Erinomaisten Kysyntt-

ften ia wafiausien cansa/vl-

Lattchlslnux<fia/msisia
opsiwaifien «ähdm.

MW

,

Susmcn kltlen

;
ckae »inna/H

ie 5R A n

; W; ;

<BkM

lVlkä lsateMmus
one

p«lg«, «u»H t«illen«p«ean.

on loco

opin Eluilma/cootlu lyhykäisin päcappalelhlti kysymisen ,a w4-

fiauxen eansa.

Cnings MHnda C^tppalsteH
<!atech«s»,nxcst»«!»

I.

C»ft.

Jumalan kymmenen Käffpf"

nae.

Esaia

11. Vsconlnnnusios.
111. IsH meidän Rulous.
I V. Castm Sacrament,.
V. Rippi eli SylMin pachiö.
VI. Allalsm Saelammti.
'

Cuinganecuyntane
Aij
Ehti-

EHnstnlslN

l

Paaesppmef».

MingH «Hhden
Semahden että nijhinoneooe-

Christilinenoppi/Prophll
secoco
«in ta Apostolinen kmoiluxlsta.
m

KmaensimälnenKhriftilisen «pin PHHcsppale on i

Jumalan Kymmenen tästyftnat.

Mitta yW sinun ainoa

HCnasHumalas.

h

sinun pidä pitämän
wierailalnmaloits/minun
Eij

Eij

sinun pidä turhan

lausuman finm, HLRras
lumalaSUime.
m.
"

Muista

lepopäivän.

ettäs pyhität

iv.

sinun Ws
Kunnioita
menestyisit
/

ia sttiS ettäs

iaolifitpittäWinenmaan
päällä.
v.
Cijsinun pidäTappa-

wan.

vi

Eij finun pM

tekemän.

HMi

VII.

EljstnunpidäWarga,

staman.

A

iij

Ett

synnin lundon/ ia ioe EuanaMm

Vlll.

fiosta

sanoman slnunLähi-

mäistäswastan.
ix.

Elj sinun pidä pyytäm 'n stilun lähilnäiseS Huo-

nelta.

x.

sinun

pidä

himot-

chni.an häne smändätänS/

svuiaeans / Palcapijs>zm« / eitä Zarians / eli
luchlans / taicka muuta
).

iuln harmoniansa on.
MlngH

eHhden Catechismns

<,Uetft«»äss)' sanoista /

Sentähden että ne «lmeiltaval
ta saattavat InhlMlftn

Sz)nn»l/

synnin

pitä iongun Hedelmän me,sa tekemän / ml« p,tä l.aki ensistaedcspandaman/la

sen eaulta iohdatella'

man synnin lundon.
MiekH Jumalan

Jumalan käffyt ovatkaffy
humalan
Sa-

tak,/iaellu kymmenen

nan.

CncaneßHstieonandaItzl Jumala laickivaldiae.
SinainWuortlla.
Cosea 3
Wijdendm kymmendenä Päi-

vänä siftte cuin Iftackn Cant« rlgoslaxlEgpplinmaalda.

cavrea I»»ala<<« aw
MolVlN cautta.

Renen

A tty

cnlnga

l< «l!lä mn«b«lla HHn
neon«nt»<m«?

Pitka,sen jylinän/Tulen leimaus
fs,i/ca

Basunan ämncansa.

Mixilumala «Hlden merckeln
c«nft «nnoi

i?

Että han sen«msa osolaifl tain
»roiman,a wirgan/ nimittäin/ ctta
hän illoitta synnit/ iapauhalllhlmiftn oniasa «lnnosa ninquin
Pick^men: )a Mnquw T uli pala
InhiMlsm Epdamesll.
/

«lltklrlyl-

«tUt f

Cahlin Kiuisen Taulun.
<suca ne «n eirloteeannt ?

laickiwaldias oman Soeminsa cansa.
laulut m«rMiHil «e

damen covuden / Jumalan kasty
kasty Sa-'
»vastan: S,lal,k»n eltapysymän.
nat plta aina »vahvana

Cuinna m»nen Osaan «li r«n<
lun/lHstysan^tiaetan^

CahllN.
NllxinHne
Eentahvm että Jumala on nc
itzeiacanulcahttn Taulun.
NlinzH tähden HHn neeahten
V
Lanlun kirioltli

«tta ne «va<ttivat
tahtalaiftn <wli<,lsu-

Seneahden

Inhimisildä
den/ sisällisen iavlionaisen/Imna-

lamiat.ahimäistäwastan.

Cnln«» n»ftnhalHft> on ensi.

/

N<

dämen

,
Tolme.
I. M siytttt Pidä MsMsN
-

wierattalumaloim.
v
A

Eij

sinun pidä Huori
tekemän.
iv. Cij sinun pidä Warga<

li. Eij sinun pidä Turhan

iii. Eij

lausuman/ sinun HENras

lumalasnlme.

Muista ettäs pyhität

lii.

fiaman.

lepopäivän.

EilsinupidäwäärH tosinun lädistusta

V.

tNiei nKmHt
«peeea^
Ne osoltavat/ cuinga meidän

himäiseSwastan.
vi. Eij sinun pidä pyytämän lähimäises Huonetta.
VII. Eij sinun pidä himoitzeman sinun lähimäifesE-

pitaracasiaman lumalata/ia haw
Vä oikein palweleman.
C»inga monba RHltyHsinA
roistsa Taulusi,

«A?

Seitzemen.

mändä/palveltata/palca,
pijca/talcka Karia/eli mltäkän muuta cuin hänen o,

Kunnioita sinun Isäs ia
Altis/ettäs menestyisit ia
olisit pittHWlnm Maa»
I.

päällä
li. Wstllm pidä Tappa-

f

man.

,

o!»',

.»-«»,

manfton.

Mt«H «HmHt

yppee-

)?l osollapat tllinga meidän
pttä
3l v)
»

,»>

sanoman

täyttämän.

Cappalvcn/ hänen paällens Vfto-

I. Käsky.
Cnca EnfimHlnen RHsty

Minä olen sinun ainoa

HErraslumalas. Eijsisinun pidä pitämän wieraita lumaloita minun tyke-

MltHlumal, tHmHn^Hst^n
zPHman «ansa Jumala tahto
/Bpäjumaian palvllu-

ia tahto että meidän pila
hänoa ainoata palveleman / velkä-

fesia

/

mäniaracastaman.
Cnin»<lp.

t4»H«

man ia turvaman.
Cumga monda Oja eKsH

Caxi: Esipuhe/iaKassy.

Cne<lse<ksipnheftn?
Esipuhe laman ia caickcin muit-

ten Kastpinpäälleenlän»a.

Mi-

nä olen sinun ainoa HEr-

raslumalas.

MitHlumnla »Hidl» ftnnln
Näiden cansa hän ewMitzens

läikistä
nstä luinoloista/ ia äNda nelä että

hän on se ainoa totinen Jumala/
ioea

meidän pilä palveleman i«
/

el, oleMka«mm«a

?

z

Etj

pitämän
smun pidä minun
l-

muitslumalotta

canft tahts?

LntcH ne »lerue Inmalae
ovat 5

t

NetUinlnhiminmiheplssaialtele/ mjlä palvele iarucoile/ nijdhen
pällen usealta ia tmna.

«NitH Jumala «HsHRäst^sH

Phtä wahua usea hänen päälEpäuseo iaeaicki Epäjumalan

palvcluxet.

tnca teinen Rsstf
'

?«

Jumala s nime.

on e

sinun ptdH turW

Tämän lansu han tahw aselt»

m hillitä Mlldän K<clcm/ Mi me
sitä wäckm käytä/ «ckä sm eanla

Jumalan p.

nime turmele
CniUgitP. L.ntherns rHmHn

"»iffyn vlassttzimitta
Meidän pils pFamau ia kala-

staman Jumalala/ettei mehamu

ketän savattcke m
kiroile eli waänn wamw mgä
Mös hn «mela
«li ketan petä/ mutta että me eälG»
m«dän Hadijäm ia Tuffisam jitä
)?imens cautta
/

/

/

aufemMam/rmockm/kijlämia
Gytnzs

Vft tHsä Rs-

!
<

mei «eidän plda hänen
Nimenslurhanmainitzeman. Toisesa hän uhka / että hän tahloran-

la kiellä

/

gaista / nijtä iotta

<ckKsa llOasa ia hädäsä kiftamme
/

iacunnioitamme.

hänen Nimens

turhan mainitzepal.

Jumalan Niml on s
Itzelumala eaickwaldiae hänen
olemisesano ia tahdosans/ nijn mös
«aicki st hyvä «uin hänestä mainita»/ ia tule hänen eunniaxens.
1
(nlnga Jumalan Nimi tnri
tNikH

f

han maiyitan

Cnca colmas RWy «n?

Muista

MlpH

ettäs pyMe

Jumala tHmH» RHstyn

Tämän eansa hän lahlo yltzH-

la pila Saama wirgan/ ia Iwna«an Palweluxen/ia waaji mettä
hä-

nen p.sanansa tuuleman.
CninFap.^tlth«rnseH«Hn

Costa fitäpilealan/naurttan/
Mmp. sananHwäarin opettlatt/
M lautta NoidutH/ wäärm Wckl-

Mroillan/«,
notan/WlHetellan/
wöo tailiftl ia o,kial Valat särie-

Meidän pllä pclkamän ia raca-

'.

staman Jumalala/ «lii me Saar«a »a Jumalan Sana ylctttndzö,

sencunniasa pidäme/mick-

lam sitä cwlcmeia öxime.

3

Mil!Hlep4pHiVHons

Hn se seitzemes Päivä wijkossa/

ionga päwän pällen me vidame
meilän Mailmalisistatölsta, ia co-

eon mleme lwlemä Jumalan sana.
CncalepopHlvHn Htt ftHeHIlje Jumala eaickiwaldias ioea
Cws» päivä pila sinun työtätekemän/ s
päivä on sinun
HElras luiNz»ias lepopäivä.
Nlixl se ony««<,n H.epopsl-'
Seneähdcn cna Jumala lewäl-

sano:

teli hanms s.chemennen Päivän
pällen iq pphitl» scn Alle euin hän
ewden päivän sisällä oli luonut
Taivan ia Maan ia laitti Mila
nijsä on.
CAnga lepopHlvH «ilkein Pv,
/

Costa

Costa Jumalan P. sana puh-

lastopetttan ia wastanolelan sen
»älkcn elämä käyletän ia laicki
Mmlmaliftt Työt ia Ascam «aca/

/

pttm pannan.

se tnrmeNan 5
päivän
päälle TystH
Costa
«ehdan ia harvom Kircosa käyvän/
Jumalan Sana »a Saarna ylMl
lahotan ia lastasta ewllan.
Cmnga

sen

Mirä Jumala tHfH RHftM
lXHmsn «ansa hän kask^hHnell
Sanans wisustl lwlla kalke »a sen
mlken elämän täyttä.
/

tNirHHHntäsHeieldHt

Calcki MaitmalisttTpöl/ j«

hänen p.

sanans ylöneatzen.

IV7KM
cnc«NeliesßHst's»n«'

Kunnioita sinun Ws

ia Ms/ettäs menestyisit
ia olisit ptttäijälinen Maan

Päällä.

MKH lunmla tH«H» Rästyn
«anft tah,o^
Taman eansa hän tahto pihalla
pitäia holhota meidän Wanhembltam ettei me heila ylöncantzo/
/

mutta pidämme

heitä lunniasa ia

oleme heille cwliaisel.

Rästin seltttä?
Meidän p,lä pllkaman ia raeasiaman Jumalala nijn ellei me
meidän Wc,nhembilan/ Esiwaldam ia Päamiehiäm ylöneatzo/ enga heidän nmldäns neo multa pidämme heitä cunniasa/ palvelem ia
/

/

euulem hnlä/raeastam iavldam hei-

tä Silmäin edes.

Mingä

MlngH tHhdeN tHmH^inen

eltä/ninquin me iäl«Sentähden
ken Jumalan/ Isalda ,a Hlilda
oleme swrimmat hpwät Työt saa-

net: Nijn pilämös meidän ialken

Jumalan heille swriman

ttkeman.

CulngH monda

eunnlan

Osa täft R -

stl-si
C«>i l. On tastp että meidän
on

/

pila ennnioillaman Isa ia Äiti 2.
On lupaus että heidän vita menestymän ia olemanvitkäijällset maan
päällä/ iotea heitä eunmasapitävät.
Cningas ne Sanat?m«Hrrät^

Elta htidän pitä muhasia levos
«lämän ia saaman hywästlsiunaufm.
Cu«a

Cntc<,«eihH»lsH«la Sielu,

V. Käsky.

owat?

~

Meidän lnonoliset Vanhem-

Wanhembam siaft oz. Saarnamiche<4.Schoulumestalit s.perhlnlsanda ia Emändä 6.Caick«
wanhatlnhimisel.
Mitä «n cupnisieea IIH ia
On lula eltä hö owat Jumalan
lahiat ia sen edestä Jumalala kMä/
heidän edestäns Rucoilla ia heillm
mat ia iotca
wat e. Estwaldam

cwliaisel olla.
MitH Jumala tHsä AHstys
«'aa«hi

Cunniata nöpryttä ia cwlial>
/

ftitta Wantzembila wastan.
MttHHHnrieldH?

VlencaMla ia CangiultaWan>

hlnMawasian.

Ei,

.

man.

MleH Jumala tH»Hn Rästin
«ansa t«ht«
Tämän käskyn länsi. Jumala

lahlo wariella

meidän Ruumin ia

Hengen/ettei yrikän pidä molle wahingola tekemän Ruumin eli Hengen puolesta.

«olmit»» tHmän »astynpsälle

Meidän yilH pelkamänia raca-

fiaman Jumalala/ nin ««ime

meidän lähimaista, Ruumin ia
Hengen puolesta wahi«so!l?e/msa

mitakan wackplta handä wastan
«ege/mutla ttt<l mehändäamatsse
"

V.KHsky.

sinun pidä Tappas»

holhom ia Hmgm hada'sa wamCucs

Cncch meidän Lähi-nHisen

Se cuin meidän apumt tarwitzc/
tundc-

se

ioco on ystauä/ mttUck
maloin.
MieH tHsH tappamisen

_

canl<l

Eij waivoin ullonaincn Micötopattu/
«appo/iola Kadm
mutta mös stsallnen ioca tapaclu
W>han ia Wainon
«ninga Miestappc» eapsc-

cansa
cansa.

,.

Vlconaicn tysn cansa 2.M-

-s,an ia Wainon cansa 3. Wchalftn
Sanan cansa 4. Whaisen eäyllamiftn cansa.
MitK Jumala täsä Räss^sH

Rackautta/SovindolaMä-

wylta

iahimaisi nastan.
"

MmW Miesiappo/ Rijla/
WihalaWalno.
/

«n l"

VI. Käsky.

Cnea Cwdes HHsty on

Eij

temän.

sinun pidä Huori te,
cansi» tahto

Tamantansa Jumala tahto ylhällä pilä ia wariella Awiostästp»
sadpn.

P. H.ntiherns tH»H«
Meidän
ia talasiaman Jumalala/ niin mä mö oCninga

lema puhlal ia cunnialisetaiawxisa/
puheisa ia töisa/ia Amkin hänen
Awiopollfttans ratasta ia llmniasa
pita.

Mi«H tssH Hnornden csnfch

Murha/

ymmärtets» ?

B

E«j

Ei) waiwoin vlconaisia Huorul-

ea ioca tpsn cansa lapattu/ mutta
mös sisallset pahat himot ia halut.
/

CuingaHnsrws tapaeeu 3

Vlconaisen työn cansa. 2.
pahan himon ia halun cansa. 3.
Säästäisi puhen ia laulun cansa. 4.
~

Hapialiscn käyttämisen
Mitä Jumala tHsH

cansa.

Näst>sH

Pyhytla ia puhtautta
puhtlsa ia töisa.
Mitä hän tHsH kielhä?

Saastaisutta ia caickinaisia
jomifta.

»eutta/ ylön syömisiä ia

VlLMsty.
Cnca Geiyemes

Cij

«n?

sinun pidä Warga-

fiaman.

/

ham.

Gsnss P^ucheruxen^lgostsimitnu timatt
Meidän pila
racasiawan Jumalala/ n, n cltei mZ

meidän

lähimäiscldam hancn Aahans/eikä hänen Calunsa poisota/

rll iollacllllä wälpdella ia pcloMH
lpgem kapta / multa että mS
me/

holhome lawanelemc sänyä/

ltlä hän ealllnsasmfl pila.
MitH täsä «r
udm canft

Cis waiwoln illlkl Wackaus/
<osta iocu loisen Calnn wargaD/
nmtta mös caickinaistt pelo^t.
<suinfla'ivarcMs eapaeeu 7'
Costa iocu toisen oman sala
polsolw. 2.Costa ioeu olla wtstiva
'.

MitH Jumala eHmHn
c«»la tahty

Tamancansa hän tahto warick
la meidän Calum ol'/sia,n ia Ra-

Taman

B ij

iotafjn

islakin Väkivallalla ia wärydeAa.
z.Cosca hän toisen oman walhella
»a peloxella alans saatta. 4. Costa

eas-

ioeu olla coreorahan

von.

NMH Jumala t-Hst «aaei
Mamutta/mä me waludefa
meidän hielläm ia wätlläm meilam
eläläm ia aulan, että idze <nkin saifi
omans pitä.

MieHHHntHsHeieldH^
wäälpdel

Caickinaisee

pltM ia

wäkiwallat.

VIII. Käsky.
on?
Cnca Cahdexas
Eijsinun pldhä Väärä

todistofta sanoman sinu LähimäWS wastan.

Tämän

Tämän lansa Jumala lahlo

watiella meidän Cunniam ia hyvän

sanoman
walhma ia wääri landella
wastan.

Sanos P. Luthernxen vlgsSF
pä«U« <

tsimuns tämä»

Meidän pitäpelfämän ia raka-

staman Jumalala nijn ettemme
walhetlek meidän lähimäismelipäälsaalA
le/ engahända panmele
pänllensv
vaha Sanomaea hänen
Mttlla wastam hänen edestäne/lDvin hänestä puhum ia laicki M?
hain päinkäättnaM.
/

/

/

Caicki wäärät eandel/

paneeoxet ia pahat sanomat /

maisen paalk.

Costa ioeu iähimäifens päällmia
waärin canda/ waällN todista
B iij

nwl-

walhetttle/ Hä,;dspanetlcke iahä>
hyvän

sanonmns turmele.
Mitä lumala eHsä Räffys

nen

Tottvttc»/ että me tolta puhumme/iähimälsen edett wastamnie/ia
caicki parhain päin raanamme.

MieKhzntHsHtieldH?

Walhel/ waaral candel

/

pam-

soimul.
IX. Kästp.
C»cz Mdexes Rösty ftn:'
Elj
pidä pyytää
män sinun lähimäises H«oloret/ pahat

"

smun

-lletw.

Mleä Imnala tsmän

Nastan

cansa «hto
Tämän eansa Jumala tahto
wariella meidän Huonem Cmom
<

/

j.i Cattanvm /

lsm Maan ia
M'ta
/

Mit-H P.Lncherns täfiH RHs^

Meidän pila pelkämän ia racasiaman Jumalala nijn ette, ntt
/

perimisen ialken seiso / eli p»da sitä meidän allam / iongun muotoisen warion alla/ninquin oikiuden eansalapa-

mcldän

se

luisi/multa meidän pitä auttaman
händä, että hän W omansa kijm
pila.

M»kH

on rHwan i<»

O«iye»»enntn

Rästy »zlillH?

Siitzemcs Kässy kieldä
gasiamasia toisen oma: Mutta lä?
mä kltldä himol»Masi «sitä.
MieH Huonen «ns« täsH
m<irtet3n

Meidän lähima,fm perimys,

Coto ia Cartano, hänen Taloine,

MaaneiaManderens.

Cnittgck

se

isp^Mm^s

CostVmeHimoiWne iaseisome
Codonza Car-

meidän

«anon Taloin/pellon Hjlun/
Mctzän/Calaweden iälken ia ppdä^
/

/

me meidän allam.

MitH Jumala tHsH

Palcapijca/Iltchla/ Karia/
eatcka muuta cuin hänen o-

wansaon^

4ähimäistäm/että

Tämän eansa hän tahto wariek
ta meidän Waimon/iapsem/ Plrlhem/luchlam ia Carmm.

MiezhHnkleldHtHsH?
Hän kietda pyytämästä meidäw
tähimäisen Cdlo Carlanola

Meidän plda pessaman ia raca<siaman Jumalala nijn etten me
wedha/ eikHhaucutteje meldän lä-

»aachl
meidänpilä aul-

Hän käffe/että

laman meidän

hän saisi pitä
mans.

ia nautita tMM o-

/

/

Maata ia Manverela.

X. Käsky.

Etj finun pidä

/

/

himalselvam hafien Walmons eli
aljPaleollstans. Mlpta?ä«mm
eame etlFhee mahtavat pll<ralHlans ia lehvä m«la hl ovat welca/

hlmol-

tzewM

/

pst.

K,

(»lntt.attH«H<:ci»xt

wtzmelsiK

Msff)! eroiteu'» To,»»el» to»F

ftftan»

Nanial caxi Kästy osoltawal

Synnm ia tmken pahuden Algun/

nimittäin/Perisnnnln. Mutta m
wum Käffyl

osottavat m Hedel-

mät / iolca pmsynn»sta vlgostai)-

»at/<u>« on Epäjumalan
/

Jumalan sanan

Vlöncahomus, Murha/ Huorus/
Manaus wacka Todlstos/ ia.
muut sencaldaistt Synnit.
/

Mits Inmar« tHfH RHst?ls

Että meidän pieä holhoman ic>

«ultaman

nrn etlä

Puol,sano
la.

meidän

hän hänen
/

täh»mn«stäm/
WÄimonelli

l)»isi pitä i» naull>

Mitähän eäfttleldH/

Hm,

Hän kielda himoihemafia ia hau-

tuttelemasta toism Miehen perhttla/Ilchla ia Caria.
Mieä InmaK cäMssa «HlstH
Häss/istH sano?
Minä olen sinun HErras lumalas/ yxi wätevä

<a tijvas costaia / ioca rangaisenlsäden wälyden La-

sten

päälle / eolmanden is
nelisnden polven/iotta minua wlhavat. Ia teen armon monen tuhanden polven / lottä minua rakastavat/ ig wlttunKästym pitävät.
Cgitacy loc» »Hn»He Röst^e
p<tä?

Eij/Mänttä Jumalan taft

.

»

waali yhden tapdllisen tw«aisud,n/

stt<i siMsen/ että v!cona<lm/mul-

lalnhimmen on pmsynmn caut-

«an, nlurmeldu/

talehda.

r«iraco i«c» tulla Anwsxt

Cul^gasts?nbt«inm e«lh«

Vbdmmk.anm wahwalDVscon

e«mt<s.

MihingHstH

«»

e<trpel^

I. laki ilmomi meidän synvims.

!

l.

loVdalssMtsChr,llufl»

HU <Rr <>U HRS Hll »>t

VscottTVNtmsioe.

CncA e«l»«n Christllisi» «pl»

VftonTunnussoH».
tuesse.
Minä vscon lunmKllr

päälle/IftncaKttwalVwlf

TManiaWaanlnotM.

xen/ete.

4

HsoltH mitä meitHH, «<>
zH fttMchl/ lamiläwaltHk
11 l.

V<c«n

vimt.

Multa Vscon eunntlMV

osöllo, nmlgamMn piiW«fiä

»»MIUkWN.

EMO

Me.dan HEDan lEsura,
Chnstuxen Apostolit.

2.

lamlnävsconlCsuxen

Shristuren hänen ainoan
Poians päälle mcidänHerwn.

Eolmm.
lasta ia melvanluonusestH.

Juma-

on

3oca sikisi pyhästä Hen»lltzestä Martasta.
3.

gestä synoyt

4. pijnattin pontins pi-

latuxen wattan atta/Ristin

päälle naulitttn/cuoleletti»
«onda Cappaleeeo

C<V«toistakMmmd<l.

iahaudattin.

AlastuiHelwettin/lolmandenapäivänänonsiylssKuolulsta.
6. Astui ylös Tattvafen/
istnWn Jumalan oiteallo
Kädellä.
5.

7.Sttl-

m<tzeman/eläv«H K kuollutta.

lEftMpaalle / iotHMiNlw luna-

stanut on^

.Minä Hoy Män HenM
MleH nZmHe vscon Cappsiee
meille op«l<»Vat

Pialle/ ioca minun on
9- Gden PyhätlShl-Mlftn «Veuracunna»/ Pyhälä

«o.Syndc<wanoexlsami,
sen.
Rwml»

He opettava» Jumalala Min

mndeman ia hsnen paallens

man:
cuinga «««haon Fn«al<t»ai
on

".

H^lai/ancaickssenelsmclm
Sanos
vx<ln»m«nzinen

Vsc«lc<'pp«,l,enpzzlle^

Mlle/ ,oca mtnun on tuonut

Wn^pftonlUMsanpoiale

Jumala on yxi HeNgltmen ole-

mus ijanraickjnett/tmcklwMae/
/

M,nen/

wWs, hywäialaupias,

Fa/Poicaia POHHengi/<aickein
CavMen luom/ia ylhal pila,ä.
Cningn monda

V»mnl«ve» i

on

5

Colme /M/ PoilMiaPM

lsa on cnsimaittttt Pelsona
/ ioe.a on ijancaickisesta' synnWanpl hanellens poian/
m Ynnä Poiall ia Pyhän Hengen,
«ansa / caicki Cappalet on iuonul/
ia newirlänpl a,na Malla pitä.
Mikä Poica «n?

Poica yn toinen Persona IuMaludesa JM »janlaicklftsia
lpndpnpt iyea ftjlle oltilnhimlsen luonon paallentz Mitzesta
Mariasta nmdän lählem.
/

/

/

MitH pyhH Hengi on s
Pyhä Hengi onwlmas Per-

sona lumaludesa ioeaFastä
«sanomattomalla
/

Poiasta

«

/

muodolla vlgoffaypi.

I. Vfton

i

VscotiKappale.

Cuca ensimKinM Vston Cap«

vscsn Jumalan
Päälle/Mn kaicklwaldtan/
Taiwan ia Mwn luolan

Cnlnga p. F.»th«rns tHmH»
Cäppalen vlgostsimtlt»

Minä vfcon ttlä Ismala on

minun ynnä caickein muiden tuondolapMen
luonut/andanut
minun Siclun ia Rwmm/ Silmät/ C»rvck ia eaicki mmit Jäse-

cansa

Samallamuotomös Tledon/
Toimen ia Pmmarröfenianämst
net :

eaicki wielä nytkin piöspita/ mwloin
hec huckuisil ia tptzlan rauftssit:
Engä mös sitä ainoasta vsto/ multa möo/ euä han minulleRmvinoc»
ia Ml«Hm/ Codhon ia Huonel/

Maunon

'

Waimon ia lapsef/ pethen/

eian/ ia caickia möo muita mitä Ml>

M eanvitzen Hengen ravinnoxi/
iocapaiva anllnnftsil la
Wiela sijtle/suojele ia' wariele
minua caicki mös wahingol/ tus/

«aliq pahlldel/ pois «sta ia tonn.

?a caick namät tekehan ilman mi-

nun ansiotani omasta sulasta <n-mc«

Nanb/ ia Isälisestä hywydestäns.
loinen edestä mmun «ull händH
kijttck/ ylistä m lttnnioitta/
Ww cwlla
ia valwelia ,a hänen
mieldans aina yondatta. Namal
Ma« totisesta todet.

Mixtstenfi»H<ne« persen<t
Hänen Pvicans HERran
Chnstuxen tähden ionga hau on
hanlaickisefta synnyttännt. 4uo«On tähden. 5. Meidän talFem/
«/

/

«ote»

ftens.

Mtxl HHn cuyntan eaicki«4lß
Sentähden ella Hänellä oneaitki
ia Maa-

woima ia

sa/ ioca on caitki juonuttyhiasta.
ln««nt^
Eij/ silla että iuominen on eoeo

Isan/Poiania pylumaluden
Hengen
ia keko.
lps
hän
MixlstHlls 7xln<ns cnyuean
Sentähden/ että hän on eoeo
/

lumaluden Aleu/ iolda eaicki otpa<
luodut.

11. Vscon Kappale.

c»ca r«l»«n Vftyn C<pp<l«

ShrWyeu/HHueuMoau
Polcans päM / meidän
HEtrau.
Sanos PyhHn
gostolMtH»

tämän kappale»

päälle^

Minä vfton

/

HoM/

meitä Synnistä iaEusilemasta.s.

sentahdcn/ että hänon
Kristus/
lumalalda woldtldtl Cumnga/

nia Mmaiftxi papixi. Z.

Waldacunnasia/
eij
Cullal eli

Wanhur-

Juma-

ian ainoaxi Po,a)ri. 4. Meidän
H Errax, smtahden että M
on meitä 4uonutialu/

.

hänen pnna«!,ns
»aCuoleMVans/Stnpaalle/ttta
MinunMäw
hänen omansa oleman ,a hänen Waldacuunasans/
haym allans elsman/ia handa
mutta

CutzUtanhänlEsus/sew

tähden että han on Vapahtanut

tpnpt,
minun HCttan / ioc<»
minun / Cadhottluy ia Huomitun
IWmisen /Meno lunasti ia E yn/

/

i.

/

paastt m wapahn

ezlicksestl, pajwelcmcltt ninqllin
han mös on CuMuista ylsenoftul/
elamhallitze iianlalckischett. silmät owat totisesta lvdee.

CninZa Inmalan pstra essH

«ta lEjus

Misius totinen Jumala /Isasta
ijancaick»Ma Mnpt ia lotincll Intz'Minmpn Neitzefta Ma» lasia sM

MH/ perkelen

WauhuMudtsa/

sa »a PMydcsä miclcllans ia ,/an-

nastanut.

<

i

lil.Vscott

nu Vfton Lappee.

Mariasta.

ZocasikifipMHftäHen-

MH

riosta.

synvyi

neiWH Ma-

Chrlstns sn MCns«
Hän on siginytNazaretin 3aw
gisa/mulla Beihlchemieon syndynpt Keisminllugusimnaicana.
MingH tähden HHn «n tnllne

Meidän tahtem/elta hän meitä

lunasti iMaichftsta<uolemasta.

Thristnxess
OwatniM««ei ne ikanänsmä
loinen loisestansa/ M neowatyhdesä Personasi, Chnfiureja/ ia sen
Personalisen yhteyden lahdm/ on
/

Inhlmllmen
saanul, eaikm woimatt Taiwasa ia Maasa.

Mi« se Pttsonaline»,
Hn cahven kuonon yhdistös

"

CnlngH «ynba lnsndo yn

Caxi. lumalubmluondo/jongaHanon saanut hänen Taiwali-

Olda Isäldansä? Ia Inhimistn
luonyo/

l v.

Viwn Kappale.

Cnc<zNHli«s vs<«n C^ppatt

PijnaltinpontiusPl-

wallanalla/Rlstw-

K

naulita

uaulittln / Kuplettttin la

Haudattin.

Cappale stnrs coh<
Mlxi tHmH
colmana vstsn tappolet»
ta/sitä
«N

Hjerra»Chtift»re» ft^n-

Semahden/ tttälaicki meidän Amudm seiso hänen Pijna,.

lanbiaCoolemasans. Sentahden/MalotoHErranEHMuxm,
oll ollut
olemus tasa Mai
muu7lUin kärsimys.

ChriMinFH«bhvwHltXra
kärsinyt
w
st»s «n

Pnn««

Meidän tähden /SenpaM/

euä han meitä

Lunastaisi ijan-

«Uckiftfia Coolemasta ia Cadomxesta.
MtngH eHhben HHn «n HM-

«.Seni

Seulansa hau tahdo, oftlla/
että hän totisesta oli Coollut. 2.
THdoi mss sen cau«a pyhiltä
meidän Hautam/ ettäft pilimeille
«.

olemanWlcposia.
OnyH

Christnxen

turmcld» H«yd«-

se

E»j / Sillä ch ollut isngun
palian luhimifcn Ruumis /mutta

Imnalan poian RuumlS/ioca G
ilman splmitä.

MitH se pytttins pil«t»3 «»
HllUt t>

HanoliyxlWaldamies/eli
mäanHErraplchcnlOeanmaan/
ia on ollutyri PaeanA. "Jäsen cansa tictä annctan/ että HErra Chw
fi«s onylenannctln pa«a»»<lle/
nitiquinhanitzeolilNNU-

sianut.
Kl,

V.^-

V

V.VsconKoppaK.

Cnc« WHdes vftyn C<lppch«

Alaftftul Helwett"/
eolmandenapHiwHnäylSSs
noustKuolluista.
EijwtHnlnhiminlnsilaMiälken

hänmhaulawlsens H«lwelwaUM

M Mastum»
voildttanut i«

P«te«en
H«lwtlttn «alcke.n

/

InKftmedlstä/tMMnul.
Celmandma päivänä/iälkm

hH»tnba«amis<»».

Vn«» hän e«eK eol«e PäivH

Eis/Sillä ensimäifnä päivän
na/ nimittäin tangaperiandaina/
M helke eli Smndi
Toisna päivänä/ mmitttälN iauSawandaina/ ioea oli Iwdasien
paivan.
bathj v ma<aisi hän coto
Mntla «olmandena päwana oli
hän Haudasa Snnnunla, huomenen asti. Ia nijn on ChriM
päivänä ylöbnofnuk.
mcmdena
Cutn«« Chrlstus

on 7l<?««o^

Wäkewasti/

lans.

M«HH«« melNs staeelhHne»
ytt»n«l,sen,ise«« cansa
I,anea,ckisen wanhurstaudm
meidän
Jumalan lykenä, nijn möe
/ ettanUN'
Slwmin ylösnousemisen

qultthan on ylösnosmlt / nijn Mä

mss mM», yiöMlMan
Narmvana.

"vi. Vscon Kappale.
Cnca

vscsn Cappale

«»^

MösastuiTaiwaftn/isttt
caickiwaldl«

Wn humalan

anomalle Kädelle.
Cuinga

/

caicki tapltälsi:

mmi alyalda ylhälle pain/
Hsn <Op«siuftasiens
nähden io
«ickein
yxi pilwi otli hänen heitän
mämsä edestä.
Costa hHn «n Osasin-

Neliän kynnnenen PHiwau

Mnoch-

on: Et-

tä hän ioca pa«asa M ol.si.

CnlaChristusttveon?

Isanlumalan oikiallaKadella.
yiVia

MiVH

Christns yn astunut

peräftH/ ,äikm hänen

«n ««MM s
Taiwasen/sinne msahän on
ijancaickisesta ollut ia ninquin Pymennyt
hä pavali sano: Hän on että
hän
yWn caickein Taiwasien
tnhnnga hän

RKst

Ei< st ole iom wissi

la se on Jumalan emckiwaldian hia wäki/iolla Hall

nomatom woima
eaicki Cappalet Taivasa ia Maaft

hallitze ia yltzällapitaMft oikiaKasi on ioeapaieasa/ ftkä TaiwMltta
Maasa.
MitHstH o» lstu« Mä» lu»^
lanoiliallaHsdella--'

Hn olla ynnä JO, )n««W
canja/
L iiiz

ValefietlS/Woimas ia Cunnias/
ia yboencaldaWa woimallahallita
eaickl/ seka Taiwan että Maan/
yWä hän«n Taiwalistn Wne can?
puolesta Chri?

Cn«»«

tuonen puolesta/

«i

«Mnnlistn
SM Dlmalndm iuoyon puÄ<VllutFa»
Na/hänM i ,antalckiststa
in
ftntchven li) st
«Malla Kstzßä
/

Vngo Hän Talwasin astymltz
s«n» «msl/ meibHn tMtän, PtlH»

,

lanK/yhdmc<MisejaHmaudlsH/

on ««Me fta»,
MltH bTvH hän
«»»»«sen ftft»m<«»»t / hz»<n

sen,«nsi»<

HHn on witnyl cmcrtWiholilit
Fougiin, ettei nelaida meille wahingola tehdä/ ia <mba meilk eaicki hy°
wäe tahiae/ia on walmistanul meil,

K sian Tmwasa.

Kappale.
Vfton
Seiyemes Vscyn

VII.
Cnc«

C«PP«-

Sields on «ulevsDuo-

mitzeman/elHwttstsKuoltntts.

Cost« Hltl" exhrWw, «»

Päi-

Vi p«i«»«ennyt

Eij sillä hän onMidan tM
nam iocavaw, Mmlmanlepvun
/

asti/ nälMättömälla muodolla ha»
MIMU)c«KMm.

»-

vänä.

CninsetHänenMlenlenn»»?
NäkywHiMmuodolla ftM
(MMich MaieMl <« H^
...

/

randesa Inna caickein Engclilttn

«ansa.

/

Ne Min Coollnista plöshela-

«lan.

CnstahH» o» tulevaa

Taivasta/ iohouga han on ylös»

astunut.

C»ö« silloin pltä DoHmiye-

Chnstus JumalanPoica.

MlrH HHnensiUoln pitHtet«F

MitH loppu tällH do«»i«ll«

Doomitzemanftka Elawitaet-

I?e wanhurscat silloin pila käymän ijancaicklsen Elämän mutta

läCoolleila.

p<tä«lcma»s

/

Cneca ne iklH«Ht
Ne istta stlloin elävät Maan
päällä/eosea HErra Christus tule.

MltzH ntzben eans<» «ehtzHn s
Ne silloin vltämuuteltamatt
yhden aijan whdus Silmän ra-

payxes.

Cntc« ne Cn«lwet «»ae 5

nelnmalatlomatHelwtltin ia ijanlaickislnCadoluxen.

vm.Vscon Kappale.

Cnc« Cahvexas bsconlcappil'

MinävsconVyhHnHen,
gen päälle.

Ne iotea ennen HErran Ehri-

stuxen

poienuckunll

wHaudoijamaeawa».
Mlti ntzhen csnsi, tchdHn 5

Ne

Minä vston ia tunnustan/ei«m«a / <nMlelläw
Sä omatta
taibha IEE p)
M»
len minä oman tiedon

suM CHristuim, minun HE Rranip.-tlä vsto/ eli hänen wgensä
«Usta/ suutta se pyhä Hengi on
/

minnn sihen Ewngclillmin cautta
tutzunut/ hänen tahwllkmo Plsswallfianm/ ia sijnä minua wielä

nptplöepttäia wahwifia/

ninqmn

Mail?
hän mss lvco Christicunnan
eoco plöswali/
mas tpgms
lesupn
Chnstuxen
sts/ pyhittä/ia
<yg< wttä/m ockeasvscos ylöepitä/

lusaStM<uunnas hän mmun/ ia
eaickem
vseowalsten Synnit iolapäivaalMolifesia anvex» anda/ia syttä WNMlisnä päivänähän

miNlMiamudhlnhiMljet CuoVuiylssherättä / »« nijn minulle ia
fia
eaitllll mwlll CPiftinvftolyDlle,
,Mc«Mn Wmän anda. H 5

se»
«kotvat

lotlflstatschet.

Hn wlmas Pechna

Iu««-

lndtsa.
Mixi HHn «nynean Hen«
Stntähdm eltä hän on Mi Hm-

gelimnokmut.
MingH tähden HHn P^HHxt
enyuean

Senlahdm että hän on pptzäiH

wssmeila pyhittä.
MOH
Hm«« wir«
la/

iohdutta ia oMmMOINmW

VseonSsppaK»
Cnca3lhdexee Vscyn <l?apps«
ix,

MmHvsloMWMristlllftnSmratunnan/ PY-8 M .Wn

hoin

iZnhtmistett

yhteys

Mixi tHu»H st»ra cohea

se»

Senlahden e«H st Chrisiilimn
Semacunda MMailmasa/tootan Pyhaldä
/

Hengelda Evangelim

mm Saaman ia Sacramumin
lautta.
MWH CHrifiilinen VenraclMpa»ionga P.Hengicutzu/cö«<,
.

Plöswalgaise/ pphitta ia pila lesufm Chrijilmn tpkmä olkeaft vscoeo,mitta.

M.

Eis 5 oft fidstiu iohongun wn>
sijn paickan / multa fe on haioilttll»

ymbari cniken Mattman. Ia eufa
lkanäns Jumalan Pyhä sana
kein Saarnatan ia Sätramemie

Chrisiuxen sadyn ialkl, vlgosiactan ia naunlnn/fiMäon Jumala»
SturaclMda.

MlngH eHhde» si cuyvean

Eij sentähden että se on itzesians
Pyha/mmta se luetan pyhän pston
«autta

HErran ChristuM PM/

ioea hänen pyhällä WtrMns ott
puhdistanut ia pytzMnyr.

sen

Mixi ft cuynea» Chttsttt^
Einlähden eeM pilä bsnM«

Chnftuxen alla/io«a sen PäAock
MlngH tHHH«n

se cnyntslttp^

Smstzdm MMs ywateaicki

Henge-

Ppha pawalisanoz M Ruumis/
WZengi/
Vseo,
yIl Casie/yxi Jumala ia
caickem

«e.dänFa<EA4.
Euc<,
p«l« on

Minck

Vzion tavSyndetn

vscon

audexisasmesm.

Mixi es»z sinra fi«H vhberHF
«hx.stilisestH
Genracvmmsta 5
VM että Spndein andexi

CaikiUe ChriMMe Mimistl,

vsco-

K/ «tea tasa SeulatUlmasH
wal ia tekenme oilian Synnin «aWMMN iHMaunoxem
Cfftttga »e «ndeZi

Jumalan snlajkMmosta/Chti-

fluxm «ahdw.

VsconKappale.

Cnc» yxieftistakvmmems AA
cs«

MlnH

fta-

«»sus/ on Seuracunnan mnomsi,
""
W// ionga Jumala armo-

ssansa hämltlanda.

»

»»Hrtetsn

Täs<symmattttän «ickiWltthimistin «uumit/ istca CuMet owat ia

M^MlWmmyiiettkepi.

vscon Ruum^
on

iott»

Haudsisa

«Mtawal/

hywätiapMl.
C»ca ne Coftllnee MH

MMnHErraEtznsiuslesus
Jumalan Poica.
Cningane Coollnet pies yläs^
Newanhurftat vita plösnoul>
«ankittastttun Rwmm lansa ijan-

nm 110 ia Riechu Jumalan tykenä/cusa me saamenahdä Jumalan
CaftvosiamjnCafivon.
Mixi se cnyn«m tsancalcki,
s«xi

Semahden ttlei silla oleyhls-

eaMsemEläWan/ mutta M Ju-

-

5»/yam<«ckisen^sooleman.

ftsta.

malattomat cauhlan Ruumin tätp

Kappale.
Tuca C«xit«ifiakymmenes

MlnHos«»<M«<ck<st»
Mtxl tHn» kappale s« «y<
meiftx, p«ndu v«o» r«»«»-

mä yancaickinm
loppu.
Elamäonvston
MitH hancalckine EU«H on s

Hn pfl Momalöjn lä ijancmcknm
,H
"

'

lopM/ mutta vWpi ij<W«UM

Maikille nijlle ioltaVstowal.

MHmeldanNucous.

Christiliftn HpiM
Cnca C«lm<»«
päscappaleon/
iues st:

W meidän ioca obe< >kat-

vaisa/e«.

Sat-

SentHdtttMäßmeus 0110

eon lDimamen Hedelnlä.

RuwuH on Jumalan Nimm

«uxihuutamus/iolla me lumalaldattttckilarpttanome.

WauMs.3- Mllvänoma<«pe«.
Cnca paras Rucovxm

«»"-

Sillalta

«uo sen on opmanue/la on nmSumma/laickem muldtN
«<

Eaxi.«. Jumalan Mn«n alyi-

hwlamm. 2. Kljtos ia plisiss.

»Ee» »eivä» p<«ä »nc»il<»

Jumalala laickimaldiasia/mei»
lesu,m Ehtistuxe»

Isä.

cnlnFH meihiw pteH Rncytte-

VhvelS vislasit vfttzsa/IM»
EhristMnnimem.

c«»w8««"N«,«U>ml«i«"

Colmtn.""
Cnecan««»ar^

~

Esipuhe.,. SeHtMnM-

«ousta eli anomusta. 3. Paatos.
<cuca«fiplch««nk

IfHmeidHntocaslttTsl-

i.

Pyhitetty olcottsinun

Nimes.

2. Läheftulcon sinun wal-

dacundas.
?.

Olcon sinun tahtoo/

MjnMaasaculnTaiwasa.
4 Anna meille tänäpäiwänä meidän ioeapäiwälmnLeipH«.:s«»«
5. Anna meidän Synnit
andexi/ ntnquin me attam-

wenieMn
6.

w clgolWm.

AlHichdMslMitHttu-

sauxen

dacunda/ Woima is Kugio

ijancaickisestanijnijancatt-

ttschen/Amttt.

Efipuhe.

Cnca«Lfipnh«s«?

IsämewäniocapletTal-

vaisu.

Cnlnza P. Lntherns sen vlTällä EiipuhM/MftlWala meitä tutzua ia weta waMlMtvman/

että hän on meWn oikea

Isäm ia «nf
sitä rohkiamast/wahwanMNH»
r«loe<lsim?sn»qM

«msa/handä
i,c,vstt

Wanhembtldans
w< näem
larveitansanowan.

.KA.WNM pMH
pahasta

SWettWnullaonWal^
d«cun-«

«tön.'

-

Sm <anfa ymm<ltttt«
,

HSTsbNinaPwlsä Poiw ia pyhä Hengi..
MingH tHhben me In«als»
«nynme meidän IsKem
Sm Isalistn rackauden/ ia ftwgon

tähdm/lum t)änellä«nmlidän

ygeme.

Cningas «HmHe Van<»t(^«
olet Tsiwaisi») ywmär-

Että hän on ioeapaicas läsnä/
Hiäke meidän tuftam <uul< meivän
Rmourem ia laita me»tä autti,.
Ia on nWpalio sanottu: OWI
ineivän/ioca olet i«a pailaft läsnä/
.

.

/

/

Mttintiedae nttldäntUftamialM

HttmMnßucouxem.

H. Rlttous.
c»o«
Ruosl^M»
PylittllyMonftlunnl-

«M.

Sanos P. Lnehelnxen vlgoss
toimite» sen pHHlle^

Jumalan nin« «n kyllä itzestäns
Pyhä/mutlame ruco,lemma täsä
Rucouxesa eltä ft möo meissä ia
meldäntykenäm luusi pphitetpxl.
/

se
Costa Jumalan sana puhiasi opelein ia me sen ialken CunnialiCningil ia costa
/

scst/ mnquin Jumalan tasten tule/
elämän

Slhen meitä Mv
la/o hpwa Isa/«uin Asut Taiwas.
Mutta ioca toisin «pttta «g elä/luin

Jumalansana nmwo/lM Häivälle meidän ftasam Jumalan nimen.

Sifla wamle meita/o Taiwalinm
Lning«ln«nHtanNi»l

/

waftan »rmellan?

lin opeman japahoin ektäm

D

Mi

ll.R»o

N.Rucous.

Cuca eoinen Rucsns «n?

Ltlhestulcon sinun Wal-

dacundas.

Jumalan Waldacunda kyllä tule ilman meidän Rueouxelam/muttamö rutoilemma täfä Rueouxesa/
<tta seinöe mcidän tygeme tulisi.
Cninga ia
tappae-

cssca se

Costa meidän Taiwalinen Isäm/ anda meille PphänHengens/
että möhäncn armons eautta/vsco-

nimellä
Mailmas/
pyhästi
sä
ialumo»
scsta ia sijlle tulewaifts Mai»
mas ijanca,ckifts Ilos ia

Eläisimme.

wsrtetä» ?

VN HengelmmWaldacunda/
Jumala hallitze tasa Mailmas Evangelmmin Saarnan ia
S«rammttln «autta/ iacuMan
armon Waldaeuunaxi.
MieH ms eHsH Rncsnxes a«
ionga

/

ms» Rxcsnxe» selitts?

/

MitH watbacnnda «HsH

/

Mikä

«ome

Elta Jumala hän.n armens
Waldacunnan pmbän eaikm Mailman lewitais Evangeliumm

saar-

nan cautta/ ia meitä PylMa Hew
gcllans haUOs/eltä mö hänen Sa»
nans vftoisimme in stn lälten eläi-

simme.

U"

Rucousl

111.
Cucz Colmas

HN^

Olcon sinun tahtos/nW

MaaftcuinTaiwaft.
D
Sanos
tZ

Sanos pihiin Lnthernxen vl-

Jumalan hpwä tahto kyllä la<

panu/ ilman meidän Rueouxelam/
muita me rueoilema läsä Rueou-

flsa/ etläsemsstapattuisimlisäia
meidän seasamme.
Cninga tacosta si eapa«n?
Softa Jumala estä meidän ii,
halisen lahtom/ ia eaicki pahat
«vot/ ia Perkele» aizotuxet särke ia
lyhiäxi leke/ ioeeaeij salli/ että ms
Jumalan nime Pyhitäisim/ ia<llei
Maldacundans/ meidän
hänentul,si.
gem
Sikälikin eosta han
kijnnittä ia wahwisia meitä hckUtl D
Män SauaansiaVstoon/ lop<2
punasi,. Tällä moolo hänen

Ha ia armolMtNtahlone lapallu.

Mi« Jumalan taht» eHfH
ymmärtetän?

Eijtäsäymmarttta Jumalan

salaista tahto/ multa
msill< on ilmoittanut hanln MM
Sanasansa.

M»« Jumalan tahea «n?
E«ä mS feuram hänen pyhs
Sanaans/ vscomEvangelmnnn «»
sen cautta amuaxi tulemm<Cuecs eHman Jumalan tah^

Pttkeb/Mä
Cningas

nHmSK

«l««li»/ «"in D»l»<»sa)

sa

NM-

(nO,
/»»

Että mö jottaasuwMä Maamahdaisinu «hdH Imnata»

,

tahdon ninaM
/

wälTaiwasa.

l

Cnlngz ongelle s«ke»Ht Inmalan l<chd«« v
aina Inmalan edcs/
seisomat
/?ö
palwelewaf/
handa
hänen kaffpns
ttkewat/ kijtlawal ia plistawät hatv
da.

IV.

Rucous^

Cnca n«liäs Rucous

on?

Anna meille tänäpäiwän meidän iocapäiwölnenLeipäm.
Sanos p.

ls»n>»to»tä<nön Rncsuxen
päällä^

Jumala tosin pahoillenkmlnhlmifillen anda ,ocapalwa>scn
wan »iman meidän Rucoustam.
Multa ms an«l«e tasa Rucouxesa/ «ta han annaw meidän scn ym«»arda että se ieipa iolla »us ra/

/

/

w»lau

witan/ on häneloa anneltu: Ia it/
sitä »astan
iä ms kijtoren
naulitzisime.
ottaisimme ia
Mitä iocapHiwHiNlN H>eipH
on?'
loeapaiwainen teipa on (ftno
p. tutherus) caicki mitä Rwmin
tule / cuin on,
rawmoxi ia tarpexi
Waatteet/Kengat,
CotoiaCartano/Peldo/ Caria,
Taloi/Raha ia Rijsia/hywa Poli-

eansa

so/ewliaiset laosel/vseolinen Perhe/
hurstas ia sowelias Esiwaida/coh-

tulinen hallituxen meno/ «arvelinm

Ilma/Rauha/Terwcps/hyval Tapat Cunmaliset mmol/ hyvät Z?stavat hywäl Kylänmiehet Ia
muita sencalVaisita.
MlngH eHhden bitrr« Chri.
pannua
/

/

/

ftus

on

»ämsn

ltjktlle Isä meidän «»-

constat'
iiij

I

Ctta
.

Clt, h.ltt meitä opel<nsi/enslst ia
/ A aM ia iopusa/ ano-nanöengchl,; eaipeisa/ia sijttä

Ilwmrlisla tarpeita.
da anomc

<»<)!»

/

Smtahden tttt,neinltMtidsn

omasta wäesiam

/

multa

da/,ue>dan Talwai.jilda Ijälda»,,/

armostansa ne melllcn anda.
lNixi »s sanome: Anna meil«is

le/to eq minulle??

GNäetzmMn piöa Rlttvile«nan ainoasi/ meille itzcllem liwmimuna mös muille
«isiä
«mkille pljten/ iolca oleme Jumalan
hapset.
Mieä st

(rHnspHlwsn)
sana
opetta

Sesauakielda plen paldisia murhetta tzoomesesia pmwälsia pilawDa/

neuvo ia mana että meimassa
meidän mur»
dän pia
/

/

heittämän
hen?Jumalan päälle ia vscoman/
että hän tahto ia taita meitä rooc,
kia niw hoomen enin tänapaiwäna.
MittgH tHhden ms an««m»
Senlähden ettei meidän pidais
anoman summ rickautla/mutla lytymänsijhen mitä Jumala ioeapai?
wa andapi.
Mixi mscuynm««sin »«idsn
että mö sitä lalnw»
Smtähden
ia
tzemme/ eosta Jumala meille se»
«ndapi/ nijn lutt se meidän oma.
xem.
/

/

v.Rueous.

Ia anna meille me"
SynDv

Syndim andexi/ nlnquln

ms annamme meidän

golistem.
Cnittssa P7hz Hntherns tHMsn
Rucsuxcn vlgoftoimtt-

MötucoillmmelHsa/cttamei>
dan
TaiwalmcuFam

/

eijcatzois

mewan Eynoe«n palN/ianMen
<ahdlu/hylia,b me.dän Rueouxem.
että/en mö ole sitä mahdoliftl/ wta mö tUlo,<em eif mös ole
<ä ansa.net. Mutta ettähaneaicki
meille asmosiane annais. Sillä mc>
Syndiä
/

ioeapäiwck/ ia eij
muuta aua.tze eum wngaistusta:
Ajn mö nlss stta wastan/ tahdon,
andexi anda/ iatehtegem

täMehpwä/ iolea meitä wattM

«watnckeneiÄ

cuin3an.snd<Cappzletta
täsä Ru«suxc» sn

Caxi:

Enfimäises mö Rueoilemme

meidän syndim andexi. Toiste mö
lupamme/ ena mö tahdom mös
anda mille anden / iotca meitä
tan owalrickonel.

Miximslanoma: Anna m«l<
dän

«nvexi

Silla että ms olemma eailti
Syndlstt/ ia tarwitzem syndin andexi saamista/ ia semähden mö Rueoilemma/ eij ainoasta meidän itze

Hestam/mutla eaickein edestä / m sanome yhdestä Suusta: H Isä an-

na meidän Syndim andefi.
MitH «s easH Imnalalle llw
pamme
Etla mö tahdom anda mös
andcxi muille m>lä hö onx« meilH
/

CmngK

was-

wastanrickonet.

TsidamaeH

ansaita/ Gv«,
sen cansa/et.

dem ändexi saam.ftn
»«»«S mmUe «ndexi

annamme^

Srnnit

M/SillaettalumalamM

andex, anoa Synml

suWa armo-

Mllmanmeidattattslotam.
Mm»ns lupamme Jumalalle ollako

«"

Ylmalsemncoxetandexi.
t«t« R»co»fta/,oca cq

«..»

andeft.
»-

>,

Ruconxcsta ftno
E,/ Jumalaketan k,l»sa/Mull<,
MSrucochmta'sa/elta Jumala
tahvois
wariella / ellei PerkcK/
Mmlma ia meidän oma icham/
meua wkttelis
meitaepauscou/ epailyxiu ia muihin
ftvrin
pndijn/ ,a ios mö cansa
kmfttan / että mö wijmcm
mahdaisim
Mtze woitta/ia paalic paasta.

sen

<mna

mulUeander».
5"" Ul"ile itzens
wHstan/ ttleillttnala annais hallen <dpnd,ns andexi/ ninqumhal,
«Ss l:/ tahdo l<ih,maWcns antia '
....

MltH pvhä Lntherns tHfiH

MtkHeiusans«n?
ioca toisia cotlleli/
waiva »aklusa.
Cnmga m«nl«Hl«e» kinsans
Cahlalaimn.
Kiusaus on

Hywäiapahe,.

Costa Jumala coettek ia kmso

mM/ cuinga ivÄhwat mö
Oojgiarucouxesa.
id V«
NM»

MlkH pzha kiusims o»
Cosca perkele kiusa ia pppta meitä wlelella ia wela Sondin/ia
mem »McaicksenCadotuxen. wilIa
Ma.lma meitä haukuetele pahoilla
EsimerkMansa Cormlen/ Hau--

.

Jumalan Sanalla/ oikialla vs-

lollaia wahvan Rucouren

Vll. Rucous.

/

<snca seiyemes Rucsus on?
Mutta pätifiä mettäpä-

«uttn/Plönsöm.ftnialomisen.:c.
metdan
mös
pahoil-

Mi»H se Jana/ Johditte»/
merfiye i>

merkitze nijn valio cuin salli/
«aloscamö sanomme/ alaiohdala
me.ta kmsauxen/ on m,n palion/
äla M me,ta kiusata/ eikä
kiusaureltaolchenwoitetta.
Mitä »<5 anoma tHft Rnc«»B
.

M täwm.chsi,a

holho.fi/ettenmS

hasta.
j

la h,mo,lla ia haulilla.

cansa.

Cuinga p. 4neh«lns timH»
Rnc«,xen vlg«st«l,»ltea?

Mö rulvilem tasa Rucouxesa/
«mauin phdes Summas/ltta me«>
dan racas Taiwalinenlsam wa«»

pahtaisi meitä talkista pahoista/sekä
Rwwin/ Sicllm/ Tamaran ia

Cunnianpoltsta.

Ia lttahanwilmein/eosta Cooleman hetki lähesty/
annaifimeille/Auluan elämän/hywan lopun/ ia meitä/ hänen sulasta
hywydestansä/tästa suskeudesta/lygenfaTaiwasen ottaisi.

MingH

Mlngz eHhden Chriffus ««
p«nnm tsmän
Rucouxen »nn»t<,

Semahben e«a wseamö olema

ealck, tarpet Mcoillet / nijn

plta w,/mem rucoileman

/

meidän

ella

lu-

mätästäisi meitäcackesta pchaM/Slelunia Rwmin
waarasta.

tNi« se paha o» i«ea wasta»

»anga«fius.

MieHmcknHle< »astanrneai.
leme^
.Ella 3umala meitä warielis
yMMa tekisi/ ellei Spndl
saifiwal<
«,

humala mnla lvarieM perkeleu

.HMa/miMMMaCooi^

Paatos.

MlkKpHztsssn/

Sillä että ftnullä on walVacunda woima ia mnnia
ijanlaicljsefta nijn ijantaic,

kistn/Amen.

Mitä ne Ssnae opettavat

Neosollawalsen syyn/mingalahden mö anomalumalalda Hen-

gellstä ia Rwmilisia tarpeita/ ninu>
«tä hänellä cmwsl-daeunda/ woima ia cu.mia.
Cutnga pyhä L.nthern«

Sanan (Imen) vlg«stoimit-

sen

tais

Minun pitä oleman wisfi sen
paallc /että meidän Ruwuxem on
meidän Taiwalisclle Isalle otoliset
ia hänelda cwlttut. Sillä hän on ilje

kastenyt meitä mcoilelnan ia Klva-

»m/

nut /että

hän tahto meitä cuulla.

sa/mengätsijsiaopettacat
caicki Kansa / ia Kastacat

Amen. Ase on/la/la.

i^astcnGacramentt.
Cnca NellHs
Chnstilistn

Päscappalc sn

hettä/nimenlsäntapoian/
iapyhänHengen.laopcttacae hellä pitämän caickia
mitä mina olen teille käskenyt. Ia catzo minä olen tel-

opi»

.Vasten Saeramenei.

tuesse:
sanoilla Chrisius Casten
Sacramemin Seuracunnav mdel?

däncansania tykenänioca-

päiwäMailman loppuu

läfäasi:

Mengät vlgos caicken
Mallman <a saarnattat Evangelium eaMlle luoduille.
loca Vsco m Sastetan/ fe
tule Auluaxi/ioca taas eli

Vsco/ftKadotetan.

Minulle on annettu caic,

ttwoimaTalwasaiaMaa-

«i/10h.3.

j

as-

Ellettocutulesyndynext
Wedestäla Hengestä/ eij
hän taida Taiwan Wawaeundä sifälle tulla. Se cnm
on jyndytLihasta/se on Liha/tase cuin on syndynyt
Hengestä/se on Hengi.

armon meresi/

.

CooUuisia.
Cafia?
R«H HHn
Caickia Cansoia io«a Evangtliumm wastan ollavaliaparan-

wlla hän wahvista Euangeliumin
lupallxee / ia todista hänen armo,
stans meitä wastan.
«r«,inB« monda on »denrzsts-

/

«opmtckewät.
tNixi caicki plt-H Cafi«-ts«

Caxi:Ca^,aHE«anEch-

tolinm.

Cafie on

wden

Testamentin

Silla että eaickiowat Spndistt/
synnisäsiginttia syndynet/ iaovas

I

loonostansawihantapst<.

SacramtNli / ioss, Inhiminen
wastauMa sMp / We?estä
io

C«ste mstc<M
statt« 5
Taste saalta (sano pyhä tuthei

Mitä

Hengestä.

tue) Syndnu anberi

Cari: «Vesi ia Jumalan Sa<

c»c« Casten onsHHtsnye
Meidän HErraChristus.

Coscss

/

'

tta/ioeaCafieson.

lälten

saamism/

wapachta Coolemasia ia Perkeleanda ijamaicklsen Elämän
sia Za ni,lle,
«lkilll
iotca chowat/ mits

Jumalan sana meille lupa.

Cncas-9anasn?

locaVscoiaKastetan/

Cnings Caste »aicntta S^n^
dein anoexi saamisen
Jumala Casiesa anda Synml

losea Sana
si/iaHCasie. Muttacansa/mjn

cuinga Caste »apahta Coole»

häsäHengesa/ ninquinp.pawali

se

ia elämän
Caste/Se on/armon
Wcsi ia wden syndymisen peso py<

andexi.

m<»st<»,a^ll»el,stä^
Christus meitä onwapahlanut
Pcrkelestä ia Coolemasta. Mutla
Casien Sacmmenlisa meille omi-

iugus: Hän
sano Tilunn lyge 3.lrdcnsyndymiwapahtimeilä/ scn
ia pyhän Hengen wdisioscn peson
meidän palcautla ionga

hän
xcn
wlgoewodaltanul/
on
lemmnsasti
lejuxen Christuxen meidän tunams
siaiam calttta Senpalle että
wanhmffaxi lullstm hänen armons
/

steean Chnsturen ansio/ia iolidata'
tan Perkelen waldacunnasta) Ju-

malan waldacundan.
CntngaWesi tatea nstn
Mttlcan ftatta

:

swree

lautta/ia pcsilisexi ijancaickisesaElämäsä / loiwon iälten on toti-

Wesilosln(ftnoP.iulhews)

/

c,j sila asialle lee/mulla Jumalan
sana, ioea Wcden
ia lykena
on,

Ia vseo/

ioea

nen tosi.

cansa

sanan WcdesF

wastan olta/ vsco ia senpalle hänen-' l
salilolla.

on

n«le yhdisictyriWeden

SlllaWcsillman

Jumalan jänata ei/ ole mull cuin Ve-

l

H..

se

Semllkchecianopphalutherus) että se wonha Adam ioea me«sä wiclä on / ielapäiwäisen eatu-

Mlu-en

llwftn is paranoxen caulla/ hndeitt
»a pahain himoin <ansa/pllä vpotlle
laman ia Coolemtaman. Ia taas

Cnittga

loeapäiwaisenSpnnin calnmu-

fia elämän pitä Jumalan edhes/
nmquin pyhä Pawnli sano Romatin tyge 6.tugus: Että mövlem
Chrlstuxen cansa haudalltt/ Casien
lautta

RlppteltGpnmn
päästö.

Coolemahan. Ettäninqtlin
Chrisiueon plöHhemtctlpColemasin Isän ttmwan cautta. Mn

Cnca

-o<MlmSylmiNlantta.

csnln<

stö.
'

>

/ wnga mö olema
pm<«et/ ia on meidän päallem tullut A-

pääcappaleon?

Hpln

Rippi eli Synnin pää-

ea mös wlidan wdhesa Elämasa
waeldaman.
»<nha Adam mer«

sen pahudm

ia Co«le«

xen ia Elämän paranoxcntansa,.
MiliH wsi Inhiminen on
Hn se iola on saanut pyhän
Hengen <a waelda wdefa Elamasä.

«eapäiwä ylösuouftman wdbexilw
himisex»/ ivtt pyhydee/ Wanhmstaudesia puhtanveo/ ijancalckse-

Sen cansa hän pmmättä/caikl»

st ppot«t<n
tctan

nc Sanat:

Näillä sanoilla Chrisiuo kW

Ripis spnnlt-päastettä,a
netta.

Minä annan teille Taivan Waldacunnan Awai-

met/mitäikänänStSMaan

sen

psallä sidotta / pttä oleman fiootun Taiwaisa. Jo
mitä ltänäns tö päästältä
pttä oleMaan päällä
man päästetyn Taiwaija:
Otlacat se pyhä Hengi/
ioilletö Synnit andexi annatte/ nijllene owaz andexi annetut. Ia töille tö ne

eatuwat heidän Spndins/,'a Eplp
nin andexisaamiftn vftovat.
Rlplsä sn?

sen

pioälte / nijlle

ne

owat pi-

detyt.

MlkK Rippl eli Shnnln pHH-

Jumala ,tze/
palwelia
eli hänen Sanane
hänen
Rippi on cofta
/

Kästyns Mfen anda nnlle Synnit aMfi, io«a Mlmustawat ia
eatuwat

Siam meidän Spndun.

mä ms anoma

yliniuPaasto.

Luingi» m«»NM<,inen V?nnj«

Cahtalainm.
i. Cosca mö Tummstaw madan Syndlm Jumala»rHesa e.
Costa mö TunlMstam Rippi M,

«dhesä.

mMHHn pltH V«nn«fta>, «n Ripp» I-

Cnrca

,I«H

Nc cuin mö tunnemmrmeilchän
E ij
SM-

dom.
Clleca Synnle »eidsn pttH
tunnustaman Jumalan

npllrahlttgoea. Mitta olen m
ollutrietas puhlisa ia Tölsä/rijdel

5

Spdammisame/ iotca al)distawa<
waiwavat meidän oma tun-

la

lpl ia torunul minun

»vertaisien
Vaaita calckiaminacadun>
ia rucoilen armoia minä tahdo?

eansa.

/

edesät'

Caicki Synnit.
CningasinH rnnnnstae Rippi
lsän edes

Waiwainen synLMlnä
dinen annan minun Juma-

lan edhes wieapaxi caickein Syndem/la lnnomaiftsta tunnustan minä teidän edhesän, mä minä olen
W Palcoiinen. Mutta (sen pahembl) en ole palwellul Mlnun
I-

sandäin vscolisesia. SÄaenmiml

vle tehnyt/ mitä Mnda ia Cmän-

väotvalminunkaffenel/winaolen

w,holtlanuttzeila'/iasaa«anutheiiaKiroileman. Minä olen ollut laista ia hidas/ia tehnyt

mielelläni itzeni varata.
Vngy

SaaenamlehellH
»Hig«-

ma s/»»,t andeirl

Eif heillä itzestänsä se woima W

le/mutta meidän HErra Cbllstus
heille sen Käffpn ia Moiman on

«mdanm/Cussa hän sano: Joille

t<l Iy»niH«ndexi<»nyiU!«« mtzl,
le ne ««<e andexi annetut.

Mrrannen.GchM-

(»«

cwdes Christilistn «M
Päscappaleon/

AlttlluSatramentl.
E iij

tues

tlttSttt Sanat:

tons
Khrlsius sm<z
petetlin/
otll hän
hän

lrän/Mli/Mursi/la an-

nplOpetusiastenSla sanoi.

OttacatiHsöökck/täwäon
wluun

Nwmin / ioca lei-

Gän edtzcftän vlgos annehan se tehkälu wmun wui<

cklwlttunWeresänl/locK

tähden
«eidhän ia monenSyndew
vlgoswoodaman
anvexi andamuxi / st ttt>
kätte / nijn vsein cum tS

lootta/

minun

ni.
Mitä AltarlnS«cr<»«en-

HEMan lE-

/

Oox«ni<

SaiyäVil woto Ehtollsin iältlu/ otti hän möS

11/

iHfanHi/ottacatiaFoo-

cal tGH

mutstoxe-

pyhä tusuten CHGufin (sano
i«
»»»»»«
cherus) «torin«n

C«riswxelds
«str«een.

dH ia IHHdH

iye

tMi/ TäMäon

sen lvdmHestameneinSal-

E

iiij

0»

On nsfngin silla e«a hän itze
/

stnlod>stalaftno:Tämäonmlmmßwmm/täwiionml-

NUtlWeren.
<»«

eHn»Hn

o»

MeldanHEssalEsueChriNeneUe hän on

sHHesn^e^

Meille Chnfi,lp,lle Kpöda ia
lodss/Nlnqninhan ,tze sano: Ö,,
(ninga

ms Asmm« i« lomme
ren

En mö sitäSöö eikä Joo lonollsella mobolla /mutta plönlonolffella ia TqiwaMla modolla.

MlngHeähd-n

VsdH l»
hö»e« Rwml»« ia werens
Josda leivän <a XVijson

Sentähden elta ieipa ia Wijna owat ne vllonaisel walieappalet
ia Elementit/ ioinen cansa ia alla
hän on säätänyt Södä ia loda hänen Pyhän Rwmino ia Mrens.
MitH HHn nhdhen Sanain
«ll«) tahtoa

Scn eansa hän tahto anda lietä/
ellei Allarin Saeramentisa olepalias ieipä ia Wilnä. Multa sm

teiwän ia Wijnan alla/ on meioän

HErran leftxen Chrlsimen totinen Rwmis iaWer, ionga hän
on meidän «desiäni Mosandanul
/

lavlgoswodattanu^.

Mln»ä eHVd«s«s^^n»n,«
Soeramentillä <

Smätzvenltta mlldanSynvim
Ev

dim sijnä andexi annelan/ iaw<i-f
däu Vftom
wahwisielan.
hywH
NUeH
tHmH SF<smi«

sencansa

»en »o leonmen

malcsn

Sen andawae nawät Sanat

(sano pyhä Huchems) Neta: Tei-

dän edhestHn vlgosanmtm
Syndein anvcxi ftamisexi.
NimieeHln

/

ee»H «eille Ga-

er<»m<»tls9Wde<» andexi saa-s»isns iklHmH i«2lntuu« nch>

«en 9<m<in
3iNK

«»tea

anneran.

cnsa rvanhmstaus on,

stMwsa «n «lHmH.ia2l»«itäne VM»mas»<mn««<»
«<iil< t»

Jumala»

tmnz ia «Mttän / mu«a Sa-

nammlis ne itzecullekin oHisictan.

Cntnga Rwmllinen SsLmt»
nen laita nchn tehdä näitä sn»
ri« Coppallita

ia loominen tii
pyhä
(sano
tuthtms:)
sitä lee
/
Mneea ne Sanae iorca eHsH

Sösminen

seisswae: Teidän edhtstän
vlgosanlKttu <a vlgoftpoodatettu IHtca Sanar q«ar
PHscappalee täsä Sacrume»«
tlsH. Ia ttca VscK ne Sana»
«alooeea hänen» ntzdhen päälle/ HHn saa mit<ch ne lnpawae/
tTlimierHin /

saamisen.

hudein ayVtLi

Cnca eämin Gac^ameW»
<>«

kel«Wstl,sestaMM,t>ye<

paastota ia RwmiliM
walMlsta/janovi Pyhä <iWhenlö:)

eapa. Mneea s. »n

y,e«in

mah-

dKll»«ni<»kel«allaen/ locavs.

tänvlgosannettulavlgoo-

woodateetu/Syndeinan-

dexlandamuxl. m«,eeai«c<,
«HVscs nhcH
ftn«ia ««an e,
«n

P««l«

/

se

/

m<lhdoe«in t< t«l»

wHe«in. GlllH

dän edhefiän)

se ftna( tei-

vscollst«BydHndH<

AchaNtlsiuxenTunnusitänäns tahto Au,

Maxi tulla niin ennen en rkia
e»H h.lnMon s<o,sia
/

<a..i!,ssn
«j

Mco. loea

»u<l- KijMM M«,n<, ia tur/

meli

se

MtemHlSinna pidä / ilman epseKmälä eadoteluxi tulepi ijancchcki-

festa.
M n on nyt tämä se oikia yhteinen Cpr,stll,nen Vsw ttlH mö yhtä Jumalala Colm.naisudesa ia
/

/

Col»n<»,aisutta yhleyvesa eumar-

d<un ia eunnioitam. Eij cuitengan

Personait secouladen/ eikä Jumalista olemusta eroiltadm. Silla että loinen ombi Isän Pesona loimu Poian ia tomen pyhän Hengen. Mutta Isällä/ poialla ia py/

hällä Hengellä ombi vxilumalus,

yhdenlallainen eunnia

iianeaietluen

/

ia pnnH

ia HErraus.

MingäcaltamtN on Isä/sencallainen on möb Poiea ia Mhä Hen-

gi i.oomato,nonM/loon,aloin
on po.ca/ ll«malö«non pOä Hengi. Mtttamatoin onlsä, W,lla-

maloin o« Poita millamaloin
Ppha Hmgi. I,anc«ckmn on
on
l,ancaickmenon Po.ca/ iian"".nen on PM Hengi.
Ia e.i
<u«engan ole eolnm ijanta.ct.sta/
multa px.,/anla.cfm<n /
ninquin
mos e.j colmet
wlmet Mttamaeoinda/nmllaeisa
yrt
/

Samallamooeo ca.ck.waldiaK

<"l Isa / ca.ckwaldias o», Po.ca/

"'ck,wMasonpMHengi:la
<Y cmlengan olecolmet Caicfiwal-

mutta pxi Ca.ckwald.as.
V"<
HonmösFä Jumala/ Po,ca

ra: Ia ei/ cuitengan wlme HErra/nmttapx,o,nb.HE.m. Sil-

se Chr.Mum tot,m<
erinomaisia
persona,, luma/ari <a HEr-

la cttä nmquiu
tuus waati mellä

g'»'

rax, tunnustama,:

mös

welus k,cldä meldan colmc

Juma-

se

phteincuChr.st.lmen Jumalan pal.

lala ch H Erm sanomasi.

Isä e,,

ole

«'ka ioolu el,

MMän tehty,

spndynpt. poica ainoasta Wstä: EnlchtpeikFlootu/mutla spndynpt. Ma Hengi

vn Isasta,a Po.asta/ eij tehty elj
elkä spndynpt /nwtta vlgostaypa. Semchden yxiombiM/
»otu

ll..^.?""""sano,ecolme

ei<lolmeFä: Mpoieae.,tolm<

?M mss FF on HCrro Poica

MaHmgt.

/

rat

po.ca-Z>x.ppha'Hmg„l,)<blM<

Ia tW Colminaisudesa/eij oli
Persona toistane eoelisembi

yxikän

eli jalklmaiftmbi / ota pxikän

sw-

rembi eli wahembi loistane. Mutta caicklcolme personata/ owal yhden ijancaicklset ia yhdenealtaiset:
Nijn että ylitzen eaickia/ninquin ennen sanottu on/ Colminalsuus yhteydesä / ia yhteys Colminaisudesa
pitä eunmoilettaman/ Se on/ eltä

meidän pitä eolm<t Perjonala yh-

Inmaludes ia yhtä Jumalala
colmesapersonasapalweleman. Joca sijs tahto Aueuaxi lulla talla
mow hänm pila Colminaisudesta
siomlenian.
Mutta ft on möe larpelinen
ijamalcklschm Antuulen että hän
mss wahVjistaV co me,dän HErdes

/

/

lan

JElZxen Chnsturen tihan ot-

bMMn» Inhmnftft tulleen. 3t1,1»
on

VN nyt lämä

se oikia Vseo/ että ms

vseome m tunnustamme/ e«a mei-

dän

HErra lEsusChristus Ju-

malan poicch on Jumala ia Inhiminen. Jumala hän on Isäns olemisesta ennen calckia Aieoia ijan-

eaicllsesia syndynyt t Mutta Inhi-

mincn hän on Aitine olemisesta aialisesta syndpnpt. Tapsi Jumala/

täys» Inhlminen pmmältäwäifeftä

Sielusta ia Inhimistn hihasta pyhvainen oleva. Ifäns wettainen
lumaludenpolesia: Isäwähembi
Inhimisyden poolesta. Ia wa,cka
hän on Jumala ia Inhiminm/ eij
cuitengan eaxi / mutta yxi ombi

Chlistus. Pri han on/ eunisn että

lumalus on mwtetlu 4ihaxl/
la että Inhimisps on ottttu lumas

laxi. Z)x«ca,kell/ ei» olem,smscloii
WM multa Personan Myxet.
SM
/

Silla elta ninqmn ymmättawainen Sielu iaiHaonyfi Inh,mi,
nm: N«jn Jumala ialnhimmm
onpflChriftus.

loca meidhän Autuuden lah-

Maltin alas afiui Htlwtt-

den

/

tin / cvlmandena puivan plösnoust

CeolluistH. Mo aflm Taivaiden/ istu Isan talckiwaltnan luma»

lan olktalla Kädellä/ sitldä sn eulewa Böemlheman ElavitH ia
Coollutta. longa tblmnsta waft
t«yt rMj InhitNlftt pila heidän
R«vmi»ie<anja plssnouseman ia lu,
tefeckan omista toistane,
shutt
iolca
tchnel pieä kay,
män syhen hancaicklfsn elämän:
Mutta iolca paha swal sehnet/ sij-

/

hm ljancalMn Tulen.

Tälna on st oikea phttinm

Christllittmvscs/ joca eij fitätstistfia ,a wahwasta vfto eij hän taida Auluax» tulla.
AamunRucpnm.ll.n
/

' --—,

Pyhän AlmeS/
stna Rlstinnaullttu HEtro

lesu ioca

nyt :/Ssnpujen>

stnfl
WerfllaH
lunasti»/ sinFMua eänclpillväy sch
minnn calltli

ioea hetki halkU/ mttavwmM/ hp<
västisluna ia annahywä «mni iq
minun UsioifMi
lumalittenMnö
ia Tölsam/ «im M Mmm el<imäti/ ia ailwtuxelli mnhbaw sinun klj/

toxexes ia cunniaxes tulla/ivahmstH
minua möecaMn hyvin Min ta«äpaivan in iocapawä/G tämän
onnettVmätlamän pcrW/ivhdaita minua

siHcn ijancaickfthm cla-

man/Amm.

YWH-

VtMHlHhin lue/ IsH meldHn/Vfton Cappalee/ta Rym,
menen In«al«n rästysänae.
LisH fihen n,s» eH«H
nen Rucsns, nHln länoden.

paha wchamlls pekele minusta milakan woinaisi/Amen.

Wän sinua/M<-

tijtän sinua/miW3«ä
nlm taivalinen FanlEsm

nun laivalinenWn Jessen
Chrisiulen sinun ractan Poieas
tautta Ms Mlnun tänä Hönä
laikesta maarasta ia wahingosta warielut ojtt. Ia rueoilen sinua/ ettäs
/

mös <<ln<lpHvän

«lkesta

warichsil minua

sekä minun elämän ftka eaicki minun työni mahdaio sinullen kelvata.
min<l
SM

annan

Min ia Sielun ia eaick» tyyni quin
minulla ombi sinun hallus / hoomas ia fasis Sinun pyhä Engetts own minun eansani/ ia älkan
/

/

euhun-

<uhungan minusta loopluon/elttih

EhtoLucu.

xen Chrisiuxen sinunrackan poicas
cautta

/

ettäs minun tanapäivan

wariclul ia kätkenyt olel.

larueoilen sinua/ ettäs minun an«Vexi ant>a istt caicki minun Syndini/
ioiNa
ipaivän sinun mieles rickonut olen/ ia ettäs möe tänä

öona minua armoliftsia wariella/
ia minusta murhcn pitä tahdoistt.

Silla minä annan idzeni minun
Rwmin »a Sielun/ ia laickltppni

quln minulla ombi sinun hoomas ia
rasis. Slnun pyhä Engelis oleon
minun
«a Dan «uhungan
minu-

eansan

«nmnsia loopuco/ ettei se paha Vihamies minllsia muakän wo>tta>si/
Amcn.

annat heillen 3?uan oikealla aifalla/
C »nä aval sinun Kätes/ia raviozet
ivlalytn Hengen mitlen nonttf si-

MiAlivo Hsßra racas

ia Poijan ia pyhänHmgcn. 3?lnquin Alghufia on ollut/
»a npl ia aina ijantairtlftfta niln

-

l»dzem/l5 wariele mma

lalda Kmsalalda/ ioca aina ymbari
kappi/ edzicn klta han saifi plösniclda/ anna nnille Armoiao llta >nö
w chvalla Vffolla m,chul,scsta handa wqsian stlso<slm / la lana H sna
sinun Pyhän wamluscs allamur
hctsmalevHslmmc. Emun rackan

nun

Cunma

nantailtischlN/Amen.
8«l»tH lue M «eldsn/ « nff»
lsms iälken senrsvatnen

/

PH,cH>lchlM
HCrran^mta/Amttl.

mc,d<m

ild«»r Ruallen tnän-

F

Silmät wartioidzevae

sinull päälleo HEna

/

>a

sinä

annal

Jumala eaivalinen Isä

siuna meils ia näitä sinun lah,oias/ »o«ae Mllllm Rwlwn ravinox, armol»si sta sonut olet. )a anna
sinun pyhä armos tttä mö cohlu/

llststa, iailman sinun mitlesricolunijtä naulldzisun ia tpgem ottais,m/ Smun poitao, u.

sa

RH«o«Rl»«niHlr«n.

Alesttm HElra/M ma hän

«n andias/ ia bänen laupiudensa v-

Ruan an«
lollup»
dapi ioeaidzen Hengen/ »ota Eläm-

in heldänravinssa andapi< »a Corpln poillm

iottahandäauxlnehuu-

«avat/Cunnia oleon/Hl.

SH«Htn«IsH ««ld»n/l«lH fi»
kljtan finuaracas laiva,

I. LhrOuxcn mei.
Dan
hyvälmeboie edhestä <a lljatengn,
na,rm sinulchialv edestä io«a »ns
nyt sinun laupmdcstas «ammut osinu pybä armos
lenia/lanllolllM
ellä »Nnquin Rnm,« omb,ravinonft
ftanul mahda«ms« NljnSlelu/
sinun pyhäinSanais eanft aina
wlrsottlMiluUa/Sa<autta<eaickein sinun
/

/

/

Sroctyölmin- Cau<

»

