi pita hänen ty«
göns fen manauxen/joca u\\å edellä seiso Sairaista/
cuinga nyta pita manattaman/ja näin alea:

Racas Weljen / cuinga sinun menos on/ ahdista-
CO siNUN syNdis siNUa s Pag. i ; 7. feqq.

Ia sijttepitäkän Pappi hänen edesäns sen mana-
uxen / tunnustoxen )aripin/ joca sijntijalken seura /jajos
hän tahto otta Christuren ehtollistn tygöns (joca san-
gentarpellinen olis) nijn pitakanhänen edesäns sen ma»
nauren / joca M päälle tehty on/ja tasci edellä seiso/ et»
tå hän juurihywin tietä/ nnsä aicoimilcsa hän sen teke.
Ia cosca hän ulos wiedän / mene Pappi hänen cans-
mns/ lohdutta ja mana händä/ettei hän mitän ff/ta
epäilis/ että hänen syndins owat andexi annetut/Chvl-
stuxen pijnan ja cuoleman tähden. Ia cosca hän sinne
tule/ cuja hau pita mestattaman/ nijn lohduttacan
Pappi handä tällä tawalla.
WMAcas Weljen/ se on nyt nijn lahes jou-

että sinun pltä tästä nuulmasta läl)-
temän/ sinun taltpallisen Jsäs tygö/ntzn ole

nyt hywäs turwas/ sinun jyndis owat sinullean.
dexi annetut/ ja Ota nyt esimerkl CYnstuxest/ jo-

-3; m
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ca «li yänentalwallstllelsällenscuuliamett haman
rlsiln woleman astl/ jonga han fcfrfej ei yanen/
waan sinun/minun/ jacoco mailman jyndein e.
desi. Ntjn ole myös sinä t?anelle cuuljalnen täsä
cuolemasa / jonga finå karsit sinun oinatn pa*
hain tecois täyden. Ja rpatcka tama cuolema
jongas nyt karsit/ mailman edes on Yaplallinen/
nvjii- ole cuitengin karsiwamen.- Chrlstuxen cuo»
lelna ollmysshaplalllnen; cuitengin oli sttarpellt'
nen/ nijn ettasytatulicaicki meidän autndem. nlsn
on myös sinun cuolemas haplalinen/ ja ei ole cul"
tengan ilman hedellnata. Sinä olet tehnyt julki jyn.
n/n / joca humalan oikiuden jalkenpita rangaista»
man. Sen waati myös yhteinen tarwe /että stn«
caldatftt jynnitrangaistan. Sentahden ei ole si«
nttn cuolemas nyt ilman hedelmata ja hyodytyst/
iLnsist/ylistetan Jumalan oikeus/siinä että fe jo«
ca pahoin tehnyt on rangaistan/ nnncum hanon
käskenyt lLsiwallan jencaldaistarangaista. Silla
se on Jumalan cunniaxl / että hänen kaskyns jal«

ken tehdän.'Nnn sinä myös palwelet sinun Chrl«
siiweljes sinun cuolemas canffa yhteisen tarpexi/
sijna että he ottawat pelwon sinun cuolemastas/
jotta tahtowat paha tehdä / että he mahtawat
sita cartta/ josta sttte tulerauha ja lepo yhteisexi
hywaxi. Sentahden ole hvwas turwas / ja kij«
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tälumalata/että hän sinun pahan menoa/hywaan
loppuun on laittanur/että sinä taidat palwella seka
handä että sinun lahimaistas/ sinun cuolemallas.
Rarsicuolemata iloisesti/sijtä seura l)edelmä.Anna
nyt nahda yxi catumainen ia uscowalnen sydän/
ja älä epäile/ että Jumala/ joca sinuncnolemas
jongas olet ansainut/on kaandänytyänen cunnia-
xens jayhteisen Cansan paryaxi/ei ole suingansinua
unyottanut/mutta otta sinun tanäpanä paradij.
sin. Nhtttuin hätt tekl ryswärille/joca hänen cans-sans nstinnaulittln. Ia cuule nyt tämä p. !£v<m*
gelium sinun uscos wahwlstoxexi:

atcan rlstm naullylt §tuv
MHxl Rpöwäntä ZEsuxcn canj;a/

hänen olktalle / ja tolscn
hänen wajemalle puolcllens. Ha nljn
tult Raamattu täptetyxt/ pahoin te-
Ujtten secan hcln on luettu. Mutta pxl
nljstä pahotntekljstä/ jotca olit rtpustc-
tut/ptlcals händä ja sanot: Hos sinä
olet ilhnstus/ nlln auta ltze sinuas/fa
mettä. Wn sc toinen wastals/ ja nuh-
tell händä sanoden: etkö smakän pclkä

lu-
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Jumalala/ joca olet samas cadotuxes.
Ia tosin meille tapahtu otketn/ sillä me
kärsim sm aita me olem ansalnnct/
mutta lcimä dj ole mltän paha tehnyt.
Za sanot HEsuMe: HERra/ mutsia
minun päällenl/ coscas tulet sinun
Waldacundaas. Nljn sanot UHsus
hänelle: Nottsestt sanon mlnä sinulle:
Tänäpänä pltä sinun oleman mlnun
canj;am Paradtjfis.

Sytte sano Pappi läsnä olewaisten tygö.

tahan uloswllet tämän meidän
jem canffa/ joca nyt cuoleman cautta/ pM

meistä erkaneman/ minä manan teitä/ että te
langetta polwiUen/ ynnä hänen canfans/ ja rn-
coilet Yänen edestäns Inmalata/ että hän wah-
was Nscos nyt tuoli* Jfåmn päälle.

Rucoilcam.
f§§i satckiwaldlastjancatcktnen %w

meldan HERran IHsw
Chnstuxen Isa/ joca annat

sinun
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ftnirn laupludes palsta plltze caickein
sinun ttcols/ catzo nyt armollisest tci-
män sinun kdyhän fangls päälle/ jon-
gas tänäpätwän tahdot cutzua tästä
walwajststa/surklasta ja spndllest elä-
mästä: Anna hänelle Pyhän Henges
armoja hänen sydämehens/ että hänuscos wahwana ppspls/ja cuolls mjn-
cujn autuas Mmlnen/ anna sinun
rackan polcae lEsuxen Ohnstuxen sa-
noa hänelle/ nljncmn hän Ryöwänlle
Rtsttn päällä sanot / tänäpälwänä pl-
tä finun mlnun canstam oleman Pa-
radlsis. Zllä catzo hänen suurten syn-
dlens puolen/ waan sinun suuren lau-
pludes päälle/ja sen catkeran ja cowan
cuoleman päälle/jonga sinun Polcas
hänen edestäns on kärsinyt. Anna (>ä>
nentästä Mallmastamjn entä/ että
hän wtjmelstllä Duomwlla/ mahdais

A a ylös-
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ylösnosta wanhurstasten ylösnouse
Mlses/ ja pysyä sinun canj;as iiamaw
klsest: sen saman sinun rackanpotcas/
ZEsuxen llhrlstufen metdän HERram
cautta/ 3lmen.
Senjalken mahdetan weisata/ Me cmn elam

Maan päällä &c. Tmckajocu muu Jumalinen
Psalmi. Sijtte sanocan Pappi hänelle.

DMAcas Wtljtn (&fuvm) ålå mmgan muun
ajattele/ mutta 3j£\wm Cdristurett

päälle/ joca sinnn edestäs on kärsinyt eno*
leman.Älä epäile/ että hän totistst «n sinun cansi
fas /ja autta sinua/ja waicka sinä kärsit cuote-
man/ ntzncum pahHin trtiå) niine mahdat miten*
gin olla iloinen / ettäs Ryowärm canffa Ristmpäällä / tämän sinun kärsimises alla tunnet/ mU
tå finm hahatfeeos ansainnet owat; Jaettä si-
nä cuolet Chttstuxelle / se «n/yhdeja mififaufmsa IlLsuxenChrijtuxen päälle/ ja epäilemättomä.
få wahwistuxesallLjuxenChristuxen täydellisestä
maxosta/ sinun ia caiken Mailman syudein edestä;
Sentähden pitä myös stnun tuleman hänen wat-
dacundans hänencansians Jäminä sanon sinul-
letäydelllsestl lEsuxen El)r<sturett puolesi/ että
sinun Sielus pitä tuleman tänäpaiwän^P^radt-

sijn
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sijn. Anna sinus sen tähden lumalan yaldun/
ja sano sinun Talwalltsen Isas tygs/ntznculn frnirn
Wapaytaias jaLunastajasIlLsusCynstusnstm
päällä sanoi: Ila/ sinun kafijs minä annan minun
<>engeni.
Costa nyt ntzn lähes joutunut on/että han pitä mestat-

taman/alca Pappi Winen: O Pyhä Hengi tule
nyt tann etc. eli jongun muun fowe-

lian Wirren.
myss nijn Hlis/ cuin toisinans tapahtn/
si/joca surmatan/teke thens peräti wiat-

tHmaxi sljl)enaslal?a/cum hänen paalleus on
cannettu/ja jonga tähden hän pois hengeldäns
duomittu on/ ntzn mahta hänelle muitten sias mni-
stutetta/että waicka hän luule iyens wiattomaxl
täsä asias/cuin hänen paallens fanotan/tietä Iu«
mala cuiteugtu syyn hänen caufans. Andacan sen-
tähden hänens Jumalan käsi/n//a saldican hauen
meidän cansiam tehdä pyhän tahtons jälkeu. Ia
waicka me wielä Ihmisten edes olisim wiatto»
mat/ enme cuitengan ikauans taida nijn ela/
ettei meillä ole syndiä Jumalan edes/ jonga tah.
dm hän taita melta rangaista/jos hau niin tahto.

Toinen Tapa.
• i. Kysytän Fangilda/ minga tähden han on pan«
du fangmteen?los han sano ja tunnusta syndlns ja suu-

A a 2 ren
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ren erhetyxens Jumalan kastya wastan/ ja ei pyydä si-
tä peitra / edeswastata ja wähetä/ ntzn st on mercki
sijhen/etta hän on catuwainen/ ahdistetan tehtyen ftn*
deins ylitze/ tahtoen sowitta ltzens Jumalan cansia.
Ia sen päälle että hän sitä paremmin pidäis tuleman
syndins tundoon/ rupeis äkayndylnän ja cauhistuman
sitä paha/ cuiu hän tehnyt on/ ja sitte Jumalan Sana»
fta lohdutetuxi tulis/ pitä Papin

11. Kysymän häneldä/jos hän on mielelläns cuullut
Jumalan Sana/ pannutfen sydämeens/ja ahkeroin-
nut itzens nöyrydesta/ ja cuuliaisudesta Jumalala ja hä-
nen käskyjäns wastan 5 Jos hän wasta ja tunnusta
itzens suuren syndisiri ja lain rickojari/ joca wähan /

taicka ei ensingän / huoli Jumalasta ja hauen pyhästä
Sanastans/nijn alca Pappi/ cuitengin sowelioilla ja
suloisilla sanoilla hänelle mieleen johdatta/ mikä luuri
syndi se on/ ylöncatzoaJumalata/ ja hänenKästyjäns/
ja sencaldaistlla syndisellä menolla wäärln täyttä lu-
malan lahjat/ hänen terweydens/ jästnens/jotca Ju-
mala luonut ja hänen hywydens cautta woimas pitä«
nyt/ elättänyt ja waattttanut on. Täsä selitetän/ mui-
stutetan jateroitetan se käst.isana/ jonga h.m ylitze käy'
nyt on/ja hänelle näytetän/ mikä cuolettawainrn
ja cauhia syndi se on/ cuin hän tehnyt on.

in. Jos nijn tapahtu / että jocu catumatoin ei an-
na hänen jyndins käydä sydämeens/ mutta seisowahwa^

sti sen
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(ti sen päälle/ että hänelle tapahtu wäärys/ ei myös
muutoin lucua pidä eli tottele yhtakän manausta ja wa>
rämistä ijancaickiststa eadötuxesta. Niinet ole sencaldai-sm ylönannetun Ihmisen cansia ena wijmelselda yhtän
muuta wlilicappaletta/ euin että täydellä todella hä«
nelle näytetän se waara/ cuin taincaldaisillelainylitze<
käywille lähesty/ nimittäin/ ensistä corkian Esiwallan
rangaistus/ jota hän langennen duomion jälken ei tai»
da wältta/ mutta hengens täyty anda. Stztte cuin st
on tapahtunut/ seiso hänen edesäns Jumalan anga-
raja oikiaduomio/ja cadotus/ silloin ttzecul«
lengin annetan ja maxetan töidens jälken: Sillä ei ole
yhtän muuta uloskäymist odottamista/ cuin kerran
cuolla ja (ittc duomio. Ia on tämä duomio jo par-
hallans Christuxelda caickein jumalattomain ,a catu-
mattomain Ihmisten ylitze ulos sanottu tällä muoto:
Mengät pois minun tytänif te Zizotut wttcai&u
(tm tukcn/ joca «n walmlstettu perkelelle \z
yamn lLngeleillens. Matth 75. v. 4,. Jos et sinä tah.
do catmvaiststa sydämestä tunnusta ja catua sinun (w
diäs/ ja rucmlla lumalata syndem andexi saalnijesta/
tulla ylös autttun/ ja lohdutetun Jumalan sanasta/ ja

corkiast Ehtollisesta/ntjn ei sinun ole muuta
odottamista/ cuin tjaucaickinen
mj cusa sinun tules elpidäjammuman/ elka sinun
matos cojcan cuoleman. Llkemma ei taida käydä /

ellckä cowemmilla sanoilla ltzcutta yhden suuren syudt-
Aaz sm
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sen sydändä. Joonia han käännä itzens/ ntzn pitä hän
jatettämän Jumalan oikian duomlon ala: Cultengin
ei pidä Saarnamiehen suuttuman manamast hända
parannoxeen wijmeiseen aicaan asti.

iv. Mutta jos se köyhä ja wtheljämen syndlnen/joca
hengeldäns pois duomittu on/ tunnusta/ chdämestäns
catu ja itke syndians/pitä händä cahdella tawallaloh-
dutettaman/ nimittäin/ ensist hänen surullisen ja ah*
distetun omantundons puolesta/sljtte wafiom sitä häpiä-
lista rangaistusta ja cuolemata/ cuin hänen täyty kär*
siä. Omatunnon lohdutus on tämä/että Jumala otta
caicki syndistt armoins ICsuxen Chnstuxen ansiontäh-
'den: Ntzn että cusa Mdt on fuumi tullut/sijnä on
Ittmalan Armo fa Laupius ylonpaldisexl tullut.
Rom 5. v- 10. Silla Jumalan Armo on suurembl cuin
caicki siinmt/ Sillä ei Jumala tahdo yydenga«
lyndisen cuolemata/ mutta että hankaanda iyens
fa ela.la waicka yhden Ihmisen synnit taitawat ifta
monet ja cauhiat/ cuitengtn on Jumala nyn suuri ar-
mosta ja laupiudesta / että jona paiwanä ja hetkenä
hän eatu syndiäns/ja yhdellä oikialla paranuxella kään»
däitzens Jumalantygö/ntzn hänelle seiso awoi armon o-
wi Christuxen tähden/joca on jowindo/elalnoastans
meidän/waan calken Mailman ftndein edest.
Esimerki on Rnöwäris/joca Christuxen ristin'
nanlittin. Tasa Man usiarnbia Raamatunsanoja ja

Esi-
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Esimerkeja edestuodaJumalan mittamattomast AV»
most ia Lauptudest.

v.Osotetan hänelle/hänen omasta esimerklstäns/ettH
Jumala on etzmyt hänen parastans ja tzancaickista
hywyttans: Stlla/ jollei Jumala olis näyttänyt hänel-
le ntå suurta pitkämielisiitta / hauen cauhioisa pahoisa
tegoyans/nijn olls han jo mca ennen ollut cadotuxm.
Lapsi/että han oli ansainnut seka ajallisen että ijpcmc-
fhin cuoleman.

vi. Csta' Sielun Paimen/ nhln paljo cmn mahdollinen
on/sanginsurulliset ajatoxet/joillahan walwatan/sen
häpmllisen cuoleman ylitze/ jonga hänen täyty kärsiä/
M&rttö Chrchuxen/ joca wiattomastt karsei/ tämän
pahanelkistn Mailman syndein tähden/taydyi sen ha-
piallisen ristin luoieman ala käydä / ja ristinnaulitta
cahdenRyöw.lrin kesscllä/ joistatöine sanoi sen oikein ole.
wan/mitä he pahain tecoins tähden kärseit/nljn on myös
sinun canHas/sinä olet tämän cuolemanhywin ansain-
nut/ sentahden Wa lumalata/että sinä tämckncaut.
ta taidat kärsiä'/ sinun hywin ansaitun rangaistuxes
äjallisest/ jasillä tawalla wälttä sen tjancaickiseu rangat--
stuxen ja waiwan Helwetis. Tämä häpiä saa pain 10.
pun/ mutta se tulewaiNenpysy tzancaickisesti caikille
catumattomille siindisille: Nttn sinä myös inahdat
sydämestas iloita/ että sinun omatundos taitan pal-
jotaparemmin tämän cgutta lewollisexi tchtä/siiwi

■■.—■-■■'- -'■ ' >-<■■•■.•=•-■■■ •♦. •■• ■ että
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että sinä olet pahom rickonut Jumalala ja sinun liihi.
maWs wastan/ ettäs nijn tulet Jumalan oiklanduo»
mion iälken/ omalla esimerkMs mmllen.cartannstxi/
ajatellen tämän cautta sinulles tapahtuwan suuren
armon lumalalda/ ettet sinä keskellä sinun catumatto»
muttas/ja cauhwisa synneisäs ole tullut pois temmatu-
xi/silla että Jumala saldi hänen oikiasta duomiostans
ja costostans mouda epälucmsta tuhatta huckua/silloin

coscahe enlmmästi synneisäns upotettuna macawat:la
täyty nijn kärsiä ijancaickistn häpian/ pilcan ja häwäi«
styxen waiwall siasa/ jonga sinä sinun catumlsesja cuu»
liaisudes cautta tällä ajallisella rangaistoxella caicti tai-
dat wältta. Ajattele nyt sijs sitä/ että meidän «>«•

w<m(mtMn rangalstoxemja cuolemam) f«ca ajallr»
nen mkewlä on/ saatto meille chancaicktsen ja
määrättömän mimmit; IHtca emme nåfywåifiå.
cayo/ waan näkymättömiä. Sillä nakywäiset
owat ajalliset/mutta närymättömät ljancalckiset/
i. Cor. 4- »7. &c

vik Jos Saarnamies ymmärta/ että ne paiwil-
däpois otettawat wihoittelewat/ja owatcarwallamie.
lella heidän päälle candajans ja waattans ylitze/ että
he pahain tecorns tåfybm pitå tuleman rangaistun.
Maca myös toisinans muita hcidan mielesiins/ joiden-
ga cansia heillä on eripuraisuus/ rtzta ja torat; Tätä
mahta Sielun Palmen poispoista ja estä/ sillä tawal-
la/ cum yhteisesti saarnatan ia waroitan ntztä sopimat»

tomia
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Tomia Ihmisiä heidän wihastans ja catkerudestäns/nt-
mittäin/ etttl sencaldmset synnit oivat myös syy ijan-
caickiseencadotuxeen:Sentähden sano Chrisms Match.
ig v. 34. stzta pahanelkiststa ja armottomasta palwel.
jasta/että hän pttä annettaman murhajan/ se on/Per<
keleitten käsijn. Ia nifn on meidän taiwallinen Isäm
tekewa caickein ntfdrn canfia / jotca ei sydamestans an-
dexi anna weljellens. Ia nyncuin sinulle watwaiselle
snndiselle on kyllä tekemistä sinun murhas / huorudes
eli warcaudes/:c. wicas sowittaisas/ntzn ei ole nyt alca/
wtzmeistllä hetkelläs ajatella mielicarwauden ja coston
pyynnön päälle. Sillä mitäs tahdot sen canfia mat-
caan saatta/ sinun pitä cuitengin henges andaman/
waan sinä itze estät sinus izancaickisest autuudesta f Ia
Perkele yllnttä sinua sinun pahan lihas cautta sencal.
daisijn käytörljn ja pahoin ajatuxijn: Ajattele, sys nyt

ainoastans sitä / että cuhunga puu lange/sijnä se myös
pysy macamas. Ia ntzncuin meidän HCRram löyta
sinun svdämes halun oleman/cosca Sielu Ruumist er«
cane/ nijn pysy myös sinun duomios-

viii. Jawijmeistxi/tehdan sen catuwaisen cansia/
tällä tawalla / cuin seura.-

Cummstatcos taman ftndis Jumalan (4-ÖCM
»nisien edes l Wastaus: Tunnustan.

Cadutcos sinun syndis/ja panetcos syda,mest.ss
payax:/ettäs Jumalan sinun Luo/as nijn rastasii

B b wtyoit-



rvlyolttanut/ ja fitmn lähunatstlles tchn suuren
waaryden ja wäklwallall tehnyt Hletl

wastaus. Cadun.
Rucoilctcos l)artastl/ja calkesta jydamesias/

että Imnala tahdois andext anoa sinulle sinun
sMdls/ja ei lkänans enä sinulle sinun pahoja te-
cojas tygö lukes Wastaus. Nucoilen.

Rucolletcos myös catuwalsejt ftdamest/ että
caicki ne/joita wastan sinä rickonut/ ja jotta jyn«
neillas wihoittanut olet / tahdoillt sinulle sinun
ricoxes andexi anda/ ja ei sinulle tygo luke sitä
wahmgota )a puutosta/ cuins heille tehnyt olet?

Wastaus. Rucoilen.
Uscotcos myss että Jumala tahto olla sinulle

armollinen liLsuxenChttstuxen ansion ja maxon
tähden/ ja andexianda sinulle sinun syndisl

Wastaus. Ujcon.
Sens mahdat wahwasti usco/ sillä Jumala

sano iye: Hzech. «s- NtjN totta tUIN Mltts
elän/ el minulla ole yhtäkän tlo juma-
lattowan cuolemasta/ waan että hän
käändä ttzes pahasta menostans/ jaelä.

Ujcotcos/ että Jumala on andanut Saarua<
wiralle woiman/ Ehristuren tähden/ andexi anda
Ihmisille heidän syndins 5 Wastaus- Uscon-

Sentähdenmmä myös fätåwoitm&a/twnmi>nulle

190 cap, ix. Cutttga pitä tehtämätt
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nulle annettu «n Chrlstuxen nimeen/ sinulle tygs-
sanon jyttdelttandextjaamljett/humalanarmon ja
ystawyden/ja ijancaicksen elaman/nimeenIsan/ja
pojan/ja pyhän Hengen/ Amen.

Tämän päälle jaetan hänelle HENran corkia Eh«
tolmen.

Cuinga edespäin hänen cantzans pitä tehtämän/ co>
frn hän teloitus paickaqn johdatetan/ on caicki ennen
tätä mainittu ja eteen kirjoitettu.

CAP. X.
Mania ja muut ennomatset

Rucouxet.
MMMe eleeson.' Kyrle eleeson.'
WHFCHrlste eleeson! Chnste eleeson.'MWKyrie eleeson! Kyne eleeson!

cuule meidän rucoure! HErla euule/ :c.
HCna Jumalatalwaline Isä.

HERra Jumalan Poica mallman Armahda imi*
Wapahtaja. dän päällem .'

HERra Jumala PyhäHengi.
Ole meille armolinen. Holho meitä laupias HERtaJumala.»
Ole meille armolinen. Auta meitä laupias HERra

Jumala.'
Caikista synneistä. $g .... ~ .
Caikista exyristä. Wariele mettä laupms
Caikesta pahasta. HERra lulnala»

Vbz Perke-
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Perkelen petorista ja juonista.
Pahasta akilisesta' cuoleinasta.
Rutto taudista/ ja callista ajasta.
Sodista ja tappeluxista.
Capm oista ja rijdoista.
Rakchista ja waarallftsta ilmasta.
Tulipalosta ja walkian hadclstä.cuolemasta.
'Sinun syndymlses tähden.
Sinun kärsimists/ kilwotuxes ja

weres wuodaturen tähden.
Sinunristis ia cuolemas tähden.
Sinunpyhän ylös nousemists ja

taiwasen astumises tähden.
Cuoleman ajalla.
Wtzmcisellä duomiolla.
Me waiwaiset syndiset rocoflrnt-

lne sinua.
Cttäs pyhä Cbrissilistii Seura-

cundas hallitzisit ja warjeM.
Cttäs caicki Pispat/ sanan pal-

weljat jacuuliat/ terwelists o-
pis ja pnhäs elämäs pioäisitja
warjelisit.

Ettäs caicki waärät opit ja pa-
hennoxet asttaisit.

Ettäs caicki exynet ja wietellyt
palautaisit.

Cttä mePerkelen meidän /alcaim
ala potkia mahdaisim.Ettäs u!'colllsia palwettoita sinuneloos lähetäisit.

Warjele meitä lau-
ptas HERra lu>mala.

Warjele meitä lau.
Pias HENra Iu«mala.'
Auta meitä laupias
HERra Jumala.»

Auta meitä laupias
HERra Jumala.'
Cuulemeltll laupias
HERra Jumala.

Cuule meitä lau«pms HERra
Jumala.'

Ettäs
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Ettäs sanan canfia sinun Henges ja

wotmas annaisit.
Ettäs crntfto mm hellisia ja heicko-

miellsiä lohdutaisit ja auttaisit.
Cttas catkille Cunmgollle ja Nuhti-

noille Rauhan ja sowinnon mi*
daisit.

Cttas meidän hallitzewaista Cuniw
Drottningeita / Cuninga«

lista Perillisiä/ neuwon andaita/
yhteisiä fiätyjä ja corkeita Wir-
camiehia armollifest siunaisit/ loh-
dutaisit ja warjeltsit.

Cttcks Sotajoucon Maalla ja Me«
rellä armollisesti siunaisit/ wah»
wtstaisit ja warjelisit.

Ettäs caickia ntztä/ jotca tustas ja ha-
däs owat / auttaisit ja warjelisit.

Ettäs caickta rastaita Waimoja ja
Lapsen siinnytaitä siunaisit ja aut«
taisit.

Ettäs caickia sairaita armollisesti loh«
dutaisit/holhoisit jaauttaisit.

Ettäs caicki köyhät fangit päästäisit.
Cttäscaick:aLeske,<i ja Orwoilapsia/

könhiä ia sortuja/ corjaisit jaaut<
taisit

Cttäs meidän wihollisillem / cadeh-
tioillem/ ja wainomiehtllem hei«dän syndlns andext annaisit ja
heitä kailnnalsit.

Bbz

Cuulelneitälau.
pias HCRra
Jumala.

Cuule meitä lau-
pias HERra
Jumala.'

Ettäs
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Ettäs caickia Matcmluehiä Maalla
ja Wcdella/ sinun P. EngMes
cautta armollisesti johdataisit ja
warjelisit.

Ettäs hedelmät Maan päällä/nhln
myös Wuorten työt/ ja muut lu-
wallistt elaturen walicappalet ar-
mollisesti siunaisit/ warjelisit/ja
armo lainaisit ntztä oikein nau»
tlta.

Cttäs annahdaisit sinuns catckekn
Ihmisten paalle.

Ettäs meitä armollijesti cuulisit.
O lEfu Christe Jumalan Polta.

Cuule meitä lau-
pias HE Nra
Jumala.'

Cuule meitä lau«
pias HENralumaln!

Armahda meidän
päällem!

O Jumalan Cantza/joca pois otat MaUman synnit.
JboUjo meitä laupias HERra Jumala!

O Jumalan Carltza/ joca pois otat Mailman synnit.
Cuule meitä' laupias HENra Jumala!

O Jumalan Cariha/ joca pois otat Mailman siMit.
Armahda meidän päMem.
Chrijte cuule meitä. Christe cuule meitä!
Kyrie eleeson. Christe eleeson. Kyrie eleeson.
WERraM rangalse mettä meldän

anfiomjälken.
$l4 myös cosia metlle meidän wää-

räln tecotm jälkett.
mu

Me
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Me olemspndtci tthnet mudan Isckmcansza/
Me olem wäänn tehnet/ ja ollet ju-

malattomat-
Rucoilcam:

MM HCRm calcklwaldms Jumala/ jocawai<
watsten yuocauxm et yloncayo / ja umryel-

s listen sydanden halauxia et hyljä/catzo ar<
molllsestl meidän rucouxem pttoleen/ jonga me
meidän hadasam edes tuome/ ja cuule meitä lau-
piast/ että caickinecumperkelelda/Iymisildäja
meidän HmaldaLidaldam meitä wastanjeisHwat/
flnutt armos neuwolla/ estetyn ja jarjetyxi tullfit.
lkttä me ilman wal)ing«ta ja ahdistusta / sinun
pyhas Seurawnnasas/finna alatikutta ia cunni-
oita maydaisim/ sinun poicas JCsuxen CYnstu-
len meidän <>KRram cautta/ 2lmen.

Toinen.
MHrran wiha wljppfilmän räpäpxcn.

Ha hänthastu elämästä.
Rucoilcam.

U?8 Jumala taiwalinett 3f4/ ioca et
synnilienlhmlstencuolemata/etka jalli

*&*l6 heitä mielellas cadotetta- Mutta tahdot
että he parannaisit igens ia eläisit. Me rucoilem

sinua
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sinua calkesta sydamesi/ettas metdan syndim ansa*
tut ragaistoxet/ armolllselit pois estälftt/ f<? anna
meille pydm armojas/ että me meidän elämam pa.
rata mahdalstm/ sinun poicas IlLsuxen CVristu-
ren meidän HlLßram cautta/ Amm-

Toinen.
WERra älä duomtolle käpfinunpal-

welias canfja.
Mllä ettet finun edessslöptä pMn

eläwä wanhurstaxi.
Rucoilcam.

MM Jumala taiwallitten yå/ sinä j>
ca tiedät/ etten me lnsnmonisa suunsa mfti*
ja/ Ihmisen Yeickouden täyden/taida sei-

sowaiset olla/ anna meilleRunmin jaSielun woi«
ma/etta mecaickia ntztä/ cuin meitä synnin tähden
»vaiwarvat/ mahdaisim sinun pyhän awus caut»
ta ylityn wvitta. Sinun poicas IlLsuxen Ehri-
stuirenmeidän HlLßram cautta/ Amen.

Toinen.
Anna HERra rauha catkille maa-

cunntlle.
Onni ja terweps ltze cullengln siis-

dplle.
Ruco.
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Rucoilcam.

Caickiwaldias Ija qancaickinett Jumala/
cunnian Cunmgas jet HlLßra yliye Taiwan

**^ja ttlamf joca sinun Henges cauttacatckt
yalllyet/ sinun edes cayomijes cautta caickl laitat
ja hywin ajetat. Sinä olet raudan Jumala/jol-
da caickt suosio ja yximielisys tule. Me rucoilem
sinua/meidän HORr3 Ilksuxen Christuxen caut-
ta / ettäs caickl meidän jyndim andexi andaisit/
ja armollljestl meille yximielisydett jawaywan rau-
han lainaisit/ että me sinua l)elwos ja wapisto»
ices palwelisim/ jasinun pyhä Nimes aina ylistä
ja cunnioita mei'
dan HiLßram cautta/ Amen.

Toinen.
Auxes huuda minua sano HERra/

luscan atcana.
Nljn mmä tahdon sinua autta/za

sinun pltä mtnua ktjttcimän.
Nucoilcam.

UM <>HRra Jumala/jolda pyhät Yalut/ oi-
kiat nenrvot/ ja wanhurscat työt tulewat/
anna sinun palweljoilles se rauha / jota

mailma ei anda taida/ että meidän sydämem si.
«un käftys ala anlletut olisit / ja caicki wchamie-

£ c sten
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Sten neuw)t särje; ettämeidän elamam sinun war-
jelluxes aNa lewosil olis/IlLsuxen Cyristuxen mä-
dän cautta/ Amen.

Rucous Passion Saarnan jalkcn.
UM Caickein annollisin ja tåvfixvåUifm fygsc
HIH ra IMsn Cyriste/ sinnn rackandes on tosin

ollut ylon palawa coco JYmljen sucucunda
wastan/ ettäs olet meidän tahtem Ihmlsexi tul-
lut/ jakärsinyt pilcan/ tuscatt/watrvan/ ja cuole«
man/ sijna siasa/ cuin meidän hlancaicklsesti cuole-
man plti.Anna meille armos/ että me tämän ftm-
ren ja sanomattoman hywan tysn aina mielesam
pidaisim/ ja ustolla wastan ottatsim: Nhkn myss
sinua / Isan japyhän hengen canffa sen edestä tyt*
taisimme/ Christillistä elämäkertapldaisimme/ ja
eaikes Yädäjä ja wastoin käymisejä syyen turwai-
simme/ että sinä HlLßra )lksu Christe meidän
wapahtajam / joca olet meitä cuolemasta / perke,
leldä ja <>elwetistä lunastanut/olet meidän wch-
doin tästä wiheljäisestä Mailmasta wapaYtawa/
ja tygos yancaickiseen iloon ottawa/cusa me sinun

tzancaickisestt täytämme/2lmen.
Rucous Sodan aicana.

WM Sma rauhan pääynes / HlLßra IHsu
Cynste / joca meille sen hengellljen rauhans ansainnut olet/ ioneja edestä sinulle/Isän

ja
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fa Pyty\n Hengen canfia olcon ijancmcfrfefit:
©Mä olet myös tähän asti andanut meille mail-
malisen rauhan/ jota en me nijn suuren hywan
työn edestä/min st on/ ole pitänet/ ja sinua sene«
desta Mtanet: tVaan usein meidän suruttomude-
sam sen waarinkayttanet/sentahden olet sinä Yywa-
siä syystämeitärauhattomndella ja rascallasodalla
eyinyt. Anna meille andexi/ O HlLßra/tämäklft-
tämättomys ja caicki chnnit / torju pois st julma
wihollinen/ armahda meitä sinun ahdistettuja
Lapsias. Sinä olet meidän auttajam/auta mei.
ta caikesta hädästä /älä salli wihollistn kerjcata'/
meistä sinun köyhistä palweljoistas: Cuule juma-
lisien rucouxet; cayo/ O laupias lumala/tur-
wattomia Lapsia I jotta myös waaras owat In-
nameille rauha meidän elin- aicanam/että mesi.
nua estämätä täällä palwelissm/ ja sijtte tämän
elämän perästä sinua ilman lackamata ylistäisiin
jakyttäisimme/ Amen.

Rucons Maan hedelmän edestä/ wahingolli»
sta Ilma ja callista aicaa wastan.

Jumala/armollinen Iss/joca sinun|§£g hywydes tähden / täytät Maan calckmafsella
hedelmällä/ josta Ihmiset ja myös muut Luon-

docappalet/llnnut ilmas/ calat meres/jaeläunetKedol'
la/ saawat elatuxens: Me rucoilemme sinua / sinun

C c * Ifal-
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Isillttsen laupwdec tantta/ cttåö meidän rackan Isän-
maam Iywllla jaytunellä armollisesti siunata tahdoisit;
Anna maan caswolle tarpcllmen ilma/ia warjele se rake<
Hilda jarajuilmalda / wilulda jakylmydelda / ylönpaldi.
selda cuiwudelda/ja markpdelda/ turiloilda ja cau.
kinaiselda turmeluxelda - munista wuoden tulo hywydel»
tts/ja anna asseles tiuckua lihawudesta. Warjele / O
Jumala/ meitä hedelmättömistä wuosista/ näljästä ja
callista ajasta/ ja catzo armollisesti meidän puolehem.
Me tunnustam meidän chndim/sinun edesiis/cuule mei«
dän rucouxem/ ole Cansalles armollinen /ja älä meitä
ylön anna/ mutta siuna meitä caickinaisilla/ cuins
meille rawinnoxi säätänyt olet/ sinun Pyhän Zcimes
ylistyxext ja cunniaxi/ lEjuxen Christuxen meidän
HENram cautta / Amen.

Rucons callilla ja suuren ttaljan ajalla.
WM Caictiwaldias jaarmollinen Jumala/ jocacaic'

ki maasta castvatat Ihmisten ylös pitämlsexi/ ja
eläindenrawinnoxi / me olemme meidän kMä-

mättömydelläm/ylönpaldijudellä jaarmottomudellam-
me köyhiä wastan/ sinun wihaan kehoittanet/ ettäs
olet meildä siunauxes pois pitänyt / että me näljän
tähden näännymme. Ah HERra Jumala/ catzo nuU
dän tustaam ja hätäämme/ cuule ntjden wähälsten La-
sten surkia walttus/ calcki luondo cappalet kärsimät
meidän cantzam: Huojenna/ O HCRra armostas tälna'

cowa
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cowa rangaistus / etten me peräti näänny ja epäile /

anna kärsimistä nijncauwan cuin wiha pysii/anna wä.
ke ja siunausta sille wähalle waralle ja huonolle rual<
le. Siuna taas meidän maam/ anna foweljasilma;
Suo meille armostas st eine ja rawindo/ jongas IH»
nustcn tähden luonut olet: Ia cosca me sen jallens saam-
me/ nijn anna myös armos /että me sitä kijtoxellacoh»
tullistst ilman sinun mieles rtckoinata nautitzisim/ en-
gä ylön annais köyhiä. Anna myös meille Sie«
lun ruoca/ ynnä jocapäiwäsin Lcipäm cansia/nijn lm
sinua kljtam/ sekä täällä että lEsuxm
Christmen meidän HERram cautta/ Amen.

Rnc«us Ruton ja muiden twttprvaiftznttw*
tein aicana-

MM Ijancaickinen/wanhurstas Jumala jaHERra/
joca olet uhannut caicklatottelcmattoittla ftndi'
sick tartuwaisilla taudeilla/ rutolla (a/orilla)

paisumilla/ ja wtlutaudilla: Me ymmärräm/että me
tämän Waiwan olemme hywln ansainnet/ ja panem
sydamestäm pahaxl/että mc talncaldaisen rangaistuxen
olemme päällemme wetänet. Mutta ole meille armolli»
nen;sillä me paranna mettä/ sillä mei-
dän Luumme owat peljästynet. Ach HERra/cuinga
cauwans käännä sinuas/ HERra/ ja pelasta meidän
Sielum/auta meitä laupiudes tähden: Sillä cuolemas
ei kengän muista sinua/cuca kljttä sinua Helwctis sWa>
pahda meitä käsittchän paulasta ja wahlngollisesta ru>

E c; tost&.
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tosta. Sano murhajalle/että hän pidäis kcltens tacape.
Nn / ja et enä löls sinun Cansiis. Waan jos näet/ar-
mo täynans Jumala/ että me tämän sairauden cautta
otetan pois suuremmasta onnettomudesta/ nijn tapah-
tucon sinun tahtos! Anna meidän eanda wchaskärsimi-
sts/ silla me olemme syndiä tehnet sinua wastan. Me
tahdom langeta sinun käsijs/silla sinun laupiudes on
suuri. Sinä olet meldän Istm ia pelastaiam/ fjtört on
se sinunnimes. Laina Pyhän Henges armo/ ettei mi-
kan eroita meitä sinun rackaudestas/ cuin on Christu-
ices lEsuxes meidän HCRrasam/Amen.

Rucous murycllisien ja surullisten edestä.
WWAtckiwaldias tzancaickinen Jumala / ntjdenloh»
sMZ dutus jotcammheUistt owat/ ja hetekoin wake»

wys: Anna tulla sinun caswois eteen catckein
ntjden rucous/ cuin surusans huocawat ja huutawat
sinun tygös;etta he tundisit sinun apus ja lohdumxes/
heidän tuscans ja murhens aicana / lEsuxen Christu-
iccn »newän HENram cautta /Amen.

Nucous Heickoujcoisten ja kiusat»
tuin edestä.

NM-Aickein rackain HENra lEsu Christe/ Caicki-
Jumalan Poica/ joca caickein meidän

°~ wapahtamm ja lunastajam olet. Me rucoilem har«
tast ja caikesta sydämestä tämän köyhän )a kiusatun Il>
misen edestä/ joca uscosans heicko ja surullinen on. An«

na
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na sydämelles käydä hänen tuscans ja meidän rucou»
xem. Käännä hänen wlheljäichdens hänelle hywäxi.
Tue/wahwista/ ja lohduta händä tätä rascasakmsauxe'
sa: Ia älä ylön anna händä tuscasa. Muttaparemmm
opeta ja neuwo händä/ h änen suuresa surkeudesansa.
Warjele handa wahwasa uscosa / ylös pidä täjä kiusau<

Me wastan ota händä/ etteihan sichen <y-
wemmälda langeis. Anna hänelle oikia parannus sinun
pyhän sanas cautta Ia auta kärsiwällisesti eandaman
tätä ristiä/ jongas olet saldinut hänen paällens tulla;
että hän sijtä armollisesi ulos autetuxi tulis: Sinulle
nijn myös sinun Isälles/ ja Pyhälle Hengelle/yttstyxexi/
cunmaxil jaktztoxexi/ nyt jaijancaickisestt/Amen.

Rncous Cdrlsticuttttatt Permdo wcha-
miestä Turkia wastan.

lEsu Christe/ sinä ylihe woittalnatoltt
HM Cunmgas jawoitonPaaruhtlnas/ joca et ylön

anna sinun Seuracundaas/ jonga sinä sinun
tallilla werelläs ansainnut olet/ mutta handa Sa-
tanan tyranniutta ja caickia hänen jouckoons wastan
armolllsesti suojelet ja warjele t. Sinun Cunnia-istuUnes
eteen me maahan langelnlne nöyrällä sydämellä uscol»
li est rucoillcn/ ettäs tahdoisit caicki ssnunja sinun py«
han Seuracundas wihollisten edes - ottamiset tyhjaxl
tehdä Erinomattain alas po lke ja maahan lyödä
fticunnan Perindö wihamiehen Turkin ylpeyden/ jom

nyt
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nyt suurella wotmalla lhens ylös nosta nijta wastan/.
jotca sinun nimeS tunuustawat / tahtoden heitä ulos
juuritta ja hawttta. Cukista hänen'aicomisens ja julma
edes«ottamiscns/ rewatst rickt hänen joutzens/ särje ha'
nen keihäns.la anna hänen paha aicomisens alas pai«
netuxl tulla. la/ HENralEsu Christe/sinä olet mei<
dan paam jaEdes * wastajam / joca wanhudesta sinun
Christityilles olet awun osottanut ja wiclä nyt osotat/
sillä meidän mteckamja meidän käsiwartcm ei taida mei«
ta autta/ waan sinun oikia kates: Ia ci yxlkän taida
seiso sinun woimas wastan. Sinun nimes on Imma-
nuel/ sinun ainoaan metoiwom/ ja en yhteng.fnmuu-
hun. Sinua me auxem huudam ja rucotlem/ettesran<
gaisis meitä/ nijncuin meidän syndim ansainnet owat/
waan ymbärms ptzritäisit meitä sinun warjeluxellas.
Sowita caickein Christtllisten Cuningatn ja Walda-
miesten sydän/ ja siuna heitä pychwäijellä menestyxel-
la / että he sinun edesäs mahdaisit lujat ja stisowaiset
olla Lähetä hellle apu sinun Vyhydestäs: Päätä caic«
ki heidän Christilliset edes-ottamisens/ ja wahwista
heitä sinun Pyhällä Hengelläs/ että ye tätä cauhiata
wihamiestä mahdaisit yximielisesti/ja miehullisestiwa'
stan seisoa. Anna heidän Päämiehillens wijsautta ja
ymmärrystä/ heidän sotawäellens rohkeutta ja
lisyttä/ että he mahdaisit miehullisesti ja urholltsesti so.
tta / Chrifticunnan parhan edestä- Erinomattain war-

jele
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jelemeidän racasta Isänmaatani/ caikesta pahasta ja
wihollisen sisal' tungtmisesta/ että me rauhas ialewos/totists pelwosa/ mahdaisimme sinua palwella Pyhn-
des ja Wanhurstaudesa/ nyn me tahdom sinua O IC-
su/ sencaldaisen armon ja laupiuden edestä/ sekä sinun
tatwallista Isääs/ ja Pyhä Henge/ kijttäja cunnioit.
ta/ taalla ajallisesti ja siellä tjancaickisesti/' Amen.

Rucous /cosia Cuulng:stn tttavjin Qååtyin
yhten tulemus/ ja cocous tapahtu.

W Jumala meidän racas taiwallinen Isam/
jota olet suuri neuwois ja wakewa tois/
me rucoilemme sinua l)artasti ja caikes

sta sydamestam/ettäs Isällisestä armostas tahdoi-
sit cayoa ja siunata tata määrättyä/ janyt seifo«
waista Säätyen yyteista Cocoon» tulemista N.
N. Ia sinun Pyhän Henges wallstuxen tantta
lainata jumalisia ja terwellisia neuwoja ja aiwoi-
tuxia. Sido/ <D Jumala/ caickein sydämet toti»
seen yximielisyteenja rackauteen.lkdes auta ja t?ol«
ho calckia luwallisia Cocouxia ja tarpellisia toi-

me ennen caickia ojetaisin ja laitt*
taisin sinun pyhän Nimes cunmaxi/ Cunmgan ja
Isättömään palwelluxen ja onnellijudexi/ ntzn
myssjocaiyen hnsdytyxexi ja hywaxi! Sinä tah«
doistt myös armollisesti pois poista caiken sen/
cmn tälle työlle jasinun Seuracuunalles jollakin

D d muo»
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muodolla taidaisolla estexi ja wahlttgoxl.' Brnä
taydolsit myös armollijestl warjella catcEto lait*
ne cuhutulta ja cocoon tulleita caikesta pahasia /

Ruumin ja Sicluu puolesta: Ms pidä heitärau«
has ja terweydes/ja myös muusa tarpellises me«
nestyxesä.la wihdoinhywm toimitettuitt asiain \ål*
ken/edes auta ltzecutakin omaisteus tygö cHtia jal-
lens löytaxens heitä caikenrackan omaijudecanffa/
hywäs ja toiwotettawas tilas. O Jumala //oca
cuulet rucouxen/cuule sinun Seuracundas mco-
us armollijestl IBsuxen Cyristuxen tähden/
2lmen.

Lyhembi.
hywin asetetun )'a M)t päälle seiftwai.gg|f sen Cuningl sen Maij: tin Säätyen yhteisen Co.

couxen edestä/ rucoilem me sinua racas tai«
wattnen Isa / ettäs annaisit sijhen sinun siunauxes:
Senpaälle että caicki asiat hywas yximielisydes/ suo«
sios ja rackaudes toimitettaisin/sinun Nimes ylistöxe.
xi jacunniaxi/ meidänarmollisen corkian Esiwallan ja
Isän maanonellisudexi/rauhaxija lewolllsuderi.la ettäs
tahdot sit meitä caickia yhteisesti caikest onnettomudesta/
wahingosta ja turmelluxesta armollisesti warjella/ja
ne waeldawaiset rauhas ja terweydes jatoiwotettawas
tilas omaistens tygöcotia jällens autta. Cuule armol«
listst/ O Jumala/ sinun Seuracundas rucous.', Amen.

Ktjtos
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Rqtos Cunlng.stn MaH lin Säätyen pää«
tetyn yhteisen Cocouxen jälken

WM Jumala meidänracas talwallinen Isamme/jo«
§g|2 Ca suuri nemvols ja wakcw.i töisä / sinua

me caikesta sydamestam/ ettäs Isällise-
stä laupiudestas olet tahtonut armollisesti caho tämän
nyt Jumalan armon cautta ylihe jeisonen Cuningalli-
sen Matz:t«n Säätyen yhteisen cocouxen päälle :Lalna'
nut hywiä ja terwellisia neulvo/a ja aiwotuxia: Aut«
tanut jaholhonut sm ylistettäwia/ jaJumalan cunnia-
ti) myös Cuningania Waldacunnan palweluxe--
xi jahywäxiasetettuja cocouxiajatoimituxiaEdespam
rucoilemmesinua/ tahdoisit sinä «nyös laupiasti war«
jellahelta' yhteisesti ja ennomaisestt / jotca Cuningan
uscollisist alammalsista//a yhteisistä säädyistä Walda<cunnasa tänne asetettuna tullet owat / caikesta pa-
hasta Ruumin ja Sielun puolesta / ylös pitä rau«
has ja terweydes/ ntzn myös calkesa muusa % ha>
latusa menestyxesä. Ia hywin toimitehtuin asiain jäl-
ken heitä onnellisesti cotia omillens jällens autta'/
andain jocaitzen löytä oinans tolwotettawasa ti-
lasa- HERra Jumala cuule annolllsesti sinun Seu-
racundas rucous.' Amen.

Wal°
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*os cap. x. Litania ia muut erinomaisetrucouxet.
MlWalwo racas talwalinen Isameidän yliyem/

ja war>ele meitä silda cawalalda Hiusa-
' jalda/ joca aina ymbari kay/ eyein ketä

hänsms ylös niellä. Anna meille arm«jas/et-
ta me wahwalla Uscolla miehullisest yandä wa«
sian seijHisim/ja tana ysna sinun pyhän warje-
luxes alla murhetoinna lepäisimme/Sinun poi.
cas IMsuxen Christuxen meidän HlLßram caut«
ta! Amen.

pappi kaandä lyens Seuracunnan puoleen
ja weisa eli sano:
siunatcon ttltii/la warjcl-

UM contettä: HERra wattstacon cas-
*"** wons teidän päällen/ ja olcon
tetlle armollinen: HERra kaändäköncaswons teidän puolehen/ ja andacon

teille tjancatckisen rauhan/ Nimeen
Isän/ ja pojan/ japyhän

Hengen/Amen.



Nijncuin Aj,n tijrudm n afttelun ylitze catzoian pois ol«ni>
sen cault», / yxi eli loinen UwiS erhelys prändcllts on lapahmnue; nijn
lahdoiS hywän suopa Intia n< itze ojenda/ ia lut<a
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