Iw!
l^ucouiril!

monil

,cous

l

malisti ia tarpelisil
lg ttztss san,'l! sekä e:»tljistH GuH/
mss ninista RucH/
men
llsätty/
enätt, ia vdhl>
uskirlOtsta
Mr«lia Inmalatt cunniafl
Sttomalaisten
earpexi.
l

?

:

l

5

Uuno.

:

8

3.

LZmWmat rucouxct arm<
faadharem/ Zumalaea oikein rucoella/ Mnä Isä meidhän
IKncouren pZuos
tOtMttlV.

Aickiualdtas
eaiualmen

lu.

HA / smä quin kässek

meitä hädhäsän, ia tn/klsam

«emän iasinuldt»apu ansMan

Malisesi
>en,

pake«,

/oleemo»«r>

llma-mt cunilares meldhän rucsu^
Mmä rucslen fittllch eetäs
nnllen armon ia ruconrcn Hengen/ omqn lupsuxes perästä ««ya f ttrH minä csccullsil

lumallsudheNa valZuul vssolla / meidhän
cimen / finua Hsngesä ia tstudhesa
i imdhnisin. Minä rucoelen msensyräst/
«3sas e<chdHisldclmlla nye i«< aina minun ru,
tZurem/ia and» minulle / mit<i minä fiuulda
U°»sn / Saman sinun rackan pKicas leftxen
tchrisiuxen meidän H«kßran canea. Amen.!
RmHlinen HVRra taiuallnen Isä/ että

sinä/ sinunrackanpylcascg»e<m- z

WfteM olet «Meman / »a tchh«t HengesH
rHtnohesa nltstlca: Ny» minä wcHelm

si«uaf eVtätzrichdoM minuUen / tthnquln siß
nä lnnanut «lee / armon m ruconxen Hentz
unda f ereä mmi sinua yhdestä «ilpitsi,
'siä ia pncrasta
/minun ia catkin
Ihmisien earuetten edhestH/ vahnan vst«n ia
että minun rucouxem

sinun lupauxee puOllD

tulisi cuulcuxi/ia saisim mitä
lesure», Lhrifiureu meidhan HERRAri
tähden. AMILN.

ia hMH
Zumala
eceä meidhän iocapäinänen tar?
pew /iasuuri hätäm/nhn mss sin
rackain

«sna
waati meitä rucoleman / lIT
«trei meidhän pidäis sitä waiua
ten «Unman / ny» «let sinä luuannt mi

MVlisisia meitä cunlla / sanodhen Hu 5
dha minun
sinun harä aitanasi
nhn minä rahdin anea sinua: Anoe<zs
:

nqn teillä pitä annettaman.
Nhn tulen
minä »M finnn Jumalisen HERraudheK
«ten rucoleman / en rninunsman iakudhen/

wghdHltsudhen tädhcn,

Ah

«55»

W.NN

siMN r»Bätt kHskys la laupiallsen lll<fi

/ isca eiraidha minua
/ Ia teen
eli
pecrä
sirä royj
rcl/ wierel
ettäs
ldze olet andanue mcllla sa<>
klamasi/
ia mirä meidhän
«<,r m
»na°» pldhäis/ Josta me
ta lnadham / czlnnFa
murhen jmä
melsia tadhsr pirä/ ia quinga meidhän ru,
conrcm sinulle ouaeotoltstt/ ia tahdot n,cl>
tä c
euulda/ andadhen meillä/ mitä m?

pHlkes puolesi

sen

/

suuren

oman tahdos iälken. Sentä<>
Vhen käännän minä minun sinun Hgos/
eamtdzen,/

silmän is käten/

nostan ylss
sMON.

i«

IsäOcaickiualdias
meidhan iocalaupias
olettaluahift<
iaarmoline»l
/

Isa ioea caickis paicols meistä murhen piß
dhär / e»dzot meidhän parasiam elätät ia:
Hlospldhat meitä/ warielet mos/ kätket, «a
/

sucieler meitä.

Oyhttetty olkon sinun nlmes.
Anna sinun
nimes meillä selkiäsi
oickean ia pucran opin caues
mx tulla/ että se meidhän seasam mahdals
suures cunNl«S PldlMH / ktztettä ia !flt>

Wtä.

Lähes tulksn sinun waldaclmdas.

JM/ ceoä sinu,,
olisit woimalisee meidhän fta<->

L.aina meille/ O racas

samj ecrä me/ qmn ne wasian olem Httanrt/
mahdalsimme mos nysä

hmstua ia lmasil seijo/ m että monda Ihnust
sen /c<;uttss.mcldh<ln tMom helväns andaisit nr)nettäj«nunwaldakundas.iHcapäluH
meldhän seasam lähenls ia enänis.
«9lkon sinun tactös nyn

quintaiuasa.

maasa

O racas )sä/ rapactucon sinun taceys/
perkele,,
/ eikc» mcidhän wchamiesicm/
ta ei
eli ionZum muun/ ioca rvaino cli pHlscadhots
ta tacco sinun pvhän simas / la sen cauta si<»
nun walvacund.7S ejta ia wähetn. H.aina
mos armsias että me mahdalsimme kärsi>
.ualscr olla caiklja niffa / quin sintahden mel«p
dhan karsilnäu pltä / ia ne yillzeuoitta/nyn
etten me »neidhän lihan heikHUdhen tähden
siM erisi ia p^lbputoisi.

Anna meillä tänäpaillän Mttdhän
iHcapainainen leipäm.

O racas eaiualinen Isä / anna mos
meille eäsH alalises clsmäs r«ulndo ia «rue /
,m/
2 itzj

Mmärdhys/ hM<l taito/
ravha/
pelinen ilma/ ia caickinaiset rnumililet carpct/
nHnquin finävluoslnuanut olee / sanodhen 5

«LdMtenfifi Jumalan waldacunnan/ia sen
«.anhurstaudhen iälkm/mzn teillä pita caicki
yHmät tapacwma».

Ia anna meidhän welcam anden'/
ninquin me andexi annamme mei-t
dhän welgolistem.
MerusKlema/ Racas Is<l/ettedh finH
ansion, perän

/ edksmss
cadzois meidhän
murea
meille
ole
sit«l
armolinen mcl>
soimaisi/
eä wasian/ ia anna mcidtzän nkorem anhen/
ninquin sinä
rä me pelkämattVmän omalftunnon cansie

raieaisim siiso sinun «dhestg /
»nitä me taruidzen». AutH mss
gen cauta / että me kcstenäm Mäuälisir
simme/ toinen toisiam kärsisimmc / rikopee
andexl annaisimme la pois vtchotaifimme,
3a älä lHhdata meitä kmsayren.
O caikein rackain Isa / ettei st toisin
taidha olla/ mutta e«ä
nclla muoto kiusattanfttn pidäis / Sillä se
w.??cha Adam iocapsiuä hendänemeisa wai>
cvttat

cutta/BM ia waaesWeitHrleeallren/laIMF
een/ ylsnpaltisuren/ ahneuden/ peeoxen/ ia c«l>
Knaisen pähuten. Sirälähin ouae mss eäfa
mallmas monet pahat ejlmerklt »a haucutHF
xee / että mss vri rviatoingi!, Inhlmine» nh>
caura nypiasi

»a yliyeuolretup
rulla. GamalmuotH mFs mallnia/
cofka hän sanan ia tchdhen
»ahlNFora!
meillä rcke/
meitä vsein wchan / äck»,
rutmucen. Nqn tule mös perkele HHZ
nen moncnmuHrslsicn mölisten nnoleins
cansaj ia meitä nchn haauoitta/ ettH me sekä

raltals

cansa

sinnn sanasia

Ia ien cauta sietä «iatele meitä wetä pois vj>
«osia / toluouresi., iaraclaudhesia / ia saa«a

mcirä epäulcsilex/ p«!kämättsmer/canFiar/
ia epä lemän sinun armosta». Sentähden
dvuaracatz Isä / että sinä «Ke meitä

n^rucoleman/ nynminärucolensinuanoy,

rästi caikesti, hdhämest/ älämi»wa Lealta Een kiusimsien oauea anna Fiyenuoitetta/
nqvhen
pieä j ia nijst sittäcadhottw»

tulla.

cansa

Mmca päästä meitä pahasia.

O racas Isil/ an» fts e«ä me mahdat
A G
si«««

simme »apatetnp tulla caikesia pahndcsia/
wiyawichem per/
IH»»Fa meidhän
meidyan
päällem saarta/ Silla iso
keleeacto
edt) sinä meitä armolisc/3a wanele / ,chn cm/
me ?ctäkätt hetke eli silmän räpätä jaa hä/
nelhH wapad slla meivyän

«esi. AMcen.

puo/

Racas Isä/ mmä tiedhän että sinä olee
totinen/ ia edl) radho keeän pettä / ia että si-«
«H o>lce lunanut näitä s quin me ansnct olem«
mes meille andaxes/nhn en minä m:llänm»oF
tH epäle/ ettedh sinä mss rahdo minun rucol»/
siani cuulla / ia anda minulle oman lMlän
Mielegiälken/ mitä minä

AMiLN.

minä

lsä/ armolinenlu^

waiuälncn syndlnen Ihx»

minen en «le mabdVlinen minun silmi/
an ia käsian sinun tygss ?los nostaman / ia
finuldarucHurillan ivtakin anoman / Murea
rucole,
että sinä caitta meitä olet
man / ia luuannt mos meid')än rucyuxen,
cuulla / Ia wielä sittä / sinun rackan poica»

mcidhän HERRAN lesuren Chrisiuren
oaura / meille sanat ia wuodhon andanuej

quingtr

meidhan rucoleman pidäis Nnn
iälkcn / tulen niinä
sencaltaisin sinun
/
edhes sinulle minun cuulMfudhen
palueluxen osottaman / lusradhmsinun
mölisen lupauxes päällä s ta rucolen leftrc»»
CKrlstuxenttlmchen / caickein muidhen
fiilisten cansa maan päällä / ninquin sama
quiNFS

.-

sinun racas poicas meitä

sansdhen

ypettanue

Hn/

-

Isä meidhän ioca olet taiumsa/
/

sinun nimes.

armtainen Isä/ minä

O

seasam

len sinua/ pyhitä ntjn meidhän
sinun
nimes/ quin muallakm mallmas. pois py««
hi / hstora/

ta iulmnens

cklnalzcc caul)istHxce/cpaiumalan paluclnxet/
eriseurad/ iarväaradh luulsc / iHitaylospiräj»
uäc la

operraiac /

m«:lman leuinäuät rvääräoh
iotca sinun nimcstäs palio

uät/ murea quitengin sitä hirmulistsia
uat /ia häpiällsisi edhesäns pitauät. Sillä
että he iulK laplplän rohkiudeu
nae «a janouae / caickt mitä he opetcauar ia c<»
dhespitäuäe/oleuan sinun
lisin siuracunnan kastat / iotca quirengin
HUat perkele» »ictehxet/ petoret/ haucutHxee
Av
la

cansa

ia suuret walhct. Ia ngn sinun nimes »HF
«olla monda sielua Mbäri mailman pettää

uär/ hirmulisesta

wiattonian

vuKdhatkmae / ia c«ik«a JumalisiaInhlMt
siä iulmalla wlhalla wainouae/ I« wielä sir<»
tä luuleuat ia sanouat/ että he
caum
le palucluxentekenät. lentähden
täsä asias mnueamira käännä muutamin
poiswäännä. Räännä nqeä / qum
andauae / että he 'fnnäi meidhän/ ia me Mttä
heidhän
sinun»
-

sen

cansam

cansans

nimes aina
ia cunnioiwisim/ sikS
puctalla ia oikealla opetuxella / euä pchalla
,a

nuctetomalla elämällä. Mutra
«äännä ta aseta nijtä/ iorca psamnuetpuat/
ia el tahdo hcitäns parata / eMhe wihdottl
qulrenFm lackaifit

»näst / pilcamsst /

sinun
ia

sen

tvhmlä ia taicamarcomka

masi.

L.äh:siu!con stnun wnldacundasia

O H<kRRA Jumala paras Isä sis
nä näev / eecH mailma hämn »isaudhellans
ia toimellans waiuoin sinun nimes pilka/
ia sinun cunmatas walhe» cauta perkelelle
«

Hilnsia/ lnure.; msscaickmhänen neoimans/

ritkaus

»lckaudhene la «Zkens ( qui,t sinä l>nrlle
«ämän mumllisen elämän hallimrer ia siwin
paluelusias vlospitamän andannr oicc /) si>
«un waldakundas wastan asittapi / ia niillä
sen eacco mahan cMsta ia poiscadhoeca.
Sinun rviholisesouat sallZen wäkcuät/
suuret / caickein whsamaria caualimat / l«p«»
pumaroin H» heidhän isuckons / r<Mnaljr«
<i,lua hellle
«ns caiNnnisisia
ia lähiöistä sekä ruumin cttäonncn puslcsi bc
onae.He waiuauat/ adhisiauat/ ptz/

nanat/ lflFiuät:/csiäuär/ sortanar ia waino>»
uat sinun jeuracundas ia sinun waldacundas
pistlnsta lauma. In että hän on heicko/ ase<ia
wähä ia pieni/
sentähden ei he händä millm muoto tahdo
tärsiä/mutta alaeelcuat/ettei hän oKsmahdo,

linen HenFens pitämän / ia elämän heidhän
sea/ans. Ia rviellä luulcuat/ että he rällä
muoto

sinulle orolisen

palueluren

tekcnär.

SentHhdcntaas H<3Rra lun!a'a taiualincn
IsH/ wuutanttta kaä.inä ia nzuutamita pois,,
»äännä. Räännä

tas paluchaxi / ia sinun waldacunnas
näri ia perilisix, tuleman picä/ e«ä hem«>

dhä« cansam /

la

me

hadhän cansyns si^

«t»H

sinun waldakulmafas

vscsl ia wa/

hual racfaudhella yn>,ä paluelisim /
me täsia armon rvaldacunnast / iohon me
sanasia pyhän Hengen caura sisal olem rul/
ler/ mahoaisimme waelda /»a paästäsinun
cnnnlas waldacunda») t<uuahan ilon. Mut/
ra pHlswaannäia särie hcidhän wsinmns/
iorca caikn heidhän wäkens ia waldans/
cauarans mos ia rickaudhens sihen asetta/

uae/ iacoksnansstn iälken ahkerasi siisi>uat/
«cä he sinun waldacunnalleswahinFHta te/
tlsie / estäisit ia maahan cukisiaisit / Ne
saiuao H ERRA sinä muserdha / sane ia

sen

pftiswäännä / isiuimnldalls polspane/
niasians »naakan syörä / nsyryra ia häuai/
eeeä henHsta/ czuln hc sinua ia waldacun/
das rvastan ouatruuenet/potslacfaisir.

se

«9'cohon sinun taccos nynmaasa
am» on tamasa.

O paras Isi / sinä kM tiedhat ta/
män mmlman sisun m pahan tauan / että
costa hatt näke turhan työtä tekeuäns stzns

e«ei hän sinun pyhän nimes cunniat samur/
ea, ia sinun waldacnndas hauitta sa6 5 Nljn
dän)hmclisiä MHnia ccensoeea / petHxim

muisiele/ «Nilllta neuuHia pitä / is täynZns

pchut/

pahlltta ia caikia vt'c?e!ftta aiatelc/ ctn:s Ht/
ra i» ahkerotlze / hanZllze !,lo«,'lawalmisia
händans caikcin pahain iUHndetnscansa / si<«
nun nimes/sanass
finni» lap/
sias w asian / ia nrztä perän cadhstta m
curca alco.Senrädhen/ H Jumala armoltne«
Isä/ muutamleaeaao räjäkln asias kaam/ä/
«a muutamit wäännä. Kää»mä ne /
simln tactss rvielä mjisieteaman <a ilmoiteta
raman pitä / että he mndhän
/ ia me

cansam

heidhän cansans sinnacuulisim / ta sinun ra<»
dhssala meidhäm annatsim- Ia mö"o sinun
rahdss tähden caiki wasiHinkäfniistr / w»«>
nac/ pahndhee ia wahinFot/ ilolisel / rvahual<'

la »ariemullselmiM kärsisimme/ Ia sinun
parhan / suloisiman ia täydhellscn rahdos
meitä wasian/ nHdhen alla tundisimme/
märdhälsim ia opptsim / sinua n,50 seka rva 4
sioinlkäimlien < että
edbcsiH
aina ia caikis palcoiskqcäisim. Muera pois
wäännä iaaseta nHtä/ tocca llman lackamat

Lhrlfiilisiä Inhimtsiä wastan iu'maudhens

ia kiukuns Hjottauat / suurella wlhalla heitä
wainouat / hirmulistl vhkauxil peltät äuär/
ioidenga m«ss nmli / eaceo ia aiatus «n / ercä

he walMMa muidhen satsit tehdä.

Sen,

täyden

eHsc,l HM,ncuusus / amrsxens / pctsxcns/ c«ualudel
»a t)^!^t.lioiensturhan rauckemjlt/

?

höplän

nla mllsic/ :a w)e heidhän pääns päällä
geisir.

Anna meille tänäpamän meibhän
iscapamämen leipam.
G armolmen Isa/ anna meille simin bv^

uHsilsiunauz?cs/ ia caickia nycä/mitH me tasä
aiallses/ catouaises ia heikos elamäs taruidzem. Anna että h?uä rauha ia wahna ftmn^
dH lneidhän siajam aina Hlie/ ia estä ettei me
sorsin / rhtfti,» / capinHltten ia cappelusien
cansa
wamacalsi. L-ainacailkillekumngaille^
päämiehi! ia esiualloill wffsaue»/ toimija
märdhys/HMye hndhän aiatoicens/tteuuHNK
ia aiuocuxens / «e «nnelisexi heidhan^Lns^
anna sinun HenFcs cautta /ettH he nhtä etens
ottiusit / qmn sinun cunniaxes ia alimaisten
rulisils Auta mos että he scn walda^
qgm h' jmuldafaaneb«nat/rauhalla
sesta la onnclisesia edhes sejsHlsit / ia heidhän
alimalsmns Hikiudhen / wanhurstaudhen ia:
cocculisen hirmutHxen<?anja rvarielisitiahal^
naisit. Mu«a erinsmaisesia rucoilem me/ ct^
tas madhän fttzninZam ispäämfthem / lsn«
gzpals

FH vallan ia ho!h«mise»« alasina meitä rasH
macunnas olet andanue / wariellsit calkestl,

«vaarasta j wahiNFosia ia pahoista nmuon/
and usta / nqn eeta hän sinun mtelcs talken
meitä rauhasa halllylsis ia edhesfeljois. Hne<r
mos / että alimaiset päämichillens vscoliser
ollsic / ia heidhän «irasans olisit cuulialste.
Anna e«H caicklnaisee Ilchlmiset / MmHisct/
kcsslmäiset / alimaiset/ cauppamiehst/ calon,
psiac/ ia muudh wirkamichetl eläisit Jumal
llsesttHMfa eauoisa ia »iFsttomas elämää/
ecrä he mss eoinen toistans sydhämclt
staisir/ käfkenänscaupoisa ia muisa ajloisa vs<i
collsee oksit / etlei he keeän wiettelis / «ks
nengä» wäärMH tekisi. Anna mos meille
hy»H ilma/suloinen taiuae/ ftiallans sadhe l»

casuor»

/
pyuea / ia earpelisec mat hedhelmän
peräft
ia
calrinaifee elämän earpet se?ä
maasta että wedhesta. Minä mos annat»
sinun halwo /« h>ua Isä / minun huonon/
minun tauaran / minun pechen / puolisan,«
lapsen / auca että minä heitä vxuin ia Huma,

sen

Ollesta halltyislniaedhessilsoisin

/

poiscarko-

ea iahililze perkele ia pahat enFclttjiorca
täuät cadhoeea meitä / tuffsn ia wahinFon
saartal ia caicki csiH MH we sinun runniaxes

tehdä taMisim.

Anna meille meidhan welkam an^
dexi / ninczuin me annamme

dyan welgolisiem.

dno<,
O catken laupiuden Is<l /' älä
ette,
ynkän in<
miölle mctdhan cqysam / sillä

dhes.

wanhurstaxl

2tliH racas Isa sinun

käänltä m.lddän
mattomHc olemme /

koisedkestä /

jmun

casuos

cj

polSi

iotcasanZcn kqttä<
sinun suurten dsuätn rc«»
rMi

,nt!»scl muodliol lncillä oloeeanutolee / ia io
capäluä wielä n>Hm sondin langcm/ ia sinun
nucks vsimnn ntome/ quin me ymmärdhäin
ianeddäm. Senrädhen rucoilem mej älä
cadzo / mirkä me lnonosiam olema / ia mirä
,«e ansainecoleme/mutta cadzo sinun
,»a«oman la mittamattoman
ia'
armos päällä / isngas mellle sinun rackan)
poicas rauta luuanue ia andannt olet/ ia an<«
namttlle jaman sinun poicasplznan ia
leman tähden calcki meidhatt sMdim / wi.i!
käin / ncoxem ia rvelcam andexi. Gle mös

racaslsä armolinen caikillemeidhän wiha-,
mlchlllem / iotca meille wahingot ia
t<l tekeuär/ Vsänns heidhäns,dhämens pois
pchoO

pahsls «istHxisi/ wlpasi ia cateudheffa mcitZ
rvaM, / lama hfuamieli/ manna heille
cki symltt andeci/ nmqnin mehti
ssemrahdc>m heidhHn ricoxens andex gnda.
Gili,l

etrc,

heldhzi, cadhotnxens »a

meieä
eahdozsim me/ errä hekin tu!.sie Hsalisef z slft»
KmuudyeDa ia rerucydhesiH/ quin sinä
gonb mitära?,

kllle vschualsiile luuHWt olet.

meitä kiusauxen.
ItO2 paras
AH ishdata
IjA/ halliy« ia yipspifthä m«K

e 5 meidhän wlrasinn

/

etrH me aina wiriäst/

tarkasi / palana! ia ahteral mielcl sinun sa/
stas ctlullsim/ ilsllsesta sinua paluchfim ia
mstaisim. 2Nä«nss meitä anna tulla waxj/

laiikari / murheeromaxi ia Pel3amätton?äl!t/
hlrniullnen ia iulma
mzchcm, paallem cgrcalfi/ia ochHilla wchas
lans Klaspainatsl/la pHis oetaz«i meildä sinulk
ettt plru meidhän

eerll.i,jett i, pucran

sanas

Hpin /
fttijan, enseurat/ chdhat ia Hpin tzznne-

lurce ylösnostaisi/ ellmulhin wl3«i» /
«»haplällsin ts,t)ttzstch,ntalcka ruuminftndi.z
puy,
iestsaacaisiia zMälfi. Mwea anna mciils
'Mn
canea taito m woima/ että me
wchi,<Ul<, l«

hirmnOa

soisimme/

snn ne.

ta evinä wihbllsts
ia hä>lw wtzmein
<.

.

..

Multa paasta melta pahasia.
O caikcin laupiain Isäf tämä meidlM»
waisa tä^nans/ monett
eläjät, sn
ia «Min ala tullut / ti?<
«'<>!?

<n

la

mos pesosta/

st, nncHi«/ niM että me shhenmah/

datflin ne suuttua / la alaNHmaljella huHcani
xella cuOlemKta tHIUs. Mutta paras Isä/
ettäs tiedyat meldhän hcickoudhcm/

sentähF

denmcHkmme sinua autamcitä / enä me
mancalcalstt pahudct ia Kujauxet taitaisim
/

läplye
stn/ llucan ia estelyn tien rauhasia ilman wa<?
hzngot Mize roaälda. Ia coska lähestypi

se

wljmcinen hetki/ iocameicätäälda
zupi/ silisin fitlii m«tä nlzn halllye/ lohduta/
mie,
ia wahmsta/ että me ilollsifta ia

leZla tästä surista iaraadhVlisista elämästä,
fhheVH,<Fö«,n ia ljancalkisen «lämän
»a «pälcmän saataisi/ mutta eeeä me
maydaisim meidhän sielun sinu«
Vftsn

cansa

Amen/ Leon.

MlNZeiedhä», ia wahuast vjcon/o rzcas
"lsa/ercä sinä tämän mtnun rucö ! mhdoe
cuulla m anda caikl ne/ czuin mmä »ne jumldH
sucoekn. Tapacencon stntähden m>ss mumllK
«illck» ne sinun lupauxesiälken. Bmm.

/ wca olet
Isä meidhätt
taiuaisa.

waiuainen ia/ sitä pahembt/
"Älne
conakHruainen lapsi/ tule,t
eeee/
quln

sinä td;c

sinun

olee/la edzin npua/iKm

minä e» 'chdeldäkän muulda raidha jaavaa/
mutca sinulda/ lsca minlm racas Isäni «let/
m coiuon/etten minä sitä huckan cd;,7ninqum
sinun racas poicas caieil Chrisiin vscsuaisille
lupapi/ssnodhcn: EHKät/nisn te
CHlcutacat/nlin teille auatan/SM että muH

Isäldä anotten »ninun nimen, sen hänen
Pltä tnlle anyaman. Senrähden/ H Isä quiH
«lec cniuas/ rucHlen minä ia simon.
pyhitetty olcohon smnn mmes.
Anna rac«slsä/etcä n,e sajsi»u smlm janas
pl»ct<ln l«silttänpltä/ia sinua
Gin oletarmyF
te

/

imcantitHtckeltt tNtz. W.iricil
mcirä calklsta nMrlsia opeista / ertseuraD
dhcsia ia epammalan paluelurcsi. Ia sn>,««
musista anna sinun armos / että sinun p?IH
sanas rulls mss saarnawxl ia llmoicetuxl/nm,

KWnlla/

iolj a piru hänen iasenlttens caut<i?
sa pmco sa/
waiNVnut. Kaina mog
tähän

asti
hMä / toiinslisia ia wahuoia saarnaa
micb-a j ia afera sinun w«'mallascalkt peeeH
sieä

m

uäistr ia wahingoliset Hpettamt / senpäalk/
jinunnimes caikis paicols pchiccttalsin
la clln»uas pldhetaisin.

Aähes tulkon sinun waldacunöa^
lanj

<Hrä sinä n?t fturesta armssias,a
pilldhesias olet andanut meille sinun pchäe
sanas/ ia st« cauta meitä cudjlmut sinun

kuningas. Zentähdenrucslem me sinua h?«
»a Isä / ettäs meidhän sydhämem pyhällä
hlosualgaisistt / että n,e sinua ol>
kein pelaisimme / ia caikes metdhan hädya/
san, ia wasiolnkaMlsisHm / meidhän tur<,
uam jm m päalles panisim. /lallirze mss
Henges ia ftnas cavca / crrä me,
meitä
atna ntncauuan quin me elam/ piisin, cä!a<
sinun armos walyacunnas / nHn eecä me
mä.v«

saman

rä^

MZN elämän perästä/ tultsim sinun ennnisss

Estämos perLeii-ii»
hänen waldacundans sane/ ia cauuas
waldacundan caiuasen.

ra/ «ccl h>ä»l
>ta syndl„ / m luopuman sinun

!sen cauta puroman sitcä sinun

ia
sanastas
«valyacun<»

inasias.

sinun tacws nhn inaasit
quin on raiuaisa.

O Jumala railwlmen Isä / sinun pOä '
tactss olkon meidhän caickein yltyen / ia al»ea
että me täsä
elälsim si»mn
ken/ ninquin mos ne quin tamas asuuat /
nnn micles aina
Ala mos salli
että me perkelen / mailman ia oman pahan
tahdon iälken mcirän käyräisim / mmca errä
me aina
tehdä Nljtä / qu<ft sinulle
yks otolinei, Iss mös h?uä Isc iongun
wastomkäymlsen eli murhen paned meidhän
päällam/ nlzn aura pyhällä HenMss / errH
hyuäki o«alsi«„me ia sitä kärsisimme
»ne
shhen asti/ että sinä meitZ iällens stw

maasa

sen

ia päästäisit.

Anna meille tanäpaiuän meihhän
tycqpäjuäncn leipäm.
35

H

LaiNO

Lalm Meille meas
lsä
tine l ia t«rpelinm ilma/ruumin
»ara«>
j HmndO Kililze iapoiswä?
rauha ia
ZunH sinun pfhän janas jortaiat/ia meidhän
wihamiehem / tphläxi tee hei-?
d»H>» aliztHpens ia neuuons etei he waäria j

tm «a

wUHdhatupla heidhän mielensial/

k'»

lparicle

mso calkiChru'

jstlliseresiuiallnt i« Hikrrae/heidhan
t.: lkajVylätstcns cansa caikesi waarasi
la.wah, tgost/ m ama pshan HenZeij cauttaf
että h« iköittlhMi/lumallsesta <H rauhallstffa
<

fit

/ia olisit vftolllet ia wiriäc Kndtzän
he cudzueue ouae/cetä he enl>

cwMlatas/laallmalstcnsparasta.Gi-!'
mmun
Hcln/su?uln/ysiäu!tteitt iahfuänteklelteni edhc/
jsi l/ että sinä sekä meitä että l-eitä caickia pl,
dätstcsi.mn pellHsaslacuultalju9hcsils/ta lai-

eMhm

naisit meille hsnäDsiulnauxcs / andadhm

wclllö nmdhän, ramudom/

werhom ia suoielll,
nincauuan quin si»lä tahdot meidhän eä/
Hllä c'H / wanele mos meiti caikesi hädhästl
«v<nu »si mrustasi / sielun iaruumin puolcst.
Aura mosmima minun wirasaniamenoijan/
VUlustlt)ncuyhen/ zaiffudlM irc
etztsl

canta pettäisi/ nff»
rMen ia nwittcn
että minulle ntzdhentadhett
oleman

paha omaeundo.

Anna

meidhän welkam andexi/

ninquin me andexi annamme
meidän welgolistem.

tunnustan mmuniwicapääx! sinun
edhesas/sacastaiualinen Isa/sillä että minä
iocapäluäia monet muoto olcn
tchnve
sinua waskanfta sinun mielesrickonuejäla qul>
rengan rangalle minua senkaltaisten Andien
eovestä/ninczuinminäkM anfainutslen/ia
oikeus slle/muttaandexi anna.
«linullenne/sinun suuren lanpiudhes/ia rakan
poicas pu.nan ia cuoleman tähden/ia auta
es minä tulisin parcmaxi/ ia tästidhesiumalio
scsia/cunnialisesia m soneliasta miiluni täytän
sin. Anna mos minulle fstäuälinm ia rai
cas ftdhän minun wihamichläni/ rheawelie,
Nl iacadhecttualten wastan/eten minä minun
wihanl/qateudhen ia pahan mielem tähden si>
nun wchas ia hirmu ftttas päälläni saataw.
A"lä iohdata meitä kiusauren.
tNinH

wariele meitä caikie Nusauxis ia ruskis/
lotca piru/pahat ihmiset ia oma hemdeMem

B lig

sa<«^

lal,'
söattauat vf«N meidhan päälläm.
li / etbä perkele meitä nysä cauuan pidhälo/
mutta sinun

molisesia nlssiä vluHsaura /

wayulsia mos
sydhämem
/
meidhätt
eten me chdesekän Ku«<
jsituxes sinun armostas cHscan epälisi/ mucra
päällä mcidhäm
«iaei
taasnijn tapactu s «ta me neidhän
dhem puslesia sondin horiadhlzm ia lanZem/
nqn
ellteemioeakin
anna racas Isä sinun armosj etelmenhsä
postisi/ mutta cocta ylösnousisimme lallensf

sm

la

sinun fänas

cauta

tekisimme

lnotaisim meidhäm aina sinun
mos päällä.
Mutta päästä meitä pahasia.

ren / ia

D hyua Isa / älä ainoastans aura tä<«
ms>l elämän kinsauxis ia tnjfis / mutta mFs
«vljmetsel kiufturel / quin tapacm Hengen
haucutoxcs/ costa tästä jurkizst mmlmast
eriämän pitä f ia suurin hätä basis on / nHn
wahulsia meitä pyhällä Hengellä) siea paha
Henge wastan f ia auta että me taivalsin»
wcchua'» pysy sinun sanoisas / ia caiken mel>
dhän tuman» ia vfcaluxem panna sinun ari
mes päällä / i<l ntzn »ämän mailman pal)n<»
.

dhesia

dhesiaklwHtetuxi tulla / että me n»Zs mahdal>
fim wapad ollashra liancaickisesta wawasta/
iamlla stzhenilon / lo«ga siyä sinun
sillcs luuanut olet. Sitä laina meille / o
css Isa sinun poicaslesnxen Chnsiuren
sion tahoen/ ioca mellle on luuanut / ercä
rämehänen nimchenssinulda anomme/ sin
nieille pidäis wahuasi eapacwman. Nijn
anna
mnlle racas taiuallnmlsa / mitä
me sielun ia ruumin puolesi taruidSem/ ia
nunmmescunniaxi tulla taitais.
Hilla että sinun on waldacunda/
woima ia cunnia.
Sinä olerainsasians HERRA »a ko^

ningas sliyen caickein / sinä olet caickiualdias
la woimalinen nhta tekemän ia andaman/
sinä mos raydot meille waiumsilchmisi! si,
nun woimas/ftncaltalsen sinun Ijäksen auus
cautacaickts meidhan tustijan, ofotta. Ia
»os sinä mos meitä autar / ia annat meillö/
Mira me olem sinulda anonet / nhn »ne eahF
domme sinua cunnioitta 'A ylisiä tzan-

caMsesia nuZ yancalcklsehen.
AMEN.
D

V

Aamun

Aamun

rucourct.
pyhcn nlmes/smä risiini
naultttu Hlkrrc,
Jefu Chrisie/ mm» n?c

nonsen/sina ioca minun calllla werclläs lu««Ä

siie/ sinä mmua tänäpäiuän m ioca hstki hal
anna

onni,a iumalinen meny mmu,l asislsanl ia

säni / msn errä minun elämäni ia aiuKwrent
m«chdais sinun eqwrexesla kunniares tulla/
«ahuista minua mos caikin
rschin

«äpäluän ia »Hcapäiuä / ia tämän onnctr«/
mau elämän perästä / johdata minua sihe»,
«jallcaicklsehe.» eleniän. Amcn.
O lZancaicfinen Jumala calckinaldlas

sinun armos cama saattanut

sinun wei/
ränapämatt
N»all'
! tengän joudin
/ cngo mos^ctcn/
«gän wahinZon siclull ia ruumin puolesta lan«»
s m«rä au,

t / eten me

!gelsi/murtaett^calklme.d^analamxem/pu^
hem iatysm sinur. wanhurskautti-s alati pää,z täisie/ ia caickis ajiole sinun.nielcs lalken elai^
,

Sinun
cauta j H««n
/

Z-en

poicas lejuxe» Chrisiu,

M«

Me kHtnm sinua taluallnen Isä / ettäs
vZ'. annstt, meille olla teruelifen/ Me
rucolema j ercäs mos tänzän caicren päiuän
nkisir «nnlle onnellserl / lmnn
kPoxexl
«a
stewn autuudhcri SmaiHca olce
ronnen walkws / ilman lastemar/ijancalcklF
nen aurinFoftoca caikia wlrFhHtadftlätäd/la
«lahutad / meivhän sfdhämem
er«n mc
sondin lanFasi/ mutta ctte
me sinun waUstoxes cauta liancaickiscn cla>
mäynn ms«sl'NfSttMn rack.in poicsslesufe»»
ChristuxeN meidhän HErrancautaj Ame»».

eai<?i<>

NHnä klztcn sinua pyhä

Hancaicklnen Jumala/ettäs tä<)
nävonä olee m«m»H sinun smren laupmdhcV
caura wariclnr/ )a rucolen sinun armolisia
ualdtas

ettäsmss tämänpälnanannassiv

caikella
»wdeilaj puceaudhella / kärsimlsellä i lallpn"
dh«lla ta peloilla nizn w.vcrä ia culutra) ettF
calck» mmun elämin la palueluxeni sinlllleV,
mmlm

llskcluolmen/ Sen caueaiocatnleuaHnds/
Milzelnan elauirä ia cuolmea.

Amen.

O caMnaldlaslumala simm haldus/
kasss huonias minä annan tänäpämän ia
Ml minun sicwn ruumini./ eläme« i/rai-

NM/

rbm'/ ?mmärhhMni/ aiatHxenl / pubem'l'<f
cuule

D smä

n»i>

dhesi/st>,nlnpatZanofZst/pertelen ilnmsia/

pecorisia / ia mmun wlhamieni käsistä ax«
m olljcstcl minua estä ia wariele. Sinun rai

CHristuxen meidhäl»

«c!'.w pO»cas

HiLßral, cauta/ Amen.
O HERra lEsu Chrisie/sinun lau,
piudhes käsin anna» minä tänäpäiuän
nun sieluu/ruumin ia HcnFcn/ minun elämän/
menon ia käymisen/ minun / puheni / i<
«lFyoturenl / Min rucoilen ettäs cakdblsit
auam minun s^dhäm?n« ia silUtti/ että minä
mmes /
oncai<
ckem muieein Nlnmnseaej mahdalsin klsttä/
-

smun

ia cimnloltta.

I« että sinä minm'
n/incs cunnioitaman/

oitt sinun
ole mos nnnulle «uulinen / että minä
k": mll.un
mahdnlssn tänäpämätt

nut

/

»«'<>,

j«W»n klitoreecs i.l

»ma o,keata

2M<
O

la

käMä / ia si>
pelZos paluellaj

HERra lEst, Cbnste

malan polca/plznarm laristinnaullttulnhiF
Misimcyyestä / minä rucsiim sinu« / sinu»
cacreF

pffnew ia pi>bZm haanais
ränapamgn
calckt
häs
Mun: daceruchcn tekistc / I.lmgilnuocH moo w

tn:,
tänapainan il cästeohes
nun elimcanan nijstH suunsia ia Mlslsta
cilolsma Emeistä/
kiusaul
hannVrejra/ ia caikesta sielun ia ruun m waa<»
rasta/cal?istamss nrzsta ioeca sinu« mieldäs
wastoin ouat< Warlele mss minua s,'H
R 2 Eriste tänäpaman äckillsisi ia
eapaeulmalsest cuolemast / caikisi; .ttös nq>
siä / iot-ca minua cadhoture»!
m tu,
laup
len saacta taltaisie. G
»«a minulle tanäpämän ia
nun«rmos/
/
ercä minä ttijta
huisinj celklssn/
lsica stnp!Kke!>

sll!

uoliste oMfla sicaxvast

/

walcälfi.,/car/

taisin ia wchalsinnijta / v,: Z sinun «uiclcas
waKan ouac/ nijn er«n ml
näns sinuf»
armssias ia cunniastas pftts erolterur eulto.
«

ArmsKnen Jumala/ lauplasHEßraialM

»?L les» /
l
:ae3erl,?«
cuolemas tähden/ anna minulle wimcm rastä
mallmast lacrejan
Malinelz ia raudallnei, cro. Inna minun
-

cuolla

«g

chmisie.»

m-^

all/

nall / !«i«a mss sinun
erten mma cuollsi

hasas / nn.tra

za pclnysas.

sinun vnhomrefäs m

ssnun tuttnosts

/

Hura mss/että mlna jvmn

hän fu»mls ia callin weres nautiylMlsella/
Hl:keal!a^atUttllsclia/rucourti«a/m mnall/

sij'.<il nuocaurilla minuni sljhen, maistaisin/
ia
dhy.ren s al3ean vscyn / wabuan rowon / ,a

täfdhcllsi>3rackaildhen canjatääloä läxisin/

la yh,z Mlsesi,? sinun
tuilsin f ia si«
ioydhälsin la satsin ar«
nun oHsu/s
msn m hancalckstn cnnnlan. Nältä cai-s
kis rusolle», inlttä sinulda fit»u»j phnas »a
lemas tähden, Amm.
<d cmckmaloias ia armolinen Jumala/
että sulä
lälkclt
ia pime>sdhen NleirH
alcui,
eerae«cama»
saartanut olet/
sMll

flllMa

man / i<? mos meldhcn mumiM la

v>'

nenc.imaterueri il tfoho'iällenssouclmxi
nhn mc j?','.'a cd',?esi mcidhän ws:/
NIÄN»

perchse

sm
t«

clMlliKiram.

sinna nsfrästl/ettäs wiela
Änaina/ Mä ia pämälla radhoisit sinun sil^

Rucö!emmss

d'^

pämä mM WZliella/ caicriö illsr'!.' ia hädhis
weldyä:«KplliN echttH / w- »dyml
nm»sm/ tyanlia aiuftturem
ia aum / MM «rH mc stkä cglk«« rämän pAF
lncldVänchaicON, / sinuneahdys i^i^
cuw:Mm- Aum mäs? cträ me cm
sinun Mllloäs wnsiHin yu-u/
tälsim ia polshtttälslm / ias«r« vastan

! !Nl

l''

tkLlZtmiej

cdhesa

/

/

sinua mssa:

sinun

pW'?,

sinun rucoiMm l<» kHtälsim />
siNusta pois luopuisi / Meid

Schto rucolM,
tunnustan sinun cbhc

Nuwslaj tamania maa.»,
/ i?rca millä hmnasta mr
chesi «mtähä?l asilnem, ia
olen / ia erinomaisista mitä
Man sinu» ysDn
/ glgn
!

ia rMafti riFHNUtz olen. Gi-!«n cdhes^sj
HE Rrs f minä näitä cmkcsta munuz ftr
dhämesiänituttuusian / ia cadhun znss/ etr.;
minä waiuainm ntztä
oktt. Ia wa<!
icka mmm» jv«dm Huar m«mt la cpälnkM
ns^
sel-/ nHn wcoilel» minä quitenFin /anZen«icN
ettäs
minulle
ia
olisit
armolmen/
rästi/
sima wastancanapäiuän fch
ta
i^rolen/ siim nedhät minun wicapäan <?,!
iyls vnhoeaisie / ia ne minulle andep
O

Hlost' r?ts mss minuhun pa
us/n<3?ryysl'a pelkH sinua wasian
-ulle arwy/ että mi»»ä minun eU
mahvmsin / ia päiuäpämal,

urstamaxi/ lEsurc» Chnstu,
an poicas meidhan HER»a«

.«4 EN.
caicklualdias qancaick'lnen lumalo
.)sa/ mjnä iHtan sinua/ e»as minun O
paluelias/ evh minun ansio/
/
'AZken murea sinun suuren armos ia law
ches tähden tänäpäiuän armellsesia p?«/
ze olee. Iarucoilen/ H wupias Jumala!

«.lsit!

sanomKt-Hinda

'»m ia
"

ruleuan

että sinä rat>

minua puhtaha»

senpaällä
ets

l«H

mm 3 mahvaistn ecrnenF is raitin iall tts

Mmostaj lc; j?»mawicläeWe3päinpal«el!g/
psiicstsl
klzu ä cu
«

O

HLRra )i«suCs>r»sie/ tza'«<zMs

walgalset/ siF
ia caiken
nä ioca mös synni!,
1., t,)amärä,t poiscarkotat: /
sinua «ne
ctt/.Z
'sKyen
tuleuan
rueo!cn»a/
rahdhoisic
pahan hengen päälle carkamisesia
w<mclla. KlösuKlFHlse
meidhnn»
s/dhä»ncm silmar/cccen me csstan cuHlemizfjl
nuckuisi. Anna mcidhän ruumin ia iäjenäy?
sinlMrailhasaslcllärä/ että hccocwllsen vne:l
cau« »ällens n?lrssoretra:sin tnlcuaisin
hm ftueltart lu?isic. M««a anna meidl>s»H
sielun aina walpan olla/ että he sinun rulemis
sesias waannocalsit / »a sinun ialkes aina

»m w.i'."luZ/wccl

sumun

mss

>

sydhämellä

Minä rucoilen sinua

Hmen.
HERRA lEA.

thuste / että sinä tahvolsit tänä

mmiM

tMnämollaj nljn että costa ruumis l'«mf
minun lfdhämemmahdaissinuniälkes
us/ ia eerH minä caickis paicois sinua n,'
/ aiawxesani ia lAmäin
H?Z

Mhalsin/ la rHiU

p<h«,et

s.Maisin.
AnhiH
z lelcott

MnttN pchä" EnZcliZ
mmua/cttn je paha wihVlinen mi»»»?

.läyeftM/mutta että sine HER.RI
minun työnäni
muHro rucoilen minä mos että sinä tahdoO
si>uln w»rielnxeg alla pitä caicki ne quin m<<
«un omMi ouat / ia nyn catkia meleä
juZiclia/ caistesipahndhestawariella/ia nhn
xv».z:«öln siyen qancaicklsin autu«ten armoli,
sisia aura / Sinun pHnas ia cuHlemas

6

ea, AME N.
O HiEAra lest» Chrisie/ mailman wg
päctzaia/ ramallstnlsan hancaMnen sa?»ai
sinun cautas caiki cappslet suat luodhut j l«»
izma»l si.lura ei Hle mitän tehty / eikä mss p<l<
ldji sinua mitäkan wahuana
GM
että wuVsicaudhetiaeuMudhet/ painat i
cautas ole luHdhut

/

mmea m?ss sinun ca»/

hallitan/ ylospidheeän ia muueemn. Me

waiualsir ihmiset /

ioeca meidhan wihollsi>
siameiUme csssan wapat Hle/ rueolema
nua arlnolinen HERra/ettäs tänä yönä inck
ta sinun laupiudhes sHpeln alacsriasit/ iz
«neistH nisn waann pidhaisit / etei me
mos siltzäPchall
gal, Mhuren langM

däkuOislda pctety3i ia
ttckft.
ecrä me pimeissä mös si«mn
dhes näW«me / wca oler si «hancaickmeeV
wHlb'e«s/ is Mnä stmm öaiuahsen Isäff m
eläk ia lMllyet
hän HenAe?k
ikinen Iilm«ls/
ia HancMsihen / Amen.

«/

cansa

N?aluo HERra racast«mMm,lsH
wariele,ncM siidä caua-i
meidhan
laldakiusilialha / zac«» «ma ywbäri
it»
Aertä edzien Verä hän saisi
ANNO
nniile armoias / ectä ms wahmlla

mahdaisimme vrholsestahändä vastansa
ft / ia tänä ?<s'nä smun pyhän wariciures aIF
/ Ginun rackan poicas
i 3 muchetoina leuätäcauca
/

Amett.
Jefuxen Chnsiuren
Auta meitä wallzoifam HERra / katks
neieä maatejam/ että me waluHisimme
stuxen cansi,/ iarauhasi, lepäisimme/Gmun
H<LRrK Jumala /minä annan n,i<l
hsldus/
nui,

Hengeni ia sieluni/ ettäs händä
rcja/isca on meidhän elämämia

shtä yancaiHsista cuolenzasia warie,,

Asem/Ia rncoilen/ että sinä/ ioca totinen
cht.
reus olet/ sinun armos paisten minun pimiän
sisilwuHvhataisit / Saman si,
w rackan po^as/
etc.
CO

Caicki^

Caickmaldms
säadhyn ia tHhdsn perästä yö m pimeys
Menep.' / nhn ettäme nyt: lepohan ia vnchcn
pämÄtsten cZlvhen perästä meiesm sinun
mches annamme / me hudhamme sinun e?«»
/ <t,
Fyös meldhan nsyräm rucoussem

cansa

räs tchdnsic meitä armolisisia oem sinun
etteiysncauhistos meitä
hcldus mYuomas/
pääniehee »nellle
pimeydhen
eBo
/
pciiärälö
wadi:gora echdä taitaisic. Ia waicka m«
meldhan hticondhem puolesta mgkammej
ia mielen, sii
nhnanna quitcngin sydhämem
paallcs
aiatella.
waluoa/ ia sinun
«usa meille
ettH me sinua
/
walkudhes
sinun
sora

eazdalsimme/ seks päinÄ että yöllä / tyosa
lmoft seurata/ ia souim/ etten me sinun edlM

iarvali
säs yon ia pimeydhen/ mutta päiuän
/ liLluxm
alati
lö>a,sim
lapsin
keudden
Cftnsiuren weidhän HLR RAN canwj

en^
rucouxct
?Gonicadhat
nm Saarna.
tzancgicttnen lu^
Mftls

mala ia laupias Isä/ että eaiFtmeidhäl, aui
tuudh/ln stznäfcllo / että me Hiekein smn?äri
/ Nrzn minä rucoilen s:,
dälsin» sinun
,mn armoias / cttä minun fydhämeni ma»
dhals wapan olla caicklnaisest mailmabsijr
slllusia ia menosta/ senpäällc / että mma cal>

sanas

oicleasa vscosa mahdat
sincuullaia käsittä sinun pyhät: jauas/ «chnettä nnnä sin cauea sinun pyhän tahdos ym/
märdhälsin ia kasitaisin / ia sitä vscollsesia:
iatäydhchsesia seuraisin / sinulle ktzwxen ia:
tunniari/ I«3snxe» CHrisiuxe» weidhä»
HERRAN cama / AMl^r?.
Minä rucoilen sinua HERra Jumala
t<li«alinen Isä/ että sinä lainaisit mimllle py/
hän HcnZes/ senpäälle/että minä mahdaisin
oickcin cuulla/ wsstänotta/ ynuuarcä/ ia n«>
»un Hdhämchcm i'ätb'e sinun pyhät sanao/
sittulle H't3Rr« Jumala kn.eoxe<ri ia cunnii

kellä al)kemdhella /

vscon

wal)»isioxexi / turuaxi
c.xi / ia minulle
elämän paranoxexi / nrzn että minä sinun
pchän armos cauta mahdaifin olla yri hyuH
«ma / iohon sinun Jumalinen siemenestäni
c>eisi / iurdhuis / casuais ia kärsimisen
hcbhelmän tuotais / sihen uanealclisehen e!ä^

cansa

tl!)

Or^

O racas taiualmklr Isä / ms rucHlemi
si«!M ItLiuxen CHttstlN'e«, meldhan
caut« /
sinä mcidhän schamcmj
lHtca sinun simas culUla mhdo„» / sinui,
pOän Henlcs woimal yloswa!Zaisisi> /
mc iocapäiuä suure!, ahrerud'»en m
ia?!lyen caicfia razcglsiinme!
cuulla ia käsittä täsa LhrEillses fturacunnaÄ
samat sinun pyhät sanasia Jumalisin opiÄ

dhencansa j

CHRlsturesta sinun
zstas meidhän HENRastam / ei wamoin!
Vlconalsteincyruaincansa/mutta mos
mcn cansa nhitä wastan ottaisi-lmic / !s
HVithuan, vscon cansa latWmme / nhn
ta me Nlhdhen caum raivaisimme
wahnistaia lohdutta / cuolcmara /
sondia / Heluemä ia
tusia wastan / lasittämsZ lneiddän!-'ä<
mam calkeZla muHdholla sama.3 sinun pyi
hän saNiw ialken asetta ia / mjn cttZ
l>
sZna racas Isa sen cauta tullsir
sinun nimcs p^hitetM/ia!nczdh>ä<!!
-

labllnsijem Hyeeetuxi

ia paracemxi.

iih/LRra Jumala anna meille oickea ymmär/l
hhos sinun pOisia fänoisias ia sinun
llstsia tchhysias/ Saman sinutlrackan poi
ca

!äs lEfwen

CHrist»xett meidhZn

2lmen.
O catHualdias tz'ancai<Nn<m Annala
tainalinen Isa/ minärucsilen sinualEjuxcn
ssHrlsiuren sinun rackan poicas mclvhan
l? «s RRA N tähden/ettäs pyhän Hengen
«siman cauea sinun armos mmuUe
lie/ että minä
sinua taidhaisin oicfcin
palueila/ mcHella/ kyrrä/ »a sinun
mui>
vhen CHrtstinvscMsien cansa ntzn cuulla /et«lamitä mina-täjA asias «en/ mahdais
pli/ wyimalinen m sinulle keluftlinen Hlla ia
nunun hMareni tuZIK. SamalMUHto
len minä mos j että
Henges
minun tekonani / ia
pahan HenFM
verkelen poisaiats la estäw/ ettei han pahoia

sanss

sen

mailmallsifta asisista minun

nicheni lyckaisi / ioldhen cauta mnmn palue«l
nxcz-i / rucol»xcni ia sanan cuuilo taitaiK
!sterM wlla / mmm että n«ns sinua minun
numalKcani syyhämestäni caickeln tammen
ldhesiä rucocllsin / sinua paluelisin ia cunnis
»imisin/ ia mitä sinusta puhutan/ wahuast ia
arkasi cuulisin / nHn että minä ymmär<s

sen

»haisin/ mnisiaisin/la sen iälken elämän» käy«>

Wn/AMEN.

C

lilz

Racas

Racas taiualinen Isä / ctzsä mi«a wal<
nainen / sinun qultenZlil lapses / ole», rullut

mmdhen vscslisien

cansa cHYäi»

seur»eundan/ioja sinun pyhä ftna?

la

geliunllN Hppispuctass:g selkiä l op.ccra,,,,
saarnatan / ia sinun CtmAcMd is edt??s«
Mss pidhetän/ mlcä IlLsus CHrlsii,'' si„l,n
racas poicas meille waiu.nsil!e sy .dlfil c fta/
««»pchHnfyndymisensä / pHnzijH / cuole<
/ ylösnousin
mattft/
on>
misinsa ia tamajen azkumlsensa

»erens

bi vluHstHlMlceanut / Cusi, «uos

sinun
lEsnren CHrijiuren cc>c<nen!
liha ia wer»/ HHnen oman kästyiw»» aft«
eoxens iälken / «a muutoin nos
sinua rucousten / kHtosten / lucui n «a we.sul„
canja palnellan ia ylistetätl.
rucsllc»
min<l sinua/ erras pyhän Henges calttasinui
armos »ninullelamalsit/eträ ininä sinun lui
mallsen rvHima» ia auuscauca suurella a!?ke/
ruvella ia ton»dhclla mahdalfin cuulla sinun
pyhän sanasia EuanFeliumislesurezka Chck
/ ci waiuom
stnxesta meidhän
vlcsnaisten coruain cansa/mmea mHs sydhä/
mesiäni sirä ymmärdl)äisin ia wastan ott.n/
fin/ nHn että lc tekisi Mlnusahedhelmän ijan,
«Fan poicas

caicki/

caickschstt auttwten / iH että minä ftn i<!lken
mmutli lkäycälsin/ ia tapain paranail,,,/ nou>
sisin ylossynnisi/ ia EuanFe »utt, opin alla
maalisista / cunniallsista / puctasta ia scuci
liasta lni m-t elämän» kaxtaijm / nqn cerä si>
,iä eaiualinen Isä
cal<ta mllsir kqtcryrl/
U mmnn lähimälfen pahudhcsia palacctuxl la

sen

paremban elämähän saatetuxt/ An»en.

saarnan Rulälsm cource.
K3)nä kijten sinua racas taiualincn
Chrlstuxen meidhän

Isa/ lesuren
siä / murea erinomaisesta/tämän sinun p5«»

«n caura / caickein sinun

la temellsen sanaslahian edhesiä/ longa
sinä nyt lneille opixi ia olenuxexi armoliscsia,
anno« llMHltetta. Ia rucoilen sinua / o lauF
piasljaj että nhnqmn sinä sincauta sinun

Kän

caickein pyhlmäntact«sme,lletteräuäri

tctx,

n^eolet/ Mlnämöswinunsydhämeniia
lem aina la lHcapaluä len iälken ohenatsin/
teeisin mikä sinulle olis orollnen l säkä ««as
tyxejl estä
ia työllä / Saman sinm»!
C v
ra^an

rackan poicas

Chrisittxett

HERRAN caura/ Hmm.
O caickiualhias HERRAf Kmnlin-n
Ila/me kiftäm sinua/stmm rackan

ftxcn Chrlsiuren

meitzdan HERRAN

cau^

arnlVllsesia annoit opetetta/ llmoitstta la
lulFlstetta. Me rucHiZem / anna meiiZc sinun
pfhä HcnZe»/ tHcameidhän sydbamem
roalaisis / että me jm saman sinun janas
canta / sinun armKlisin tactHs ia hMdhes
tundeman sppisim / sitZ alati mos
st:n/ vstoisim/ ia sen iälkm mcidhZn elämän
Aura ia estä / ceei ft ruma Heligs
piru/ mßtlmaia meidhänsmalcham / meieä
cpäufcon / bäpian jännin ia muitten pahain
poisersltalsi / mutcae««
monden caus« /

shtä

me synä ja'nasa simasala oickeas v!coja,
et/
wahuan
assi
tä ms ch<mcaict'lfessa aumaxitnllsim / Sinun
rackan poicas lEjuxen
tähden/

«nsn

Nllitta

Lhtnn sinua racas talualinm

Isä/ sinun juuren armos cdhcsia) ettäs mi/
«ullc köyhälle
/ opixi/ tnruazl-l/ l0l)«s

Gutuxexj sinun pOän sanaswnftlhasil tlmoi/
tettK

iM Mditnur Hlct / iä mcoilm si!«ua laupias

linnakala h?uä Isä/eetässen faman sinui!
mickm ftdhämchcltt
tttä
MAiä ynuä tt«ttldhe« cansa stn
tälsitf
rc-f elälsin ia mmum kärsisin. Anna ar-«
t!!SS i o racas Isä / että «ne sinun tlmncsas
tast«alsim!nc ia wahulstuisiinme. Anna mos
jiu»n sanas / ioca on se oicka ia hancaic?l!«
,«n wnms / cl wamom meidhän
tyutta mys nwiohen Ihmisien tMnä /

iänäri /

saarnawxi ia

tulla/

sinpMla/että f'e caunis lupaus sinnu pyhästä
janastas ionZa ilman hedlZelmät eipidha si>
Mn
llUienc. palaman j mahdals
ncstyä ia
ruila. Anna stn samatt
A mewban että caikem lnhlNlifkcn sydhämee
la hedhelnMiexi saat,-

rn/ ninqmn mss sadyc/ iocn taiuast alasiule/
puyes iäisen/ o HErralumala/ niaatf

«asta/ tuoecceaiahedhelnzäiyemähan saatas

jmpäällä/että me sinua
ata ia h?uä Isa / n,al)daifi>n oppia oickcitr
tundeman/rucoleman/kyttämäni ylisiZmatp
la cunnoitaman. Ia että me catkl / mitä me
echem otam ia lopctam / mahdalsim sinun
ia janas Men sduitta/ sinpMä/
ett..

että me aina »'FylHsim. sinua wastan / nincM
lapset / la whmcseldä
c:iu!la«scr ia
tulla
ojaMxi
sirrä
sizcä lzancaicfisisiH llosiaj
»on?<<, meille asainur on sinun racas peicas
)
LHrisius mezyhan HERRAA
Hengen c<?nsik
sinun ia
llye rzancaicklscn / Hmm.

Mmcamat kijtoxct

Juma^

lan tpgho caickinaisten lahiain ig

edhestä.

yancaickinm ia

meidhän szEßrnn les,,<,
xen Chnsiuxcn Isä / >'nnä sinun amocaisin
polcas ia pfhän Hengen cans, / raiuan /
/ tnhimlsten ia caickein
»naan /

totinen Jumala/

cappalren luoiH/ Minä kljrcn sinlia minun
caicrnn armosia
cdhestä/ ioeca ichll moncr ia suuret ouae / ettet
aial
eli
nHeä
tella taidha. Murra ensisiä ia erinHmaisefw
khtän minä sinun lunlalisia
ettäs inhlmisille sinus armelisesi» ilmoittaa
C^rli»
nut/ ig sinun rackan peicas

sivxen

Kuxen vhdcxi wälimtehari / souzttaiax! ia rva-,
oartaiaxi asettanut olet / läheni hännz mos
melvhwryghom / l» hänen caueansmyynti
melcä aucuari tchyH. Ia
stceä olcc

mss

sen

pMn
«nciile andanue
cauta
coonue
mm oom /ta
sinulles

sen
hancäicklsin sturacunnan / ia
HenFen cansa slzhcn ffancailFlsen
minun

:»

mos
rnutcn.
ftndisen
tähän sinun suurchen armos culzunue / ia mii
nun sondini armolisisia anderi andanut
rackan poicas tähven / iataiturae minun

svdhämem sinun tsghosvsconcansastn py<»
ha» Hengen waicutuxen camra. ÖWmos
r.-ui»
minulle tähän asii rnumillscn
rauinon
/
andanuc samalmuoto
hania
Chrisiilijen csiuallan ia sdl)cn oickean /
tan ia seltian tLuanFeliumin opin.

let mos mcieä/ meidhänijanmaam / corom
»a careanom/ ia mkä sinä meille rämän
elämän tarpexi lamanne olec. Näldhcn
m caickeinmutdhen sin«m tekois edhestä /ioii
ta en minä
minä sii
nndha /
?wa caitesta minun ftdhämesiäni/ ia rucollen
sinuaj että sinä wielä nytkin olisit »nmulle ar/
molinen/ sinun rackanpoicas lesuxenChrK

sen

sinxe„

stuxen tähden/ etten miltä liwqnin Mun ,
hamkhes/ioca finua laitta ia pllca / HMc
Viftsia sinun tMs polshelretKlsi/mutt» sinun
llon m nemlm/u<
saisin
ia
klpHlstn/Bsiälsin
sinua

caiklsesta nyn hancaiklsihm.

A'«en.
Minun Jumalani m munln HERra/
ni/Mlnä kqräl',« cunniHitan sinua/creäs ml^
nl,u
<Mexz Uchnmsexl / sinun sn
cnnaxesarmollsista lusnue/ ia sitra sinun cal^
?in wcrcs ö wta iällens lunastanut slet. Ga^

sekahan ottanue f ia pOän
Sacramennll vseiil v'lrgbot<»
Minä khrän mos sinua totinen "su,
sinä nnnua hamusi nnnun nuoru^

«alltwddcs
ruumls

la

eamw.

nHn'tähän nykDn Klcan astl olee
finnit ia
armolisesia Kolhonne / momumsct
ydhottadyen
dycsiani

/

mi^
mumsi; kärsinyt/
minua
ialkm/ Samalmuoto
waarast ia eussasi sielun ia ruumin
puoi.st/ monda kerta «uranut/ ia juonutmii
«mlleterueydhen / rauhan ia hyuän kädhen^
käynno" yliye minun eliaican. Myn ru<>
coelen minä sinua nöyräsi» / ettäs Mos täsic^
dyes minulle senmuVtHlsin sinun armos ,a
hyu^

cslcki'll« mi«m!da poisötta / iorca jmmi
hHs wastan ouat / waneilcn minua caic?esil«
p.-.hssta ia wahinZosta. 2l»m mos että mi?
Fen minun elämäni sinun
«ss läiöen kä>'täistn / m nhn wymeseldä ll««

:,lleinuncattssswllsm si»n«z kirkauces. Sit«

rlicsiZeniaanKnminäsznulvaj O

nmis/meldpän

lEsuxcn

sisxcn IsH / sinun pchan nimes kHtoxcxes ia
cunnisxes / Amen.

O HERRA Jumala/qninFa.tulis
HtMtt sydhälAesiäni sinua racssia/
khetäj cunnwita ia ylistä / ettäs minun wan>
hemblteen cauea yhdepi ftchimisexl lusnuV
cler / annoit minulle sielun ia ruumia/ ia
tttti cHhdusa caicfesta waarasia ia wahinF
gost armallsisia wa«Mr / mzn etei minä siel<s
lä hnckunue / eli muutoin ennen sicfeat aica
Nillwn

Nlnqum mKnellen smbi
cc«mr. tNinä olen saanut sinulda «nle«-»
leu / eaidhon ia Mmäryhöxen /
ta sinä olet minun muista luondocappaleisilt
KMolisista eroicanut / Sinä annoit mos
lnmun syndyä
salmilla / i>Uol! ia

usllä ruumtll/

saaGh;

canja.
S:tHF'

GltälahlN pldhätt mlnä mos sen Me» si,m
ren armon la hMänteghon cdhcstä / c«äg
minun sihen aican ia sen cansan seasa olcc
anvanur
tähän mailman s cuja mi »ä
siiun cuTldss ia Sacramenns namiyemlsci

Ken olen tlllluc / iocaquitenFin monelle
lukmsi.le ei oletapacrunut jwaic?a quieenM
iocamcn meistä 'shvencaltaisen rangasiorcn
tt.lsiunetolcmma. Wiela sittä pldhän

sumg«n wähimän
edhcstH/ crcä mi m»» esiuanchembani ouar m»>
»ma/ sinun warieluxes iasnoielufes alla /
ucnä »a tävttcm raalzain eanfä

rvahinZota/ eli
nue/ <nz t ctten minä
cll
saanut
wcdhessa
tulesta
to calc?a muu clÄn «le minua rettelöt ia raa,
cli isiumelden ole maahan
dh?lur /
langenut wahlnFott iarluixl / mu«a sinun
sipcis ia suoieluxes alla ilman suunta
<7V!ra räikän asii olen
Mutta

si l evkest

/

l'q«ä sinua

/

rtsia rulkijra
minua

ettäs minun
auranne olet / ta <dh

synnisäm pahan

sallinut

omantunnon

caddore-uri tulla/ murra sinun pMn jana»
<a pgl<»utranut
«auca minua

stn,

cauta. Ncht
sinisiä pcht» Hentfen armon
että
o

sinä minulle/

pn si mos yxi

teko/

n«H rähän

aican saad warielut ia

HAR.RA /hamast minun lapludhestani
lcr sinun p>'hän »Hngelis andanur l ioca

rens päättä candanut «mbi. Csickein
t.n iz muitcnh>'uanitckyisedhesiH/kytän/

listan ia cunnloitan siwtn

lumallsia nlmes/
HERRA/ minä waluaincn/ ioca sitä
wastoin s eaickia pahutta ia fyndiä tchnxt
len / ia sinä czmcenFin nhn palis hfUMä
nulle ofttta nuc olee. Sencä l)den rriclä
kin ylkon sinulle 3htHs ia cunnia/
Ma nhn hancaiiFischen / 2lmen.
O onMualdlKSJumala/
nainclz fsndinen:nh:mincn/ khtän/ vlisian ia
sinua csic?eft« ftdhamestäm / ett
tas!apsudy?sta!7t nhn tähcn
6ica«
ftak olee
nhn
nc« srmon cansa
rauinut/
ifttaimr. Mlnä rucseleil sinua lESuren
(Hnsimen metddän wapaccman ia
hen cauea/ etredh sinä sencalva,sita sinun laF
hisias nunulda potsotalsi/ mutta nchä m»>
nusk päiuH painäldä enanäisie ia lisälsit / m
O

sinun pchän sanao oickeaeg wndft
V

i^

K

«a

minä aina
"fMmärdhM / settpaalls ettäcunnioltg

taidaisin l?qM

ia

la enkenengan päällä minugmluocea/
mueea sinun päalles minun Jumalani amo.
«st. Sllle sinä H<LRra oiec ainoasians »m,
nunturuantiaminunapumzehe!«f Smä clet
eynws / el.wlä / sinä yrumnb cslLcm
dhamee
Ia crtei yr-kan ole/ eli Ml>
maanpäälle
uas ell
/ iocn aucmia lohdutta

tueklstelcr/

salra/ paidzl sinua

/

nizn rulen minä

fyndinen ihminen sinun
minun <)ERran Jumalani) iarucoile?! sinua
nsMst/eet.! sinä eahdslsir ei minun ansion»/
mueea sinun alnocaijen rackan poicas
xen Lhnsturencatkeran pqnan la couan c«VS

lemantihden
sondini anderi
haMea minua pahalla HenZelläs / Aura
za holho minua wlclä nurkin edhcspäln
da /

,Mll

pyhän mines knroxeri ia cunniarl / 5

2IMEN.

catkma^
NHeitzet
rucouxet
isien tarnenen edyesiä.
eläuätä/ cMiuftldiasia ia

f/)
!

te,

CHrlsiuxen Ift /

caicfcin cappal?

luott» ia hattlylara/ ynnä sinun pHicas

siisti Christusi/

tä

mndyän Htkßmm

Henge me

aurem hndham /

/

ia'si<»

dya zinu«s meidh.m päällem / sin siman si>
«un pHIcKK JEftren CHrlsturen tähdei/ /
isnssa sinä sinun lhmelisin neuuoo iHlken
dolc Hnda tulla
vft7irl meidhän

siän, / »aasetit hattenmeillefhderlwällnue/
h rl ia somrealax / sinun »a mezyhän
l>: n / senpaälle/ ereä sekä sinun htrnmmcn ia
wlhav mallman spnd:a wasian /

smun

arnlHg meldhän csctan
sen canea
puhdzstaj
eulis
pyhitä/
Imttänäxl
«false m ia llahuea meitä pyhällä Hcngelläs.
Cxo/ hHlillzela waliele sinun Lhrisilsundasjr
An-tg nMle armos / eerä me sinun
totisen »<r
pchan
lälken yhdesa
elämäsH

s.mas

asloisa wabua,«a waelva
«ne. Lvnrlele mas mezdhän

calcri,

»a Runlngam j?«un
nimes kljwxexi
ia cunniarl / m mellie ksyhllle allmaisille
hMxi/ anuxi/ ilopl la waneluxexl/ha llye
»nss meidhan isanmaam ia haldiae /
ll<l heille armyK/ eecz he Hickein « cscwi

sen

d

tz

lisesi

KM fwnn mleics lälken meitä edhesjttsolsiy.

ment.: chenZcn ra°n:WZ/
ram
h,a ia ieuolinen meno. Anna
is onmltt
asiozsa ia menHiZn. Anna
Zcr

X,,.«?m

.')änralam
sinun
A«N,4
t.f ruuniin ccrncso / Kns
na e,arp''!tncn ia cycwlinen llnza / Anna wiilit
m«i
maasta että merejlä / sin-z
mes ktZtOxcxl ia cljn.nari / IEZW°m

»l?ss

?

ftnxm mmMn HERRAN cama/
AMEN.
Calcklualdias tjancaickltten Jumala ia
armKlmettllK/taluanla maan HiLR>RA/
me rucoeleNa sinua
siuracuudas ia si« palueliat / si 01° /
faarnamichee pMn Hengen cama eaydotsir
hailira/cttH dc wahnHn
sinun p?hls

janKlsas ia shnä reruelises opis) «HnZa cnus-a
sinun päällas wadulstecuri/ racfans
o
hlmHlsintMhFenHnrk / paha
ujAcyn
tnn/« calc?lnaistr h,Ma?
catckills
tttlzsic. iLwH sinH m<Zs

vsco

i Rnsstnl<ulZe /
mailmallMi
ta
dawieMe
< -naiwn
dhän Nnninzallem ta maan

Ms

sims cansa/ anda armsn ia eaidh«n heldhZl,
..limalsialls sinun pyhän mieles lalken Hallita

u edhceftlso/ senpaäilä/etta, t)eidl)än caurans
lakt la olckcus
iarrahulsieturl/
pahus/
wa.kmaldaestetyllä alas
pama.:u,rz tuks/
ia

la

mcsittärauhas//ounzos

LhrlstiKstm inhmnsien t«F

l:s / idze kessenäm ia mnidhen
isien canfa elä t«ldalsim Autam§s

RA/että meidhän wlhamlchem iarqtstwcF
padan mielen/
u»udhetl/Vvlhan ia catcudhen pHlshciräisit/ i«
syttä

cansam attnazjir tmcäns

ulnvohyn/ia nhn rauhas/
ia lakeudhes mcldhän cansam eiälj»
sie. O HLRRA lohduca mos sinun
han Henges canfa caickia nhtä / isrcft saae
tosakin muches/wvhyvhes / nällas / sangi/
uresf candhifa/ lapsen plznasj mcrcn hädhas/
ia nluisilfencaldaisisa

klusauris / rustls ia

siVinkäymisis/ ltjatengin nhtä/ »Htca sinun pyi
hän sanasia totudhen tähden kiularan/ w«l>
varan/ wihaean ia wainHtan / että he ca»cki<»
nlzta ninquin sinun Isälisiä ranZassusiae hy/

uäll mlelel karsisir

ia wasianotta-sit

/

suhe»

asti eeess ar»»Hl»sen eahdos perästä heitä
/

D ltz

nijM

n,ltt

eli sielun pusiesta, Mtäs

«nss hcd»^'.)

la cajg«« «c^
»nin maassa / n>sl«n
dyesä
lncidhan ruumin carpex» jolsir/ ececn,ncnln»^
cauuan tzum ms rHällä eläm / n Man cu?<»
lis. K.MH mos molle afmoascsta cocculi,»
nm/ fomMs iararpellncn i'ma f oo»«dsan la
puotcst j etcä
nän ia
saren/
m mnur hcdeimär aicanans
ruVhH /
.m
rvahuistuksir/ zKcä edyesmllste / ia ch.Mct:
«lman esiet la juu cr
m
heidhän
vlsstormleea
eaidhaisic. Nzzn
«xchmlota
mss calckem muiken edhesiä/ »»«tHmöca,^
nidzem sielun ia ruumia puolesta / ioicas ta
doe sinlulvas
azMHtca / rucollen» me
sZuua o
humala / ettäs nh«
mei le armosljesiaanda ta hdsW / Bmun aiF
noan poicas meidhän
Christuren carkeranplzan i<f cuolsman tal)F

den/ AMIkN

tHtinc», lu,,
Calcklualdias
lnala / mcidhän lunastaian
LH«<»
Mzren Isä/ caiuHn ia maan lusm/ ynnF st>

V

mm rackan poicas lEsuren LHrisiuren ia

sen

HenFen cansa /

me Wäm

sinua

caickc--

>c.iic?csta st.dhamest.lm

cttZs sinus mMe
snnollstsia llmoinr/ la siyun psicas
suren CHnsimen meidhän tMhZm
c:? / ia si'lU!» salaisc», ia »limeilsen nsIMHK
mewhän lunastH«restain me,Zlen tiettäuäM
tm/»a cokot sinulles liancalckisen

nan/ikuctNFcllilMln/Sacramenmn la pyyhän hengen caura. Samalmu«to annae
mos m«lle fouett>m esiuallan / rauhan / i«
mcivhätt HenFcn el«tsjten. Nämet »a
muudh HMc reFhHt / tunnustam me mlk>

lHtcas meille sinun
sestoleuan sinun
pchän psicae tähden andanur/ hyuäsilsiuna«
nuc,s
olee / loidhen edhest me
noyräst
sinua
khcäm. Me tunnustan
mos/ ettäme waiualsir jyndiset Inhimlfet/
ele?n monella mllsw tieten ia netälnat sinun
nueles nckonet/m palio pahurcatehnee/ mzn
cwä sinul kyllä olckeusolis/ sencaltaisia sinun:
lahioias mejZdä poistemmata. Mutta me
c:i?dn»nme calkesishdhamestäm/että me ny»
hälisi mcltä,n sinua vastan
olema/
la rucollem sinua sangen novräst / ettäs mel/
dbän sydhän»e ylosualgaisisit iasinun puole«
käänKlsie/annaisit mss madhan sondin sinun
poicas lissuj-en LHnstuxen tähden andexi/

V

G

'

mw

«inqnin sinä simrcffa armostasmelllcn l!n«<
nm oier, Gycvtä nw's meihin pyhän Hän
/ nöyryys ia kuultu
«les caues ypi suFea
sus / halliye mss/ kätke ia holyo meltäsa/
man Henges rvsimalla. tNe olem m5«
täydheZljesi aicynet sinun anus caum parata
»netrsln/ ia sinua vastan rästälähm olla not«»
lkiar ia cullliaiser. tNe rucollem mss sinuaj

vsco

silwn

poica3

IlLsuxen

eähyon/ ettäs rahdotsiemeijlä/ ia «eidhän i<
sämlna Ula coom sinulles yhden
nau/ ia meidhänsiasamylZspitäsen oickean

Ch>risilllsen opewpen f ettKsi selkiäsi/puc
pecost ia walhen seko/
east/ il»nan turmelusi/
/
tust saarnataisin nrzn eceä me
ratsim sinua paluella/ rucoella/ racasia/ia elä
vastan noyrydhes ia pelFos. Ia sen
sinua
puslest laina mos meille vscHllsit
Hpemstsät/ iorca Hicknmter
het ia toimcllset!
ia cunnia/
«petuxen/hyuäin
uelisin
seuracun,
cansä/ firä ChnMisiä
lisin elämän
ia pal
da/sinun laumas ia ioucss/ edheoseisoa
ia
/
uella tmcaisit sinulle clmmari cuuliaisille
auwudhexi. SamalmustH rucollem me mss
sinua/ sinun rackan poicas lEsuxenCHri
tähven/ ewästal)dHlsir tällä maacun

NÄle/

v<dcn rauhaa
«alle/ issi; me asumme /
l>'.ili
ns »nc«on/
sen/ Chrlstlllsenmonnellsen

ia meldha!tChrlst!!!siäesilm!y.'U7t

warieNa / ia Kalilta heitä

sa/ msn/crrä sekä heldha»l eiäniäns, eeeä
/ td;c
sinulle
hcllleils l«f
ailnlaisill rauhar/ onnex i» autuudhexi. An4
na hellls mss scncalrainm mieli/ että hc syp
dh>ämesi sinun cunmas/ hMat operuzcr/
thriMsec menoc/cunnialistcrauat/ ia cocruF
lisen pelFksn ia curitnxen alimaisiens siasi»
licupens tulis

HlospidKtsic

dofie

wa-

riella

tuxes

ilman canta ia aicanans
l<f

mailmss

mss

M< rucoilem mos ettäs tat)/

eläcälslt

puolest
ia

/

anda

HcnFens cäsä

Auca

He>iMZ cauta / että me tunNsin,
ne sinun lahiaxcs / kljttadhen sinua nhdhcn
edhcsi / ia sinulva ainoalda nhtä woo
listin,
tledhät zinä mos sin suuren
heickoudlMn / quin
waiualsis
sig on / ia eträ me mlia siiml» mie!eo nM.,/

mc/ seneäbden rucollem mc/ ttcäs
cas

täyden / Kchdoisit

sin««? comm

HllFeudebia Kirmulsin wihasmcirä wastam/
2) Y

KZettO

aftttä ia poicheittä/iameibhZn ftttdltt cknVeri
s zzda ia sm ranlasturen/czmn me
sanctHlemma/ wäherä ta poisotta
nmoco cttas mos ca>Vt muchellsetia waiualol/
mruaugt/ anodden si>
sec/ lorca sinun
i
apu
nulda
pyhällä HmFeliäs lohdutazsir ia
nisshmMswMa he oikcas pscos/wahuas toi«?
sinun

laupmtkgs pffrätsichancalkisesia/ Amen.
d>o I: incaickincu Jumala/ ta«ualmc„
«l'llav:>! slna
annostus o!ec
danm jlc-lun puolesta Hengellfet
onslmm pfdä j anasia-Sacramentiö/ Mden
cama mcv!col?on/ sinun mnvohosia
sm racZ--.<:«« cudzurut olemme.- Nun
lc:n
mos sinua/ ettäsejchdoisie meille
n,c»t.l'esta suHdala anda ruumin puolesta
k:,, «lhcä/ cmm mcldhän hyuärclu ta tarperem
tmda-sir rMa / Ia erräs mss rahdoisir sekä

n?cdhen tel mnwen luondocappalteul

toe

cauta

/

a sinä meillä tarpehcrt luonut oler tiers
/

meldhäl» parajkam.Anna

mch.e maan päälle hnm i-, telpelinen llma
laktn aqalla/ että
oikein mrdual
ia
caftata/ruahuistua/ HMn

se

m!csiraMlyaLuurllyHpdudl)l!ya/^s>lp^d!«>
slw.l

M, saMhH/ia mnssda waarallsiltzai!mol'ds.

«unllhiascscmliflstaia kqeojren

nntsim/ ia nhdhen cansa Moö zncldhän Ll?»
ia rac7audhem mndhHn lähti»
Mlsen
me
meistän vastan
msZ täsaeläniäsa
bfuä halullista la
uellassa ejmÄda/ Gencähdeil rucolkm m? fl«-»
nua jänFcn nsyräst caikemejlUtlidaiucdl-esta/
tunlncfaltmn
tn ennVmaisestameldhän oman Cnningamia
lkjinaldam edyesta. longa alla me elämia
Aura o racas HErm
mnnostam

eccä hän jinuaolkein tundls/Z.aina hän.lltoimi/ wlMusls
crrä h«n
lain/ sääreen ia oikeuden

«lrea Vfco/hyuä

sa

coWM

ia wu-iasiä
vj
ia konakonialstecocrullsesta ranFaisis/
ia nuheetoZnia autats/holhois ia waricks.
tuta hamnfVdhamene rauhaan ia ssumdoon/

ios rtzca eli eripuraisus fläsnouse/MM lain H
la j ouclan mcnon
«rmos/cwä i)ä" sin
canja asteea taitatsi. lum mos cttacalkiper<»
hen wanhimmar/jamalmuoro opectgiac/ Kel<?
dhän lapsenfajperhensä la nuoren can an
calpcs

sen

lvuevdhesiaeunnias/sinun Jumalisin
niitten Vijtoxext m heidhen sieluns amtiudheri/

Ms-

mahdmsit.

2nna

mss

että

l i,«mlscr rauhas / suojzos ia
kästt-nättg eläisit/ smpäallc että me cc.icki tcll

cansai
rauha? la
lnewhätl locapämälsim lcipHltz tlou
ckauden

cansa

,a

syodhä ia naueia

ft n/ la 'chn w!jatez>UyHp'rlH Zen
sm allmudhctt lEzurcn Cdlisiup>':.
HERRAN cama/ AMILN.

co!-M

O HERra Jumala calc?m.>ldiae

sä/ an?'a mczUe andcxi meidhau ncoxcn, «a
pässiä mss meitä sinun
des tMde-z caiktsta spmem sicclstä /
ye
sinun kschia

H,eng-:ilas. Coco mos Lhrlstzcunda
dhcn laNFZm / suöum/ turrauamj
am m
ora sinun husmas iahak

dus/ ia tarke hntä P?HM?esa / puhtaudhcsa
la wtlhatoulUdhesa. s)uuhdtsia mczrä caft

c?lsta payudest ia nucreist/ Auuyllao
tiristi;/ anna meille rauha ia terueve /

Z) w,
carkora meidhZil
mät wihaml'ehem/L>al>!Hlca meidhät?
leu, ia wamsmiehillemcoeinen rackauZ / lldan
htMKt l)l!lye / eHctUllNe« llma uMesomra/
raut»

tauti ianalkH poissa

/

wedhcsiHta maasta

ayim w:!!l>i
wamasteit/ murheita
sien ia rayhollsten wamar tvähenä /
tluaOem ia welil! HleuaOein wstw ia hädhar
cstH/ sairastczn timwh ia tnudbit huykiclmaxi
rcc/ fangein waiuar rrähänä/ sriain
laupialisejra cuule / caicfcin
mhl«>
mistem pachor /ruftac / hadyat ia

cuuZeia armolisisia liemräiapolsHta / lestcm
ia oruollasten pllka ia
ranZalsi /
pctcäuälsietn
pahus
wa'heltcliaitteln ia
paltta/pftcilnaittein ksirus ruchaxt tee /
jcuracundas wchslisee wäkel.ältl murena ia

mcapenn apa / calckllle vjcouaisillefxlunt an«>
ia tämän elämän, pcräst Hancmcfmm
ilo j riemu ia lepo siiwn
rama«t
dakumlas armollscsia laina / Sumu
pcicas

O

as I»lna!a/ ecra me waiuaiset sonnin
jci» paya^wcholisen peltien m cgl«Flnalsielj
waaran ia wasiHinräymificn ala anncrur
lema /

N»Z«rucHllem me sinua/ eerä sinä ta>

dhoistz meirä caickesta perkelen Moxesia l H
»Himasia / nältast m c««asi aM / syvyistä
la

A »eren

wuodhawresta f rnttötaudhlssa i«

«nnest
vasiHlnkaMlfcsiä
l 6 conasi
päästä.
m
wapatra/warMa
sta
sinä
Ia
mos rcicas Isa eayoolsic armonsesta warlella

nnwä/ caicklnalseE sielun iaruumin waara,'-/
ta q.mcal,
äMsiieuolemasi/HelnettN
V s st
ia sinun pchäst annostus
a data suodha meille raiuahan waldacun/
ncz-» la sen tzancaMstn elämän/ lejuxen
Kijp-n sinunrackan poicas meldyän H<krra«>
in wapHccaHam cautn/8l!le sinun «n
cu ,da / iosa me olema / sentähde» eu!e sinu»
ln.itä aurea/Amun «n woima/senrähden tm>
ddar sinä mos ftn tchdä/Sinun on
»ua/ iillä että me sencalraljen si»M" auuo räft,

den sinua ca:Vesta
kHtäm ia
motram/Aucaracas Isa/eträ mecaikia näitH
rvahuan mruan
sinulda eo:uo ia säadha. Sillä sinä tahdot
olet
caMa näicä mezzZe a ndaj ia sen tähden
«no
ia
luanuesi>
kasteet sencalr usisa sinulda
poicascHhVen mcidhanrucouxen»
nun
«

vscon cansa

mss

cnulla/ AM

N.

Vle HGRra Icsu Chnfie mM<l tie o,

5 sotiman / iolla me sinun mb" tull^
siwwe/

simme/ t«t:Ma sisHlpchathzmän/ wlla ms
nun rundifim/qancalktsta elamacä andamanf
»osa me sinun rMnao P^syifiM.
illule

Ehrlste rvapattaman meit<t

jcs hazllyemaniwasioinkäymlsis mariclcmanj
«zllldhen esiualda >a
h^äsilsiunamun.

cansam

lnnastata/eccel perkele meuä kuklstil'.,''./
er.i jlynm haucfurell/elci mallma Msr^tais.
CuKHERra lesu Cbnsie/ Sinun vscohog
mcitä wahu.siaman / epaujc« pHisotramans
tottlsus cörghotcaman / ylpeys alaspolke«»
man/ rackaus sistlKwUHdhattaman/ careus

,

>

tonncn

m wcha rvkjoecaataman.
Tulc HiLrra lesu Chnstc/eriseurat poisrei
/ Annchnjfursn räftflälser
tsman / ldze Anuchnsturen murendaman/
ta hänen/e«ä hä»,en
neuuHt haiVrea«»
man. Cule m<so Euangellumln oppi ChrlF

stm vscVlisten

se

scurans

sc«»

opinhaldlat päluä pamäldä/lacfamar lisäni

dämän l» enandämän / Amen.

lesuren thrisiuxel» mc»yhän HERran ar<»
Hengen
mo/lumalan rackaus/ia
llftvs/ Hlkon mewhän c<tlpuncansam/ i>t
tzancglkisesta/ 2lme«,

Rippilanae eli sollnm tuw
zmsi'oM Inlnalan edhcsa.

M

ijancmckimn
liNnalH sinä
crcä nn»H olcn
ftunsyndlnen/ ia simremb: qni.i m:>
n5. idzc sanoa «ldhs» / Silla että Mä n>ck>
ft.zcrssdtzamctia mulmstlMc m ncdhätcatt
?

/

/

/

mitä mmä nlinun nuorudl)ejtani mmun
padoilla atawxlllam/sanolttam la töll!äni/cal<>
o/
Hsa mmttn menollani ricksnut ia
len/ loec«; caic?l Hunt sinun edhesas / ninczum
Mä saastainen rääpäle / rajkailla fuunU
/

la

rahratru m hisrottn. G?Nä ereä

«ttttä, olen synvlä
ia caickein pahureen
Hsnotssm;c.
minun
»lmoltan
minä sanoin / m en sala ttttmln
MNM

stlnn edhesäe/ <2) 5»

ca:cti inmun Bnckäpmijenl iheni wa«
j?an/ W ruc<li,<:n sinua / käännä sin'M wlhas
m hirmusilvhes «nmun cManipoisi
nua pKyolta tolstä.-nj ia puvuista nunna H»/
en tule minä jencalraK
mftäni. (!) HE
sitä sinulda rucoilemssn minun
dt)e«l m snjlynl puslest/ »oca en quieenzan

mn»

Nlw elc/ quitt sula pahvo/ mutta

sinlm pO/»

ftnqe la lupauxcs rähden ntnqum sinä mnl>
lr m mndhä:'. lsiliäm luuanut »a sanonut «lee.
/

s

lz lg do,nlolla sinun paluelias canstif l.llHetei
ji„U!t

cml'e mmunsuc«uren,la
le. <i> H
liwntt,
wmra.nlseni sinun
»lnärdbä
~,srähdez.
IrmaoyasmuasmlnUnpääl/
s>,
laut liißbeZ tehden / poispyh» mt>
l, »l
täydm/ols
!lnun suuren
mm
pvftänil
Ml!'»l»!len arnollnen sinun
neo
dm/ia «ndcx» anna calk: minun syndmi/

smun

Nll" rackanpolcas
dhän
mapatta»"»», m luiiastalan,
jmu»
loca
eläpl la
j
vnnä
ckhden

CKr-siuren

cansas

llyepl qancalcklsesta nnn

nanöalcklschcn /

Mi«»n Jumalani ia minun HERran/
anna mtt»u<l
rucoul-en» rulla sinun lus
mallse.» HERraudhes ereen. ERR 2/
«iena sinun käres mlnun tfghoni /ia mlF
nna «urual i. Sille minä olen se waiuaincn
sMdlnen intziminen / «oca «lasrulln lervsaleß

Mlsi nhn lerichon / lsnFa ryouarir one
gixij h«auHlt»e ls läe» puoli cuoloax, O sis

n
«H toti-tttt SamarlesNtts/autH minna
/
l<» ota mmuaiällens ar^^
ista sfno?isiä
mon ala. Sillä minä olen sanZen pallo ftn
d:ä tehnyt minun eläisan/ ia caickia pahum l!
si edhesäsmadkanjnattanut. En ole mi
>«

n>swisusi ia ahkerasi
sinua tura/mi si
nä ykn sangen cunniaroin ollut sinun mo«M

/ quin mlnun^
sinua nu,nkHrtHn?t ia
olen
olls wllu tehdaxeni. Ml'liä
vsiasti to«>!«
dhcn sal>lNUt. O HERraicostas MINUN t^<»
Zyoni sinus käänsit iarulla tahdoit:/ nhn olin"
hidhas ia
sinua cocw l
canft vastanottaman. tNlnä!
iift<:
ole, rämän haiscnalsen ia laidan ruumin 'slon
racksna pitänet. Minä olen minun suuni
sangen vseasii tHiin ia eurhstlt puhen canft
<

saasiuranut/

ole minä mlnun spdhändani

ia ahatustani wlsuM
sinun siwag l
puolen En ole mos mimm silmiänl pttän^l!
pois turhasi menosta ia cad;ckmast nIM qnin'

pahoin himoin ia pandoinrchoiralsie.tNllMN!

coruani olen minH vseasii auanue turhia ia M'
ealt puheita cimleman En ole oqendanut mii >
nun kättäni nijllen waiuaisillen ia taruibzeuai-»'
Men. Minä olen/ M pchetyhi/ pgäldanu»!

j

,

Erällä/ i 5 syndlftllä tiellä. O HGRrs mi<,
!i siltä mmm» «5t enänun sanoman / el ols
pääin^

hamast minun
,lldanl/ tttjn candapaähän asti. V
Rw/
ios edh sil,ä olis armahtanut minun päälläni
tähden/ nHn olisim
siltm: cackeran
ss;mä qancalcklsejia Heluens cadhotetufl tul^
luc. Murra n)'t H<3Rra olen minäkin?ri nq^
sinä olet cuoleman kärsii
sta/ «o:dden
sijtä loukosta/loNFstsi<>
ok"
mss
Mmä
»M.
werclläs
callills
oler
nä
lällens ostanut la lu/
Gmä
oler sinun
callin weF
mstanur /
no nhn
nnnun evhcstämquinmuldheNjj
Senrähden älä miF
Fin
nua p?ishllrä
olen
chsnnt lammas/
edzi minua / o sinä vft
collncn pailne«,' m saara minua iD-no olc?e«>
«lia tlMä / senpäuä / ettäs olisit totinen sinun
sanöijas/ mnqmn sinä minullenlnuanutoler/
istnoden: Costa lkänans
nm numm
huuta / nlfn eahdow
minä hänen auma.xl tchdhä. 2lh iZi3R»««
minä tuunnsian minun sondini / i»
minun pahacekoni ovar alati minun
mani edhesä. <Ln ole min«l kelnoline»
wyMa sinun lapsixes/ sille mi«ä olm

~ mnuja ensingen

se

MH

ftndiH

vassan

echnyt ealUitsia
ka sinun chhe,
a„n<,
mirghHtn
O
minua/»a
säs.
tnmun saadha cnulla ilo ia lohdurusia/vo«
minun sondin» puölcsi
Väännä sinun

casuos

or°i pois ciickl minun

rcn ariuos

nuz:

sinui? suu«

tähVen / Aa poieheirä minua si/
edhcsia. O HERm s siä r<W

-nmua minun

jtzn/M
«l

canftm/ ansis/
lälkcn/ mutta <HILRr<, minun rcrl,eydt)enl

Jumala/ aura minua K wapadha minua sij
nu: cnnnias tähden / «sora minulle stnun
/ että minä jäisin olla ia asuu sinu«
huones;scaicken minun eliaicanam / la sinu<

th«Z/ ylistä laeumllHittalzancalcklsestanyil
yancatckljehcn/ Awen.

2G racas H<LRra/ talwll«e«lsa/eun<
minun hnul
le Us minuakschä
iokuniia
/
/
eom waliruxeni
kanelin» rulla
jumalisen
nun
HERraudheserchen/ Minä
tahdon minun
sinun edhesäsiul,
tlstst ilmoitta/ minä olen sinua minun lnoia,
ni sangen kouan wihoirtanut/ ia sinun mieli
d«l» »asian palio pahuera
minä ole» qnieengln sinun armos caurra rnuei
Nli3l»l,veman ld)«m j» wlnvn ftndtsen elä,
mäm

mani w:si sii tutkinut f m lofdhZN n<ft?n
tä<»M!Mltt lninun
tom
runnl»sta rahdon / quin

sul:rrem

lncanja pimltee

isie<'l wlkaen / nlchrejn ia rlcösiein cailsa
on lkn uedhH minä / jirä pahcmbi/

r<lrm

>räi, HHOlHcä el» wlcs

/

s«asimjue/ pai
ns/
koreus/
p«^
ncrus/
hellsc/»,ewe ia
tta
en iFfdhä minä minuani oleuan nH/
lsmtt. Ett ole mmä lapsiwhestani ollut»val/

cansa

ralchaHN
lhna» ia eoran/ enZ5 n;os minun

>!!<s

Mlrän nnelen nontexi ia h>när
kieleni cansi, olen mmärvalnus ollut
puhuman sitä / ishsn minulle wäha tiero is
oickws on ollus. Riroiteman / paneteleman

ia

minun lähimäisteni oictt

nunä olw >!on nopia / chraan ia toraan
len mZs mlnulli miclelan andanvo / ia
Mingolen

wasian/ wrca minulle iotaklnhMs
oilat oftwancll /
ia tsisa olen vsei»
walhectcha ollut/ Ia lyhykäisesi ssnettu: O

toin n«;eä

sanozsa

HERTA Minä tllnnusian

stnnasa

anjancr: stn
minunirsicapääri/ ia
yanca!«?ijen cadl)Vwren. Murra
lanodh

sinä czuicenFin HERra/etedh sinä raydo ifw
dlftn cuolemata/ mutta ereä hän dänens 3ää,
«Hist ia saisi ela.SinH mos janod/erei?ceenvh,
N sinulle paremm kelpa / quin yxi
ft<
dhänjfentähden ota «'ftHC.rrawastan minun
»uuHclinen ftdhameni ia sanettf omamndn
«i/ioeca minä idkun cansi» sinun e«es cannanj
la armadaa sinuas minun wamalstn
päälläni/ sinun rackan poi ascähden/ ia poisi
heitä caiki minun syndmi me?e<»
päälle ectä ne sinun kc>ua« oikea domios edhes
mahvalsit tulla vnhotecuxt/ laina minulle,
pyhä armos/enäMlnatajtc^cstaitaisin.
sinun
carta ia cauatea sincalratslra ylrmuisita
diä/ ia sinun Jumnlisin tahdos iälken minun
elämäni calkel musro astcta/ SHHen auta
nua o calkiualdias lumOlaj sinun rakan poi>
Hengen woimall/ Imen.
cas tähden
O laupiaslumala iataiualinen Isä/lHngs
laupiuden päälle ei ole ?ccän loppu/ sinä iocss
«letkärsiuäinen/ pidkämielinen/ia sängen
caiki pahaweghotj
molinenj ioca
rlicofce ia lunnit andexi annae. Me olem i sicä

pchem^

pchcmbl/ meidhatt wanhembitte«c<Msa s)N/
hiäeehnyet/meolem meitäm waärin
neer/ia olletlumalattomat/sinun mos mieles
vsein rickonee. Sinun edhesasalnoasia olcm/
me syndiä m pahuttatchnet/ Mutta älä am/

tele HERra meidhän entisien pahanteko l«I
päälle / Armadha sinnas nopiast meidhatt
pHälläm/ Mä me Hlem sangen alas iKuruncec
l.< wall,atsexi tullet. Auta meitä lun7<:la mtij»
dhän tvapaceaiam/ sinun nimes cunnian
den/wapata meitä/ia anna andepi meidhän

Sinun rackan poicas lesuxen Chri«
meidhänHERram
tähden/ Amsn.
siuxen
ll> HERra monet ia suuret ouat minun
sMdini / tämän mailman paämlee piru on
saanut sangen suuren rvallan minun

sen mahdan minäwaiualnen tunnusta. Muc«)
«minä rucollen o racaslsä / että sinä t<ch,
dolsir wapscea minua sen wahingolisen ilt
rackan,
häulttäian
wihamielien käsistä sinun

polcas cautta/ ioca istu

sinun oikealla
las ioea perkele hänen caualudhens ia n?oi>
mans cansa ei olstaitanut ylilzeuoltta / cickä
mitHn pahutta häneiz tMnäns
Sen
sailmn poicas cauta/ ioca ci ikänäns

wsnhursk.irl Ah HEXr;

st i
n»lNUlealtklfizml!Mnftn!elstHntt"uc.
regdolstHNl/an»a»?lUwUö p««
»H

HHplällststä

lchla'<laln<» mlnulle >'rl eonncn v'

ua toi:v »tlaliarackaus/ n«p» m °s
Nialnien / tom,'!lnen «n lu-naw,e, clam?,
«l?H',o
nuamoscucfis
c«s,
pamä
pamälvz
lu,na»se>» tadvos läMn
arm,bya si«u,sminun wau»Zs
su Sirlsie/päällänl/ia
eadzacca minun eWbo.l

i

svndllenlaupllldhes
sinun

silmäls cansantnqlun sinä

cadzoicsailsi» peearm

disen wal»NH«psghs psshhan cvksn pdarij
rlstlnhllsi,»
seuxen
husneft/ mtnullc evado
«,Fen
puusa l anna
siuun
m«n armes cHuta / että n,mä
«Hnsi» ldNiln mlttlm swdiänl / sin
Nialmoncansa sinua caydhcllsista racaftalssn/
,g

canft

cadzella

sinun pchän

csjuss taiuaila hancaicklscsta/

popJumalan
dhatl

Rmolyet

menncZ.

Cl,riste/ isca sinua lvzetamaliftl Is

suun päälle meivhän köyhäin jynnlsicln e<>
dhesiä andanut oletj ia mss jahioiritmelNesi«

!

!!Ulpyhän ruumis la callln rveres että nm>
ddan «mä Naunyewan pldhäls Mlmä ru
collen sinua sinun callin weres canra / isca
on niZldhän anruudhem corkein ia callin
panri. tNmä rucollen sinua/ sinun jmre»«
racl'audesräbden / ioilasinä meirä wamalsi-?
ta sfndlsieä nim raca sianne olet / cttä si«ä
omalla werellas meira st!nmj?äm
Opera la nemw wlnua sinun epäkelttHtHMda
paluelial as/ ionFa sinä sulasta armestasj
>nan minun ansiotani jmun waldalkundas
cudzunut olet. <!) peca la neuuo pyhän

Fen cauta eärä corkeara ia pyhä

N

söncaleaisin cunnian/vscon ia pelghsn

s« nautiyeman/ nlnqnin sinä sin raydot ta

nullc eeluHlinen on. Anna

HERra
(hnstesinun armescauta/ minun eäsia
iL v
tesia

resia fal>n,dhef?a aina »chn aiatella f puhua f
vscs.l/ vscos alari wahuan
czuin si>
kc!uo!l!,cn
»m!!e «us

ia minulle tarpelme»,

i;an^

surren

O HERra lesilf quinga
relFSn/
vHpisiorc» n catumifen «>«;«, meidhau

DiZn

cansa

/ rulcmei,
«nan iir ,w)'rä>» palueluxcil
pltä/cusa
rätä
Dhän
sinunrvn
cchtolisia
ia
cuja
ees lchas rsnsista lwutltan /
sinä idze
rpkon caiskein pahain Engelictes
dlec/
enft sinä mos idze sikä pappi että ruoca
let. O HERRA cuka taita sitä ntjn
ldolisijr nautita/ qum pidäisj ios edh sinä ca>>

cansa

shhen mal)dollsexi
minä
ia mahdhan
ld;esiäni/
Sen tiedän
sinun edhes<is rocudhen tunuusia / eten minä
nunlun l uurtein ia msnein ftlldein tähden/ sle

trmaldia? Jumal.; händä
tee..

sNi,HVollnen tätä pM Echtollsta

rnan

Mmta se>, tiedhän minä

tsr9

sesia stca aasian / vscon mos wahuasi cai<»
cd'cst sydhamestäm/lH runnustan suunlcansa/
eitä sinä vnnans taidhat minun tehdä sizhen
nlahdollseri ,a 'ccluollscxi. Sinä quin vn/
näns midhar pnhtati tehdä sen quin äicins
col)dusg ttccsudhcs
on / sinä ioca
suu,

suuresta sMiesiH taidhat tehdä chdstt

han miehen / sen saman woimas ia
et<tähden rucoilen minä sinua / o hyuä
tas minun tähän tekisit mahdollfeZi / Laina
moZ minulle sinun pvhä armos / että nnnä
maddaiZln sen tWho käydhä / pejghon/ pl?c«->

sonnin catu;n:sin/ elämän pa--

tan fydhämenj
sanHl.c„ ia vlcon

cansa. O
anna minun sydhnmeni

H ERRA /

/ että
sinun suloisudhc" ia loh<«

sinä cäsä

dutoxes canja läsnä olet /
Mos
sinun pyhä iLnFells/iorca tasa Seuraclmnas

näkcmattZmal! nmodholZa NlMä
dllmät

/

ien/

A M E N.

O armoiatäynänsia laupias HERra

lEsu LHrisie/ mlnä mcsilcn sinua «lckesta

s^dhämesiäni/sinun pyhän rveres

sen

Fas minun edhestani vluosrvuodham < m
cauca minua mös iällens lunastit / Anna ml>
uulle yxi oikea murhclinen cattmainen sydhan)
»chn vscin quin mtnä käyn
Echtolises
tM)o/ nautiycman sqnä lmun totisen
mis «H wcrcs Sacramenriä/ ionga sinä meille
suonne olet sinun annos ia laupludes,wis«-

sirt

,n'skl>l i.'

uullc

glvnos /

wahuisturexi-

että minä

Laum

mij'

mahd^llscsia
75

ia co,:'c?cn cunniwi ia

daisin

cansa

samal EchwKscll/ WNFa sinä

ldze ascrtaMltHlet/ ia
meldhan M
snm<l sizurcn rackaudes mcrktrl meitä wa<»
jmil / la catkeran pynas la häpläusett
«-nas
Andim tähdet» mulsisri !e:j
ect« me iocapäiuä
cauta mcidhält he:cfo«<
udhem wcchul/ralsim ia «ecaudhem

sen

arn»os /«i

slm. Lama

m».,ulle sinun

marcH sinun

«lennsis tasa Sacwmenns/

eä minun jyohämeni mahdalstura ia ymil

quinga sinä si» caura minun tyghöm

läh«

«et/ asifina sijan minun
ceeoh/
l'enp<iälle/ eecä minä/ tzEßrs/ zencalc.«jest<
la

simn, cunm.lstabrHldaism ssdftamesiä»n llolca
»a cohua. O sinä tormen walttä/ quin al.m
rra?Hlset/ O palauaracfausiougas mos
Nic walualsllle
osorac / O h?uä ii,
szzioi?cn I.j»/ sinä elämän lupa/ ioca meitä
wähcne / edts
lvleDotar/ i: edh quitenFan
lopu/ loc>ip.«uä sinä n,cildä syodhen/ ta
cz?lltenZln cykH-mns ia

zValFalsenltNun si?dhemen:/

minua fk

asiiacas / cyhlänä minua caickcsi mins
dhesi / ia
sinun armolla s / että
nautta
la Whsm o«a sinun p^
mahdaisw

nun

Hill m l niZia weres MllN"! sicliltti
xi/mn^nsinujra la sinusaeiä.» wljnieln sitcH
sielua «a raumin cansa sinun cyZhös tulla /
leuon la raudan jl!»uu eM?
si!»
?

nas löyrä «a plra / Amcn»
D caickmalvias (zancaickinen ia laupias
Jum,'a/minH wamainen ia slon anneml
dlnen Indlmmei!! ol«; cudzureu ia
si«»
„un
ia
la echcollsellas/ losa si>
n<l oman ruumls ia pyhän wcres Mlnulle ia
«ickllle vscouaisille svstä ia iuoca
sia walm,stanm olcc Nljn tunnustan mmä
mmum n«r fhden wlhi!äldzeZ:i
l0<«
ca e»l o'e sirä wahmdäka-i sinm» lahms «nahj»
n,lnä ta,y«»
dHlmen
dKeZijest/ eeea sinä ml,f«n rafä teer osilllstrt
»lt»n runmistas ia
/ ia annac sin
nulle
wahuaxiia toclfexi mcrkirl/ että
oira todhen oleman/ qu,n sinä meiilc
ucksiile ssfndisill luuanur olet/ nimitäin / cr?ä
melohän
pita andcri annetut oleman.
Ia
wahuasta ilman epälelnar/ että ra s>
ma ruumis quln minä
ocan / on se
«ca minun edhcsiäni cnolemaban
uos annettu ombt/ m tämä w.ri on si / igca
Mlnttn
on.
edheM

saaman.

sen

vsco»
sama

Nchz

tledhän minä MZS
sängen epäkclnotoln nmhdoroin syhen
olcit / ectH sinä kälnsic minun cgttoni nla / se
on / tulisit minun
lNutta että
minä ldzesiäni e« raldha paramdl olla / enFo
mos woi omalla wäelläni eehdH minuani siz/
he», soueliari ia mahdollsefi / nlzn entaioha
minä muuta cehda / muta sen qmn sinä käft
na

pn ia

olet/ nimitäin/ edzin sinulda armo /
wahuan

cansä. Sentähden tulen mss / minä

vsson

si>

ia sencaldaisel vjcoll ia vscaluxel
otan sinun minun tyFhsni / eetä minun eyn>
quin sinä
ftfi tämän cauttt pitä
vluosluuanue olce / sesn/ sMnin alsderi

nun

saamansen

nnsen
«chden tstisen wanhurstaudhen
hutoren
omatunnollan!
/

murhellsille

/

/

loh/

wahl

uan raudan ia wielä syttä tulia sinun cansas
tNmH luotan mos minuni f«n
päälle/ että sinä wsimallfcr
annacnhn
minun wamalsem

tähde!»

sanas

maldhenFin syndisien / A«nen.

O HERra/ se on l?M tosi! ettmmina
Michdollnm ole/ että sinäkämsit mimm cati

roni ala/ ia tulisit minun lhdhHmenlmmjanl
Mme<? qmtmgin / eeeä
ntzn sumeM

Käynyt ylen/ehzim än sinuldaarmH ia apu/
ia ca?ckesi sydhämestäm mss halalan / eerä

minä

mahdalsin aucuaxi

ia

hurssari dulla/

nqn tulen »nulH sinun ryFhss/mutta en
gän muun vscaluxen cansa/ waan
quin
ia
syndisille
minulle
estlckille
andanuc
>inH

sen

ler/costn sinä mettä Mä

ia

sen cauta lupadh mklle synnin

cudzut/

Mlsen/ ios me muutoin sinun pyhän mmms

la weres / Sickean vscon ia hyuän
naunyem ia tyghFm oram. G rac«s

cansa

öERra / minä olen wahust sen päälle/ että
sinun pyhät sanas la lupauxes «uat rsdhet.

MlNFarähden minä mys llolisesi/
M sydhämel sinun cansaskäyn

tyllsel/ syömän ia m<>man sirä quin sinä
»mm olee. Tapaceuks n minulle sinlm
MenjAMILN.
Christej ioca ristine
O HERRA
päälle meidhän syndim täyden pyhän ruus
>nis naulltetta / «a callin weres wuodhatctm
mnoic / ia sHttä sinun catkeran prznae rrah<
Mxi lnuisioxi
sanfan ruumis ia weres py<«
lkchtylisesVluosiaeta kästit/ me
set syndiset / »otcss nyr synnin anhexi saa<»

sanas

sen

>»»sen tähyen

gssymme sinm lLcheollsillas

f rucHllem sinua eaiclesi ssdhämcfi/
anna meldhän si lama ruumis

vscon cansa

nautira / ereä me sinun
cnslemas
ia
n?c>imasta
ansiosta osalla
perisimj
ia
elämän
scri rultsim/ Hancaicklsin

an

Hlkßra lEsu Christe / sinun t«l,
nen ruumls / w« nnnunedhestäni s«n
ran enoleman kärsinyt sn / sinun mos pyyäj
O

callls rviFhacoi», weres/ iölla minä iällens H<!
siecw ia wnastecm olen/ioca mos minun edhtt
caickcin minun
Mm on
minua n?rra<
jMdein puyHasinrexi/
caickein
jvnvem
Mtksn/cläcräkon/ warlelkon/
j
anderi aamisen iacaksn/ ia «zancaicklsen elä/

se sama

O H ERRA lEsu
IsÄ
Jumalan yancaickinen Sana/ mallman wa/
parraia/ ronnenlumala ia Ihminen/ wapai

dda mcirä sinun pyhän ruumis ia weees caw
ta/ cÄlcklsta nieidhan synnistäm/ ia auta M
ca me aina täytälstm sinun pyhän r«ctss/
ia en lkanäns sinusta luopuisi/

HMEN.

Auco,

Mcourct ia fijtoxet iälfm

HGRran Echcolisen.
yhdistä lnncktt sinun
H
:nj>.s

/ ,nnq?.,o?

sinä sanonut la lmm^

cvsshon etl» / ole mmusit
uäthalut li cnatorcc cznmlallstr puhct l.z ta«
t<t

/ lHtca

nunä

u?otma!i!te«' n:a:3ai?!<:ara n!l!?usa cl'lcfl
/

lmc.
U

,

»nos

sinz.'»,

Sacrameiuis
emänäni / e«H

ianas /

nljn mniu

>

Minä pyiusin lzancalck'lftsi sinun
M lkättäns sinllsia polo ettälsl/ Am.en. ,
Mm a ru.täl, sinua
lcsi, ChrK
ste sinun suuren sanonnurHma»

tähden /

ettäs mtMnsen

sikläll sinun

cuolemas cauta arinollscsta lunasilts iz ruc«iF
len sinua nsfraji/ aucammva/ ctrcl sinun ealF
lis wcres mtnun waiualsen
rähden
turhan ollS vluoswuHdhatttw/ murra ettäs
minun sieluni päällä ruuznlllasrauidzlsit/ uz
Miimn Hengen sinun wcrelläs wlr§l)Hwlsie/
senoäällej eccäNllnHsimnMnnosas/vjcosa/
rackaudtz»cs/pc!Fs3/la lumalitco elämäs
uä päwäldä casuaisitt / ll!
ia cllämsiu/

K nF»S tällä NMHto aittH olla vxi lasttt stiiliX
<brGlllses seuracunnasas/ Amen.
O HERRA Chrisie anna meidhän si,
l:m »st

weres tulis melUc ljancaickisexl hclpoxl ia M

wudhen/
O

Amen,

H<LRRA eareucan seruumis/iHN<

se

nantiyin /ia rveri/ lonZa M
minun sydämeni ia
ni/ Ia lmnaf etci sqhen iälsi
ftnnin
«u cl! saastaisutl iohonZa sinun wINMZ ia we)

Za
nä

ttnna

«s ouar sisälle tullet. Amen.

N7e l'qcäm sinua H<LRra lEsn CHch
sie cttäsina meitä siNUNtHtisel pchäl rW
cautt
wlllas ia werelläsramnut olee / ia
mos n«lcH wahmsilt / että meidhän piei
ne tainallsit cauarat ia Hengelisee
/

sen

saaman

ansatta tahdoit / Samalmuoeo olet
sen cauta meidhan heicon vstom ia pe«<
liästynen omatundom watMstauUt. NP
rucoilem me sinua wiela nytkin
jjiäm/ettäs vston cautarahdoisie wlelä n?rki«
Hengen cauta
meisä «su<r/ ia
«a meidpän jMämem
eonsen racka^
»nclile
»nos

M Jumalan la lahimaljctt tvghs/fämalmllH/
to ycren CKrlMjen / lumaNftn ia sinulle se
iyHn/smpaällc/ertä me
taioha fi'n ns wapayhetnri tulla caickcstii
pchuvesta/ la sijträ sinun tykon>is lfanccickl-e
se>aw^iV^cunnaftsaflm / ia llnan lackamae

khcrä / y'lsta ia cumuolra sinua ia sinun Isas
iasirä pyhä He-lys hancaicfjlesi
lck/eds'» / Anlen.
O sinä cailNn laumal!, HErra lesu Chrl>
syndyityene,
siel lhmlsten luoia,a
jdzostä Mirasta/
un )uma!« ia
n«n/meruc<>llem silttlaettäo sznun carkeran pl;>

nas iac«K'em as/»a sinun pyhän ruumis »a cal/
lin weres wHlmalla / isnga mmä,,ft waiu<u>
nen sinun saad )ys la alecures iälke,» nautlnl»
ia wastan orram olen/ cahdolsic wahmsta
nun ftclun vjcol)snf tomshon / ia raclabmen/
wapaca msZ minua caiktsta synnnM/la aura
«ta me aina tävrrä mal)da simme sinun-käsF
kys/ ia pysyä sinusa ilman loppumat/ 3lme«,
Caickiualoias Jumala ia armslinett Isä/
me kHräm sinu., sanFen nöyräsi / ercäs simu»
p«>icas meiddan
Ilkstxen
siuren pyhän <k<H ohsen/ olee meille walual>

lille hfuch?i

HeuracultF!,s«lNl pldhctr^

asettanut iaia nttttjtl, että me

caum aina
senqmnrsa
su-rc,,

taicaisim
armon ia rackauvyen sinä meitä wasian
ranm olet i l« qmngtl me olcm hänen li?
stans ia luistans / ia hänen ruuminsläfen.r/
nh-' e?cayän metsä /ta me hancsä siancaicw
ftfta p «saisimme. lNe ruco.len» sinua cmcfefi
/

/ alita «neltä / että me e.imä!l
nnidha«ainsanwapattaia»Chnsiuxen/ ?hj
alan mahdsisim nautita m
dcs oickcas
cyghom o?ca/ että me mos sinun tunnosas ia
n?ckcklscs rackaudes päiuä päiuäldä nyn

vscos

että tämä rutt
sumsimmeia rvahuistutsimme/
eauus ia rackaus/ ionga me täsä käjfenäm
pitänet »a csinen toistan wastan osoeanet
mcidt>än seasam f ia
Hlem/ wahuap
«ttä n»e caicken meidhän elämem eansa Hs«-<

taisim / mitä me täsä echtHlises tunnustanet
olem, <l> HERRA hvnästtfinua/holhs
lawariele meitä/ walaise sinun casuos mel>
dl)än >sliyem / ia anna meille sinun ratchas/
Sinun rackan poicas lEsuxen

siuxen csuan ia cackeran plznan
ia cuoleman tähden,
A M E N.

KeUs^

kijeos
GeurauHt muutamatcorkeilla
simac ia

rucouxet

/

iotca

Juhlilla Heuracunnis edhcspidhcttä mahdhatan.

svndpmasiä.
vscolinen Jumala/ qumZa

c..:d'>am sinua

dhel scsiäkijttä/ tämän sinun arn?osl«

edhcsia/cctäs
suuren
poicZs annoit InlZimiftri tulla.
nmocmsen
6.!1e w<:lc?a
laupmdes

me pOam EnFclitten
ia wounalla lahiotctue
ymmärtWrellä
della/
olisimme/ ia iocalncn iäsen fneisäpubua

dai?/nhnen meHUlrentsan taM?chsesias:nua
taidhä, Gllle se suuri
si„ cddesi
usjiollFa sinä rackm poicao tulemisen ia
csuea? »neille osoti»nutHlet/ Mrzekay
caickcn mcidhän
la wolmam/
sillä että sinun poicas ei ole ottanut päällans
lkngclitten luondo/ mutta inhimisiM/ on tuli
lue totisen Inhimisex /
puhtasia
lzeidZesiä llman HnmtH/ ia Mä qum hän

F H

ftmas

lchHK M3l'dhän
tehden ctnleW
samas
tin/nynyän suuren cim lian canfa

cuolnista/ la jcn satt»a t li!>ans nchn
N ia c«>rZhom' crc-i yän sm w« ca «sims tai<
asrcaohen je,»
Uasen tzaacalcpiscn
ia
ravyclläF/
sitra näldhm
sinun»
la
cama meidhän heicoll
»erem/ pm
tari/ eläuari/
cum
tehnyt tuleman öamaisi" sinun
/

sinun pHlcassMdsNftcäncldzesia Manasta!
ia IMmzjN

rucolleuat
riu
pel3äuäl ia HHmmäsivuat.
«Hilen minä/ o hyuHllsa / laina minuA stnmt
armftS/ cttHme senca!talsi»l simren rackaudV
meicä vastantftllaklu muato tura caira:jl»n K
sinua edhesi thccä / cunnlouta m ylisiä
chancaickischcn / A M E N.
M? kytän sinua
Jumalarai,
sin»n sulaen armso ia
uaUnenlsa
raydcn/ errä sinä ainocaljcn poicas n,allman

sen

läymr / ia annslt

hänen

»

Indlmiseri tulla / ia inelta
ia sitä Amcaickls sta

cautans fynnisiä

armolljej?aeahooltamta ia
cuötemasia
parca. Me rucollen,a sinua / sloowalssalse
«elchän
Ws

?< jfte

tHIM/simme tqtHksit M lettealtalsitt

ar,

mos ia h?uänreHs cdhesia/ia sinusa lulasii 3ch»
»ii «ppua caickcfa hädhäsä »a wastol«käyn«>
ses/ w<chmsta mss meiracaickinaisia rust«a m
wall:ola miclelam kärsimän i nr)n ssMÄN
sinun rackan pHqas lejuxen Lhristnxen
! ta rulla ljancaickisisia wapahaxz »a autuaxl/
6mä iyca elär ia halliyee?xi rsttttenlumala/
pn,ä pohan ia
Hengen
l/ancai<»
Hmen.
lklschen/
Laickiualdias lzancalcklnentHttne»» luF'
ma!a / meidhän H<3Rran lEsnxen CHrl>
jiufenlsa/caickelN cappaltetn lttoia/ halliyiH
>» flosplrä!ä/
finua me caickesi ftdhannsiam
khrämme/yllstam ia cunniylramme/ jcn
ren r;cfauVen edhest/ ionFa sinä meille koy<«
hilie Inhlmifilieojorlt/ erräsamocaism
cas Icsuren Cftrtsiuxell alas tamasi
l

cansa

läberldh / ia «nns>d hänen meidhän lcha»n
ncldzcsta Nlarmsta scra / errä iocäinen cznin
rscH hänen pääliens / ei pidhä huckuman/
murra saamanhmen caurans sentj«ncalckk
sen elämän. Sinua mssljancaickincn Inma/
lan pHlcalesi, Chllsie me lHtäm/erräs me:da„

luondHm päallas Stldh/synnit nndzesi Ma,

W/ ia Mllt IlMlsen lapsexi/ smpäälle/eträe
Filtz

wet„

meKssaHt««lsit cansas 'lll-naian,clapsixi/ m si,

»Nln welicres.

Sinlia niss H? u.?ulcn
HH/ZcnFl/qm,lls.Utäia poi,:',, v,llc>^-,fht/

»«ekistliu>ue / että? sencappaKit ,

lu)l«ost/l5NZ6 Jumalan psica paallaos
Moria!» cohdus hänc lens
tl / ia
disti/sillilit auullas m regh«!las c>:!::l',f. irj ptch,»
ru-: nckje.,
dst-ria pvhttic/ ia

nzsn

MlsensiasfNdfmiscnsmeldhändvuärcn
UHStHimmor päändt. Il'ma clauar i

/ )ja
caicksta latotHa
vyhä
metHrä n/e-rassi m:?

/

ta

dastahänastlM2idya!t siasa
nyt/hallinnt iawarlelue / aN7ZKlomelllesinm
sänas puctast i.? Mläsi / 3
tie oickeal eaual oman pyt>anastmres räikeä
vluosiactta / annoit! m<s«s meliie vftoliNt ick
roimeliset fänan palueliae / iae^b?plllnl?r sirä
rtrnellsta Euangeliumln oppi p-rkelcn la dä«>
nen lajenittens wtäräin opctmrccn ia
raisten caura pimirettä ia mr.newl. Oleen,sö wariellut si«nn pOäin EngeKrtescaura

meirä / mewhän mumim/calum/ iaan»a>n/
corom / ia careanom monesi waarast ia
j encaldaisita sinun
hlnlost. «

mmea

hMäceeola.s/ iotcasinä mellls tähän «M/ »»ec^

!

te,'l

ii näkemät / tietenia ttet-Fmat/siclun

muoro ia jlinFcl»
oft-ranut o!cc tun':c»n mela
sinulda saan?ri i ia jclltänL»»»
l »«jdyenedhesiH sinua jcka ftd',?a»l ei ercä llml«lla klftam/ it» pistän,. Ia waicl-V; me
sc,/'o:ca aina synnig eläm/haruom kyilä ictl<»
smun lahmisia
l
KlateKm
ia nunsielcln/ murea plkeinl»:
Ie
hotam »»e/ia vscin wäann nhta uaurycm/
e>nW2 okst tnahdo!ls cylzrä pieämän/ m rolM
etrH
sm stttulVa iällms
lnc enduAe ricdhanline sinun olcual armoin
tyados
sc,;/ ia
nm Hnrraman nhtä/
mca,,
wmanut / ia
o!ec m<?3
!

linlmin.ouslesi/

,

andanut la

saaman:

si/iutt rack'a>» poicas „'»-!db«n
echesiäm mall>Na»l tulla / la pucrast neivwsi
svndiä/ Hamal>nt:occlcrcä
H-wqyiM

see

is waarallsttayacouatka/
ia päällam tullet /nhnme caickesia
dhämestäm prässi jmuarucHllcm/erras

Lisäin

ckm sen wanhan

eomaiZnhen ia
stflm / quinwalchst,
Adamin puolesta meidhan lihasain on ia mee>
tä sznyli»,temmot/ tchdolsic melMpo,s^

rW? ia Uttä andä Nltllll sinun pöias vildhe»

§',ndvi,ns.n tähden Wdcn vudhcn miclcn/vui

dhc„ stdpä'«en

/

vndher eanat / vudhe»

mai:j'n elän,än/ että me sinun pvhfdhesa 11,
»vanhurfkauddeja painella midaisim/ caicken
nmdhän c!l aicanam. Annamäsarmoiisists
audert / ,l«rä me tähän asti sinua «ia metdhän

lZ ?tnälstm» wastanrickoiletiacet>netolem,
2v!col!em mos sinua calckinaldias Isa/sinun
pyyän

tHhdc»D/eträs pMn
s>,nas pucrana la selkänä / ia Sacramenns
oman säady)'s lälkm meidän feasam lvieli
nyM»,
iknseurat/ wäärar
pldh/ sielun petaretia siman
mollsesia me:lsä po:sora. Anna mös
ua ia hyuä rauha / somndH ia
tsinen

rollem

hlliye ia alaspaina TurkitjTatt

rarat/Pacmar/iacaic!'lmuudh/ quinsinun
ia sanas
wautHa/
cansaas
wlyata ta tyhiati tehdä. Sodl?at / rHdhat/
capinat/

sera

ia

wuodhaturet/

ia calcklNKljec

ra. Nälkä/MlamuHdhet/callit aiat
Csuar ilmatia waaraliste tuulet aj eea.
tzKchz/ calcki pMlen caualgt luonetia wä^

tsM

tleer maalla f merellä K tuulessa estä tl pc>isi
wäänna. Nlhmeltl mjn ruc? le.n me sinua/
ettäs meidhän si lun ia ruunum pkHUjam/
/

perhem/ corom ia coreanon»/ m ml>
täs nm!!e andanut «lee / sinun pvhäin
l rreZ cauta kätFlsit/ corlalsiej ia
dav^en,nc«!le caiklnalsit sielun ia rlmmm rar,?

m mcr
pcr/w:!:an
«,icl>
/
ia
nnelen
ftan
e'laicanam.
nazca
anolnme
tchan
Ia
sinulda o
rakan poljas Icsuxen
»a annettu o»
xen cähden/ioca meille
»lwräauraman/holhoman/suojeleman la na-F
releman. Gentahden tämän saman smu»«
/ ota nnirä nvr ta aiZ
pHlcas täyd n H
n» sinun huomas ia l)aldus/ auta meitä/ enM
lc meirä / annadha melyhän päälläni / ia au<
«a mltä me ramldzen, / Amey.

LhnsiilM

pffnasia.

öanca,ckinm Zu^
ACaKkiualbias
mala/ sinun

mailina

loca

juuresta

eas

ntzn racastlt/e«es sHDäuft suml,

NftcaistasiaealckiuMlasi'l peicas/inulta olet:
häue«»

bäncn meidhatt suurtcin fs«zdcmt tähden öm

uca i<t mamarea/
f.i
piestä/
rlsti-l
päällä
ra/vldzollla
nauiitM/cuo-i
lecerca hauohacta/ la muucoln hirmuisesta
HHnef, califasme,M / senpäälle että me
danm j>

,?cn

n,c

ftudclln tänyen ansanet o?im/ wapattwfi

tulijm,

/

ia hänen

cansans scn Hancaicklsei»

sinlm waldacunnasas perlsim.

Riftett? cilnnl3l'MtlHle sinä / otamalinei»
Ilä / rämän sinun sanomattoman
ddes ia arinos cdhesiä. Ia minä rucollcn si>
»ma
syvhämcstäni/ eträ sinä an«<w
caura tatdhon
sit lnmulle sittun pvhan
olckein aintclcman / »nuisteltt
mal» ia nMcsänl piräulän/sinun rackan
cas mcldhän
lEsurcn
siurce, 3wu ia waiua/ pzlca ia 'sloncadzer/
ig

„a ta cuoiezntrt

/

että minlm sydhamcni i<l

nneleni mahdais 'sloshcratctzrl tulla/ oickclx
iacVhtuiljcsi cunnloiraman sinua/
sinun sanomattoman acmös ia laupiudhes
eohest/ ionFa sinä minulle fa caiMle
sille easä astas armollsisia osotanur olee / Ssi
man sinem rackay pKlcaslesuxen sHr»sil»ren

tDdcn/Alnen.

ca sinun
rackaudhcsias sinm»
ainocaljenpoicas mcidhän täceen annow pij>
nat« / piexeccä / rtsiinnauluta la jurmaeca.
ositta lnei!lcj wrca sinua nycrucollcma/ «rH
me yanen
kilnms / haauans ia cuo ei

mansrähden/ »sica han meloyau edhcsiäin
o!»jim sinun arlnosas ia >'siäu?dhcsäo/
ia hänen callm weres canra tulism»

meldhän scnniMm ia ca:c«sia pablwdtj?/
sinu!l a!umasisares reipalsi,:t!ne/ icr
taluan
waldaclnznasi / ionga snna si,>un
Nlsn
poicas meille cuoiemanscauea
bi/osalisext tullsim. 2»nen.
<l>
Jumala/ mmun rack<-<»
IEMe«!
lsä /
pääl'ä'll
Slllä n.i-ä
madhafinuas
asixan sinun etces minun sondini puolesta sen
csrkeiman ia wabuim an Hinnan / siemn raci
kanpHicas/ ia pidha»» häncn ainoan
heni edhestä/ sinun la minun
dlseni wa'i!lä / iouFa rucouxeu räydeu mmel
wahuasii luoran idzcni sinm» laup udhes
että me

»«

armos päällä. O
wahuafii/ erra sinä sinun

«n W ryrmen Jumala/ Hler

"w,a

vz'coi«

poieasi

loca

rämiä/
nnun

mlnunlivasanl i<i weresäni / ioja hän K,M
calck««lsen waiua», ia shdhämeKsen
pi'canianauro«,j
klllun/
cuoleman / »a on se»,
r st n ph»mn ia
lepittä
caura rasconur
sinun wihas / ia »«>
nua wamatsia s<n:,lsta foultm sinun cansae.
bNlNFärähden o racas H E RRAI cad;o
sinun poicas puolen/ ioca sinun sydhannstäs
s^ndV'iveHl/ l«Ho!clninulicsinun paluellallcs

nrmolmcn / longa jama sinun poicascallii,
wercns cMlsil iäilens lunastanut on. .
sinun poicas catein cappalcein luoian täy<
mlnui»
drn/ mmm, päälleni/ ia älä
sinun kövhä luondocappalcas. Cadzo vft
collscn pli?«encn puolen / ia ota armos ala

sen

minua

lam-nast/ ionFH hän harcionsH

canda. Amen.
päaliä sinun
O HERRA mma olm pallo paha
nnnun s>'Ndlni
ansainu / mu«a pallo
minulle sinulol»
poicas
cnannn ombi sinun
a?sainut. Suuri on minnn
»nueca pallo simremdi on minun rrapawaia>it
wanburstaus. Glllä crrä sirä quin suuren, bi
,a corlfiambl Jumala on Inhimtstä /
P<"
mmun
ombi
lio wahcmbi
rtcoxeni/sinun!«ul"
pmrras ia armys waMn. Glllä eerä num P<"

cansa

luurista:ä pM teh/
hutta Hll )nhlNli«!cttpoica/isca

Jumalan
Itthtimscxi o«
tullut/ ei ole lunastanut /na ialle»ls
lHt'l

mirtanue. tLli quinga taica cuoleman walda
nqn molmallnen olla / ceei Jumalan ainoa»
p >qan coua rangasius ristin päällä / widha
rebdä.
sexcalvaijis cusleman woima
o
Csscisinck/
Jumala/ n/mäo
tHlsians wastan asctAe / ia nhn
mar/stkä meidhän j yndlM/e«ä mciddän
pacmiam armon/pundali» nenän las?er/nch»
sinun suuri armös/ mcldyan syndim c?hta
llyewoitca ia
MlNgärähdcn o ra/
cas Isä / anna minulle ande>i mmuit sondini
uncVrenl/ sinunrackanpol^asZuurcnkuun
ia couan pynan tähden, Amen.
tNina kyoän sinuaracas ta,UH'!>«en )B

sä/ caickesta ml'tmnsfohamesiänl< sinun rai
ia callin wcren edhcsiä/
isngahän
vluoswuodyattaF

ckan poqas

minun tähteni
nucon /ia iolla sinä rvleiä

mcica wcapäl >

l>ä wahmstar/ wlrghoear / rauirM, p>'hicäV
la puhvistnc sinun pvhäs seuracu'?nas!wf
U lumallscsta armostw tecdh ossslljlri

ren sanomattHlnail rackauyhcs erHcsi^,

keluot-omia nffn racasiit / ettäs
mettä armHllle<t.i iällens lunastit/ sinun amo,
caisen ootcas/lm yllmaisen papin/
Yen i: »'colljeil paimenen cauta / ioca l0)m«
vsfltrt vluosanno» /i, lalnmastens ej
pani/ioca
doestä
ia rucoilemell
«siu sinun
dnän edh-siäin. Minä rucHl'cn ia huudhai,
ettäs

l.mpias ia roeincn Jumala/
,c,ca lnhmnjcn stkcltä racastar / lama minulle
sinun annos / ectä minä sinua/ ynnä jm»n>
pyya Henge / caickesia
poicas la
mestänl mabdalsin iocapaicas l?q«a i«j

si-mn rycsdos

/

ntzn hancaicllschcn/!
AM'Lr7.
O Hi3 RRA lEsu LHriste
ickistn Jumalan potea / czuinga sinä oletft
yllsta

nus ntzn aKnVanut/ qmnga suuri ombi sinun
ia armos. Minä olen wääm
ia jl »ä sen cdhestä ranZasietan. Mi
mutta sinä senedhesi wld)<
nä olen
n,ac<
atan. Mlmä olen c>äptän ia laicoren
kan jaattanut/ la sinä nhdhcn edhesia olcl
kmun/ ivaluan ia pqnan ala heitetty.
olcn ollu ylpia iarovdkiä, ia sinä sirä wasta'
hlllalne» l<» nöyrä. Mlnä olen ollutcouak«r

l

'luinen / sinä enuWmn / tn «l»«n e«u« k«r«
tähden sinä raFastettin. MinH
'
paysifa tztMHlft ia hKlnisa sMdiä
'

oler nssinhirsipuum
/is sinä sen
päällä cuoleccttn. Muwn HER RA rk

mmimm Jumalani/ qvinFa pitä mittun
näns näitä simUda anjaiyemsn. O sinä cu«F
nian kuningas/

quinlchikänäusminun pitH

m minä taidha

sinua stn mno<«

Mämän sinua sincaldaisiein
tdhesiä. GillH ctt« taidha miLän mnHteZ
inhinnsin ftdhän
alatella?
pidäF
qumZa jencaldalsec suvret
Ils ansaitaman ia mareetaman. Ia e«H

reisien hMsmtekois edhestä etzttä / sillä ett/s
sinun anfiHS
meidhZN wHi»Bw/ stllF
tähden O HERRA rucdilen ia anonmlnH
sinun suuren lanpiudhes tähden / tee ia luo

Jumala pelkänatt
leppnn asti rvahuan vscon canft minuni luq/
caickia sinua
taisin/ että minä
Mpatt
fiaisin/ em minulle paiyi
cap
si/ eli suumä dlisl mutta että caicli palee
minun edhesäni sinun chtss ei mitän olis / er,
t< NlM<z mLs <<lllk«s nhtH lHtc« sinW miel,
«lnusenyxivscolinen ia

neu ftdhän/ että minä sinun päälläs ham<M

<H

das

H3s wasian onae/ «ihaisinf etten minä 'shbt,,,
panis/ paidzi sinun/io,
län päällä vscalnsiani
ca minun ilem'/ riemun» ia lHhdutulcem ol«.
Anna sinun nime« «lla minun sielun wirZho<

tuxcna / <» sinun pffnas mulfto »ninun
meni rurnana ia wahnisiHrena. Anna armoi

lss/Mä minäaina taivaisin olla sinua wastan

ta cuuliaine». Hua minun cHrnam/ että
ne aina sinun sanasia eästssmielelänsculch
sit. Halliye minun issineni/ ebtä ne alati
sit/ lvltä sinulle VelnHlinen. wariels
n«n sydhameni/ etei minä pahatekoiam 3ich

läis / murea mieleläns tannusiaisin. Mins
mcoilen sinua/ minun alNHae«toiuHaniiatNl<
naani/ sinun juuren armys ia
mas täyven / ettäs minun sondini ia ric«xeni
«nderi almaisidh/ la Mdh minulle auulineu

gancaickisehm. Ame,^

meitä

ptznattu
3Gsu Chrisie
rsceem auta

meidhän

/

Henges canta/ että me
ptjnas/la
mitHs
Hän
sinä psiuaNH/ costas stn

«uumlliscn cusleman ala finUsannKidh/kärsii
Fmasen edheftä sthKämefian, lHttä/ Amen.
nuolet/ Hickein taitaisin» muistella/aiaeella/ia

G sinä ele,z« IttM«m pHlea/ lyea mck
hhän autuudhem tähden pnchtclla nnnHlt si«nllsfanZltra/sldhotta ia sMteH. Anna mnlle
errä mc mss sinun
ial
eunmas tähden/ taivalsimme nxchnasta
siä caicklncksett häplän l 6 / ia ettH
me aina miclcsam pidhälsimme sinnn pshä«
pijnas/ ntzn että me wHmeiseidä osalisex» eutt/
sim sinun kiröaudyestas, Amen,
O lEsi, Christe eläuän Jumalan pdica f
päiuän tzoittes pllawren etehen talntee/
tin/ ia siellä häncn couaa ia anFarata duomiHF
piti/ wca qu
tans sinun
««F n yler duomari

caikcin
tmf ia nwlta Vuomiyewan pidäis. Me m/
coilema sinua nöfräftz/ettns meille köyhille
disille tulisidh anun iatnkehexl/ ettei me sinun

«valchnrstan duomiss edhes duHmieaisi
caickisen pHnan ia cuolemahan/ mutta asitte/
laisin sinunvluVswalittudhes fsiäutttes
hqneainanwaldaelmdahan/ Imen.

<l> lEsi, Christe eläuän Jumalan pslcaf
i«ca murkinan nican mallman lunasioxe»

tähden VlnosiHhdatemn sillä paicalle / iofäs
sizträ ptinatnnia nstinhlrsipuun päälle rlpni

sielttn.

M, wcHllem

sinua nHräsii/ ettäs

V

sinun

,

tähden tahhHisitttl u
sinun pH«<ls taeuKlemas
c?i meiichän syndim pHispchkii ia vlu«ss.M.
mm?a »O sijtti wHmeHeldä lshdatta lhhe»
c«nni<m.
Imen.
hgn«Oichisen
O lEs»C4rlss«e!äuä»,ll,«alß«Pol
e'a fioea plpHlipHluänaican sinun wihHllsild«
nstinhirsiptmn päällä ripustecein / ia siellä etl
3a! i., sapel «UHtettin/ cMHS

mck

dhän «umudhettiMettianHlsibhia
Zit. M« ruMema sinua «Fyräsii/ ettäs mel/
dhän ftdhämsl» walmilkaifit/e«ä he ainssii
nun phnas iH cuHlemas iälten ia«Hisie /
käiM ia ikäuoidMe/ nch» e«H me sinunpa
hä M phnastas aina ianom sam»»uealsim/i<l
sinun catkerafia cuolemasias alan iloid;i«
si,n j riemnidzistm la

«ftftst wahnisimsimi

(Hrlsie

O

e<i/ sinä isca echtH pUHlel päiuä vluos oieetui»
dyen Vättein iacallisteeun päsncanft risiini

puun päällä sinun Henges taillallstnMslkäi
ia haldun annoibhj ianlzn sinun cuHlemas
kynllukitn» paradisin
Kuaimel
meille »ainaisille
lssanaisit.
syndtsille sinun aemos/ että me wtMeisel heti

sm

sen

kclism/ sinun Ms ia h»Hmas meidhftn sielun
«lnnai^

z

llMlaisinme/isnHi, ftnu»tMhss parablW

filyn la HmicaicMn elämän tulla mchdalsim^

G lEft

'ca / i««a

eUnänlnmalan P«i,

M/ristin pHälds maahan
Gta metldä «vaiuaisilda sMlsiWä pow
caicki meidhän ftndim / ia pchudhem / sin4
Mlle etts me 6msn caikeea laitHfeta «a hä>
piätH mchdalsim tulla sinunlllmgllsi» GEr/

pandanne
tm

/

«udhescasiwn erchen. Amen.
O H ERRA lEsi, CHriste e!änH«
sinun pM phnas/
Jumalan poicajrämä
cnylemas
/ ionZas meidhä»
rlsils ia cat3era
edhesiäm kärsinet e!et/ aftranlme ia ain<»
sinun couan oickean dnHn»«s iameidhän
l»n waihella/mutta ltfaeenZin cuoleman
ls/ ia osota meille silloin armos ia laupuMes.
Anna mss tämän sinun wizareoman cuole<
mas tähde» / sinun semaeunnalles rauha
kuninFallem onni ia
iers/ mcidhän waldacunnallem latia ia soue,
lias meny/ «ejdhän isämmaalle caicfinaine»
wilia maasta / medzesis ia »ZdhesiH/
»

dhän

niy

armo j wainomiehlllem s?»,-

anveMftdamus ia

G

H

mieli/

«««<»

«cille

meille walualsille savisille t<u'uanllo 6» yan,
calcklnen elämä. Amen.
HERRAN ITsuxm CHMlpen
cackera ptzna ia cnnmaiinencuslema/ ishdae,
lakon meitä paradisin ilon ia «inan walda,
cnndan/ AME N.

ThnsiuM plösttousemistsi.
Zu>

mala Zaupias ia armsunen W /e«ä me
töyhäi: ftnhllktlnhimisirAdannnlap/
set olimme sonnin caura cAolcmftn ia
kisen eadhotnrenala annetut / ia emme sctän
neuuo tieränet/ iolla l»M pm lijrä v!u«s au«
l-eeeaman,

NHn sinä sinun sanomnttonmsia

laupiudhesias / ia sinun suuresta racsaudl)e/
sias/ ioilas Inhimislä racafndl)/ olldh me«lle
M nolinc/ ettäs annoidh sinun alnocaiscn pyz>
cas mellle auuxi ia turuaxi/ l'enpääleettä hän
«UVlemans ia pHnanseauta mapaman pldhä/
»s / mitä me sonnin tähden olim welcapäär

kärsimän/ iajqttä wnpattamipn

mastia qancaiclisisia cahdctuxesia / ionga
sla me iouwnee olung / Ktca caicki hän mss

h^oaM

hWZsts rahh«stanssinn« tästysiilken embi
vluostsllm'tta«ue. Sen saman
poi-as «lec sinä sittälumalisen w«imas cau^
ea eslmanden päinäna
m«in

causa coluifia

la cun/
s»»ren woitsn
mnquin

st

mss mahdstoin «li / ettäcn«leman pieä hä^

«en allans pitämän / i«n oli st chancaickmen
clämä. Me
sinun sanomnttoma» «mss ia hMHtttteedls
edhestH/ iseca sinä nmlle tschille stndlsille
tällä muetd osottanut olet. Ia r««lema si^
,M caicfelta
ettäs «petaisit
ymmHrdämän
meitä
sinun rackauttas meitä
«asian/ia sikeinmndeman sinunraeasta pHl^
Lhr;siusta meidhän wapattaiaF
caslEsnsia
ta», / ia wahuanVjeoncansaturuata hänen
tMons / e«ä hän on meidhän
muxeiu iaelHmem/sinpääile/etei meidhän pi/
dhaio nademckn ia
cuHlcmata tza»l4
cftlkisisi.,. Ia ercä aiallnen cuHlema/isnga
meidhän ruumin puolesi kärsimän
Mans nHn cadhHtaisi/ etei enämin meille
«lis cudlema eli cadhstus / mutta isfi leu«lt>
nen vni is lepo / ia sri waiheeus slztzen Han?
ettH me
cMisen elämähän / ntzn
ia
wahvaö t»w»s ilslstn s)?dhämen

mataman
se
se

Wm

esnft täilldä eritä / la tietäisimme l»elbhzm>
«lcua» sinun vluosmaötue lapjes / ioeca si„Z
Hancaicklsin »aldaclmdasMe» sickean pe/
zrimise» cuvzuuut ftlee / tHNZa me
sinun
«cansit» omistama» m nautiyeman pitH han/
«aickisisi /
sinu»rackan pshas le/
ChnDISW meihhäll HtL RR A N

s»xen

«auta/AMErr.

laupiasta armHline»
lEsil CHriste / sinä ioca mudhän syndim
tähde» «lee sinus cnoleman ala andanve/

O

«uneea meidhän

eähtxn

iällenscnHluista Ils»»Hsnnt / M.nä rucoilen
sen saman sinun cunnttcksen
minua spnnin »a
tähde» /
ia
auta
sinun armoscama/
dhenhaudhasi/
«ttäminä iHcapäluH / ialchatenmn whlneisel
vuomiHl/ cosca iocailzen cuolmsia
man pitä / sinun flssn»uj«lUtftsias osallsixi
tulisi»/ Amm.
Me kytäm sinua
Chri/
sie /ettäs a»»Hidh sinus pääsiäslambaxlla
teuraxi meidhän edhesiäm/ iatahdoidhsin
c»nea autta ia pässiä meitä sin hirmuisin ia
tulman pharaoni» pertelen eäsistH / orlm
«eitä sinun
dhesia ia wallafia. vlet

«ss

wnnlalisen MsnKusimises eauta jl?akk'Hnnr
sillä tiellä / ioca tneidhZn wiepi shhen
lullacmn maahan/ qmn on taiuan tva!dacun«,
da / ios me muuroin se?? päällä
sim. tNe rucoilem sinua sangen näräsi/

pämH pä»uäldä
anna nmyhän
lssnosia/ ia vllten elämän wirkux tulla/ että
ms sinua meidhän päästäs lammasiam vft
es» canfa
ssisim/ ia sinun iälkes aina l>
ia
söisim lanHlsi». pese «ss meistä pois
l<lupia»lEsusinu«cM» weres canja/
haistua hapatus / että
hudhen ia
me eotudhes ia pnctauhhes sinun cnylemas ia
slosnHusenuses muistoa ia meidhän päästäs
Juhlan, pirä taitaisim/ että me sinun caums/
la sinun'slssnsusemlseg tvHimal / wtzmelseiiä
päiuällä cnslulsia
/ ia sHtta si<»
sijhän
nun
vlosluuattun I,
tulisim

san maahan/ taiuanwaldacundan/ 2mc«^

O racas HERra lEsu LHriste/
nun amsa taruani/ tieni/elämäni ia autuus»
dheni / sinä ioc« melyh«ln wanhurikauvhen
tähden olet ottanut pHalläs caicfinaiset wat>
»ac/sydhameneiulln/ nsim/
crnnun/ kAdhet/nuorat/ haauat mäs/ ia
ldz« «olemchn / ia sitti quin sinä cuolema» la

sen

pirmi Hllt sliycwoleanut / nffn colmändMtt
paluäu omalla
cuolttista jältcnsyloo/
m
"Susit/ nemnchellsitia peliältMet opetus/
lapsis wahuain ylssNKnse«»iscn tydhtsiosiel,
»a tunnusmerkein caum lohdutit/wahuisiir ia
Sinä olee minun tonnen Jumalaa
»n / minun racas Isäni / minun armolincn
,3 ZRmn/ minun wäkeuä kuniNFani/minun
3 scKlincn f)ai»nenmi/ opettaianiia ancaiani/
Ol«,H olet minun
pappinl / mimm
l,»ääniiehcntial)alhiant. Sinä CHriDolee

,nss mlnuil iloni/minun

elämähän/ ionZas
ininulleMun couan cuolemasia wolmalistn
losnonstmtses cauta ansainne olee. Sm e/
dhesi slcon sinulleklzeos ia cunnia

tieni sljheu ljancaicklsehen

sinä pyhän jlsbnouscwll
opetus
es
iälkeu
ilmoitit
sinus
l
jsit hsirä vcren / wahuistlt heitä mss
»virkan/ ia kassit lMdhän luiasii sinun
fas kchzi nppua / ta sicH ymbäri mailma ca»>
ekein cansain edhesH saarnata la operes /
,nzn wulä nytkin sinus meille ilmoiea l lasiin
«as
meitä t?ghss rvedha / »ahmsta
mss meidhän opetraiam/ että he sinun ft,
sesia.

saama

cansa

«Ojasia ApHstolltteinoplsa alan wah»an p^

ftisit.

olet mss «eldhän kunittgam
sß«> A ettHs rucoilem

ia haldiam/nijn
me/eerZs cai?e:n
«mgäsien ia päämiesten shdtMlcr/ sillä woi«

sinäcnHlmD
tyFh§s/eträ
he sinua heidhan
sinun
sir
ranslahaldians edhesiä pidhäisir/la auralsie
ecrä sinun siuracundas aina
sinun nt<>
mes cunnlHlteturi / sinun sanas ilman estcr
heldhän waldacunnisanslenltecM rulsi.la
ectä he sinun cansas / longas pfh<illä wcrel<»
läs lunastie / lsnFa mös
tähden
/ oicknn ia sinun
sinä cuolmsia
mieles iälken edhesselsolsit ia halliylsir. Ia
nmqnli» sinä fhhen huonejen / cufä
lapses coosa out / sifallsmenle / ia heille rau/
h«n ia eerue?dhen tHiuottt / hpuHstljwZnalF
sir heldd«!n ruscans i« menons / Nijn
km HERR3 lEjn CHrisie tt:le meidhän
cartanoihim ia hnonusem / ole mcidhän
henhaldiam/anna melllerauha ia
uäsiisiuna meidhän ruHcam ia mica meille on.
Carkota mös pois sinun ?l<sonHusen«ses wo»>
malla meidhän taloiMm ia isucosiain st
H 5 iZengi Piru/quinrlsdhat/torat/tappclllrct/
ttrouxer / riettaudhet / onnettsmudhen
»Hfi« l« «<»tk«nsa<tteH. pisft mss aina-

mci/

nmdhZtt tMttäm / mechhZ« sechsam K meK
ddäu c.Msi»m / ninquin sinä spewslasies
he olit / aina
tonä/ seas la kesillä/
dhi? olla. K.ohduta mss caickl murhchser ia
KujaAt / sinun rauhallas ia WHHMsiz puhele
Las/ anna mss cäiFja muitakin/ mitä me esr,
yldzem / sielun iaruumin puolest. Ia auea
tträ me aina Hnnist «a pahudhest
sim/ ettH metaaldä lächteisam mahdaisimme

rulla sinun eyghss taiuaisen/ cuftsinH »studh

Isas Hlckealla kHdhll/ Ame^

tamaisttt
Lhnsiuxen
astumisesi.
ygncalctinen 3«F
me olemme

sinun pihistä

noisias ia Euangeliumin HplM / iHttFa m»
tunnustamme/ cceä sizeeä qmn sinun racas

»wcamen pyicao lEsus CHrisius meidhän

l<U3en täsii
zlmas caicki vluosrHlmitanot < mitä meidhän
taruidzematt pidäis meidhän aUtuudhexem/
«vapattaiam/

sinun

NljN menihän lällenssilwn psghFs tainasen/

«N^

suuren

in ?xt wHittala HERra/
eunnls
/
ia
ne
iseea
fangiua
pii
än cansa
otti
meitä

die/ ssmM/ istnpi sinun
täs
MKimss/ corVeudhes ia eunnias sii

samas

nu"cansas/ iavluHsiaca inhimisiile pMn»
He«Ocn lahlae. tNe rncsilem sinua / anno
metdhZN rschiit, ftnniflen / nijsiä lähiöisiä
osicksixt tulla / «eä me mahdaisimme sinun
wnnosils
«esMta ia / Hlckei»
m§s eundisimm, / MWärdhäzsimme ia LHni
pihhäifimmel e ä«än sanat/ iseca sama sinun,
«««

p»icae lEsiw CHnstus

nue ia eiettänäxi

«n »Me ilmolwa,
L.Hhduea mss m«F

tä/ s> raeaseaiualinen AH/ hänen Kuusian»

ia turuastans/ nffn «t«l hän lnpauxens peräsi
Hlis meidhän
aina matlman lHppu«
/
asti ia MtzH iohdatais meitä sinun tMos
tainasen/ itzsa mellchän pitä
chan«»
caickisen elämä» / Sama» sinun rackan py<
tjas lEsuxe» LHlistn?e» cauea / Imen.
<v sinä rasa, suloinen ia armoline»

cansam

saaman sen

GERraIEln CHriftc/ isca Mnonsimlses
suure» cnnnian ia woiton
canla slssafinlt raiuasin / ia tsiudh sinun I«s<ls oickealla 3ädhell<l/ ninquin wakeuä kunin«
»a suuri HERw / »eM wm»a tääldä
iölken cuHluifia

sinu»

sinun tMhss/ i< ane» että minZ tHldatsin
raeasinua MenHancalckisehen cunnian/,a
tui
<«n minä »ässis eli stutuis sinun
perän
lemasi/csstas ftnas
lähetät/ ia sinä m>>
nun eääldä ersin tahdot. O HILRRA
IlLsu CHnste/ minun humalani ia minun

sen

eläuän»
clon / wedhH minua tääldä slss
wedhen ryFbs/eerä minä sitä iuodha saisinjs
ia sycrä haucaicklsisia elä. Hm<nG HERRA lEsn CHrisie / eal'«
c?il«ldl<ln ffancaicfisen Jumalan poica /
ca edh inrsillänntznwalualnen/ radholinen»
ia
«le tasa mailmas / ninqlun
sinä ennen sinun cnolematas olit / mutta
Isas olckeal
'flhäl taiuas / ia istndh
pappina
/
meihhän,limämen
ia
tädbel
olit
Me„
waldamies
<a
HtLRRA ta
rucKllema
«caickeln quin mailmas on. Me
sinua / että sinä lähetäisie meillä sinun p,,
hän Henges/ isca meitä vsoohon sinun paäl/
las wichnisiaisi. Anna wss mallä

sun

asur

set opettaiatiatKimellsetsaarnamlchct/ iasiF

nun

Euangelmniin opis

meldhän seasan,
caiß
»nuoro eetäs olet saanue walla»
ua„ »g maan/ la wllm mnhhsn kum«Fa^

t°,ns

M»? ttfftl wariele m»>s mclbh-.lt
ia esiualdam / että he mieleläns tUlwlsir si>
nmt heidhän HERRAxens / ia sinutt
ians heiräns annaisit / ia sutaisit että si<»
l.
ftnas heidhän waldacuunasans ilma»»

Hpsretaism / ia e:tä he mos meitä
llliN pHzUTiloltas / Hlcfean Lain / hptän cuF
nropen «a cFctultscn raFasioxen canja mj n

edhessiiftisit /, että we MnH heidhsn

sans

can<D

tänml» elsm<ln peräKH perifilll
uan lVslVacunna»» / i« sielli laisin,
l>
lon/ionFss csickllle sinun vsiHna:silles iv?
uanue olct. Hiliye wss ia poiscKrkHta piF
ru ia hänen iäsenäns stlä tuimat
että wäärät Hpettalat / lstca heitäns siF
nua ia sinun sinracnndas wastan
«at / is nizn sinun waldaeundas basä
wariele
ilmafa
/ ereHs caicki sinun wlhawiehcs
hcn
saadh sinun ialcaie ala. Ettäs mss o«<
let meidhän paras pappim / ia
pispam / »chn rncolle sinun taiualisia IF
säs «neidhän edhestän» / ettH hän olis
meille armHlltten ia laupias/ andexi
dalsi meidhan syndimj hänen rvchany
me mcidhän manein sondein
a,ls<:n«
ol?ui

sen

wozmälisisia
asr«

cansa

olemme poiKheltW / la eale?l rangastoect «'<

lvsstslnkäMlstt hänen pyhän
ttn KcnltHlsi / «li perän poisotaisi/ »a caicku
Mitä me cli sielun eli ruumin puolesta
zem/ sinun eächtes meille andaiss. NHi
me se.-, cdhest ama lHtäm ia Mfism sinu«l

Pphäsiä Gengesiä mcouxet
ia kheos sanat.

hancaicklnen «a

Jumala/racas eaiualinen Isä/
isca sinun rackan poicas Il3Svxen
CHristuren / meidhHn HERram lupauxen
«a lchron lälken/ annoit sen pyhän Hengen tuli
la Apostolltten yliyen tulisten eieldetn musi
dhol/ ioca heille opemcaicflnaisetkielet/ että
heidhän pin olelnan soueliatlkäMänvlno»
caicken m<ulmahan / ia saamaman Euanze,
liumlt caickille cansoille / mnquin CHristus
sinun poicas heillä oli kässenyt / loeea mss
heidhän wirkans saman pMn Hengen anun

canta/ «nat nnn edhesseisonet ia täyttänet/
että helyhän äänensä ia oppinsa on cunlen
caicki^

eaickifa ma«clmn<sahaman mailman

nqn eeeä mos mekin täsH maacllnnasa osiilti
seri olemme ruller sqeä Hpista/ qmn he ilmoin
taner ouar.
O raiualmen Isä/ tämän laupmdhes la mos
muirttin
)«
nsyrasti
anna
meille
/
jl>
me rucsllema sinua
,m,l armds / ereä ninquin sinun
Apock
sislis / la ne qnin sicä wlrka«var heldhän iäli
kc„sä ylospltänet / ouat sinun Hengcs caur«
sqhenhallicupiaaHtemtj nljnannan»ss sai
man
«ntä hallita/ eeeH n,e sinun 0F
plsas ia pOlsä sanyisas/ quin he meille sinu»»
puolestae ouac llmoiraner/ wahuan
kyni rippulsimme/ «a sieeä nisdhen iäl/

cansa
ke„

vscon

meldhen elämän kävraisim / sinulle khtsck

xexi ia ounmaxi/ »a mulle Hancalckls pi
dhepl, Saman sinun rackan polcas 'lesuxen
rauraj Hmen.
Cyrlsiuxcn meidhän
O HERra I'ksu lthrisie caicklualdlaw

Jumalan ainoa poica/ me rucolema sinua eei
janaseauea/andalsir meille
HenFes/isca meicä sinun h?uan nueles iälke»»
halliyis ia
ia caicklnalsis kiusani
ns ia
wahuisiais ia lohdun

räs

ttis/ «s sinun wtuees fijh«n «lkean Hpplhin/
H
«ickui

Asesta
lohduUls/
nn,e

wahuas vftosmiehulisesta
si
t°audhesa ia salcklNÄisifa hrmsH tolsä Ksew
dy? /«H nlz t wahuai» eoiuoneaum sinun ar<
w>>e »Häl e

/

sizadha sen tjancaicksen autuus

,«»r«m chan waldacunnas / tongas meille
canjg ansainne oler. Sinä
sinun
hal'tyct
la pyhen
ioca clär:»

Isän

len c,»!'' ijancaicklsesianHn

Cu'epchH Hengitän/

alastafketaiW

Hall sii»l" paistes walkeus / Tule k5M«n
Isil) eulc lahtalt andala / eu!e sielun KrKamj

Sinä paras
ras / makia mss wirghotus/ Cyssä sinä olel
lepo/ helesft weluowsla idkuja lsdhmoe/O
calckeln pchin walkeus /
sinun rscoli<
pohiar. Ilman sinun wsl«
stcs
toimitost/ etto mitä «M
maras/« ole
toindl). pese
quin saastas on / castajl
Hmn cuiua on / lciklye quln hauoinu on
Ecuta czmn eo»H on / haudho st quin
luä on / caloze qmn er?n on. Anna sll
«un vscollstes/lHtca Hghös tnruauat/ st

se

sc

nu» psyln,ät

se

se

lahias / Hnn<f

«vahul

Des/ anna anwas loppu/ anna ilo lackäF

Pyhän lsolmmalsudhcn
Pyhä Colnnnatsuns/yri totinen
)umala/ armahhch meldhän päällem/
cälcklualdlas ijancaicklnen ia VäsittaF
/ iolla ei ole alcu ell loppu/
tnatöl»
<H»ga päällä me vfcom / longa m? mss
nikamme shdcficHlmmalsudhco j ia colmexi
/ sinua ainoata me rucoilema / siF
nua me cunnloltam / kHräm ia ylistäm sinu»V
suure» rackaudes ia hyuain eekois edhesiH/ etß

täs meitä olet wapacranut ia antanut erheK
Hren/ willityren iaepävscon PimeydhesiH/l<
si«ä sinun armostas meitä osalisen tehnyt.
Me rucosiema sinua sydhämestäm/wahnisia
i< ktjnitH meitä sqhen
sinun Jumalia
armoho»/ että me caicfift asioisa täydheF
ltsestä meltäm sinun päälles woeaisim/ ia sii
nua sel?ä mystä että »asioinkäimises a,n<,
tijtäisim/ cunnlolMisim ia racasiaisin, / Ai

sen

saman

ös

v HLr,

O HERracaickiualdiaK Jumala/ »M
ga me colmen luonostalls/ nmt a yhdexl olei
Mlftjanscunnioitam/tunnusiam ia rucoilemj
O Hndymäcoin Isä / ia poica Ijästä jM
ia p?ha Hengi/ ioca Isästä ia poiasta
-

quirenFtn molemisa dezsä
iacamatoln
ls)
eaickiualdias Jumala/ ioca
»oh/ la sijccä quin »ne om«n
tetuxi tulin»/olet Hmelisesia sinun taupmdhes
cauta iällcns meitä tiellä iolMtanut. Anna
armos/ että »ne sincaltaistein
sinun

elät / <l>

sinä

eekois edhestä
suurcein
ia sinä
mestam kijttäisim ia cknnioitalsim /nautigi<i
«Hta sinun auus cauta cohtulisesia
kolminaisuus / sinun
sim. O sinä
minä
hos
huudhan/ sinua minä rucoilen/
na minuhnn vjco / rac?aus ia toiuo» Ann<>
meidyän si«un armos caura vscofa wahuanä
että me sen cauta sinun armos auM
sijhen rzancaicklstn auwucen rulla taidalsims
me/ ia siellä nähdä sinun kirkauetas/ rucoeM
sinun csrZeuttas / ia mmdhen vluosualitwll
jano: Cunma olcon Isan/

ioca meitä luonut oiet/cunnia olcon pohan/
iocs uMa lunasiilnue olet / cunma olcon p^

hän

hZn s.enFen/t'oca meitä pchitHlyeolct Cu»F
„za olkon sin pchän ia iacamattHman c<>lml>
nalsuyhen/ tonFa wallal ei ole ycten loppu.
Smun olcon kijros ii, cunnia / >!Ms /
yancaicfisehen/ Amcn.
nm ia

wo»>

MZ

O
ctzlmiiiaisilus/
mala / taiualinen Isä / meihhän lunasialan
lEjurm Chnsiuxenlsä/ sinHioca loidt)/ m
wlelä n?t ylospidhät cgicll cappalet sinun
polcasDsuren Chriffuxm ia pMn HenFew
cansa/ minä kqtan sinua/ettässinns meille
moltidh / ia lähetid sinnnpoicasmailman/

ionZas afttityhd«xi vfsiipi meidhän
jtä»n. OletmZsandanucmellle sinun tLuan/
Fcllumw ftppts/ ionFacaue» sinä olet mettä
cudzunut sinun seuracundas/ i« meidhansm-'
d:m andepiannadl) f oead mös meitä

hos sinun poicas tähden / cuuled ia auradh

M3itä/ iaannadhmosmelllesänas /ia vscon
csuta

l ioca meitä opetta
sen pyhän Hengenkqttämän
ia

mndelnan/ rucoileman/
leman sinua/ ia elämän sinun pelgofas / rac/
taudhesäs ia,
cuuliaisudhes/ tekemän

mso sicä quln sinulle oliskeluoltnen/ ia minul/

le tlilts hMxi/

nhnettä me eämän elämä»»

peräsit wlisim Wen y<mcaKsische» elämän.
H «H
Minä

Minä efftä», mss si"«a VRR 2 lEft
C4nl3e / ettäs meidhan edistän, annsld st,
nuscuolemahan l<» otid sinun paällas luma,
lan w«yan meidhän srndim wastan / ia soui,
tlt meioä Isäs cansa / ia sijtcä

cuolemast meidyäl» wanhurstauohem rah,
den/astnid takasin/ sintähdeVerräs
doisie olla meidhän Cuuingam / hallita

tä ia ftattl, meitä auruaxi/ Ia wielä sqrtä s,
lerandanut meille Euangeliumin iaSacra,
mcncit / ioidhen cauta me oleenme ru!!et si»wn
tundos / »a
ricorem andei t / lo»
me muutoin sinun ttgFs mruan,. G "äolcl:
mss meitä armollsesta raumut / hoilx>,iut >a

saamme

suoielut/ ia monesta

wahinZojta walletm ia
reh
dä/ jHhcn asti/ ettäs jaamv lnrlt',
liancalckiscn es i nahän / nmcmm ssnOtozetl»
l»t!:ut ole? / saisdhen tNmä
'?u,mn
siellä c>u:n minä olen / pltä
uellani

rahdot nz<ss sitä wiela n vek n armo
.-

s«>

sinua

pytiä Menisi ctra
y!osual?ai)ec,
nH 'N«cä
wahmskad/lH <u«md

meille

ta!Ä'?Hn ia

sanan
neuuna caickiza

ymmärdhyrcn )n»nalan
/ »a hMs

ia Ctinsiilllen opin päällä

asi>lft/ballMbmes meitä
meii

nlndhä»» wirajam ia menHisam/ ia kä/»t<

nHdh mctdyän
la

eapHin)

vntchen eUmä»«

tlchdot mss meitä sanan ia

vfcon cauea saatta fthen yazlcaicklfen clHmai
wake«
hän. Semahdc»; sinua
ia
/
näeä wauhmssasia elättäcs
minäkään
Isä/ poica/ la
taHncaldalsten ia muidhen m«nm3crtalste?,
hsualnterois cdhcstä / iarucHllen/ eeräs wiclä
oltfiv mndhän /
sinnnjanas
s
meidbä»» seasan»
fidh
ia sIMnH / warieKsidh sinun Chnstlcundasj

sanas

wihaj
Pacanadh/Ilmttarj wletellät ia
Mlehrralaspainaiftdh.Anna mss/«
cHl«e
minalsune/ hyuä Estualda latHimellnen Hall
llturen men« / laina m«llc rauindo/
rauka/ rarpclinen ilma /ranFastoxct l«t-ca »ne
slcma/ «ta pHsscli
'sstldlm/
hcnä caickesi pahuyhcst / A»m:st ia eussajk
Melrä Kruotta ia paäsiä sinun snuren ar,
mys tiihdkn / ia Hmari

xes, HMEN.

Hily

Isän/

ia pyhän
PoMtt
Isän/
Hengen t?ghs caunic i^ucomec.

humala tMalmen Isä

arm^
sinua, meidhän päällam / O ca>,

ckiualyias chaneaicklnen

/

Jumala / fina

toca en»«n quin mallma luynn/ synnMdh

ia
NulleK idzecalcaisen poffan
hänen
ia
Hleesitta
sin
»oca sinusta ia poiastas
/ ca.»ckl
cappalee luonur. tt?e rucsilema
/me
ennnioltamme / ylistämme ia blstämme sinua
caickcsia n»eidhänsvdhämcsiä»n caicsein
»äin telkoista Isalisen rackaubcs edhesiä/
quin sin<l meillealna osota,!Ut olet/ Ia crlw/
maistsi sentahden / eoeäs ainoan rackan pott
cas meid>ä« H'HRran, lejuxen Chnsiuxl»
wapalMiari / lunasta
«nnoid meille
errä
iax» lawällmieriert i
hänen pldeis mettä
sinun oanlas vstäuerttekemän. Me rucoile/
ma sinua / O «lualinen Isa/ole meille wa>>
naisille syndisitle armolinm / «a
sinun eäsialas/ muttaryapadhaia aura meil

smua

sen

ta sinun pM« «wIA

Amen.

M cunniari/

se

cansa

4

O ?<3sucs>rii?elumal«tt poial / ar,
»Atdha sinuag meldhän päälläm/ O
>«
IHsu Cbriste/ caicftualdian »a elänänlu,
malan poica / hancalckise» )s3n kircaus ich
culia/ «a chancaickincn
fnnä I
pxhän
yhdettcalcalnen
ia
hangen
säe jan,a
muoroincn
mnnia/
laus lH Vll olemus on. tNe rucollem ta
täm sinua j Mle cunnioltam ia ylistän, sinus
tekoin
tmcktsta sydhamcstäm / sinun

l<lw?ltellftn rackaudhetzedhest/ »»nc/as mcllle
«lna osoeranuroler/ lacrmomaifesta

dcn/ eecäsrulittah<ln mailman / ia
luonon päälläs otidh / senpaalle erräs
meldl>an Pimiän sydhämem
si/
nm, walkeudellas / ia osoeaifidhmeille sinun
lumalsenapls ia cunnlalistn elämäs canta
tien siWenyancaicksin auruutehen/ longalis
nä pynas ia cuolemascanta meille ansainne
olee. tNerucolema sinua»/ eree mettä
sitä j 'fndlsita sallisi synnlsam cvchlla la cadl>o«
tetur» tulla / mucra amn ia wapadha mntH

sm

fi mn pM»»

nlmes

klzroxexi«» cunmaxl^

Jumala p?HH
«mcidlM päällä»/O
<d

cansa

la Polan
tstinm Jumala /ia hck
dyän c/»nsims rvoimas la cunmas
tmne,»/ «ocamFs heisiä

»naccomal muodhol

l>e»vhän eansanscaickk

/

ia

cappazctolee luonut

»a
Sinä io,ca Chrisiuxen casiw
päälle
mett,sen;„uodl)olla/ ia
tullsis kielis sinus osotldh/ ia mailmalle ilmo»
tio / ia wlela nyekm Chlistnpcn fanan cauta

vscolistcn hdhännhln sisälle wtet.

Me

csilema/ Itämme eunnioieamia
si/
nua caickesia
sinun
koisia rackaudesedhesiä/ quinsiilä meille Hs
soeeanutolet / Ia erinomaisesta sentähdenj
«ttä sinä Casien Sacramenns olet sinus mei/
dha», sydhämchim sisälle wuodhattanvd / l<l
armolifesta sinun lahms meillevluos iaadh/
/

caickl»taisermss

halut

/

alacorer ia

»Ht tanae mnsä waicurar. N7e rucolema ft
nua/poieaqa meistä pahude», ia
pimeys/ ia
meehZn sinun walkcudes / l«
että me nHn sinun auu»
sxi palana
eaura/Isan ia polzan oickein rundisim/Euanl
Velckmm opin Mmärdhä si»n / puccastaii»
eunnialtscsia eläisiln / ia Hancaickisen eläl
Man iälken akti ha lazsim. Smä ioca elad ia

sen

Hall

hallised ynnä Isa" i<» p«ian eansa tzancaic?l>
ftstanlzn hattcaicklschm/ Zmcn.

ia mcouxct Enge<
Wtozcetlittem
wtlriclurest.
E kytäm sinua
luma eamallnen sinun sanHmattoman
/että siuäpchärEnFe,
llsasttcanurclet meitä wartisigem an ia wa>
riclcman perkelcn pahHia iuonia «vasta»/ Ia

wcselema sinua / ettäs meidhän ft>dhämem
ia mulnn/ jnmn pyhällä s,eltlelläs nyn HM
että me sinun pelFHsas aina
lun
ftljunme/ m ctcn mc coi?an sinun mieldäs n>

engo nnrän sinua wastan tekisi / murta
raicklsa n,ciyhan russlsan, ia hädl)ä/äm Pis
st,» vscawre«l / että sinun SnFellH
w.:rtlolyeuar meitä la meidhän omiam/ nh»«
«ci niailtna eli perkele meitä vliyenHita / ezks
w,,l>mg«>itatalohais. Sillä etcä ninquin
«ln a-weri saaminen ia Hancaickinen eläm»
o" meille luuarcu lesuren Chrisiuxen canrai
nqn mahdais mos n»eid'yän wumin/ ia caictk
qmn me,lle on sinun pchan Engelittes caut«
waric!»ri m siloieluri tulla/ mcidhän HEfpa»»
<l>
lesuxe» Cyrisiuxen cavcaj Imen,

se

<l> stnä bwpias ia armolinm 'Jumad./
fin», olconkytss / cunmaia chsiöocaicssei-,

sinun hWält» tekois edhcstä / czum sinä
Valdias armolinen Jumala mmua sinun
Wä luondocappaltas wasian
la
eanut oleh / »a lyatenllN
edhest j ectä si»H
minulle yhden erinomaisen wartian ja warlelian sinun pyhän Engelis andanutolec / mk

sen

nualohdattaman / halurzeman ia caickesia
p «hudesta ia tussasia estämän ia warieleman.
tNinä tunnustan/ että mins wainamen ld;e<
/lani nhn heiho is woimatoin olen/ että
lcka minun puolelani silta tuhnttaolls/»M
en me shttaka»» yhrän perkclerä oickein wsiji
Mutta
ianä
en minä totisesta/ ereä minä pM" Engelie
auun/tmuan lawanclurcncaura j wom «i«
ckia Heluetin porteia ia perlkelen rvoimo
otcon sinulle!Mo«
«vastan seiso/ Scn
,a cunnia lzancaicklsesi nun sancaicklsctzcn/

AM<erl.

Calcklualdlas Hancaickinen ia laupias
Jumala meidhan HERran lEsuren Chri

siuxen Isa/ taiuan ia maan/EnZelitten/ I«i
himisten ia calcsein cappaleen luoia / mc W
täm sinua sMemelkäm / caickem sinun W

jHntcbstScdhefta/ qllin sinä caickille

sille / ia cullakm meille alFusia asti sittä quin
meilmaantulim/ osottanue olet/ia rvielänyt/
M/ paina pätualdä ojotadh. Mc ktjtäm si/
nua mos / (l> raöas talvalme» Isä sinun suu/
ren rackauveb edhest mntä wastam / ettäs
cdh ainoast ole andanur nieille sinun racasia
psicas Ilkjusiä Chrlstusia Vvällmiehexi/wa/
parraiari ia lunastamxl / ia sinun pyhä Heni
Fes lohdutaiapl/ mueca olee mssasittanutW
nun pyhät Engellsmllle palucliaxi i<» wartts
<ixi / iotca meitä / meldhän ruumin ia siclunf
ineidhän pualijam/ lapsem iaperhem/cövom
iacartanHm/hyuydhemiatauaram/melvhän

seuracundam/ MrkomiaGchoulum/ m«>
dbän Isänmaam ia
/ Coco
synnistä
perkelen
/
ia pa«
mos Chrisiicunnan

ham Engelittein monista/ caickesta mos wa/
hingoista / tuskasta ia waarasia kätkemän
ia estämän pidäls, SlKalähin kiztäm me mos

sinua pyhä Isä/ eeoä sinä pyhäin sknFellttcs
auun iaholhomijen caucaolet yliyen mennen
wuon warielut meitä / nizn ettei perkele sinun
ia pyhä EuanFeliumin oppia ole saa/
nut meilt poifotta eli turmella / eikä meidhä»
IsänMamm ia cHtoam hälfittä / ia caickia

sanaas

c«klM

emkfia K» percttl tchlen tähdä / Mquin hz„

mielelons cahdoie. Monda m<ss muiea silnö<
wH«d»nl» hyuiä töitä «lee sinä sinun POäu,
«LnFtlltces caura meille osortanut / iHita emi
me sloKuKa eli aizarella eatdha / tolden mss
sij»
edhest me kHtan, / cunnisitam ia
.

nuaftancaicslscsta/Ia wcytlem Mlä nytkm
sinun rackanpoeasle,
sinua
lLngel»!»
sen ylimaisin
suren Chrljluxcn / iqcafinun
cansaspHHml/

tNlchaclm o,

esiahaldia / etzcH sinä wlel.t nMn yliyei
ruleu.:n n?uo i lacaickein m^ldhänellaicanani
<>man lupaus
snmil p?yäl>»
pcräjt
ca)oolsid
meitä armolisesia sudic!/
reo
la ia w anella/ «ei perkele/ rvanha
»ne taldalsi me>räl meidhan ruu>nlm ia sielun/
corom iarauarom / »4 mitäs msllle andanut
olee/ mllläran musro wal)ing«lta ia turmeli.
HBariile mös sinun pyhän lkngellcttis cauttj

se

sarnamlchem/ esiualvam/ wanhtW

bam/ puolisam/ lapsem ia sucncundam/cs/

co n,ös meiohän Isämaam/eaickesta
ia
iMn pahaeikni
d:sta/ruskasta
pirut
meicä pvvräuät sLätä. Sidh»
gelir
4>ERra Jumala perkele wäkeuille cahleillci
bändä sinun »Himallas/ eeee, hän ft
<s

«sem

nun

»un vstMes päällä

/ sbcaa/ husrucca/
lhta/tora/ murha
petona/ ia mmt<« hirmulisi.,

ta/ «alheiraia

eieä msseahu llmaaj wahi.lZHlisia
lwlla/ mlipaloia / wcvhenpalsumira s «Mä

stlivlä/

lvussia/ rau«a/m mulra
meitä warl
mäs sinm»
«arceleman/ «Hhdattaman /smral
mania halllyen:an meidhsn
ia ra?

lelamj meldyän asiHijamia tHsäm / meldhän»
«iamrisaln ia neuuoisam / meidhän nmeksl>
ia
cerl
>«in ia enjam/
/
Uss la salran ollesan, ett« perkele hänen pas»

ham HnFellttens

cansa taieaie meitä misakä»,

«»siasestä eliwahiNlHta tchdäila wlzmcistlF
da cofta hetk wlej että »neidhän pirä tääloä
crimän /«a sinä mezes cäsiä surklast elämälr

sinun pyhäz Engel
lis meidhän sielun wasta»» ottn / ia iohdarea
sirr<l taiuan waldacu«lVan Abrahamin Hell
man/ sinun tyghss sizhen hancalckisen elä,
Man/ cnj a me helyhän canfans/ ia caickcin vll
UHswalittuivel, pyhäin saisin, nähdä sinua cal
suosta ngn casuohon / ia sinua heldkän canl
Mä ia khttä chancaicklM niin

myuaeahooe/ nqn aunH

sans

Mschen/AMIeN.

pro

pro liHkitaculo.

Isä

meitä
caic?maldl«
qancaicfinen Jumala/ ia lähetä ech

Engtlis/ loca
suo,«
nasta sinun
hiilly»»
«vamlis
/
c«cftä nlz«
holhsls m
lls/
»ecca räsii huonesa «uar / ia maiaja asuuqrj
Sinun racknnpoHas/

erc.

Hckßra lanplas Jumala amiss
tämä maia/ ia caicsi widHlisen w
hänestä cauuas poisala/ ia sinun p?h«t
iLngelis meldhän cansam aina olcsn / isc«
me»tä räsä asuuaisia rauhasa katkekon/sinun

mss

meidhä,, päällem

tl mlcon/ Sinunrackan poljas/etc.

'KucHureecaikisia pyhistä.
laupias ia pM ö»<Lßra

suuren

luma<

j me kHtän, sinua! en
armon ia
n»Hne«n lahiainedhcstä jiotcassinun pyhille»

ia vluoswällwllles suuresta laupmdestas tacal
nue olet i tNe rucolema sinua nöyrästi/ «ttä«
meille samalmuoto sinun lumaludes armo»
ia lahjat iacalsisir / nr)n että mc cäia mailmast

HeWäN psconsa la elämänsä s«,rals,«nn»ej s>^
«M

mn paällKS Meltäm luotaisin» / m sinun sils

nasao cuoleman asti rvahuana pitsin»/ Mi»tz

hälM elämän perästä he»>
sairaans
ilon tainaha»»
w. «oaclmdan tulisimme/ Sinun rackan po»>
<>ö mctvhä" HlLßran Icsuxcn Chnsiuxe»,
euä nee tämän
ddin

c.,ir,</ An,en.
V
laupias Jumala / ioca
Mä >enFellassmunvscoltzesiapMs»ch»

wad:zsildtz>/ ercei hesinunpohastaslesnxe/
poislnopuneb / eiKH
EhclstuxcstH
/
kieldänet
murea
hända
sekä saamalla etrs

tchdlsinpella/ phnalla iarveren wuodhatttxel/
lshändä c<tic!'ls pmcois tunnustit/la iocaiyes
paicas llmoiut. Me rucoilcm sinna ettäs st»«
caUta meitä mös aui
siman
taistdh / että me hetsiä iälklmerkin o«a tai/
d.«simme/ nHn että me rvahnas vstofaf puch/
tasa opisa/ Hickeas tunnustoxee ia hyuäs kar/

simises wahua»

/

että MesHttä

nun lupauxes perästä ia rackan poicas ansi/
on tähden taidaisimme tulla srzhen rauhan ia
ia vluHswalitus ouat/
ilon/ cnsalsinun
>a heidän

si>n

cansans sinua shttäaina

ia entäisin,

caickesi svdhmäesiäm/A/

I

I«<s,

.

AcaMuäinen
Isä/ minun lumazatti'caW
«A Tainalinen
minun puoleni ia armadhss nnmm

p«lällenl/ o!2 mssnoplam:nBH
rä mitta tänäpätnän eanä
»clslccä wälrämän mikä paha on/ ia ttccmäi.j
n,'3i
i.» ocellnen stnnn silmäiö
r ucais olla/ Wna minulle yrl'toemel»/ oi l'ci»
n?ahu»
sinun «a )inun psicas lesurcn
Chllstuxen päälle /että minä tairaisin jen Mi»
rä/ rutä ia vjcsa /että hän ftn minulle am?er,
whjaudhex!/ wanhvrstaudhexi / pfhMe,
xi / m lunaDsxepi/, ia että hän on mlnunftj
uittaiani/ wäl»Mlehcni / ia edheswastatanl.
Aama Mtnullett armi>s / seurararenl hännt

vsco

Nn. Auta moseecä mlnä l)c><pHlua
sin lihaliiee aiaeoree / halue m Ki«t,->t/

täisin Minnani sinun evhesäs / i, sirärlstt l«
panedh/ kärsisin ia hMäxt orrmsiH ,' Ia ercä
lahimä/
wmä mZs calralsln racasta
/
isiäni/ ulnquln idzen ia tehdä hänelle
ninczuln Cprisius minulle echM omb» / ia ets

hämmä suuren carramlsen c«zns<t wälvalsln
nljrä/

wsstan
cansa

nqöH / iotea sinun miMs
Me. V
minun wapachtaiam ia lunastajani/
l I<«
w.ch»lsla minua
HenKes
heicHuYhesi/pcrkelc»»
m«n<i
ioi>
klusauree lHan
ia pahain inhimtsieN haucuwrest
tzohungln ftndinl<»nesen/ ntjn aura H<3Rr<«
minua nopiasi slssiDms/ älä salli/ euä mii
«H si.,na lielän<a
Anna mösari
w)s /
mwä sinun pGa nimes wqmeii
sillä hertclläniauxenchuuhhalsin / ia panisi»
'caiFsn miiun tumani ia töiuoni sinun eatlkei
wn phnasia cuolemas päälle/ ionZt? minä ai
ia sinun dnomloswMle/
scmn mnu»
minä
olen
lEju
O
HlNas/ sinun haldus minä
ia
annan minuni caickimlrH minulle «n / täi
napämä ia iocapäiuH/armadha minun paäli
läni/«unle minun rueonxeni jtee lninua antui
eästH siirkeasia alhosta taiua»»
«xi / ia
walyacundalM/ Amen.

saaca

Comen Icjnxen nimestä.

O racas ITsi,/ O lEsls
lAHnrssaslelu/
Manan

tHwu«a/<l> malklalefn armadha sinuss meii
dhän päälläm sinun fuuren laupmdheo tähF
de»»/ o sinärscfmn Herra)elu/nunä ttlc3ile„
/

I Y

sinu»

jnma stmm pOZwweres cauta / ionFasinä
nM yirsipuun päällä meidhän waiuiiste,,
sfuntstett edhestäm vlnoswuodhatid / erräs

sondini «nderi andaisidh» / ia calcken
wäarfvhcn minusi poijotaisidh» s>

„iMtt„

ioca minun l«d / la
cul-zlawetelläslunastldh/ älä anna mi»ua
/

ia cadhoteturitulla. O h?uä

älä minun pahudhem anna minua turnzcila.

hunnusta mikä sinun omas/ombl minula/ ia
ora pois minusta caicli ne/ iorca edh sinä olee
nl.mhun luonudk. O laupias liksu
madl>a nnnun päälläni / nincauuan cjuin ars
mon aica käsis on/
minua anna häpiän
ala tnlla/ sinun kouan oikean duomios edhes.
Ia waicfa minä sinun olkcudhes iälken / ia

minun

rakasten

sen yancaicflsen
lyckän

n«n qnitenFin

tähden olen

ansalnuf

minä minuni nsftHft
vftalurcn canft/saman sinun konan oikeudcs
cdhestä nyn sinun sanomattoman arnws ia
rurklst.vnattoman lgupiudcs ala / tomodcl,/
c«ä sinä
hyuä ja armolmen Isa
nun päälläni armaidzcdh. Glllä mitäs sizrä
että »ninä hucfun / ia mitä sinun sy>
tä
ljancalcklsen
on/ että minä

cadh?<»

cadhowxen Hcluetin tuleen.

ci
ne cusluct siima 3qeH / etkä yrikän io a
Uttw «n alas
Gentähden s
lEsu / armadku stnuas minnn wHiuaiscl,
stnd-sm päälläni / L> makia HERra lEs»
Mariasta / wapadl>':
nnnlm, E> laupias lEfu/ risilnnauliMl
dhäl» edhestamj Hle minulle
sille armolinen/ ia ota minua sinun vluoswai
lieudes ystämttes secay. V lEsil caickel«
nizdhcin wapattma f lorca päälläs luyrauar/
armstddafinnas minun päälläni/ ia anna:
minun sondini andexij <!> lesn Neidzen
rian poicaj anna minulle silwn armosias wH>
ia cai«Lumli
saus/rac?ausf
/ cc,
ia
waiuois
kärsimys
siswastHinkäinlisis
t.l nunä sinusa wichuan
/ sinua raca/
staisin / sinustakermaisin ia ilHiVzEn / sekH
täällä/ cttätaims liancaickisesia/ Hmm.
>

muzttamae Ru<
Smrauat
courtt muitten

Fnhimisten

edhesi.
Sssmamiejien eöhestä.

I

O Cal,

Calcklualdias yancaickmenW^

meidhän HERRan
Christuxen Is<l/sinä isca ivze meldtzän
Olet Välkenye elonncsten/ se on/ vjcollsien sä«r,
namiesien ia roimclifien opettaittcn edhcstä
finnasrucoleman?NHn »ne sizg rucolema si«e
Nlmpohiaeoindalaupiutras / e«äsinal.ch«
meille tolmelisia saarnamlebiH ia w<!!),
»oia opetaita / ia annaisid sljccä sinun pydat
iaterueKsetsanas heidhan syohälnchins la fu:<»
hins / NiZn että he ilmancaickia erhetysiä ia
petosta mahdaisie olkcln opecta/ linnnkäst/b

vscollsista vlu»sroinlittaj ia «saarnaea mlta
sinun sanas wasian olis/ Scnpäal'e «ta

sanas

ca me
caura neuuotueiia opreei
turi rulisim/ taidaisimmc fhccä rehvä mitä si<
n«llc olis otolinen/ iaid)e mcilleraspclinen.

Anna Hs3Rra sinun p?HHHeI»Fss,H
c!n> anm
Vnen wlijaudes/eceä sinun
meldhan siasl,m / cajuais ia hedelmä,,
eme. Ia cecä sinun pallnliao nmd»daijircaikelt
rohkiudhen cansa/ninquin pidälstin/saamata
iu!ifta,' että sinun p?l>l Lhristlllnen
<a
seuracundao caura paramaxi Ms/ ia pal/
neli» sinl« wahuas vscos/ja sinunrnnnosa>

sanas

sanan

sen

luiasil p>l"vlsid/lesulenCpristllpen melohän
Herran caura/ 2».men.
lksi^

SsiuallttN eöhesia.
Esiual/
sään^riaaseteanmolerf
da/i^ZFasidzemös
nlMn pahockcn rangasiureri ia bvuille eur/
uarl/ lonFa käsis mos seiso caickl laki/
us!a c.'!ckt maacunnae. Mlewcolemasmuaf
jinä armyllsisia cadzo.sid caickein
t.il f euningastein mpäämiesiem pnolem/
nmtta cttnomaisisia meldhän maamhaldiam/
ia Cuningam / ia hänen neuusn
onvaittens ia tästMstcns Oamalmuot»
mss caickin multcem lahksesta asctettum
jiualhal,»puolen/ ettH he lrnmailmallsttt mie«<
can / quin sinä hez'Ze andanu» olct/ mahdat
sidh oickein «nda ia pldhella / wahuista sl<»
maanalinen «voima ia

:

wäärvdden alaspolkca ia
nclrH
tchiäri cehda»
pivbä
li»
beitä v!lss sinun
sistlil»
nimcZ cunluaxl.
hudhän a »«H sinun
temellsitt säna«s wly.'t-a cll wai-wa/ mutra
caicksta ftdhänlestä sirä rac.isia / ia sijnH
lackamae wahuast p fs>ä. Anna heille
laupias HER R A wWus / Hickea ?m,
<a
rauhalmcn HMtuxc»
ckemca /ia

I iH

««««/

«eno/siupHälle/ettähe heidhän alnnaisians
toeudhcn iaoikeudhencansa / «inqmn sinulle
keluolinen olw/ halliea ia wanclla mahdalsie.

heitä

laupias HERra

heidhan cllai/

csnas sinun
eahdos iällken/ laeecä sk
Na olet se 'sllmälnen ia oickea duomari/ioncfa
mosdnomio ia laki on oma/ ia waldamichee
istullae sinun jHafts / nHn anna heille armoa
nHn hallita ia heidhän alimaisians
soa/ettäsinun nimes tulishudhäncssutanK
p?hi«yrt ia sunnioitelnxt

M, AM EN.

is

lianeaicklnen/laupiaKlumala/tailu,
lincn Isa/ ettzä sinä pyhän HenFen caura olet
täffenyt/ mä rucouxet ia kljeorer Cuninga/
sien ia caickein Efmalvain edhesiä
män pidais / tth« rucolen minä sinua mös
ia lupsuxes i»i!ken/
sinun pchän
minun HERRani ia CllninFani edhcsiä/
ionga sinä meillä yhdexi pääm:cherl «a
liyiapi armöllsest andatmeolet: Samalmusi
ro mss nhdhentksiualdalnedhcst/ iotea all>
malfes säädös eläuac/ ia ouae hänen Cumn,
ala
ia cuuliasu/
galisen
dhen canfa annewe. Anna heille caickille yn/
»ä/ racaeeawslmen Isä/ sinun armoe/ että

vscon

he

he vfc«llscsia eal«se»» ahkerudhe»
dhen wircansedhcsselsotaitaisie/ mjnettä
he nhrs tHilnellsia holhotsit ia waricllsic ia
nh>ä pahoia coctuliZesia raltFalMt ianuctell>
sir. Tlairum heidhän l>'dhämens rguhaan/
/ ia että he cai?
fonlndohott ia
lkis asiolK sinun Jumalisia cunniatas ia
dyän a!:maistens parasta edzisit ia edhes au/
tmsie, L.aiimmssmmullei»muille
cuuliamm ia

sian/ smMlle/ crra me caicklNalscnluwalu/
dhen ia cmmiaKsudhen cansi»/ heidhän allans
leuolllesta ia raudalistsia ela saisim / Juuren
Christurm
HERRAN caukai
3MEN.

rucom SaarnaIctMett
miesten ia Sstuallan edhest.
hancaickmen 3«^
ddotusia/ mutta paremin/ cttä he caicki
Kiltuari/ ia sinun tocudhes eundemisen tulisit.
Merucolema sinun Inmallsia KERRamtgs

lesnxm Ll)ristujre», sinunv sinocaisen po»,
cas
I

cas meidhHn
eaura ettäs sinun vv,'
anna.jidh
här armos
operallle ia ftarnamiehllle / cträ he sinun py,
pnceastiasilkiast saarnaisit la he,
här
dhelwälifesi operalsie. Gamalmuoro mos
«tas si<mn caickinaloian woimas caurarah/
i«eca jinun p>chä
dVisid calc?ia
rvlhauar / eli wäärän opcrurenta
lan cansä sitä waittHuat/wasianfciso/ ia
/ iaMrästnml tHwdhes mnj>
tä

sanas

demlsen saara. Lamamosarm«linenJumala sinun pshH Henges ia apns calMle nczlle/
iöeca oickcas ia lachsesEsinallan
uae / että he hallin iarauh>»listfta alimaisians

halllyisit/ pahantekiäc ranFalsisir/ia wiFatH/
mad tvarlellsit / sinun pyhän mmes wiyamle,
dol>
woitaisir/ lcsseri.,
rvottnalisilya
/
ia
isille
la
doisir/ nHrä
nlzlda
»a
Hlnjii
sanZareildi»
rchty/ heldhändäodlstansauralsid/ ia hei,
«Hän oickcisa aslHis.«!s lxita rvaricllsse. Kal>
«a mss meille allmaisi!!e sinun ar-nos / crcm
meidze duHmloxem ia caßhyruxeren, NHwH
siuun fäatM wasian stlssifi / murra
ia csctullsel pHlucluxel mcidhän

lllcm

caitt,
illem ctllckailet: oltssmj
/
nuctetomaja
Ades siuiast leuolijes i«
mas / sinun armos
oickean
ia sinua wca >3lce
cauea
yliyencaickcln HERrain
mala / la

vscon

syvyämcllä calckesa

la

puckwdy ja/ quin sinulle kelu«lmen

nella mahdMm/

olis/ pal<»
IlLftreu CHrisiuxen mei«

dt>än H><L Aram cauta/ Amen,

Huonen haldiaittm edheM
tamalmenlsä / minä ttcdhän st»
pvbäjlä klnaira f »a olen vstln cullu sinun pyF
Wa sltnoljiaH/ «cvh sinä au,oastans
ks,na Schsulun.siinlchlH? ia iksiualdOla/ la
päämiehiä / mun., mos tzuonen
p.rbm
ijnun

Hlerasttranur/

ia.
»6

pncaslesuren

mWä / quin husnen haUuurcn edhes
ftl!'>!> tahdot
CadzH arnwllftst sinun
ei / l«xa

pchäl„ silinälscanjalchdhen puslen/iocca sit<
tullee ouar j »a «le wze?rlarmoll>
nen pcchenhaldlaia Isä sinun
«Ma heille 'sinun
ia
:a
ma?» wircan

cansas

Kheidhänbalsstansmnchepidhl/Amia h«,
»lle loc«päu»äinen lelpä / se on / rusca ia nws
Mg/ wcchy iasuHia/ rauha ia

tatts tcx

astHis / ia calckia
miti he ealoifans eli muoUa
tNutta sitä wasianasteaia hlliye
cmckis

/

se c«to piru ia husnm perkele/ iHca talosi

w csick estä / hsnittä / turmella m ftcH°«a/

etti hän pah« «ctstts jais täMäjiatalVN
wäke hänen mielhHnsUMtaman smaxeroa/
hmlHpehs iz pahapens< SenpHälla ecra me

sinua

l«

Hengen

sinun racasta

pHicas / ynnä

cansa Uräisim Gnca>kischen/Ime^
ntzdhen edhestä/ qmn
eläuär.

calMualdiaZ
Jumala/ ioca

HERRA

ninquiy eai>
c?i mundttn hMät cappaler olee luonvd / ta
«stttaNUllllchlNtlsien hwäkl. Me khtam fl>
«u« s ercäs stn stman
eähän asti
oler / waicka
meidhHn

scasam

/

perkele c<«e?el ahklruhcl sitä «n tsctHNue
väistä m strkes / tM sin sijan calcllNazsen
lauden/ ilkeMen/ jalawuHM / huHrudet/
ia M. kNe
emlldzmldhet Mme

lncslenm s?„hs/ ettäs caicfillc Ntzlle / »'«KAS
sudzunur olet /

lmnaisit sinun

här armo» / että he sijnä säädös finnn p? 1
kastus ia
eahdos iälken Jumala

scsia/ cunnisliseMj pucrasia tasoneliasia
«en tsisins cansa claisit. Räännä heisiä pyi,
caiM patzar lHan za silmäin himot / ettei h«
nhdhcn cawa perkclcldH haucuteeuxi mltfit/
Knhn sinun ehhesasrletautcn lanFmsit/ ia
nm mieldss wastan iltakin tekisit» Anna
ws»armos / että he sekä sanoi!! että tölllä si»
nlm aina cunnlöltasidh / muille itchimifille
esimerkixi/ ia nffn sinun hpläM
saisit/ Ilesnxen Lyrisinxen mei>
chän HlEßrancaUta/Amen^

Vscosa erinäisien edhesiä.

ia «rmolincn Isä /me
H laupias Jumala
sinsarvahuasia
U

/

että

iacaickeDa

sinä armolisesia cadzoisit:

uickcin tchercn päälle/ iotcavscosis poislan,»
3met yuae / eli muutsin ioilckzn muoto opin
n a r.» ia VahmgOlista oppia /

d

lens osatta/ ia saadha

että he m<ch<»
olSean

ia

sio

»un

Wn ffaneaicksen ia

?än j ia fi«H stjnä

toeudes pii»

famas?nnä meidhänii»

cansa

/ haman lsp/
pun asil wahuana pylyä/Sinun rackan poi>
FEsuren CHrlsiuren meidhän HER,

RAMcauea/AMEN.

Heickovscoisten edhest rucous.
nnn caickeln ra«sal" H<kßßam i<»

slnuit lumallWH wHlMallas olet musertaa
nur 3«lrmen pään / perkelen walyacunnan
särsenve/ «a häne?»
ia hrico vsco>>
sinua/ eträs MM
sira lsliwmsiä / jen hirmuisen «5 caualan
kelen/ ia hänen täsimttens lulmaurea / wch«
ia walno wailan/ lHllla hän murä sinun pf«
h stä sanoista» pslspeliättä ia eritrH tahto/
warlellsidh ia autäisidh / nhu ec,
eä me sinun pchlsä sanyijas haman loppu»
asil/ peikämae wastHin caickia Heluenn pott
tcia yhdesn tc»t,sisa ia oickeasa HPlfä/ ChrD
llses vstosa mahdalsim wahuana / ia
Sinä ioca hallnzedh Iftnm
HenZm

cansa

/

chancaickischm/ Amen.

"h"

Nlucheliften ia wamalHlsiett
4»»

Jumala/
lfs/
lohdutss / surulisien »lo / »o
an tulla sinuncajuos
hcickou»
mjdhen rucoufet / iotca heidhän
muchelfäns/ wamHisälw/ iatustisans sinun
Ms huocauat m hnurwat / että he sa»nas
heidyän

«a

mahdazfie saadha sinulda aunnta helpon/ ia
lloita ia sinua
sitra sen edhestH sfVhämcstäns
poicas
j
rackan
tlzttä Hancalcklscsia Sinun
Icsuxen thrlMrencaura-/

Calckiualdtas Ist/yancalckinen
lnala me rucolema sinua / cttss mailma»
ia wäärist luuF
«alckisia
loist percaisidh/eaudhir poisHtaisic / «aliä«
/

pHlsalasidh / tornit

auaisid /

ia

fangmxet llmicäisid / exMcd pa!anta'sid i«

raadhollsit

«aisidj puriecnualsee

sa»rac iaparai

sataman rveisid /

ckmaisit tustat ia wah»Uot pois esiälsiddj
Gmun rackan poicas Icsuxen Chrisiuxcn
weidhän HERRAN caura/

Meidhäll

Meidhän ysiauiecem edhesta.

Jumala/ ioca rackauden lahiat/
AH?ErraHengen
armon cnuta/ sinun

vscoi

llftes svdyämiyln sisällrvlwdhattd/la tahdye

erca me csmen tsistam sydhämestäm
ftctlsim/ ia olistm lfäffenam vstauäc / Me ru,
colcma sinua/ taimea sinun pyhän Henges
caura
ckaurcn / yMuyeenla lsuindsn cmcfein inW
nnsten canfa/ ioeca sinun cuuss lälke.i luHi
dvuc Vuae / ja lHatengzn nydhen iotca meille
juouac/ ia
meidhän
rHyän saat yuatz pitänet / L.aina heille mss
H <Rra sielun / ia rumwn terueys/ rauha i«
onni hcidhän rsisäns ia aiZscuxisans/ samali
muHwanna sinun armHs heille / että he sinua
caickclla woimalla racasiaisir/ ia mikä sinulle
keluolinen o!is / mahdalsit
ddella ia hyuällä mielellä päättä / ia lähimäK
siäns mZs caicfista sydhamisiäns ninquln

eansam

»dzheitäns/ wielä nMn racasta / nstn «ta he
calcki ushmein raitaisit tulla
sinun
cansas/iosia caicfl rajaus / Oinu»
rackan poicas I«kluxen CHristnren W«>
HERRANcaura/
Woin«/

wainomlestenedhesiä.
yancaickinen lumala /IHF
A es<s«n'efinaldias
rackan
Chriß

sinun
PHicas lestxen
siuren mcldhän H<3Rram caura/ olee käste,
f e«H me mse mndhän wlhamlehiam r«F

h^uäj!««?»
c,sta,na!» pidhäis/ tekemän
j
melrä wchauat iarucoleman meldhänmaiF
»Klmestem edhcst / Nqn huudham«ne nve
»l», t'sghss / e«ä slnHrahdoisid armbllsesta
«d;<> caictem meidhän wihamiesiemtyghs/
«ma heille M oickea cawmn» i pahndhesi«
palaus / i« heille
edhest sydhämn»
tipu / l» laina heille
metdhän m eoc»
/
yri
lhristicunnan eansa
lumalara pelkän
i«
iarauhallnen
»alnen/
mieli. Sinunrackan poicaslEjvpen Chris

siuren meidhän HILRRAN cauez F

Caic?inaldi<ts Junmla/ «uhsnracastai
l</ loulnHN,a rackaudhen ylöspitäia / lain«
caiMle meidhänwchamiehtllem rauha ta t«D
tinen rackaus / että he wihans ia catendhen»
lnnra wastatt pHlshclrHlsir / meitä

stänsrakastaisit / ia
meidhän can,
l«'U pidäljl». Annawsseaicslheidhänsfn,
R

din.

tsresia-lä wolMältWi, meitä päästä / )<
ioe «he tahdot pahudhessans la3ata/ »a
rä vöaino-najia/ nhn st.iä »dze H<LRra heitä
ranFaUze/ cssia ia aseta / Sinutt
cas
Christuxen meldhäuHEßrai,

<««>>

eäl)dcn/HMiLN.

waimHin cdheD.
qancaicfmen Jumala/la lauj

palcr luonut olidh/ loidl) mos miehen ia
mon/hyuästlsmFnmsidyeirä m janolV Oli
kar hevl)eln,allset/la enändäkäc celtän/Sil)
loi»! panid sinä mos maimou päällä
rijlm ia waiuan sonnin täyden / että jhttii
on / pldäis hänen lapseni
quin hän
juurellaMl:rhella/kmulla ia wamalla
eämän/lsnga- qltttengm ristin ia kmmi/ sinä
rackan poicaslEjuxcn Chlisiuren meidM
HERRAA? risiil, ia wiatoman cuolenM
olee. tNe mcslema finl!<i
canm
laupias Ija>arm<?lt'neN HE^-raialumajaj
ectäs arlnadhalsld siemas caic?e,u
walnyln päällä / larchdolsiyhelvhätt
a"
hlMhechelMn/ pcg Hn slnu« käjlalas/mol><
.-

Malisista iHHMa/ctteihejcn saymn kkmn iH

wasslan

alla tull/lturmcluriiä >'lss!anllcturi/
anrettlxl/wllsatctutt «a päafie/

Micaumj A M E N.

Fangem edhesiä^
Jumala/ ioca jknltt
limallsjterä vluosmennä sold / silla mHs<ai>>
ckciw sinun paluelialtes/iotca fanZtuxes ouaH
ftced p^asiäd ,cl tormc «uad/ «rrä he mets»
dhäncansam sinua sinracunnafasrvielHkH?
räbden ihaß
tälftr / ia me heidhcn
siulsim / ia si«ä caickla nqtä sqd!)ä,nlstäM
wäldäisim / quin meitä fangiuren ia cornein
si»a«a mahdaisit/ Sinun rgcsan poicfts/etc»

Mackamlesten edhefia.

Jumala j iyca M wqsat mie/
lH HEKRA«aalda
ilman estetä Gwnn
/

poicas

lesuxenChrisil»m» meivhän HER,

«m
d«eaueaiohdarld/ta taas
ees cauea rauhan ia mueMen cansa conans

iällens ftatlH Anna

mss nMn calckllle

m«c>»Mtehille i« ««ellus wHellä / heldha,, tt,
illänsia rctklllH»«s/l'Hift
man pltH / rauha Keemeys/onm ia m?stä<
taymys/ niZnettH steHtinen aurinko/
la,
echtl la »lckea «valkeus httdhän
madhaisi/ laHlcsean tien hellleHsHralsl/
n,a!muHto sinun pyhä ikngelis saHcai', heir«

euseara

la estetä sinne/
llmin wahiNMaf
eunga he aicsnee ouat/ nqn e«a he siellä hei,
vhän asians hyuin vlllVStHlMltta taidalsir/ u

omains tyghsllon
sieeä
uHn mielen canfä iällens palara / Saman si/
nun racsan polcas
Chnsturen mei/
/
hhän
Hn»e»^
Cmckiualdlas chaneaicklnen Jumala/
ioca annoit sinun rackan poieas IFj«rex
L Irtsinren mudh<l«
asti / sämalmuotK mss Apost«>iir «a <n«nh«

muica pyhiä IhmlfiH räsH maiimaja lvil-lai
na / «uryna »a culreuaisi,a ol!a / «a yhvcstä
maacunnafia waclva nqn cHlfcn / ia czulreni
gin aueoid heitä rauhan <a terueydhen
«dhes
mavkoisans / ia vluos roimien
ta hcivhän asians siimn mzcles iätten / M«
rucolema sinua/ eetas »ielä nychin lHheeälsid

causa

ntzypentyghslHecs »»atce,s»/ waallgeliwe/

bbmpäalleosae/ pMt EnFeu'»f
dhä»l ryksnäns yodh ia päiuar olisit/ ia heitä
simm <mus cauca sielu»/runmm ia calune ptioF

lest wchalnltsten käsistä H caickisia muesi«
mstlsta ia wahingoisia warlellstt / l« sljheni
pc

ioyd.

he aitonet ouat ilman esice

l,e/ol?cn canja asians

vluoetoimitaisie/

iajim;ftneyhesiäkljtrH taidaisie i Saman

sinun racsan poicas lefuxe» Chrlsinxen mel>
dM HHRran eauea / 2lmm.

Miholisia wastan sodhanaican.
neidhän HLRran lEjuxen
ren Isä / raiuan is maan luoia sinun poicas
ia c>Vyä,t Hengen cqnsa / me tunnustan,/
owb, pako pahuttn / la olen syndiH
tä
tchuet / ei waiusllk tietämme i<» eaparurmasi/
mmea »n<ss ttctnn ia mlclel<lm/ Ol m m 5»
«ilee/col:akomaij«/ tHttclmactomaeia
mänHnät zinun lahias cdhesiä/ ia sentHhde»
ansantt sinnu »ihas ia rangasinres/
murea cadhum n>e Ntzea caicsesta ftdh<lm<F
fiä». SenrHhde» rueolem me sinua sange»
«eäs srwelistsi anderi «nnaisiy e«iN
,

masa

«eidhän stndim/ Sinunrackan pc>irao leju<>

xen Chusiuren tähden/Hallitzc mss meldh<jn

fydhämen,/ eceä me castedrs »a aina tallaisin,
elä sinun edhefas / otckas vscss/ rucc>u,«s/
nsyrydhes ia cuuliaijudhes., Ia että si»ä mci/
/ lHckcalcklnedhad ia
dhänlnmalam
kyllä
/
paicas olet
«Hedh siwren wamani
toscan/ hädhän ia ahdistoxen/ ianga alla »ne
nyt tullet olema/ iosia emme mK taldh»a
eäm Vluoskehittä ilman sinun auutas / U7rja
pakonem m« sinun tyghös/ quin meidhän
oler/ K» »syrästi mcolem-sinua
yltidhän wapataiam Christueen cauta/ ceräs
pyhä»nimcs cumnaV tähden nyt ia ama / ia
lharenFin tällä warallfel aiulla
»pariellsid meitä / mndhän seuracundaam/
«Lsiualdam/ wanlilnblam/ pnolizam/ lapse,'
»a pcr!?cm i eHtom ia calun / ia »mr<i melllc o»»!
ninqulN sinä muinen sinun cHnsas )!melm
A^lptinmaalla l« punalses meres scn iulma»
pyaraonm knsiM paäsiiv ia watieiid. Ia
meivhän wlhan»iestem woima ia
fa ia tyhlari ce?/ etel heh?ioyHn tactons mcicä

sen

armolisist/!

«vastan

maddalsi / ja meivhan
<?undam Hällittä/ nmyhan ealun ia tauaram
ymista / ia mcirä Gtelens lMn wmuata pA

nat«i

ftata/ stmcsln st?a «furlnatta. GamKmnsF
NicoKm / ettäs «,5o tästäkin cdbes armHjk
/ ia Christlustn
llscsia wanÄilid sinun
n»eldyän)sann»aasam
halllyisid
sid / lH pyyan

to

cansas

hcldhS, iibnmisins cläiflt

M P?sWt lesuxtl,
Chrlsiuren sinun rack<?n poicas oickeas
n«s la.runnustofes / alinomaisis pelgoy la
rucsures/ la «chuas vstos sinun päälläs/
sijtta kqtälsit ia cymMtaisit sinua
sista/ Sinä olet sanonut: Huudha nNnuH
auxes hädhäu aican / ia minä mhdon aueca
sinua / «Hu erta sinun pitä krjttämän m:'Wa.
NZmäe fananHnat wlfsiM todbet / jentäh-»

den rucolelNNle jnnm / «räs tahdalsid cuulla
»nechhän
autramcitä stiiä <?ina
että
täs.i hä häs ia rvaiuas / pcigoe! >a
vl)de,l l)?>wapMres/ ia >.nv.,Mä
uän lopun /
wakmät» soddan päälnlehcn
<

ja «pOltalay

sc»

ckan poicas

CHslsiure,, si.-.lin

meivKän^Rrglltähyen/

Sl!»uaclänHtä/ calcklualdlasta/
ickisia Innala/ meidyän

Peu

poicas
lnsla ia haZlirziata /
meidhän
HERram la sitä
sia Chrifiusia

ha HenZe / meauxemhuudhamme / arma,
dl)a sinuas meidhän päälläm sin saman ss<
»NN poicas lesuxen Chrisiuren tähden/ Zllla
««Klem ollct
paha,»
«Mjee / InmalaetHmae / me olen, nckonec st
nun mieles ia
sinun tassys/ m stn
sinun »ihas meitä wa,
>

RanFastupist/ iollla sinä ro«elma«omia lap,
ranzaised / quin ouae rurcocauvhir i.,
sora ia
Wuud ftlraudhee /

»appelus/ Ninqum mss
ombiajcrra,
nue ia cosnne meitä wasian yn ylpiä cansa/
«oea vjcalda hänen pallsudensa päällä/ kenen
»HHnaldaa ia wHHrMH wasian melddan
«Lsiualdam ombi waadhieeu sinun räst?»
ttlten «aneleman hänen alimaisians, Scn>
lähden O laupias Jumala meidhän racas
tsiualinen Istim/callista sinun coruas »a cnui
le/ aua sinun silmäs ianäe/ sillä ewä meidhän
«ihamlchem tactKnae meirä cadboem ia hä>
nieea / 2l'le ylsncadzd meitä/ Kita sinä »vai
paccanue oler sHte tzancaickiststa cuolemasia/

«mle mtidhän mcevxem / ta arwadha sinu««
«ett

mcidhsn pHHllam O I«!n»l<» cuule meitä/
ole meille armolinen / anna mcick
O
dhätt syndim anderi / wanele ta halllye mn>
dhä!» Esiualvam sinun pyhän nimes
fepl ia cunmapi/holho ia suoiele meitä ia meil
maacundan» / iota »channchet peräti
tacwuat. L.ät>tä
haulta ia alansa
tyF«5/ ioca tan»än
mss sen soc»wäensaadha
nan edhestä sonpl/ sinun pyhHlkngelis/ ioca
sekä heitä ia mcieä wariclisi caickesta waarsF
siaia wahinZosia/ täännHmeidhän murben
»lori/ jenpäällc/ ewä me eanhas ia
tsinen roisein cansa elä saissm/ ia nljn sinn«
paluella/ sHrrä ia cunnioita / ninkauuan qnin
meeläm.. O <5,ERra /iocacaickeshädhäs
taidhat/ cuule meltä arnlollsesia/Sinun
tac?an poieas meidyän H«LRram tähden/
-

Hairasien edhestä.
»scsi

«neidl?änrucouren»/ iaautacaickia sairaita/
synnins tähden sinun Fanginas ouat/
seipäälle / e»H cosca he saisit heidhän
ia sinnlda aueewfi wlisit/ mah,
dhetts
Hv
Vaisie

»««

O Jumala iocaolet Inhimgisen hei<
condden ainoa tuki ia wahuiftus / osöm c«l>
cklle stllrallle siuml «Mp woima/Mtä he sinuna
laupmyeshclpHNa aurceuxl tuUjlt/ ia nHn she>
<?ä icrucnä sinM pykäb sturacmmafas met>
dhän causam sinua kWisii/ ia MäG/ Sl/
nun racfan PM«V/ etc.

Rucouree moninaisten sielun

ruumin taruettm
eTchcsiä»
BMdem anderi saamistst.
Kanpias Jumaw in Onnoimm
lH

ne la muoto perkclen/matlman »a onnin
pudellam
/ i,l sinun/ jckä,
l» aiaeurellsni jMyia
jäh,meljen mielen vselt» ricfonut /
nunun päällä
ffyH sperlkele sentähden
m/ ia pMä mzyua cadhowren /
Moile
mlnya / o»uaeundom tunnusta ia sydhämM
tHdMa / että winä Hleh ollu couacoruatt

lihani tiaucuesren »altcn/

sm

»M/

nenflacangia sinua wafian/lHcamuw,
M olet!/ ionZH Mleldä el
oikeuden eteen wetä / nrzn minä
«Fljcn pchlan ia
ansain»»! olen.
EikF mss minun oma walkeniia VHlman/tie--'
quin mt»a oicn
ton taeaitonl/ anfiom ia
VUI,

w.uuatlakluue/quin minä
udhe«l?ärstny
wapaera
minua
/
caidha
siani olen
si<»
nun wlt)astas/duomiostas iarangasioxestasi
rvähinmängan sonnin edhesi / quin minH
olen rchny. Senrähden pakene»» minä sinne»
armos ia laupiudes
meldhän
sMdim evhesis cacko«
tähden/ iosa
ran pynan on kärsinye / ia whaecyman
«ns vloswuodyateanuei ecräs olisid nnnulle.
aemolium / caVZaceaisid miuult päälläni

sen

suuren

vlldsmlsitz psiO wäarMheni / t» sondini
auderz andalsiv/ nmqlnn sinä mös monen
synnisten cansa olee
hlze ,„ss mlml« pyhällä
/ ccrä
minä tästälähin
rupeisin carra«o
m«n / sinua ia minun lähimcistäni racao

flama«,

/

Innalisijka / clmmal:sej?a ia

mästä si«»n echdos lälke» elämän / lam..»,

si'Mz

sinun raclan

dhän H<LRram cauta / Amen.
Armadha HERra sinuasmndbcn
lämi/ia meldhän syndlm armoujesia andexi
anna/ ia waickameidhän/ qum
diä teen, / eulis mZs alan pHna »a
kärsiä/ nlin qnitenFin me närästi

>m ijancaicfistn
Zameansaiuet ftlema/ käännäisidaljaliZlri
paranftxen helpon / Glnun

ma/ ectäs

ranZasturefi/ia
rackan
Christuxen
HERramcauta/AMEN.

Jumalan armönedhestZ.

HERRA / armslmm Isä,
sinua s mcidhan «laiualsten
pHHllam sinun suuren grm»s tähden / ionFas
meille lesuxeeChrlfluxeeofHtld. Glllä ercä
mc mcidhän pahudhem tähden/en, eohdi ruk
la sinun erches/ eikä ole meisi millä n,e raiialV
sim meitämedhrsas puhdista / eugs mostie/
dhä / cunga mepaklNlsim »a kaMsin, mci,
läm / eteoh sini mettä lssdhäisi/ Ia ios me
pois lnHunme < nqn pahus meitä
sinusta
fian oeea. Sentähde» ei ole meille waiuaifille

muut» n«Ul,> / mults t«ä m«

eansa eulcm
nulda armoa iaystHuy-rä
lapste rucoeiem
see wiyanpoicas

anodhen
NHn me «vaiua»F
/

/

sinua/ Chrisiurel»

lilckan
pijnan »a cuoleman tähde"/
e»äs arm >n ia laupiudhen «klsid meidhän
cansam/ ialaupindhcn päälläm armadaisid/
Sinäpä
lähde ia armon Isä oi
mse
sinun
llt/
armos/ ylilze käy eaicken malli
/ SentHhden armayha meivhän
päälläm/ O laupias Isä / lesuxen thrlsiui
ren racfan poicas caura/ Amen.

man

Ettäme

wahnana pysyin
vscosa
sim yfi rucous.

racas HERram lEsu Chnsie f
lH NMun
vjcolinei» wapaceaia «eräs mutlo
/

lmanur olet/eerä» eahdoisidcuulla armoltsei
sta meidhän rucouxcm / Nqn ruco»len minä
l?nua minun sydhämeni pohiasta/llsäia wahi
nlsta minun heico vsconi f älä minua anna e,
langeta /
me pyhän nimes ia
m»as tähden iongun wainon ia wa»uan ala
«lem/ Ia ios le wielä lihan heicoudesi eapac,
tuis / nff» cadzo quitenFin minun päälläni
armolijen silmäs
/ ninqnin sinä mos
csdxlct, peeann päällä/ isca sinun kielvän^e

cosca

cansa

d!l/

dli/ «a anna minulle yxi olkea cat«M is iasy/tt
«isiä palaus. 2l"lä s alli mwua cntettzäsi/
nustas / murea anna minun olla wckenäs(l>i<z
cansaperillsnä sinun «valdacunnasas /
oHlckein laupiain H 'L RRA I«Lsi,
sie / lähetä minulle yxl Ellgelirccn HmZi/ io>
ca minua opeeaisi ia neuuolj? minun sydl>ä«
m-sani/ ninczuin rapacm, sinun tunniali,
ältts/ puttan Neidzän tNarmncan?
ia / <sca mös sinun EngeKs cauea vseohsu
mss mi,
tvatzuisterttn ia tuMetNn /
/
Hengescaura
pvbän
«inqui»
/
nu'l2 armos
vloswa,
la
caickllle
mosopeeuslapsllles
fina

sen

sen

se

lltlMesinlainalsid /
ChrisitlllenvscHN cama sinun canjas nisn

iasii mahdaisin kljiutetuxl tulla / crcä minH
caicken pertelenwKlman/ mailman <unnia,»/
himon ia turhan menon / samalmuoeo mss
eaicken mailmaksen pilcan ia wastoinkävmi/
ia
m <»ndai,
sen poicheitäisin
mij>
iälkm
oman eahdos
sinun
/

M

nun cansitni tehdä ia minusa

cu«a/AMEN.

I^uc^

AucöuZ Mä mc rM: ia ivasiotnka^

mifen «Us tärftnäilsit ollsim.
/jH HERrö lEsi» CHriste/ isca sickm Oe,

tnssapses teid rohkiaxi ia wahuaxi mielet
kärsimän wamoa
MäymMH e»sä mrn<
/<a olet säljynne H
pidäis
,zc
nop?afi ia MD
iunanlleycilte /

sm

/

mmra nffdhen iälk«, SenräK,-

ia yancaicklfen tl«>n

yen mekin /

seurainan /

nl«mnalsicnicvMHtf?iH wa<>

sifttieälMlstcft ala blem / rncHlcm si?
ma j^dhamestäln/ettäs »nelllc
sid / ia pOän HeslFcs <ansa nmdhän
halluzljw /«reH me hMällä
wem
!H calcklNHlftrwaluat/ wmnHt »a

mai!mas aiwao
misir/ qmn sinätas<l
melvhän päällckm tulla / meitä kmsätaxes m
melbhän yWaxew/ kärsiä mahdaisim/ia
cki micä sinä meidhä»» canfäm tahdot täh/
da/ HlcHnwasioiK cli m?örä/ lMän«ttaf nhn

mä mc caicfM nälyhen murhein ia walllailt
perästä sinun Apus cauea / raivaisin, tulla fiF
nm Whos / Hancalcklsett <lon vai-

van wttldacm,daha„ f
A>ncn.

Huco->

Aunus tollo me nsiln alla meitäm
Jumalan haldnn annamme.

jAMailman wapactaia
ylsnannerru j fndi,
Chnste / minä
nen lnondocappale/ anna»» idzeni
ia aina
sinun lanpian wawlure» ia suoieluxes ala
lnn ia ruumin puolesta/ ia sinunkäsirHmättA
män laupiudes tähden rueolen minä sinua/
ettäs minua aueaisid / ia tetisio minua
pari/ sillä että sinämlnun ia caicken mallman
callin werescaura lunastanut olct. O minun
Jumalani/ sinua minärucolen nöyräsi /cuu/
le minua armolisest / ia aura min»a caickejia
minun muchestani/hädhäsiänilaruscasiam/
sinun pyhHn nimes kucoxexi ia cunniaxi/

HLRra eaickiualdias Jumala/ sinä is/

ca kfllä tiedhät/quinFa meidhän ttäkfualset
ia »äkemHwsmät «vihamiehet alan waZus/
uae/ ia aiaeeleuar quinga heidhön pidhäw me/
»llewahingota tekemän/ sinä mss kM tie/
dhät/ quinFa heico ombi meidhän liham/ion/
yas idze luonut olet. Senrähden annam me
meidhäm cokonans sinun haldus ia t>uomas/

sinun murhe,/Meluat»/

ia loh^

tzut»l<»

buwrcs ata/pidhä meitä HERra sinuttätt
sijpcin alla / eten me hancalcksisia cuoß
>cmaja nuckuisi / ia cadhotuxen tulisim / wai
meidhän sydhälnem silmät / sin taiualii
/
on/ sinun lus
aurinZon paisten
ia
himohon ilollsen haluhun»
mliscn
rauina / ia tee
Dherätäs pidhä mciräaina
rvalpaxi/
nopsaxi/
Mchin eslhin meitä
Fclläri ia wHsaxi / «iy,» etten n»e nntän tctili
i!i ecehci!? omisi/ qnin taidais olla sinun Mieli
d«s rvastan/ ia tulisi meidhän idzcm ia ristii
»clleim wchinZoxi/wahUista mosmeldhän,
sfdhämem pMlla HenFelläs / cten me 9HZ
/ rvaiuan ia wasiomMimisen
dengän
!«hoen sinusta pHlsluopnisi/ ia sinua n?asia«i
»«plsisi/ mutta caicfi
oetmsim / ia sii
mystä
ercäwastoinkelMisen edhesiH
mstkH
Wlsim ia ylisiaisim / Sille sinä
laupias ia armoia
Amen°

m?s

sm

sanas

cansa se

surun

Casiefia.

lh Minun Jumalani ia HERRani / minH

sinua/armadha minntt päälläni/
quin sii
>«muista sinun
lHttos päälle/
»i teivh minun cansani Lasien Sacramen,
K

«viha»

«vihan lapsi / armohss is sinun lapsexes / ia
sanoid minun tWhom: isttä ios minä vston
ia tulen casieturl / nHn mmm pitH tuleman
aucuaxi. Että sinä olec tällä muoto lu,
»asti sitonut sinus minun cansani / ia lunannc
olla minun Isäni/ia pttä minua poicas edhe,
siä / Aentähden panen minä mos caicfesminun toiuom / euruan ia vlcaluxem sinun
paälläs ia en ikänäns sinusta pois luon».
Ia vscon mos sen wahuast/eteä nijn toeiscst
quin minä olen casiettu Isän / poHan ia
hän Hengen nimchen / nqn tahdot sinä mo
sinun lupauxes ia lhtos iälken wtistsi olla mi

nun autaiam/ warielian / lohdueaiam ia wapactaiani/ ia autta minua
ni/ ia tästälähin mos wariella minua calckesta
pahudhesi ia wahingosi/ nlfn ettei
netti / cuolema eli perkele taidhais minua
mahinFoica/ Silleeteä minä olen wannonn minuni sinun alas/ ia sinä olet oeeannr mk
nua sinun palueluxes / ia shhen Casien
«ramenn on minulle wahua merki. Sentähden tahdon minä mos olla rohkia caiFt>

sa tustisa ia

leman hadhäs käändä sydhämeni sinun
ghss / ia lvahuast vscoa/ etehh sinä ikänäns
MINUt,

zm'»tua poishM / mutta annad minullen
ia elämän tainan»
/ Sinun rackan psicas IE?
LHnsiuxen piznan cuoleman t«B

autuudhen
hancalckiscn
waldacunnas

suxen

Hden/AMEN.

kauhan edhestä.

M Caickmaldias Isä / hancaickinenluma))
la/ cunnian Lumngas/ m HERra yltyentawan ia maan / ioca sinun Hengcs cauea
cki halliyed/ia sinunedhescal3HMisellascai<l

cki asemd

,6

toimimd.

Sinä olet

rau?
rauhan Jumala/ iolda caicki
«a
Merncolema
sinua
JEF
ha sotilndo tule/
ftxen CHrisiuxen meidhän H ERR 2IM
<auca / cttäs andexi annaisid meidhän
dim ja pahatekHm / ia stjrtä armollsesia lai?
/ wahuan
natsid meille
non ia seisottaisin rauhan / että me sinua pel,
FHg ia waplfioxes paluella mahdaisim / ia a?
lari rHeeä ia cunniHitta sinun
nimees/
lEjuxen CHristuren meichän HERRanI

«»ma/A Mlk N.
O H ERRA Jumala / iolda hyuae
«natoxet/ pchäe himot:/ oickeae neuuoe iai»
'»rffae
vluosmlenat / anna sinun
L

H

p»l»eF

paluellallley ia lapsilles si rauha/ ioea ei
ma heille andataidha / nizn cctä meidhän

dhämem olisit aina sinun pyhän kastus

ala

anneme / ia wihamiesien pelco nljn pois Hte«,
tupi tulisi/ että mewhan aicam mahdaisi
nun rvarieluxes alla tauhalillen ia lcuolinen
olla / IcfuxenChrisiuxen sinun rackan pyicas
meidhän HERran eauta/ A M EVI.
Wartele meitä
caickiUaldias
Jumala ialaupias Ija/ caikefia sielun ia mu,

min «varasta/ sinun ainocaiftn poias catke>
ran pynan ia cuolemanrabden / Anna mos
armHltfesia meille cerueys / fouindo ia rauha/
että sinun feuracundas pclkäinät sinua
lisi wapaudhcs ia rauhas cssta caickinaiset
»astolnkaymistt / rljdhat ia eripuralsudhet
/ Sinun racfan poicas
tulisit

xen Chrisiuxen mewhatt HERrsn cauta <

ZHcapäiuäisen leiuän edhesia.
sinun rackan

CHrisiuxen cauta / olet
sanddhen: Edzlkätensisi
Jumalan waldacunnan ia sin
lälken/ ntjn ruumili/et «rpet pitätei^
dhän

meitä opceanue/

sen

dhän tvttsnä tanFeman/ia olet «ffn cauea
li» elon / ios mc muu/
luuanur
toin
olla sinun seuracunnasas/
l» sinun fanas / ia sinun cauras «vanhurstalt
tulla. B>amalnluotoolemm«mss Pyhästä
raamatusta cuullet/ että inhimisen murhe la
ahkerus on idzestäns turha/ mutta HERran
caicki lickar» teke / Ia nm,
quin emme ole luonut ia tehnyt meittam idze/
«ngs mos
pidhemäri tai/
dha meitam tehdä/ quin me olem: Ntjn mos
emme caidha meitäm ldze ruokia ia waatee/
ta / ios edh sinä mcieä auea. Ia sentähden
tahdot mss / että me iocapaiuäisen leiuän
edhest iocapälua sinua rucolisim ia auxemo
huudhaisim. riijn tulen n?t minä lpaiuainen
keriäia/ nälkäinen ia earnidzia lapsi/ sinun ts«
Fss hMa Isa iarucsNen sangen nöyräsi f«,
tas minusta mnrhen i» luun pidäisid/ta sinun
armolijen l?ätcs minulle oienaisid / ia eceheni

sen

nu>
auaisid/ ia nhn sinun
nua
Anna minulle ranindoni ia
werhom / Anna meille ioeca paällas vscom/
meiddln lHcapäluä:ueylelpam/i.il cacflami/
tä me casll clämäe c«ruidzcm. S»l!ä HER>

wrella/pahoilla monilla/ i« wäsräl
la mcitäm elättä / mutta om«n odzsm hiellä
ia kättem töillä/ sinun Mstys iälken/cunman
ia wacudhen cansa weidhän lcipHm ftZÄhä/
ia p??rä mitä »ne earuidzemö Seneähden
Kuta meitä racaslsä/ tee onnelisepi meidhän
lysm/ ta anna sinun armos
nauxes alaei tulla meidhän päalläm /

CHrisiuxen sinun rackan poicas
suren
bhän HILR RA M m wchem

mez«»
tähden l
/

"Hedhelmän edhesiä maan päällä.
Jumala miuallnenlsä
sinun hancaickijen Jumalisin sanss
eauta caickl cappalet
olet
/

hMäsiii
siZnav
««as saman sen sanas meidhän HERRam
lEstren CHrisiupen eahdoisid meille
i«a/ ia sen meidhän sydhämihin istutta/ e«H
me hänen cautans sinun armosias osalissxi
enlifim / ia sinulda saisim mieH me sielun ia
ruumin puolesi tarnidzisim. Samalmuoto
mss rucolem sinua/ ettäs hänen caueans
ia Hospidhäd /

luonut

/

sinua me rueolema/

doisid
meitä / meidhän
maam/ wainiom ia calawerem / andadhen

Mä

sekä wilia merestä / maasta ia manderesia
musan casuon cansa/ että mss elon »a
naiset- hedhelmät pellssta/ nhtuifia ia muista
paicoista/ iolsia me rvzlia ia taruee pyydhäme.
Ia lama armslifesta/ että mescncaldaisctsi<«
nun lahias:s andos cohtulisesta / oickein ia
man sinun mieles
ttautidzlsim/ idze

meidhän
iähimäisem tarpexi/ ia si,
nun pyhän nimes cunnmxi / Sinun rackan

poicas

lEsuxen CHristuxen mejdhän HEr«-

ramcama/ A ME N.

Hyuan earpelisen ilman edhesiä,
iH HERRA caic?maldiasJumala/ racas
sielun ia ruumin / elämän ia Hengen / ia tai<>
dhad jen mos meildä pHisotta / cosca sinun
pchätactosnlznkaste/ Sinäioca m<ss olee
tehnyt caicki Inhimijen sikiät yhdestä muk
lan csclarosi / ia souitid heitä asuman
bäri maan
sineähden mss asetid heidhän ecchens ftkä

atan että paican / qmnga cauuan ia leuiäldä
cuckin paicasans pidäis elämän /
älle / että ldzecukin cohdastans ia paican
sia„s sinua pldäis edzimän ia loxtämäNf

ia «Hn sinun eundos tuleman. Nyt että me

sinun cautas eläme/ ia meicäm
nun cautas mss olemia pysym täällä / «inca,
»uan quin sinä cahdot. NHn me sqs nöyrä sti
sinuarucolema / ethäs armslisil silmille mcl,
dhän puolem cadzoisid / ia meille sinun luo,
dhuil lapsilles lainaisid caickinaiset Hengelljee
ia ruumllifet tarpet/ ia cullakmaigtta earpe,
linen ilma sinun miclcs iälken«la«ttä me n?e

taruid)isim yhtä cHhtulista ia soUeliasia (sai
dhcra/ eli / poura/ ) ntjn me mse rucoilemaf
ettäs sen meille armollsista annalM)lllä et/
eä sinä ypinäne taiuan lNkea ta auara/ aurm/
gon pimitta iawalgaisia taiohad/ scnpäälle/
ectH cosia n»e sinulda saisime meidhan

röhkii
ftn tHrpem/nHnmemahdalsimefitä'
Hengelisiä
ia
lcchio,
Hancalckisita
masi nffcä

Ha sinulya anoa i« saadha / Smun rackan
poicas lesuxen Christuxen meidhän HILRi

ram cauta/ A M E NVLRra Inmala taiualinen Ist / isca

luonostas olet hyuä ia armolinen ia olet
nue sinun poicas cautaaina muista meidhän

päälläm / ia
autta meira
naisis pnuttumises/earpes ia hädhäs. Me ru/
colema sinua/ älä cadZo meidhän syndim ia
pahal

pahiltekom paä!!H/ mutta meldhatt fuurm
rarpem/ia sinun sanomattoman laupiudhes
päällä / t<t anna meille
teruelmen ltk
annoknen sadhe eli poura / )
nsn ilma ell fää/quin meille waiualsille ia tari
mdZtlzille lapsilles eaidaisi tarpclineu la cocn,-'
linen olla/ errH menHn sinun armolistn auus
caueacaidaisim stadha meidhan iocapäiuäi,
leipäm/ ia nljn sinua
edhesiä Wrä ta
cunnioitta / Sinun rackan poicas

sen

sen

Chrisiuxen cauta / A M E N,
O <ZERra caickiualdizs Jumala/losi»
me elä»nme/ llicume ia pHsyuäijer olema/
na meilleilman raitihus/ taiuan / ter«
uelinen tuuli/ ia cohtulmen HM saa/ että me
quin oickeitt meidhän ftndim tähden cauuan
couille / sopimattomille ia wahinFolzsille il-

Sinun laupiudhes tundii
nijn
sim ia sinun armoscaura oickeal alballa
saten ia poudhan/ ia muudhtarpelisie ia ter«»
fat,ueliset ilmat sinun
sim/ ett» maa fittänijdhen caura lihoisi / iäcaickinailet tarpct meille casuacaisi ia
tuotaisi / Sinunrackan poicas leluxcn

moilla rvaiuatam
/

Christnxen meidhän Hikßßam
cama/AM«3N.

HyuänlHpm iaaumalisen cwn
edhestä täM mallmasta.
SM silloinen ia Krmolinen HERRA
lH lEju
CHnsie/ sinun Isäs cunnian walDeus/ mrvanhurstaudhen auringo ioca mi«<
nun wftilMlsen s; ndisin tähden olee Oden
cuolemahan sinus andanut / ia
mailman lunasioxen tähden rlstinhirsipuun
päällä Henges Isäs kasin annoid/ Laina
minulle sinun armos / että minä aina
l» / muistella ia tutklstella / ia minun
n,csäni pltätaidaisin / sinun catkeran ptjnas
ia conan cuolemas / nijn että minä sencal<>
daijen ameopcn cauca mahdaisin iocapämä
cuolla lllspua caickisia synneistä / lihan
himoisia is pahoista tauoista / Ia costa n»>
nun wlMeinm nican tule / ia minun tsäldä
pitH eriämän cträ mlna sillsm wahuasi tsl>
dmsin mittuni lustta sinun ia sinun armos
päälle / ia nizn sinun cansas paradisin ilon
m rienum sisällä M>'dhä. O H ERRA
CHrisie/ ole minun apuni ia tuman» minun
wHmeiseliä hetMläni/ chdhl minun auxeni/
cossa minun täsiä mailmasi pitä eriämän.
LVariele lnm»a caiclMa minun wit)amichil<»
dönl'/
/

«

/

däNt / wapadha minua cuoleman hädha-siä/ lohduea/wahuisia/ m tue nmma/(l) ea
ia aina/mureaminua sinun armos sekä
hengen laucuroxes olen.
lqarengin
O HiLßra lEsu Lhrisi? / anna minuZle
armo/ eeeä sinunrvqmeinen janasristin
päälle / olis mos minua wqnleinen sanani
easä mailmas/ eteä minä Mä muoco/qnin

coscan

se

sinäkin/ täsiämailmasi erisin/ia sanasin:
Isä sinunkäsis / huomas ia haldus annan
minä minun HenFem/SillH sinä

totinen Jumala/ olcr minun wapaetamlc
ia lunastanut/Ia costa minun kielen ei siitän puhua caidha / nHn cuule minun huo-«
cauxcn ia sydhämeni halu / <l> makia lesit
älä minulda näitä kiellä/sinun catkcra n
pHnas ia cuolemas tähden/ Amen.

N)ymeisest huomiosi.
HERra lEsu CHrisie Cuningasicn
ia -HERrain HErra/ ion-

ga käten Isäs on
duoma-caickein Inhimisten/ ia
rixi yltyen caiken mailman/sinä ioca sinun
peräsi eahdot tulla simresHErrau-»
dhes ia cunmas/caiken eaiualisen sorawäcn

aseeranur

sanas

cansa/

cansk / wtzmeisnä päiuginH / tekemän lopi
pua tämän matlman canja ia duomiye<
pahoista
man eläuirä ia cuolmea / ia
sydhsme,
Minä
rucolen
criceämän/
sinua
siäni jangcn / ettäs ennen täsä
llmas / cssca wielä armon aica on käsis/
caickl minun sondini andepi andalsid/ ia
stnun Isäs minun cansani souicaisid/ että nn>
nä mahdaisin walcä sin csuan huomion /
sanotan: tNen,»
FKv pöis te kirotut sqhen liancaickisen tulen.
Ia että minä caicscin vscolsten cansa asteen
rux» tulistll sinun oiLealle puolellus / iacuulls

sen
slllZlsin äänen ia duomion' pulkat eäni
nä m:nun Ifanz
/ omistacat
/
se
ioca reille on walnnstertu io
malllnan algusta.
R
O

HER

sinun «lmos ia wizatomudhcs /

A

/

aleta

minun fhm
dini ia sinun oicreudhcs rväZlll? / ia
nunna sinun Ijäs waldacundahan / ioca on

ionla

saara

oickea vluosluuattu Isänmaan, /
me sinun cuolemas cauta
net ia anfamee olem /

Mela npt muutamat
nlcc>erinymaiset
uxen tauat/ quin
In^
himlset idze tarpens edhesiä/ lahä?
mahtattat.
saamamicsten rucous.
d!)äsättS ruchclla

Jumala /

yancaickinen HEr^
/ että sinä is

caiualinen

sinun rackas potcas liksiis Chrlstus

cansa tahdot caickille
Muödhoila
sinun
sanas sinun
omax» cunniaxes ia sen Chnstjlisen
pldäls edheepandanmn
>»ä pMn HeNsscn
/

etda

/

/

uan autuUdhefl/
/ ia
pMt Sacra nentit mss oickci», pidals pls
uss iaetraman ia nautittaman/ Ia sittä
nun keluortoman ta mahdottoman sqhen
kean ia pMn rvircan/ sulasta armösias
sisia ia cuNnialijesta cutzunue ia asettanut
olet: NHnrucolen minä sinua / ettäs
minulle andaisid / ioöa minun suuni

availi /että miftä sinun

seuracunnasas

!

oickein opetäisin minun cansaänl/ ia hllvymi

-

seasanscunnialisesta eläisin/ ninchnn sinä ia
poicas

Imun raeas
embi /

lEsusCHrisius k.Ucn r
salli minua lanZeea hirmulisiyl!.

erl)e^

Märän opewren iahspmliscn
nimes
ioidhen cauta sinun
ia ftnas surmeluxi m esieryxi
tulisi /murra pidhä minua
HenZen
caura wahuana oickeas ia roeisis opis/ ia
elämäsä / että minä oickea maan
suola ia mailman walteus / ninquin Chri««
sius saarnaiatcudzu/ olla Mahdaisin: sen«>
päälle/että sinun
nimes aina
waldacundas
culisi/sinun
sinun eacros / sinulle cunniaxi
ia Vhtoxexi/ ioca elad ia Kallidzed yxi toti-'
ncn Jumala / saman sinun poicas ia
eläinän /

bän Henlen cansa chancaickisest

cmMschen/AMEN.

Sanan cuulialttm rucous.
HERra

ia taiualinenlsä/ ioca rahdoe/
errä sinun p?ha
ei rvaiuoin
caman/ mutta mäs cuultaman/ rvastano«'
recraman ia vsioeaman pidhäis/ ia mb
ken elämän ia rauat
rucolen minä sinualesuren Christuxen
hden/ ettäs pMn Hengen cauca meitä
taisid/eytH me sinun waldacundas ia wan^

sanas

saarnaa
sen

hurstauc^

caickia edzisim / st on/
hurstaunas
sinun sanas / sitä vscoisinl m sitt
iälten tekisim ia elckisim. Astra m esiä per-s
Me/ mailnia m meidhän liha»n/ etei he
cä sinun

sanas cuulosta pois eritäVsi. 2lua
sipd-meidhän coruam/ia meidhan

hamem lqcuta/ että me mieleläm heitä
llfun/ iytcasmä meille opetaiaxi
iaandanur olct/ Ia että me heirä seurain

sim / istca nicidhän sielun vliyen warciH<iyeman ia wircans edhesi luun sinun edhe-

säs tekemän pira / scnpäälle ctcä he ilon
ia
mielen cansa/ ilman walitosia:
ia huocausia sen redhä taitaijic. Anna
mos racas caiualinen Isä sinun
että me meidhän cuuliaisudhen sinun
hä sanas wasian madhaisim Hsocca mu-s
ille esimerkix / että he mos sinun sanas
cuuliset/ sinun alas heidhäns nndHisic/
nqn että sinä meilde caickilda tulisit kn>
tetyx / ia me sittä uancaicktftn elämän
risim, AMEN.

Derhenhaldiaitten rucous.
vaiualme,;lsä' sinä
OHErralumala
let

meidhän clämän/ sin» annyid meille

sicllM

sielun ia ruumin/eodhon ia careanon / eaM
mos «nieä meille on/ sen olet sinä anvanut/
nulva olem me nehh saanet/ Asera ia toimita/
O Jumala eaiuahasi ia meidyan
caickiasiat meidhän talosam f
rsjam laeaickis meidhHn tolstim/ sinun
hän mieles ia Jumalisenrahdos iälken / idz<:
sinulleskistorexiiacunniart / »a mone!
iatarpexi/ Sillä että sinun
mifel
gss me turuam meitäm / sinun päälläs n,os
luotan, mcieäm / edh sinä meitä plsnanna/
Sinun suoieluxes ala annan me meidham/
meidhan wanhenbam/ puolisam / lapsen, ia

perhem / cocom iacareanom / ia caicfi mitä

meille on. Wariele meitä sMNisi/ häpiäst/
tulipalosi/ fodhasia/ rhdhoisia / ruttotaudhk
sia / näliäfiä ia caictista muista pahoista,

Engeo
sinun
lähetä meidhän
ia
lls/ isca meitä iohdatais talutais oickeal
tiellä/ ia siurais meitä caickls paicois/ eten ms

mitän puhuisi/ tekisi eli aineeksi / ioca
nun pcha
wastan/ mutta
iälken aina elaisim / ia sinua lHtäisim ia
cunnioitaisim liancaicflsisia / Amen.
<l> HERra Jumala / tämä Minun saäi
tM'/ «lon edhes seisomns/ ia halliyemisin
«vtrcs

sen

-

Men lasien ia perhen j on minulle mtt
puolljamcansil/ oman wolmanperäfiH
sangen tMäs ia rajcas. Sillä on sinun
t?os ) sinä mos vrinäns sin madkansaatao/
että talon edbesseisomus on oimchnen.
nH wcoilen st nm / ettäs annZisid milwlle h?/
uä nemw/qmNW mina puolani cänsa
ni Olckcm eoyesstlfoa/ lapccheui haUtta
M / Halliye moo
dyyxell m
ia anna Mltzun talon
ia raulnon
uäsiisiuFnaus / etc<» minä minun leipäni i«
rauinoni mlttnn
cunF
lasien
mallstsia saadha m ihdalsin, GM ios edh
sinä rakena huonerra / Ntjn ne lzuln sitn
tekeuät / Joo edl)
rakmoauae/ turhan
pidhä/
sinä talosta murhetta
ntzn pechens
on
turya
wanhtmbltten murhe
ia
na m«ss anderl HERra minun
mrö?
nznj

se

cansa

mudhen /
puuttumiseni täla minun wirajanl/ la auta
cauta / erra minä tästä>
pMz,
paeamin Minnani
rä ia elä tmdalsim/

AM H N.

M

Vechen

Vechen Mncn rucsus.
Caickiualdias Jumala/ meidhan
zA ran

lesuren Chnsiuxettlsä/ertäs minun

ia asetanut minua sinun ntmes ia wircas eun,
nian / ia »ahdot / että minua pitä Isäxi cudi

zmaman / ia sen edhestä cunniowcttaman.

lTlqn rucolen minä sinua caickejia
fiäni/ ettäs minulle armon ia
nauxen annaisiv/ että minä lumalallftsi /
Lhrlsiillseji ia soueliasi taivaisin minun emän/
väni/ lapseni ia perhon hallita ia evhesseisoa.
Anna mos minulle shyen whsaus ia woima/
että minä taivaisin heitä cunnialiseffa ia

sen

/

Anna mss heille

sesi wasianottaman ia fcuraman / ia caickis
asisis clmliaiset oleman. Sillä että ninqui»
lapset / nHn mos heidhän onnens
/ että he cak
dhens heitä nisu
hpuari
ia
mlla:
Ne
öuat
keluoiisexi
daisie
c?i
Gemähvenauea
minua
tas<i
lahias.
minun asettanut oletf
Sinun rackan poica s lefuxen CHn>
«

siuxentähden/AMLN.

Nhdhen

Nydhenrucous ioeca aicouae htt>
anda.
dhäns
Jumala caickcin cappaltM
AHERRA
/ ia caicke,»
alcu / ioc«
nws vscolisien Inhlmisien aiaeoxct ia
tcedh. Sin<k
hvuäfl toimitat m onncllsexi
alghusia säätänet / i<r
ckt mss
tsdhor / että ne iscca eitaidhtf ilman lihan
hlmHc ia secanoxet tasa mailmas elä /
chäns sihen cunniallsifi andaisit/ ia

luvattomat Mevxet/ ia sinun
wihas nhdhcn tadhen «vieltäisie. SinH
«lct mos
kirias
tiäuäx tehnyt/
l«ä hMä ia souelias puolisa on sinun la/
hias ia sentädhen tadhot mss / e«ä sinul/
da sitä pitäis anottaman. Nft racas IF
sä minä mnnen ia wnnusian sinun edhesäs
nilnun lihan heicoMchcn / etten minä tai/
dha siliän ilman auiostesty elä/sillä min«s>
>uar monet lthallset himor ia haurmdhcn kl>
MHe / iotca minua kinsauat / monen päin
/ Ia en
temmauae ia rietauten
tenFan tadhoisi häpiän is lnuattoman
wxen cauta sinun mielcäs ricko ia sinun wi<»
päältam saata. Sentädhenrycolen minZ
My
sinua
t<» rietaudhet/

sen

sinua sangen nöyräsi / ettäs pyhän HcttFen
caura minua caickests »ieeaudhesta/ ia häpia«
lisistä menosta warichsit /minun aiaeoren ia
aighymrem onnellser tekisit / ia souitaPe minulle sinun «rmostasydhen hyuän/ toimella
/ raicauan «a sinua pelkäuätstn puollsan/
ionM canfa minä racfaudhesa /suosion / h?,
/ seLä mysrneccä
uä» mielen ia ilon
elä/trom eedhä
ia sinua paluella raimtsin. Sinä alFhusta
n,D
loid Adamin K Euan Adamin
Euan
waimHN
ascaroita cekemän/
hen tolcä/
ercä Ps nljn httoncn b 'Ultores ia raion
pirämlsas roinen töistans autalfie/Zodhuralft
ta wahulstaistrf nl;n ettei he tocapäi!»älsten

sen

cansa

rascasten e<sldhen tadhen suurmis / wHM6
andaisi. sNutca sencaiminen

uä laM ia souelias puollsa ei tule nicille tapa/
turmast/ elko meidhän oman wizsauvhemf

toimen, iaaiaeoxemperHst/

mucra pikemin
»ne caicfel woimal / junrclahkeruvhet/
ia pidkäl aiZhoturel edZim m stlson» parhan
puoltsan iälken/ nijn rodhin, n,e lsstä/ osatta
pahiman. Senrähden
ia saadha

cosca

ms» Abrahamin paluelia cosca hän HERi
rans psialle lafipuolljatedziVänla tuoman/
nHn

«Hn hän ensiss HERrald Jumalald apu ia
menestystä ansi / ia sai mö°s rucouxcns caura
olen
»nica hän pysi. Ia e«H minäkin
puo!«san
ia chzMs / nHn wcolen
nä <l> annolinenlfH / e«äs andasir minulle
onni sinun mieles iälken j ia
tasa asias
nhvhen iorca minua täsä menos pvrauat au,
ta/ ia iolidammä pu?l s«c
aiaroret/
ncuusr la edd>eo ottamiset parhain pain taan/
dälslt / ia sierä tasa asiashMän pään ia ilo»>
ftu lopun anoMcj nhn minä sinua edhesi
alan kräniä cunniotcan. Chrisiuxenrackan
pozcas ia ouctan nudzsn sikiän tadhen / ioca
nws
casia/ euule minun nicouren /ia älä anna
w«» sen rietait Hengen minua kiusat ia

sen

Mta/2IMEN.
Pdhen paricunmn l^ucous.

MRmounen Isä Inbinlisien lnoia ia
/ ioca cocta mallntan alghusia auio,
seonf wicheniawaimoncunnialisett
ia lnualiscn vceenwlemisen sääsit /ia sen sa-,
n»an sinun
ainscaisen poicasllk«
suren CHrisiupen csuta ioca klWtust neivF
W/ quin auiostestm ld)ens andanue oli ftn/
M H
d,ä/

Giä/ ia sittä Caxas Galllaas juuren ch.iicn
«auta/cuja «vesi «vastan luonto

tetti» amstestyn cunniax pyhitee. Slnä >nö3
pyhän paualin cauta opetit / en<s
ia pancunnan yctentulemus merAye sin
ren salaudhctt is ihmelijen yeteyxen qum on
wälllf
CHrisiuxen ia hänen
<ong« csnea he tuleuat ydheri He,fFel<si,ri
ruumixj ionga pää
ruumin iasinet. Ia
silliset
p. paualin cauba / olee
käjVenyt Man msrsiatans nijn racasia quin
(Hnsius rac«sta seuracundans/ >a morsiamen sitZ wasian olla ywäns wasian vscoll>
nöyrän ia notkian/ mnczuinmsg

sen saman

scn

sen

mss

seuraa

cunnan picä oleman Christusta wasian. Nizn
racas Isa armolinen HERra että minkki!»
nyt/ olen sinun taskys ia tadhos peräsi an>
dannt minnni

tähän

pyhän ia cunniaKjen

sHätyn/sencädhsn rucokn minä sinua caickes
sia sydhamsstän / ettäs tämän amolkejkyn
iohonZa minä puolifan cansa sinun
en olen minun nyt andanut/ hyuasilsiugnaisit
ia onnelisexi teKsie / ettäs meillä cadhella iori

caseadholt nyt ydhexilchaxirulla/ lainaisit
mos ydhen aiaeuxen/ ycrUaisän mielen ia cads
hon

lM sinua raastaman/ paluelemaniaomia
tslräm vluostsimitaman. Ia ninquin mc
olen, cuttnialistsi ycten jouitecut/ nizn lama
mss s eceä me alati toinen toisiam
stäm racasiaisim / kärsisin, / holhoisim
tejkcnam tiilten toiscns hcicoudhen plital>
sim. Gamalnluoto / että mos sinun
Mugnauxes iälken meille tulisit Mae la
lapsec / iotca alietun rackaudhen meidhan
wWlan kilnitäisic ia enämiu wahmsicksit.
Ia ios sinä
mc»s annos heitä sinun
nizn laina
/ ereH
sas ia pelghosas »«->«
he
tzän cansa enänlsic ia
sie wijjaudhes taidhos ia caickinalsis
Fheliles lahiois / ia nHn sinulle ta>ral>
sir olla otolisit/ ia Inhimisille keluoksi^

waimoin 'Kucsus^
ljaneaicfinen HERRA
sHCaickiualdias
Jumala tamalinen Isä minäknM»
/

minun sihen
auiostestM jAä-»
asttannt ia antanut olee / ia nyr armsliy
auiostcstyn hedhelmällahiotiNlut. Scn<

Nlla ettäs

rm

stst
tädhen rucAZcn minä sinua
M «H

siuxen

jsiurenraFan poHascaueacttis n?:n:ll'e
dnsirpyhän HenFen/lsca nunna tämä»» nNln
la waluan alla lodhutal-i la tvahmsiaisi/ aura
eujcafi «a yädyäsi sinun pMn
iälken. luramös että tämä
»na ioca mm m 'Hdhujan on madyaisis
Fis llnan tul'a iia elänänä syndi/ nhn että

hän sieeä roilen Krddan easien cauta sinun
lapsexesm Hancslcklsen clänlänpeeilisepsyni
dyis. Ia ios vjcllä minun pirä tämän

mania waiuan alla Hengen anvaman / nlni
quin mss pyhä waino Rachel laeobm
emänyä
puolesta cusi

se

li/ nizn eapactocon sinun tactos/annaqulrcn«i
Fin mlnutle yrl hyuä loppu ia aumas ero täi

siämailmast. Jos mssminun ruuminhtt
dhälmän ei pldhä eläuän pyhän Casten
man / nHn minä tadhon sen sinun salaisen
duomios ia pyhän armos ala anda / rucoel4
len että hän qultenltn sinun pyhän poicas
rverel HenFhellscl muodhol casteturt culis / ia
hänen pq»»ans ia cuolemans tädhen pyhän
hengen / syndeln andexijaamlsen ia taiuall>
set eauarac sinun waldacunnasas saisi Quii
tenFin armolinen <?>iLßra racas Isä auta
hldhas
Minua/ etten minä tM asiasa.

iayni

ia vnhotraia olis/ mutta että minä
abkerudben canja MltH tähän asian tarmtat«
>in hyvästi ta sinun cadhoe iälke», vluHs roii
mltaistn., Smätleyhär HlLßra/etten mi-s

ftä eutkem/ pacanoiren eli "juuttain isucHsta
yle/ iyrca sinlm pyhäcasies yloncadzouar ia

)>chl/
pilcauat/mutta olcn ydlMl
nujyxl sinun pyhän
iaCastenSacra<
m» mm cauta rulluk Gentädhen annan nn>
nH mos ldzcn / !a tämän mmntt
dpelmän sinun armKllsett käres ia huomas,
ala, ree sinä meistä sinun pyhän mielestälren/
»nurta quitenlln armon peräsi. Ia «tä sinä
Gallicat lasten tulla
HiEßra olet
ryghon/
alkäthe,leä
minun
ia
kieltäkö /sillä
sn taman waldacunda / SaF
ertä
walmuoro radhor sinä moo lasien ia imeuäz
isien fuusiakqtoxe», säadha/sentadhen
len minä caickest sydhämesi / että sittä qul«>
sinä olet täsiä cuormast minua päästänyt/
auraisit/ e«ä tämä ml »un sidiän madhais
muidhen Ct>risiillsi«n ia vscollsten
siey lasten cansa sinua tijttä ia cunniylta /ia
Mä »hancaickistsi stimn pelFhsfas «a
faspysy/ lNutta ylllzencaicfetnolcon sinun
«aceos/ auta minua tämän ristin alta / la eäs
M v
m«n>

sanas

>

sano«ue:

män waiuan päälle anna minulle?xi lloillelD
la lsvplcknen loppu/ Amen.

Nlatcamlesien rucous.
N)

nen,«, h<,nca«cklnen

Jumala Mtä Isan/
okt tie/ ro,
tuus/ elämä ia walkeus / sinä wc k mos
ncsen aicaniodhatit ia vluosueir ilman rnjcar

«H pchän Hengen canft sinä isca
la

wahinFHt Israelin lapset: / EgiptinmaHl,
synFiän ia

asumattoman coruen cauta

sihen vluos luuaenn mahan / ia osoeir heiliä
piluesetl pllarin/
«ickean tien päiuätla
»a
pilarin
tulisin
cauta sanFen ihmeli,
että
pelkämät
/
ia tlman echet>sst
he nHn
scsi
tvaella sait sinne czmn sinä heidhät olet käsfe-Gmä,yca mss ne Whfae miehet
dhan maalta luuran maalla Hierusälemln/
«a sieldä fitta Bethlehcmilt
rädhen cau,
ta iodl)atlt/ia sieldä caas »Zllens conansEn,
Fllis cauea ilman caickec wahinZot saatit.
Caickl mss muud sinun vluosualitut 'sfiHuäs/
ouar
vscon cansa sinun
»dzens euruaNet / edziän sinulda apu warie«
lusia ia muira tarpeita / olet heidhan menoin

iocca wahuan

tstsänb ia matcotsänsmomsia suuresi/
wainast/

waiuasi/ waarasi i<t wahingosia armollstsia
warielut ia snoielut. tNinä rncolen stxna

että sinä ta<?
«Arasi ia caickest
/
minun
täsä
matcafan io«Fa minä
dhoisie
olen ecen ottanut / olla minun iodhatra-»
ionia armslmen tien osottaia nqn euä nnnS,

onnen
m
päättä
tairaistn tamsn matcan
petta. Marlele mZs minua cmckista
tipistä/hacha teistä / wchollsen pelFhosi iacaickinaislsi MlNsi / nqn ettei minun
tuis l>Nlumotoin§n pahus eli wahingo fies
tun / ruumin caicka eauaran puolesta. 3Ni>
na tadhsn sinua senmuoroiscn auus ia hy<uanrekos edhcsiä calckstä ftdh>ämtstä ti)t<,
tä / ylistä ia cumitoica / ta minun lähimain
peräsi tietä. GitK
sen parasta tvsiman
phhän
minä rucoelen
ptjnas ia catkeran cus?

ilon / rauhan

cans»

ia

/

lemasrädhen/ A M lL N.
O HERRA lEsu EHrisse.ichl>

ia paras
»onFa waricluxes ei oli mieZn hä«o
ionya mos kätky ei ole cusim
lLngclis cauca
ha sinä ioea sinun
bral)an»n paluelian m nuore» fobian /

»nisien vscollnen rvartia

notcaia /
eä / paid;i

/

s«5 mss mmtein calc?elN lHtca Hdhamesi si<»
,mn päälläs heidhäns luottanee «lmc / ttcz»
ia onnellsixi teidl). Minä rucolen
imua etcä tänlä matca ia waeluK/.qnm mmä

ecen ottanut olet / sinus apus ta
naures cauta olis minull? onnelincn/ rauhalla
nen lateruelinen / että minä sielun ia ruun?in
puolst / teruen edhes tulisin sinne qiun minä
«lm / ia siellä sittäasiani hquln sinun
nneleHlälkeuvluHseoilNltatsiN/ ia ntzniäjlens
omani
can«<
ia

sanoman

palara madhaisin, Ia nhn sinun
täs khtta«sin eaickein nijdhen canjn iycca ,nii>
n.ltt edyest.W onae rucoeilct / Sinä ioca cläc
Hengen
Mi
Dsim
ncn humala tzancalckljejc nizn

cansa

hen^2lMl«N.
O Imnala Isä caickiualdias isca cal>
oler/edhitmoscuckia antaman. lacamos
«hdhen hurssastcn ia vscolisicn matcat olet
«chendanue ia ohcndannr sinnä päin quin
sinH »dze olet tactsnut / ia helyhän on ollu

rarpelmen. Me sinun royhät paluelias rucoleF
ma sinua / eccas rauhan Engelin lähetalsic

weidhän

<ul)u»F

tzuhmcha me, alconeh olemmaiiott / rauhan
onnen cansa ilman efict

terueydheu ia

sielun ruumin l«» calun puolesta iodhataieia
pirun jm wanhaN loh»itarmcn
sa«ttais.
eli ionssNtt muun wihamlchensalll meitä räsä
mmcasacaickimnallacofcan peliä ttä / estä
ia wahmlsra eedhä. Calck< mss muu
hus ia härä bcils ciircdta meidhä»»
mmra fuwn KfuäsiisiuZnauxes Meirä a«nt»
waricicHn/ suoiclkoni.: l>ochocon/ Ame«»,

PusiettmaMen wcons.

lEju MH
miellä nslH AERramuodyyl
räsa meilmas
uaisstt ruumm cansa elit f opetus lasies ruco,
iälke,,
/

ainoalla sanallas hirmuisen
uxen
lm pauhinan asetit/ia ackljkä pausunet aalloe
käänsit suurexl tyuenexi. Sinä ioca mss si»F

lan weohcn päällä mnqmn vHuas
res rvaellstt / la sillä tieräuZsi tadhoit redha
terä sinä olee HlLßra ia cucknFas ei waiuoin
/ nm«a mos tuukn ia
taman ia maan

wcdhen haltia. tNe walualfct qum n?c
lenhatrun rvedhen päällä olem mc,dhäm
danut/mcolem sinua nöyräsi/ ole nmlle räsä
pulleceimljes wakäue i>«ltia / ia kircas täcti/

ioca

i«ea meille ofyrais runFa mcidhän
ma pieäls / la qmnFa me caM esiee / tuscat
«a waarat wältä taitaisim / ettH «ne
sa / lypusa m caickes menoaan?
terueydhen cansi» edhes wltsin, ia nHn
uan saeaman osaisin, / Nhn me senedhcsi si>
nun laupmttas sekä iVzelläm / että nmidhen

cansa kizcämEtzancalckzesi
mzn lzancaMse/
N,
hm/ AM

O HERRA lEjucHriste/InM

misten roiuo / waiuaistm mwa ia
isien rohkius/ ionga walkeus paxun sumuw

ia plluein

läpldze leimacta / ioca mss nlnqum
mercin j ia
täcti paiMs

zldh aaldomkln wachcl »ijldä iorca sinua
tundeuae/ merucplcma sinua / dlemeidhän

eykonäm ia siasam sinun
«knZelit?
ccs cansa/ ia halllye meidhan lautan sinun
oicfealla öädhelläs ia anna hänen tulla la
ettei
p>sfH «lc?ean laldhän päälle /
wahlngot
tapactms
/
iile
sielun I
rullmin eli calun puslcst.
me huckui«
si aallow / «trei tuulispää ia miu il»na meit-T
Vpsrais/ elkZ meren
me«rä ylFgntellS/
mutta että me sinun au««s ia warieluxes c«u«
tg

tästä mereM l<l wedhen sMdhen paäl^

d 6 edhes tutifim ia pääsisim ltman wchittF
gsr ia helvhät / nijn hMan / souelian ia raui
halien sian/ ia siltä sinun e^ghss) qmn meii
rä «ler luuanur weeä ia Htta puoles / ioca
quttenM olet caickis paicftis / cs
hnnmen olio. O meidhän wapactaian/ ia
calckcln msohenki toiuo/ l»tca mallman äF
r« sä ia wercen mss kessellä ouat / cuule ia
da melrä isrcas werelläs lunastanut olcr.
Me o!cm
eäsä wedhen päälle/ »osa ei
ole nMn wahuuc. Sinä
riedhäe ia
naed meldhän menom / sinun wHimaline»
täecs ta ilmas meitä halliye / sinun hal/
lulas me
Hlemme / sinä saadh meistä ce<»
dt)ä mitä sinä tadhot. Sentädhen auta
ia wapadha meitH i saata m§s meitä edhes
sinne quin me alconetHlett» sinun pOän nii»
mes cädhen. Anna meidhän caicki »vaarat/ wahmlhHt/ hädhat ia tuscae »vältä/
nijn eeta me reruen laman ia caicken calun

cusa

cansa iloltsest ia rauhalisest wlisim
ia souslian sataman / ia siellä sittä
mjelen cansa IMH ia ylistä sinua «anomcklfesia/AMEN.

NPHen

Nydhen Aunus ie»ca tuulen käsis
weyheshädhäs ou 'r/ Isän polcan ia
HenFen t^gtzsizancaicfinen totinen lilma/
taiuan ia maan luola/ sinä ioca ntGs«</
iärnec/ioet/caicktnaisec moswedhcrla m rH
nhsä on / tehnyt olet Sl-»F wca piiucf
man maan äänsi ?lssnosiar/ SmH loca

liäisen tulen / lelmauxenia palikinap/ sam
muoro mos saree la cuuret matcansaamt.

S nä ioca tuulen ia punscat salaisesta palca,
sia vluoopäästär. Sinä oler wäkeuä taiuan
alla ia hallirzct piluisä. Sinun ääncs cunlu
>'liyen meren/ sinä mos pauhat w> ttcin päali
Sinun woimas vloreu iocstd;cn paiccn/
sinua caicki luondocappalet pelkäuae. Sinä
corcfeac paxut puudh
halcalser / sillä
maan
mLs
tärisemän saadh. Sinä ynnäns
pauhinan
meren
aserra/ il aallot alenda / c st

coruesa

cahe^,o>«määrälvpaisimac/ raldhtit
täs n>t
olee tc«nen pnhesie l'
l»a lupauresas/ wäteuä mss
ra na» nqrä lorea sinun
<l>lec mss
sinuas rucoclva /
mMn
päddä,
tflhpn
HlDdha

smun

s«o/

si?ts vll»«s auta/
sils / Mlttä tadhon sinun
kpttämän. Nyn

cuß
ia sinun pitä minua
minä
lupaus
lm
sencaltaiftn lodhulisen
xen päälle sinun tyghos/ aupenhuudha»
sinua m rueslen/ ettäs täsä hadhes ia tust
cas sinun Isälisen ia Jumalisen auus mi?
nulle ojoraisit. Ia jano tällä pauhaisi?
ual mcrel ia raiul cnulcl / että he hkidhäns
afttaisit/ ia ei kenenFan wahinFora teki«
sir. Aura minua Hlkß R A tästä hä?
dhästä/ etten
huckuisi / mutta ettH
minä sinun cunniaxes ia lähimäisen hy?

uaxi tulisi» rvapatetuxi ia
mnquin sinä mos muinen

id;e cad?

hexan wedhenpaisumisis rvapatit/ Sa?

malla muoto mss Israelin lapset annoit
ksydhä
mmain ialcain
puck
mss
meren.
»anelit
Sinä
naisen
Jona?
meren
ia «alas?
«alan wadzas/ ettei hän huckunut. Si?

cansa

ns armolisesta wärielic ms« meren HH?
chäs Paualin/i« hänen oanfänscaxs
saea P
ia cuusi sielu/
ettei he pois tullee. Sama »voima finul?
le wiellä nytkin ott / setä minua että mui?
la autchM. Sentädhe» HERRA
N
«sHt«
:

osotH sinun woimas / ia auea minua

hädhHst / ttqn minä sinua
srävhen tästä
,en edhest Lytän qancaickisesta. Jos mos
h/uH Ijä minun aican on io ioutunut/

«qnerrä minun picä nyt sinnn mieles
Vcn cltoleman ia ruumin puolest
»nan / nqn olcen sinun ractos. Sinun
balrus m huomas minä annan ruumin

sielun- Sinä iyca caicfis paicois HF
leej caidhat heillä hyuän rauhan ia lei
uon sian nnda / ia wy.meisttä päiuän
lens ydhisiä / tNueea mini rucolen sinua
taiualinen Ijal sinun rackan poicas
supen Christupen tädhen/ ole minulle ao
molinen/ anna minun hänen nimcns /ia
hänen phnans ia cuolemans tädhen ftni
din ta wäärydhen andcxi / ylösualgaise
minua pyhällä Hengelles / wahuisia mii
M

nuo oickean vscon / etten minä sinusta
ikättäns eläin cli cuollen pois luopuisi/
mutta luiasti kqni rippuisin / nijn ec>

wtzmein löytäisin sinun
paradisis raman
«as
waldacunnas/
Amen.
O racas

e«l minä

sie/

V

taeas

HERRA ?Esu Cbrt/
Jumalan poica/ caicken

mailman wapaccaia / sinä ioca Isäs
canjä olet yxi Hi3RRA yliyen eai<«
uan/ maan/ meren ia caickcin quin
Ninquin sinä mos sanonut HB
sä on
let / Minun «n annettu caicki woima:
yltyen taiuan ia maan. Nhn tulen
nH nyt tyghos / ninquin idze kästenyv
olet/ Modhen/ Tulcat caicki minun tyF
ghsn/ iotca työtä teette/ ia olet rascaß
rerut / minä radhon teitä tvirghotta?
Ia
sinun tckstys ia lupauxeV
puolesi auxenhuzzdhan sinua rucoellen'/
että si»m armolisista tadhoisit minu<t
nyt wariella / etten minä r<isä hidhäs
ia tuscas qnin
päällä m hättß
rariye
dans nyt
huckuis ia poistulis.
Sinun woimasas
on / ettäs taidhao
käfte ia kieltä wedhen ia tuulen tekemän,
mieä sinä tadhot Niin auea nyt n»>
«ua / ninquin sinä
autoit badhes
ilma
operustapsias /
iso
nousi/ nq n»
että hadh«ngin yliyen aallot lsyd / ia:

sa

sen saman

se

cosca

mss

he sinun tyghos huudhie

/

HERRA

«ura meitä/ mehuckum/ nisnsina euulie

heidhHn äänens / nousit ylös /

ia rangan

sanas

m meren / iotca cocea
iälken pauhamast lackaisir/ nijn ertä ä<<

iyic tuulen

ckild suuri
tuli. Samalla mu«<«
ro autoir sinä mos ia ohensit sinun täi
ees/ pecarille/ ecrei hätt käydhesäns wel
dhen päälle vpponue. Ge sama rvoima
ia armo on sinul wiellä nytkin / Sinun
aullsias ia armosias lEsu CHriste / en
minä epäile millan muoro. Senvädhen
auta minua / ioca nyn hartast sinua ru<>
coelen. Ia ios minun edhejpanrun ai«»
can on nyt tullut / ia minun picä räsF
wedhen hädhäs hengen andaman / nijn
tapactucon sinuntadhHs iälken / tNucra
rucoilen sinua/ anna minun pahateekoni
andexi ia <ilä salli minua synnistn cuol<ioea
la. laitta muwlle ft pyhä
ia lodhueaifi loppun
minua
cansir sinusit
asti / nqn että minä
ktzni ripuisin ninquin ydhes wahuas ia
turualiscs/ Sielun aneuris/ että minä/
nyt käys/
waicka quinga minun
loytä
ia
madhaisin
rauhalisen wahuan
taiuan waldacunF
sataman sinun
nas,

vscon

s

nas. Seneädhen annan minä lbzeni si-nun huomas iahalrus. Lee minun canjän nlnquin sinun pyhä tacros kaste/ m
jinulle tulis cunniax / minulle mos

uniselle hyuaxi ia auenudhexi/ Amen.

O pyhä Hengi / ioca caiualiscN Is
olee yxi caisAtt m hänen poicKns
ckiualdias toeinen ia laupias Jumala/
sinä ioca puhalsit Vvettein yltyen / cosi»
ca taiuas ia maa HiLRRA N
cauta tecein. Sinä mos wedhee meris
ia iäruis coosa pidhät / ianeyeten salaisyuyten iasianaserar/ ettei he
yliyen sinun cata peitä ia vpotta
vaiuas
dhos. Sinä näedh misä
ia hädhäs/ minä rvaiuainen syndinen
täsä »edhen päälle olen/ nqn etten minä
Millan muoeo omalla woimallan ia tai>
tHollan caidha minuani sitä vluos aura / engo tiedhä quinga minun pirä minuani lodhuttaman. Ia että nye Chrisius minun lunastaian on sinun ydhcxi lodhutaiari ia jydhämen rvoiceri nimitän
nyt / senrädhen tulen minä sinun tygdos
ia huudhan sinua auxentäsa hädhäs/ lodhuta minua ia sinun woites wuodhara
N G
nchmn

cansa

sanan

sen

saa

suures

minun sydhämeni /

nytt etten millä cpattst
langeisi RucHlen mos si<?ua/
«uca minua armHlisesta / ajeta m hiliye sii
cHtt

coscan

nun Jumaliset woimallas ruulen rrmyl>
meren hirmususia aaldoin KyNFäyper/

ettei he minua hucueaisit ia vpotaisir mni
quin nÄic m muud wedhen ia cuulen
rut soisie ia tadhoisit» O pyhH Hengi
fielun rvirghHetaia / rackaudhen solmi I-°
ia poqan wälil / lähere Isän ia pohan
minun wamaisen
/
alari Hlisit/
gelic eer<i he minun
minua auraisit ia holhoisic / pirut tykon
zpoiscarcoitaisit / rvaarar ia yädhät

san
cansa

lodhuliestäisit/ ia saartaisit sircH/ meicH»nina
nizy
si>
ia
kytän
ia
eanft
Isan
«unnioitan hancaicfisesta ntzn tzancaickl>

sen ia rauhalisin sataman
nua ynnä
potzan
schen,AMEN.

khtos quin matcans ia ret«NDHm kens
Huac päättänyt.
ia armolmen

Jumala/

meidhan woimam ia wätzem/
n«idhän roina mia eaitom olee. Ilman
emmä mitätt WH»/ eli co-,
slN!N<k

«emsaa

engy mss
eonsitH ia
vluoseoimirra taidha.
nua/ sinun armoliftn apus »a wariclurcs
edhest isngu sinä minun aina / m
M tMä nlinun rerkelläni ia markalt:n'/

maecansaaea

iynga minH

hyuästi ole,,

Hsoeeannc oler. tNinun roilneZlan iarooi-

mallan en siis minä mieän taitanuevllfHS<»
tyilmrea / e,tgo rauhan /
eli on<s

nen canja tvaelda/ ia aighorun paican ml<«
la/ murea e«ä minä olen hvuin ilman n?a-hinZot edhes cullu sin sinä -HLRRA
oleo tchnyt. Sills sinä oler ainoasta ns
«flimäinen wijsaus / suurin rvoima ia s>a<«
rastHtmi/Sinä rien osorraia/ sinä
raia/ ealuteaia ia edhes auraia. Sinä
pyhäin Engelirres cauta minun asian
lä nmccalla parhain vluostomnrie / sinä
minun
rauhan iarerueydhcn
ia
ucidh annHir tulla sinne quin sinun rac<«
tos on ollue ia minulle jouelias /
dhcn cadhon minä sinun
mmcs klsttä seliä idzcllän ereä muiten feas/ Sinun
olcon Mos ia cunnia
sesta m;n iiancaickischen/

cansa

N tty

rpiali.

Malisien FanZein
sän

/

-

poijan ia pvbän
gen tygho-

tjancaiFinen totinen
FACalLmaldias
eaiualinen
/ minä wai-

Isä

Jumala/

uainen syndinen m suuri pahanrekiä
len sinun tyghss ia tunnustan minun syn«
dm ia wäärydhen quin minä sinun
ia mielcäs vastan monelmuoro> ninquiu
couaeoruainen ia niskuri lapsi rch/
«yt olen. i3n ole minä sinua yliyen catt
ckia cappaliea peliänyr ia racastanurj
«ngo sinun päälläsainoast minun curuan
»a coiuon pannut. Sinun mos luma«
lista nimes minun hsdhäsän ia onncsim/
vastoin m wystäkäymisejäni en ole aia«>
eellnt/ rucoellu» ia kiittänyt/
nun «lis tullut tedhH / ia sinä minun olet
mutta piVemin turhan lausua
nut sitä / wannonut «väärin ia
lue monen edhes/ kironut/ sadhatellut/
luonitelluc ta pettänyt minun lähimäö
stän cauea. En ole mos toteltu engs
sydhämesiamcuullut eli pitänyt sinun py-<

sanas

sen

hiä sanoias/

mutta

Mncadzonut/ nau^
ranut

lanur »'a Vtthoceanut
mos etten minä ole

Tunnustan
ia aura-racasianutkästys
ialnue minun lähimäistän sinun
ken/ muttahändä wihanut/ cadheccinue
»a wainonut/ tehnee mss vsein hänen wä«-°
nqrä.

r?rca / wakiualta ia wahingoc / -Hengen
iaruumin / calun ia tauaran / cunnia n ia

onnen puolesi. OlenmssmntHlnM Mlmm elämän sangen häpiälisest moncs asi>
as täyränyt / ia monoa hirmulista ia cauhistapaftndi tehnyt/ iorcasinä HE R-«
RA ldze kyllä tiedhee. Glen n»ss nye
waluainen minun buimudheftan / acky«
dhestan/ryhmyydhestanj hembeydhesiän/
lihan heickoudhest ia perkelen haucueo««
xesi langenur tähän syndin / ionga tä>dhen mini nyt FanZina pidhetän ia cuole,nan ala duomitta ia annetta radho,
tan. NHn tunnustan minä mss rvaiuainen/ eeren minä rvaiuointätäFangiutta
ia mailmalista rangastosta minun syndin / ricoxen ia pahaneeton tädyen ruu-s
min puolesta / mutta mos
ijancaickii
ia
cadhotuxen Helue«n piznan sctzä
sielun että ruumin puolesi hyuin
olen/ io« sinä muuroin sinun oickeudhes
N v
perä-»

sen

sen

ansanue

perZsiH tadhoisit minua duomita. )a
eccen minä waiuainenriedhä/ qlnnga mu<
nun jhrä pääsemän
eä / ny n tulen minä sinun rygyssßacas
käytän
Isä ninquin cadhonnut ia
/ Sillä
»M lapsi silwtt lupsnxes
sinä olee snnonue N«n totisesi / quin
«ninä elän / en eadho minä ssndisen
lemae/ «lltta palio mämin /että hän
käändäis hänens ta sitis elä. Sinä olee
muwa aures
»nos sanonut:
:

dhän aican / nhn minä eadhon
ea sinun / ia sinun pitä minua cunm'oitai
man Ia rucolen sinua/ ettäs
hhaisit minun päällän / ia bäändäisit si<«
nun Ijälisen ssdhämos minun puolen ia
poicas Itksuxen <sHrlstu<«
sinun
xen tädhen iongä sinä juuresta armosta
«ninun sondein cdhestä nsiinpuhun annoi
lt
ripusierea / caicki milnm
dhen ia nucren andexi andaific. Tämä
ansittru fangius iaruumäinen
rangastus/ ia mitä minun Esiualdan
lä n?t minun pahantzekoni tädhen tacco
«mun päällän sinun eadhos ia snofios
peräst lafte/ anna olla minulle M"lsälinen
:

/

nm vldzaus la armolinen curicos / sen-»
chancaitkijen oickeo
päälle eteen minä
udhenia Heluerin punan ala rnlist <l>

sen

racas

Isä jinä Hler sen simrcn

D<i<»

uioin/ tNanasicren/ Magdalenan ia luoanderi andas
nen muircn heiVhän
Nyn ree
ia
iMcns
ottanut:
nurf armohos
nyrkin
minun
nzäs
je
armo/ ia
asera ruma Hengi piru wca minun bä-piälisest «mbi iuonitellur ia haueurellur/
ercei hän täjH minun pilcasan ia waiuasan

cansan sama

se

saarrais minua epälemän ia sinusta poiso

luopuman tNueea sitä rvastan anna mi
nmlc pyhä Henges Christuren tädhen/ crrä
hän mmua
sinun ia sinun lupaurcs
pääNe wayuan ia luian loppun asti pitäisi.
Minä tziirän mös sinua racas taiualincn

vscosa

Isä/ errä sinä näin armolisist olee minun

andanur rämän rangasiuxen ala/ sinpäälle
erv» minä scn oauea madhaisin ydhcn oickeo
an carumisen ia ftnnm paranoxen cedhä/ ia
nijn rjancaickscn ral,Zasioxen ia sielun
cadhyeupcn rvälra/ rulla aueuax ia periä scn

sen

ijancaickisen elämän

sinun rackan poicas
moleman iaylösnouseuttsentädhe,». Sen<>
tädhen niinä annan minun sinun huHma^

la halens/ tee minun canjan sinun wieles

ken

/

mutta quitengin

armos peräsi. Iss

fi««l HERRA minua

«ueat/ ia tasiH

»aiuasia päästät/ nhn minä elämäni sinun
auus canta eadhon parara / elä cunnialiststa
ia sinua Wtä ia painella / mniea mss

tundewan ia sinua cuno
himistä sinun
«isltaman saatta. Mutta
nun annat oickeudlM peräsi ruumin puolesi
pois hucseetta / nHn olcon sinun tactos / sen
minä lhllä anftnut olen/ täMsittä mielen

lan cuoleman / ota ERRA minun
lun nastan / ia k<leke hsnds rauhan sian
/ Awen.
wsidhen Jumalisien sieluin
O H ERRA lEsi» «cHnste
ualdian ftancaicklie» totisen Jumalan pol>
ea/mcidhän «välimiehen iacaicken mailman
wapacbtlia s »«ca annoit sinus minun wail
uaisin ftndisin ia pahamekiän tädhm ftuß

cansa

resi« rackaudhesta cadhen

hirsipuun päälle npusietta/ ia
nyn miimn täcten wiawsmast cuotit ia col/
mandena päiuanä cnolulsta minun
ssaudhcni ia autnudhen tädhen iallens / mä
Nousit / Mnä tunnustan sinun cdhefäs

stellä ristin

minä rvaiuaine» olen monells mnoeo sinun
Mielee

mielcs risonut

sinun fanae ia Saerameni
pilcai

/

risvstinvnhoranm/ 'fläncadzonue ta
nnt/ eNFs «le mos sinua Isästään iälke»
enullu la eotel / murra oman pahan mielen ia
pirun tadhon peräsi elänyc. Ia waicka
»H paha olen / nhn errä sinulle suun oickeus
olls Minna
ikänHns sinusta luHuu / murra

sirä likemin

sinun armollsi»» lupauxes
lcsi/ SlllH sinä olee idze sanonut Culearro

rulcn tyghos

.-

minun

ia minä raohon reirä wirFhorra. Samalß
muoro olee sinä mos sanonut. loea minun
cuule / ia
sin / hänel pieä olema»
qancaickinen
si
elämä / eikc» hänen pivhs
huomiolle tuleman / murra pitä
mast nHn elämän käymän: Ia rueoilen siF
nua närästi / ettäs armadyaisib minun
päällän / ia minun
andexi andaiM
ne andexi annoit sillä
Nlnqntn sinH
uatul nnchel/ petaril / syndisel roaimol ia sill
lewaiuaisel rysnäril ristin hirsipuun päälle.

sanan

vsco

mss

mss

Aseta mFs s> h?uä liksu Piw tämän maF
päämies

ilman

/

ioca minunrvainaisen näin

häpMsefi

pahanteko»

saattanut on.

Sinun pchäin
EngeF

EliFellttes cauea eareoea HZndä pois minun
<Hk«sm/ ettei hen minua tasa fanFiuxee/ »ali»
«as 46

ranFastores

ionga ala Mnun racas
puolesi oma» nuctei

tssiualdam oickeudhen
nitädhen minun
s« kiusais ia

Anna sinun cuos
lemas minun elämän/ sinun häpiäs minun
?lHnonj elwscs mii
cunnian / «a sinun
nun wanhurstaudheni olla. L-aum minulle
ioca mim,<
mos pfhä

sis ia n?at>uOais

/a racfai
vscohonios toivonmackia

hueen loppuu aM. Ia

su eadyot n?t

/

sinä

lei

minun pal>antekoni eadhen
eastch elämästä anda poisotttta / nchn minä
rucoelen sinua / ota minua sinun waldacuni
das paradlsin ilon / ninquin sinä mss otie

ti/ia pqnafans sinua auxens hnuci/että

pchän HenFen nai
sielle sinun / Isän iacgiclcin
pchätn cani
klsin ia iLngelitttn ia
na

sa kyttäisin ia cunnioicaisin izancsickiftsia/

<l> pchs He»«gi caickiualbias HE Ri
RA iatotinen Jumala Isan ia poijancani
/ caickein muchelisien
sa
jpca pscolisten

jMämee ar««ll<»

tulen heihin sytytatj
ts?eäl i<» rackaudhen
pchieHt mos ia pudhifiat HM / taimeat i<«
saaeat heitä kelnolisixi caickHin hymn
llnett. Mmä wamalnen tulen nyt täsä
nun murhesan tyghss / i<l cannan idze päälF
län sinun eGesäs / että minä olen suuri syni
dinen/ ioca JumalankHssyt monella mnoc«>
zlilzekäyttyt/ ia hänen pyhän tactons vsil»
rickonut olen. Tunnustan n»ss e«H minä

coua onninen olen enämin c«wllu ia
nu paha HenZe ioca minun eähan häpiän
is wechinFon jaata»wt on Qum sinua/
isca aina hynyten ia cnnnialtsen menon miF
nua pyytänyt
Sitä wmH maiuaine»
nyt cadhun / ia soisin
tekemät oleuan/
quin tecty on. Mutta että sinä olee ar«B
u»on ia rucoursn HenFis nqn rucoelenmt>
nä sinua / ettäs minun sydhämen
ymmärdhyF
siaisit/ »a andaisic minulle
fen / että
tietäisin minuni oleuan
valan armos ia ystäuydhes. Opera mZs
minua HiFcin wcole»nan / ia tietämän ke«
neldä mftmn picä apu anoman minun ha>
bhäsän ia tMjan. Sytytä minun sy,
yxi. totinen synnin catnm»,/
pah»,

sen

sen

p«h»dhesi palaus l vfimielif elämän par«
nus/ ia että minä madhaisi» wahnasi
co
CHrisinxen päälle ioca minun

edhesickvafiabm ia rvapactaian on/ ionssa
rädhen mos caiualinen Isä «n minulle ia

caickille mmlle ftndisillc ricoxtt andexi anda
luuanut. Ole mös minun apunan /
nan / lodhuttaian ia neuuon andaian / että
minä paha HenFe /ia hänen caualitawom>
ans sikä wslsin e«ä taitaisin wastan seisoj
nchn enei HHn minua epäuston ia Kujanxen
Mutta että minä wah,
uasvscos/ oickeaslumaludhes loppun asti
pMsin/ nisn että minä wainainen/ waicka
qmnFa minun canjan mcnnän ia ruumin
puHlesil» rcdhän sinun tadhos la suomises
tälken / madhaifin quitengiu wUa sinun
ghss tmnan waldacundan /
minä ea«>

cansa

:

cusa

ckein pyhäin cansa/ iocca sMisit mss mm>
ylen/
nen onae Hller / ninquin minätin
ia Hnmst
ia sinä quitengin hurä
pucear saatit / etjttäisin sinua Mn la

pyljan cansa tjancakkisesta
nun uancaickisehen/
«55 K

tpighattdman Fanem i^ucous«
Jumala racas tainalinen

mss sydhamen pohiar tuMsieler. Sinä
kyllä tiedhär/ että mma tä sä nyt ilman
rä ia mi»um ricostan Langina olen / »a
dhotan rviellä sittä psällser strman ia
lcman ala heitettä / ios edh sinä,racas IsH
sitä sinun pyhän annos puolesta estä ia coi<
käännä. Ia waicka minä täsa asias

sm

päällän nyt cannettn on / olm
wiaroin / ninquin sinä kyllä tievhat lkn
ole minä qnitengan nudheroin ia pudhcs
l»nn cdycsäs / nizn cttä minä madhan kfllH

iosia nnnun

-

damdin cansa huuea sinun tyghFsH E
R A ala käy oickeudhella sinun paluelias

sillä ettei prikan
sinun edhests
wanhurstaxi
Scntädhen rucoilen»
minä sinua / e«äs minun tästä waiuasi i<»
tuscast armolisesta vluos antaisit / ios mu«F
toin sinun racros nrzn olis / ia j'e sinun sunnia
axes taitais tulla, rlinqui.» sinä mos sin
wlFhatroman Josephin cornista / Mardoi
chmxen hirsipuusta/ Susannan oickendhen

canja /

lchestä ia ne cslaze nuoruealsta tulisista

w^

MH sinun lumalWwHiMits eHM
llsests wapacmnue olet, .Mutta ios sinun
lumallnm «ceys nHnon/ eeeä minun käsä
ninqul» ydhen pahaneeMn kärsimän i<i
cuoleman pitä / «Hn tapactneon sinun
les iäll?en. Ia rucoilen sinua raeas taina,
linen
meidhän HERRAN
xen CHrisiuxen tädh«n l>ca ilman
nun eäcten ristin hirsipuun päälle ripuM,
ri« e«Hg armvltsesia minun rucouren cuultt
sir / sondini ta wicani anderi andatsir / ftn/
päälle e«H minä sieä rvhklamasi ilsllsen si
man tunnon ia hynän mielen cansa taitaisin
minum euruae sinun efghss. ttlahnisia
»vss lninna pyhän Hengen cantavscohsnf
tHiuoniaracfautten / anna minnn tätä
ea ia rahastosta tonFa alla minä ilman
tä wääräin tlelcem cauta tullu Hlen kärsi ia
hyuäxi Htta / etten minä perkeleldä
tän kiujaupen ia epäujcyn saatetaisi Ia
ertcn minä n,ss wihaifi / wainHisi ia kiwi/
si/ mu«a paremin racastaisim/ ia
mestäm anden andaisin nylle/ iHtca minun
päällän wäärin candnnet «uat/ ialHtcaeli
tieten cli tietämät Hengeldän minua pv/
is PMäuät. CyftHn m»n<i annan sinulle
?

HERRA/ oman käfi> Men / SinZ
tftdhat czuinZa ia cosca sinä tte
le maxa». CösiftS
eällä museo
cas IsH minua autat ia armollas wahuii
siat / nijn minä tadhon sinun täcees

leläm enolla <a sinun haltus minun sielun:
andSz Anna hänen tulla ilon ia rauhani

Mn /

«.,

EnFelitwg ia calckem pchäis

cansa

siellä sinä sinua 5nM hancaickiftjk nu.«

hancmckijehen/AMILN.

Mcous sunrey näliän
alcan.

Hanca»cW«ett HERRA
«aistt syndiste m pahantapaiset Inhiwtftt

tnnnusiam/ e«K me meidhän sMnillem l<»
pahudhellam tvllä anfanet olemma / ettHs
hsu4Mugnauxes / andos ia m«dhän
«päiuäisin lnpäm olet mei!h«

«5t ia liki pois yttanue Ia sen jsan
lens ttrouxen / conaw ayan ia näiiän
:

ani

danut rulla» tkm me qmemusn sinusta
polsluouu sinebheD / mu«a sirä nHpiamlN»
pakenem
ia rucKlem / ettäs caicki
nieihMy ftnyM sinun mckanpyicas tadhen

anderi

ansatnn rani
armollisia pois waändäii

andaisit / tämän

gasioxen melloä

sir/ ia sinun armosta hyuäsiisiulnauxes iäl«

lens mcidhZn päälläm wlla andaiste / ettH
me
caura sinun miel?s ialken täsä aialt>
elimäsylZs
etten me
äs hnckuisi ia poishiucacruisi. Gmäp mul>
nen Istaclin läpsit coruesi, ilimelisist
llstl leiuä! ruokit/ ia motithezdhät makial we<»
dhel lsngas callwsi vluos vuodhatit. Sl>
nä mossenprophetanGiaxen/ »a sinkoa
poikinens wahal iauyol ia oliot/
ia rauidzie.
coual -ia nälian aial
Nhtt roiuom mekin etted sinä mecke
räsä meiWan HKdhäj äm ia näliäjam
anna / mutta sinun armos tädhen ia lupaus
xeg pcraD ruokit meitä ia annat meille
pätuäifc.') leipam ia ruumin tarpet. tNut,
quitmgin anna meille
ea vllrzen

ses

sen

sc

H.<3RRA Hencselinen leipä sinunpa
hä sayas mcidyän siclun oickca ia heruclinctt

ruoca / että n« sitä aina iloisin» ia halaisimf
ia siniÄkcn elämäm kävcälsim ia tekisim

Va sinulle olio otolmen. 2iuta mos että me
täsä eyuudhcs ia wainasudhes toinen toiF

scm cuorma candmsim

/

m

eol>

»e».

nen toisiam karsistm ia woimam puolesi
nimcs »fllyen
taisim / l»lzn että sinun
ckcin tulw

cai>

rsancaickisesia nch»

caickisehen/AMEN.

Sötanmenauäistän l^ucous.
Jumala sHtawäen

quinEnZelirtescaucacujakln

että rauhan
mitat. Sinä ioca mos sillä wHheisel / nno«<rncaistl/ asettoma!/ ia eaitamattomal Da«-

cunnas

sodhat

uidill / ioca sbdhan menoin ei yllu ensinFän

ia wäan/
wemnnt / annsit sekä
etts hän sen lulman Goliachin päälle
gons
rohkeisicarghatta/ ia sittä
nm maahan lZi ia «fliyen woiti. Sinä m<ss

cansa

HERRA kM ttcdhät / iostämä sota/
iohon esiualda on metdhän asettanut on
nckean
eli ionFun hadhnn rädhen
/
otettu
dhss
Sentädhen rucolen me suma/

ole meille tZsä sobhan menob / autaia ia
r.w neuuon andaia. lähetä »nos sinun
geZis meidhän
is/ seumis / edhesueis / ia meidhan «dhestän,
sstis caickest mos waarasi ia hädhäsi sie/
lun ia ruumin puolesi meitä rvapatms ia
O H
pääsiäis.
,

pääsiäis. MuM yliyen cMFia rttcolm mi,
sydhä«
»ä sinua / ettäs nmdhHl!

Vämldäisitrauha t« ftmnhyp
eeeei VdwnFHz Christiltsin Inhimtstn wni
»lenan FMia hsbhät mai«npääll« vlusso
NWÄlMetkaisi / ninquin paha H«,li per«
kels soisia taewls» Eli tos ei he rauhan
Met

psll» eadhse walmie olla /

nifn anna hel>
tei msnda
lVstäisi ia surmatatst,
ecrs
Ia
«HNe nuzchettHmills lolla oickcua

dhän pääUäns tulla?ri äcksinm pelce/ e«

«n/ iynga sins idze parhan tiedhätftapa<A
menesiys ia

I» waicka mel<>
gan HM IH meitä pHis heitä / ia ylsn
nawllMstett käsin/ mutta auea / warieleia
snoiele meirä / ia eaicki eHmän sodhan m«j»
«ft totMlla / että sillä taitaisi pian 5N hy,
vä lsppn tulla / «ijn että me sieeä saisin»
«lä rauha» toinen tHljem canfa ia sinua:
«Ns

vyän pnMa

woittH,

lsMsin wäärys / älä cu,tte»,

etzttä ia ,usiH sancalckijejb,/ AMILN.
TanpiaK la armHlinen

ftnvisee

Km vsein

Ist

«e «vaiuatt
«»»»«fiamme että me
fi«l»sg»aK/ ia si>
NIM
/

nm msninkeltaisieW lahials edhesiH ollee
lHrtämättsmHt / meidhän ms»
eomal / cawmateomal / la pahal elämälläm
monel muoto siuu» mleles ricsftttut. Ia
hurskas
tädhen olet sinH mss ninquln
RA
His
saanut
eä sekä ruwotaudhin että mnidhcn kipvi»,,<,
waiuain

cansa emittä ia rangasia.

Fin
nusiapoisluouu / enZ5 sineädhen eeeäswt>
hainen olet meidhän päälläm / sinua ylsnani
na/ mutta sitä kirumasi sinun ?l<ssedzin / m/
coellen stnnlda armo ia ettäs lEsilxen Chri,
siuxen rackan poicas tädhen meidhän ftn,
dim anderi andaisit»/ wlhas pois heitäisir
O racixg I,
la meidhän cansim
pchä
/
taceos nhn olls la se m,
lA ios sinun
lis sinun cuuniarcs ia meidhän hMäxcm /
meitä talla haual/ ia armollsrF
nhn s<i'lkä tämä»,
rastan wldzauxen rutcs,sia päästä
tNueea
caiclein
alda.
taudhin
taceos
hyuän
iälken.
Anna
Nlcousinun
»ä Isa meitä aina sinun mnnosasolla/ wah?
meidhän vsion / anna armoia että
uistaparanaisim
me
meidhän elämän / älä nm,
tä

äckisi

ia

eaz>a«nnast

pois otta

V iitz

«,«>

dhän

hhänpnollHZlam. Auta mos että me alua

ensista tmtaisimme aiarelia meidhän loppun
päW< / ereen me «lman oickcata sonnin cacui
musta laroäärydhem tunnusiosia / la ilnmn
wahua vsto lEsuren CHnsturen me«dhä«»

wapacraian päälle tääldä pois eßanis,
LVariele / waduista ia ternenä pidhä meiF
hhHn saarnamiehem ia opettaiam / meille
wamzisille Inyimisille hfuäpi tarpexi ia loi

costa me meidhän
dhueoxcri:
dheftm kiusaram ftnnildä cuylemsloa ia peri
teleldä / hs mcidhän tyksnäiN ollsir / ia meii
tä sinun ternelisen ia armollsen sanas canea
wahmstaistt ialovhuraisir j osotzradyen mei
»llä tten sihen ljancaicftsen elämän. Mc mi
eolema mssracas )sä / eccä fmä armolisesta
cad;olsit meidhän sälrasien weliäl» n sisäri
tem päälle i» heidhän eaudhisanV pyhällä

HmFellH heltH lHdbut«.

N?ar,ele h»eieä

mn/ cuoleman/ perkele» ialHeluennhirmui
lisistä kiufauresta. 'la jos ei olis finun

Jumalista eaccob vastan /

nyi,

se
suo heille tcri

neyhhens iällms / ia pidhenä heidhän ikäns/
Nlnquin sinä
lLzeichiaren

eanfa. lotca sinä mss HikRRA täali
caii
dä rahhoe c»dZna / «izn ensist ia

Fia anna heille anderi heidha»» syndins /
/ anna l?cl!le
tvahulsta heitä oicfean
fri autuas loppu / auaheidhan ctens para<>
d'fin oui/ ia tawanwaldacunnanporu/
ta he sihen yancalckisthen elämän sinun cy«Zhss pääsisit/ Amen.
Isa Jumala »ocaheidhätt luonut o«/

vscon

heitä. HERRA le-hcidhän lunasianui. c«/
heirä pyhä HellFi ixa helrä o«
pyhlttanyt ia wanhurssax
listacon ia wahmstäcon heitä vscon. H)y><
siis

t«

loca

colmmaijuus iovhsttaeon ia wiekon hc«>
tsiua»» waldacundan sihen

elämän/AMEN.

s> H <LR RA Jumala talualmcn I«,

l« me waiualjer syndlset madham ky!lH
tunnusta / että ructKtautl / äcklliuen cuolc.»
ma/ ia mund säiraudhet ia ruumi,! kmuc ourr
hirmuiset rangasioxet/ iotca sinä snmin rä,'
dhen Inhimisten päälle tasa mallmao
«et.
mos / etten m? watunn
taancaleaisita ruumilisia ia aialisiz rangan
si»ria/ mutta mss sielun puolcst
/

ia chancaickijet pHnat meidhän syndlm i.:
hudhem tiivhen olcm kyllä hyum

anonee.

Ia sitä vastan tMhämms mss / että sins
edh waiuoin ole hurjcas/oikeaj cona »H lvihai/
ncn: Mutta mös suloinen/ laupias ia armolii
»lc« humala/ ioca wihas
armon päälle
muistelet / ia edh tadho sen sMisin enole,
mae / mutta mä hän käändais ia paranais
däncns / ia sins elä. Gentädhen paLtnem
me sinun tWhys ia rucolrm sinua /

ghaisemeidhän jydhämem/ettenmecuoltt
mahan nuckuisi / ettei meidhän wihollnen
madhaiskZrstaea/ että hän «n meidhär Mye/
uojsianut. Räännä meitä sinun puoles j
ta me oickein sMisiäm camisimZ ia elämä»

paranaisim/ sinun oickem tnndlsim/ ia sinun
mieles iälken meidhän kaftäisim. Anna

andex meidhän
heitä wihas ta cavzo annsWsta
vhän pHHllsm. O Hl« RRA Jumala
armolinenlsH/ ota pois meldhän päältäm

pois

sinun pyhän tadhos iälken / tämä hirmuinen

rutto tauti ia

sencauea

äckllinen cuolem a

wlis woite:l,x / ia nHn

/

etten me

hancaickises

cadhoeures hncknisi.
sinä stn taidhae
H «LRRA tedhä/ ios sinä muutoin nhn ta/
dhoe. Sillä sinä armolijesta lacant ia pois
Mtz ruttotauM, Dalndllda ia lerulalemi«
caupuns

eIpWFWz/ ett»' he peräti Dlä psis ttM e«

mslÄhHnpltä mss tHn?än caltaisin
FaftHxen ail«cdolew<»/ nHn Hlcon simm
eys. 2lm»a st Hlla mcllle vpl Isältnen vid<?

ZMW m almHknen rangaflH». Sinä olee
qmtsnFM anneltzlm / sillKllmjj iethMa/ wat>
eolfimMO sinus wchcksip i< hirlVUlfex
«sttM. päre on mss sinunkästs
f
quin
2ftlNH meille Fr» hMä
lypp!, m auwas ero tästs mailwast / että
me tuWm sinun l-Wtzos Hancnic?ischen e/
lämähän lissuxen CHnstuxen sinun pois
cne m meidhHn HERRA M cauwi

Smmsien
hancaicfinen Jumala mci>
HILNRA N lEsuxen CHrisittpen Ijaj minä
Lfllä sin nedhänf
euH mitä sinä simonne olet/ stn tadhot iawoF
idh sinä mss pieä i« tä?tä» Sillä edh sinH.
taidya wslhetella / ia sinnn fsnas ouac
olet alZhusta luuanue
Ie» todhet.

minulle sinunrackanMcaslEjuxen CHri/>
sineen/ sefamaonmc»s sinun lupauxes
räfi mllut tähän matknsn i l<t «n mmnw

perke^

per?clenwallasi/cl,olemasi l Heluetlsi ia

ia wapactanut. lasixipai
nist
remap eiedhor m silurcmax wahnisioxex on
ha,» armolisisia andannc minulle Casien is
hänen pyhän EctolisenGacramentm/ ioille
minulle cancan ia annecan sondein andexi
«ndamus / aumus / Hancaickinen elämä / ia
calckitaiualijet tauarae. Sen muotoisin
nen lupauxens päälle olen minä moonHttä

vsconcansa hänen sanans
sian ottanut/ ia »chdhen päälle minun
naucinnc/ ia

uast luottanut. Sentädhen en minä mos

epä le/' etten minä wapa ia murhetoin ole
kelesiä/cuolcmast/Heluccistiasynnist.
la ettei he
minun mitan wahingoca enH
/
quin
tcdha
CHrisius minun HtLRRA N
lsca heidhäc yllycuoicanut: on / salli. Ia
minun pääK
retä sinä HEA RA olet

saa

läu sinun

nhnminärucoe/

len sinua sangen nsyräsi / auta minua ia loi
dhuea pyhän Hengen cansa / ia mitä sins
tledhät minun parhain taruidzeuan f sitä h??
nä Isa sinun armosias minulle anna. Jos
wos nyr nlinun wizmeinen hetken on tulluc/
ia siuun Jumalinen caccos on/ että minun
sitä nyt tämäil tsuyhm cautKwllNlin puo^
lesig

lesia euolemHn/ nffn minä tadhon rauhasit

ilon

tääldä eritä/
cansa sinun ftnas päälle
ia
Hengen ia-

ia sinunkäsis /

huomas haltus

sielun anda/ kätke HHnda ilon ia rauhan
an / Saman sinun rackan poicas lEsuren
CHrisiuxen mcidkän HERRAN cau?

A ME N.
O laupias Isä caicklualdiaslnmalal
ioca caicli asiat parhain pain toimitat ia
uitar / ettäs olet minun n?t ruumin

cansa

udhen ia rafcan raudhin
nyn minä ?mmardhän ia merkiyen /
minun tääldä pois cuyua tadhot,

f
ettäs

/
dhen rucolen minä sinua sangen
eeräs lamaisi: minulle?dhen n?ahuan vftoni
iaroinon sinun racka» poicas
siuxen mmnn wapattaian päälle. Minä
tiedhän ia en epälle sitä / että caicli minun

sondini ouat sulasta armosta CHrisiuxen plf/
nan tävhen minulle andexi annetut. Slllä
että jenpäälle olen minä casicttu/ ripit:
ia H ERRA N CHrisiuxen totiset rnun.ii
ia weeel ranirtu/ errä minun nijdhcn caura p >
täis syndin andexi saaman. Ia wttliä
tä on minulle
päälle sinun satt.iö za
pauxes/ettäs tadhot-caiMic
c.n^
dcxi

sen

ldexi <mtza la KrwHN Hfttta / iste« fittyO MF
>cns huucanat ia
umnustaoae. I«

ettäminnniscaheekila »Hcaidzel silmän ra

pelkämän plcH / e«ä si rnnm<»
Hengi piru tvle peliättämän mmm» / m «F
ta ma»» winulda pois
ruma» tHivsn i«
vscaloxen / qvin minä ftle» pitänee minun

sm

sen<
HERRAN CHRWupen
rädhen rucolen minä sinua HERRA
Jumala taiualine» IsH / tule nopiafi a«F
eaman minua / wahuista minun vjeoni/
<lut!a ectä minä sitä
wiholista «vastan
nladhaisin miehnllsisia j«tla ia tapella / i«

sama

saadha woicHn hänen?llyens» walista

<nzn armolisie
ta minun

silmäs minun päHllän /

madhats ihastua. «A

LHRiste, auta »o
zvaricle minua bäsä
hädhäs ia enf>
cas. Sinä olet minun wnpactannb perke/
se» »Voimasi ia lulmaudhefia / päästä ms«

snwesa

kiusaus
xestans/ «ttämmH sinua madhaisen kh«e
«a cunnlHlta Hancaickistsia. Mahnista is
lodhura minua / D laupias Jumala ia ar,
»nolinen lILGVi finn» pchallä sanain
las / ettH minä Mmätts lnadpaisin sinun.
minua nyt

hänen

ia

olevan

«leuan minulle
sinun rackan Isas armos. Laina
woias O HERra LHttste j että minä kärsi-Mlsen cansa stnua ohhotalsin / lK ftdb°
sien
sihen / quln sinä minun eanz an
teedl>. O pcha Hengi totinen Jumala I«?

sän

la poyan

cansa ainoa lodhuttaia

valghaise minua
s» wastsnräynnselHwalkmyhellas
/

jmun lumalljella
nun ftvhäment

vscon

/

walteus / lsllammä
pttun
carcotaifi / amuudhen sai/
la
sin/ Hancaickisen elämän käsiräisin. <l>
sinä p?t)H colmlnailuns totinen Jumala/
wahuista ia ylssptdhä minua / etten minZ
caawis/auta minua tasiä wahingosi/ sillä
että minä luotan minuni sinnu päällä e.
nun Jumalisen käsis minä annan Hengen icr
sielun. O racas HERRA lEj n

ste / lodham,a «»ie minun sielun iongas
l>ällä werellas ostanut olet tästä surkeajr

murhen

alhosi / «Hn yancaickisen ilohon
/

taiuan waldacundan ia caickein
Prophetain / Apostslltten/ Mamriceen

Lhrlsiinuscolifien
c«n/ AMEN.

eaickein

O

HERs

V 5 VRR A IMI CHrisie / minä
halai-m caickest
«H cuolla ia rulla
mi" »n
paradisin, lki ole mt<»
''Vcrän tlo täällä enä eläxen/
,IZnH mielelan croecrurl tulla /
«unc rswKaWlolla. O HiLRRAChriF

sie minun terueydhcn ia elämä»/ ora minun
»>,e<ige?, ia sielun sinun rMhos / ia kätke hä»F

sian sinun waldacundHs / Amen.
O Ht« RRA IsEiu CHrisie sinun
wHldacllnnas iälkcn minä ikäuoidzen ia
tan/jlttun p»' adlsisminä hilalan iapyohän/
ci mmun oman ansion: rKohen iotca ej mitä»»
d« rauhan

kelpa/ mutda sinun carkcran pljnas iacouat»
cuoie NH<? rHdhe.,/ iolla sinä minun waluaiien
ssnd sc.f lunastanut/ «a minulleramadan ofial
»mrolet. tNttä'Mmärdhän n^r/ «rä
nu-1

ikänl on sinun

edy

sas

tullut/

tästä elämästä pois ot>
stnäoycn
m/
annan minä lyzen sinun halcus
la hiomaa/ :arucoelen sangen nöyrästi/ cträs

i" .l:,ä tadhor minun

cansa

pch.U'»
nkönän aluaollstr:
l f>i.' <M »vt tänä hetken lolla minun p,V
t/ tästä surkeasta murdenalhosi
,i:a-y<i ««mun päällan/ antst/ wahulsia ia
1:5M4
lil HM minu?l sielun sinun

WlFs.

Sinäpä minun paimeninl oletl
sinä sielun rvarria/ aläanna minua hucku«
m cadkoeetta / iongas

rverelläsluF

nastanut olee / muera anna minun tulla
si un huonesis taiuan rvaldacundan m sis
ellZ P717 cansas tzancaicklstst/ Amen.
iotcaouat rastas

taudhis/ Isan/ potzan mp?hän
-Hengen t^gho.

Jumala taiualinenlsa/
M H ERRA
maan ia caickein cappalte»«
luoia/ sinä olet sinnn salasta neuuostas sen
vluos
että iocainen

toimittanut/
ntzN
I«F
himinen >sdhen Verohan cuoleman pitäis
sonnin cädhen/ iongaAdamcouacoruasil,
dhens eansa heidhän päälläns saatti/ «Hn
ettei

mieakän «vijsimbat meille olet quin
cuolema / mutta cuoleman hetki on tietää

mäesltt. Quicengin haruöin sin<i I«hl>
miset äclist / tapaturmasi ta tietämät
tääldä eroitat/ mutta annat cuoleman «zs
dheltzäMä merkit/ quin ouat/ taudhit/
Viuut/ tuscat/ia monen caltaisetwaiuarf
»oista inhiminen iollakin muoto
raicais/ ia aiatella madhais / että sinä ta,
dbor
P

hhor hänen tsaldä pois

eud;tt< GM,
dhän rucoilen minä sinua eaiualinen Isä/
eceäs minun tästä taudhlst / los nHn
on haastaisit ia ter,
roin sinun
«epi tekisit / nijn että minä wielä nMn
<iä saisin/ pahan elämän pamnaisin/si/

nua paremin

rundeman

/

paineleman ia,

cunnioiraman oppisin/ ia minun

stn iotakin

>

eedhä tawisin. Mncea
lossina caicktiradhor tämän taudhencau,
ea minun cääldä pois cudzua / nHn auta

i

»«ninua ennen p?hän hengen cauta / ewH
Minä syttdml rura / tunnusta / idke / ia nhstä
pois luopua raitaisin/ ia vsio että sinä ra>
pohas nimen ia hänen ansions eädhen
eadhoe ne minulle andexi anda. Sl>lä
let lnuanur ia wannonue / sanodhm lTlyn
Mtta quin minä elän/ en radho
disen cuolemae / mutta enämtn ertZ hsn
pahudl>esi palais /ia saig elä« Nhn täänF
ne sinus minun puolen / cadzo armolisests
päällän ia wchuisia minua j että minä
-

loisen sMämen ia rauhalisen omantunnon
cansa tästä heeWa mailmasia erisin ia-

lerisin. Minä tadhon. minun sielun
anda sinun hglms ioca sen minulle anno/

pois

5f

i

si

la minun rul,m«n panda maahan/KM
otettu on / sihen asti että sinun poicss

lESVS CHRIStVG eläuit,
»a cuoluitten huoman hänen
Zmjta Ilunalisella woimallans sihen Hancaß
ickisin elämän ylss herättä. Että minä
e,attcaltaisin catuuaisen sydhämen ia oicfeK
vston madhaisin loppun «sii pitä iae
sqnä ppsyuäitten olla sen minulle juo ial6l>
na O eaiualinen Isä sinun rac?an poicas

lEGuxen CHnsiuxen tädhen pchän HenF
gen canea / e«ä minä sittä sinua

raukein vl«Hs»alittndhes causa kyttäisin i«
vlisiäisin nancaickisest «un tzancaisisihenl
A M « N.

ainoan ia yancalckistn Jumalan polca m«F
ilman wtlpaceaia/ iongalsH on asettanne
>dhexi cnninFapi jliyen taiuan ia maan ia/
duomanxi Me» «länitten ia
Sinä ioca mss Inhimisien sonnin tädhc»U
olet nsilnhirsipvn päällä
häpiäl»
cania cuollne / «a sin eaura Inhlmlsce Isäs
somtie/ pertelen kasisi pääsilt «

suuren

cmsa

heitä sinun waldacnnyas/
heidhän
Me m sinlm canfts elämän gancalc?^

tie

P

M".

sesia. Et-ts racas CHriste sinä olee
tW caudhis sinun Fanginas oleman/ nhn

käees lasten minun päällän/ ia nnnnn pieä

en eaidha minä mieä muuea eoiuo/czl,.n
lemat/ia eeeä minun pira eaäldäj)ois
cemän. Seneädhen wcolcn niinä sinua/ et?
eä ios nqn on sinun pyhä raccos/ nijn
sts m terucxi cee minua tästä taudhist/

muidhen Jumalisten
hetken
hinnsten cansa madhaisin
nunrunnosas vahlusiu / sinua kqttä / ia
rackahucea osoeea lähimalsellän sinun
iälken. Ninquilt sinä lunmlisil woi-«
mallas m suuresta armosias ne kymmenen
Spieali miestä / sen Haluatun ia päämies
hen paluelian/ monda Muira sairaita
autoit/ ia eaudhistans päästit! Niin wi«<
dhae sinä mos minuakin famal woimalla
auea/ios sinun eaceos nu.n on.Mmta ios
sinä caicken eadhoc tämän eaudhin cauea
minun tääldä pois otea/ tttzn anna pOs
olla / ioca minua tä«
-Henges aina
sä kiusauxesanirvahuistais/ etten minä
känäns sinusta poisluopuisi. <l> HiLßrs
sinä olet suuresta rackaudhesia pitcattcans
sa edh pehmiän vuoren päälle/muna ristin
hirsin
rä minä wielä

/"

'msipuun päälle rlppunue / ia siellä minun,

ftndini tädhen cuollue. Anna sinun häpi-«
<ls olla minun cunniani/ sinun murhes nn>
nunilon/ sinun cuolemas minun elämän/
iongas caickille nEle iotca jyndins
itauae ia päälläs vsiouae / luuanut olce.
Nijn minä tadhon sinun halcus anda nn>
nun sielun / ota händä rvastan iakätke sii
nun waldacundas. Tadhon m§s mielelän
mennä lepamän hautan minun wni
sen wHmeisen päiuän asti/ cosia sinä tulet/
ia minun ruumin/ ninquin sinä mos teit sin
leften poyan/ H.azaruxenialairuxen
tarän cansa/ cuoleman vnest ylös herätät/
ni/tt että sen pieä sinun kircan ruumis calraiseri tuleman/ ia fittä ynnä sielun ia ruu«<
min perimän taiuanroaldaeunnan/ ia
lä sirtä sekä sinun/ ercäljan ia pyhän Hcn<«
gen cansa olla Hancaickisesia nnn uanca-'

lckisehen/AtNiLN.

O pyhä Hengi caickmaloias Jumala/
Ijsänia pohan cansa
nias / woimas ia olemisis / ioca caicki ne
ioisa Hengi on ylospidhäe / elätät ia wirghocat loca msshalliyet/pyhität ia lo>
dhlzcac Coco Christicunnan ia hänen Jas"

P is

nens/

«ens/ ia olet heldhän
muchcsans iss
tustisans sielun iaruumin puolesi,
nyl
minä waiuainen macan täsä minun eaott
Motcsani
suUres hädhäs sielun iaruumin puo,
/ ioja se paha
piru couafii minua
lesi

kiusa / ia waati ettH minun pitäis epälemän
sinun armostas ia anilsias f ia nHn sekä siiw^
fia <tts Isästä ia poinsil po»s luopuman.

Gentädhen tulen minä tyFhos / iarncoelen si^
«ua/ ettäs minun päällän armadhalsit / au<
taisit minua ia tästä taudhist/ ionga allami^
«ä

eulla.
finu» cunniares ia minun
Ntnqmn sinä mninen /
colmmalsu^
cuningan
Hhen neuuost /
cuoleman sana hänen
DäWManslfwalcfa
MyFhöns tuli/ nchn taidhat sinä mos minnn^
gin tästä wainasi ia kinusi päästä / ios sinä
tadhoe. Matta ios Jumalan Isan
Ntjn sn / että hän tämän tnudhin cauca eac^>
»o minulda nye Hengen poisowa / ia rääloä
poib erittH / «tjn mesien minä sinua paras ls«
dhnttaia ia sielun nnell vieras/ ettäs minua j
quin olen tullut sano» »a (asien cauta ChriF j
siurenläsenex f tadhoisit puhitta / opetta/ i

hallita / edhe, selfo is lvahuisia WrVelen mo^!

Mia K eaualnrlH wasian. V pch«
annammnn Hengelläni eodhistos/että minä
olen Jumalan lapsi / ia rohkiasia todhism
buuta-Hbba racaslsii. Anna mss minulle,
että mini taitaisin cuea ia ptt
je
ta lEsuxen Cyrisinxen minun HERRAN
ja wapaoealan edyest / toca eichesian
man kärsinee on.
»nuoro rucyele»»
Minä mss /ettäs tällä wffmesellä hetkctt
län olisit minun tMmgn / edWt minun au<»
/ etten minH
xen ia mahuisiaisie minun
puolesi
lihan heickHuvhen
sinusta epälisi lX
luopuisi / mutta että minä wahuan Piisin
caicki lklusauxee michulisesta yliye
st,» i Jaetton minä tämän clama»» peräsi/
yancaicfisen cadhotuxen: Mutta sihen alaf
nvlnailen ilo» taiuan waldacundan
siuren caura tulisin / cusa minä sekä sinug ee/
ta cainalilia Isä ta hänen poilcano / pchain
tkuFellttenla caickein vluosualittuiten cansä/
cunnioita tzancakkisesiä
saisin kyttä iayancaickisehe»
/
»un

vscon

AM«N.

VW

M-

Aanitt/seon/iMia
Ascouxek
yceeidzet

Rirle eleijön.

HERra armadha
meidhsttpäällän.

lhnsie eleisHN.
armadha
CHnsis
meidhättpsällätt.
Hine eleiftn.
HERra arntttdha
meidhänpäällän.
HErra cnule meidhsn ru^
eoupem.
HiLßra Jumala eamai
lmmlla.
Armadha
meidhän
HERranlumalau poica
päällstt.
«ailman rvaoactaia.
Jumala p^hs
Ole meille armolittcn. HolhH meitä
pias HErralumala.
Ole meUe arMHlnlen. Wariele meicä laul

CaickistaftnmsiH

piasHErralumala.

CaicNsta

Caickista pahasta,

pcrkelen
peeexisiaiawHNlM.

Lvariele meitH
laupias Hikr/
ra Jumala.

RM

Rutto taudhisia ia sckl^ Vl?arlele meit-H

lisistä euolemasta.
Näliäsi /callisi aiasi ia
halla wuosista.

laupias Hik r^

ra Jumala.

Sodyista ia tappeluxist<t«

Capinoisia/ rHdhoifM
ia

Rakehista ia waarali^
scsta ilmasta.
Tuli palosi ia walsia»»

hädhäst.wainosta s<^

UZattelemeieH
laupias HErB
56

Jumala»

oriubhesta
»a-wihamieste» Fanck
-geudhefia»Caickista pahoistaHal<uiMDckH^stMaMtt^
iawäänstluloista»pacanoiren

pahoista lihanhimoista)
filmHm^ydhsstH^a

Caickma^sift-^fietlM-i^
«mmitt waamst.
laupias
Ia kjancaickisista «uo^ m Jumala.
lemastg.
P v

tHchenj
Ml'<w!<Mßspch<!«
meitä laupias HErra Jumala.

'^Kn«O«fims^pachfiönfi»
»«
.

meitH
klluHture/js
veren vuobhatoxejt»^»' laupias Hikß^
c»ölo>n«NV tädhei».
ralumala.
Hä.',e»,
ylösnousemia
siM ia tmuasin
,<»

sills tädhttt,

H«chc>meitz
Rinftuxen ia euoleman aislla.
Jumala.
kHvmiieo

!

laupias HER^

hlVymesellä duomiolla.
Me «vaiuaiste syndlsie rueolema sinua/
Cunle «eitä laupias HErraluwala.
pMn

seuracundas

ChriMsent

hallita i» »ariella
madhaisie.
ikttäsemcki RirkHN esimies
<!««»»

Her/ pifpst/ papit ia sa<

Luule meieä
laupias

l^nelMi?
~^.^>>^>^«"^

Että»

EtlHs caicki w3ärät spes Cuule mcits
euxet / villitset ia pahe^ laupias <>tLRl
nuxet asetatset ia «HenglH ra Jumala.

sir.

«vieeek»

Ettäs c.iic?i

ia määrän ftppi»

ia
haucucetut:
talleta tUHt<Vsit<
Että me perLelcw meidhä'»'
ialcam alamadhaisimme
polkia.
palneltoita
Kttäs

sinun elohos lähetäisit.
lkeeäs stnalles z?nu»KHe»F
ges ia
gellumm

Qwle meitL
lkuan^ laupias^leß
opll m^ZM ea Jumala.

wHimaS /

mss

alwaisit,

lkttHs oppiuaisille ia eunll>

aistlle MmärdhM»
eaidhon lainaisit.

Ettäs caicki mnrhcltjet

,<,

ia?

heicksmiellsie lovhuealsie

ia antaisit.

Ettäs
ia ne

meitä

wah^ laupias HER<S
M

Jumala.

Ettäs caickille Cuuin/

Cuulemelts
laupias HEr^
le rauhan m sMnH»,
ra Jumala.

andaisit.

Ettäs meidhatt

o

maan HERram / cat-»
ckein hänen

t<t

käst^läistenscansarvahF
ia

uistaisit rsarielisit.
Ettäs calckeincaUpamieF

"<>'»«

sim/ talon poicain ia y«l

canjan andaW
rackaudhen ia souinon.

Ettäs caickein nijdhen
iotca meren hädhäs tais

muisä tuftisa yuae/

Culemekts

laupias HEr^

auulinen olisit.
Ettäs caikille
le
onnelistn öai

ra

Jumala.

dhenkähmisin/lakian mat/

can ia earpelijen ilman an/
naisit ia souitaisit.
Ettäs caickille sairaillehel> CnulemeitH
coille ia woimatHmille hel> laupias HEr.-ia
dhan
raJumala.

kettsiällens saattaisin.

Ettäs

En<ls caicki «nnettömM Cnlllemeits
Fangic lHdhutaisie ia laupias Hikr^
päästäisit.
ra Jumala.
Ettäs caickMe rastaille

waimoille

ttaupes

iahuokian

ttytsxe»!/ heidhän mos
lapsillens terueydhätt

andaisie.

Etöäs caicki kschae leftee
ia Hruolapsee cHrmisit m

warielisit.

Ettäs arniadhaisic stuus

<suulemeits

Ettäs meidhän rvcholl>

ra

caikeitt l>»hlMisten päälle. laupias

sien/ jortaitten eadheett>
uaitM ia waiHmiesten hei^

Jumala.

dhän
andexi an^
haisit ia heitäkäändäisic.

Ettäs

siäuäm iahMänteAHn,
il«eaisitplancaickisesia.
Ettäs meidhätt huonen,/ Cuulemeiß,
calum ia careanom tule^ laupias HEr>
sta/ianwtstawchin- ra Jumala
Loisia «anelisit.
E«as

mäc msasta ia merestä c"

suamlsir,'a andmsit.

tEuäsarmHllsisiameiMn

Cuute meitZ
laupias H^3R^
ra Jumala.

rucuoxem cnulisir.
Jumala poica, Armadhll
sinus nmdhän päälläm.

O lEsu Cyrisie

<l>

JumalanLariya / ioca poisarar »nallma»

Hochft meirHlaupias HiLRr<U
Jumala.
O Jumala» Cariya/ ioca
mailmax
SMmt/ Cnule meitä laupias HILRRU
Jumala.
G Jumalan Cariya / <Hea pHl's«tal:mallma»«
sMnit/ armadha sinnsmeidhän päällä».
Chrlstecuulemeits. IsH meidhän etc.
Auta meitä HERra meidhän wapactaia»,
Ia sinun pMn nimes tädhen auta me<tH

HlLßra/ ia Hle meille armolinen.
Rucoelcam.

LaMualhias H E R, R A tzancaiclinw

racas taluallnettlsa/ ionFa
Zunmla
R
semacunnan Jäsenet

sin

«an la wirghHtetan/ Htawasian
iHll» me caickein

iacaicki k

naisim

naisten
rueolema/ ettäs HM«
edhesiH
laupias.
Auta mss heitä/
olisit armollnen ia
e«H he sinun srmos lahiafia
vscolF
la/ wahnalla eoiuolla ia palaualla
la alati sinua eärsimijes paluelisit / ia sinuld«
caickia tarpeita toiuoisit/lEsuxen CHlisinß
xen rackanpoicas mudhän KERRan caus
ta/ AMIIL N.
H«LRra silla että hän on HM.

Hänen laupiuvhctts plo«upi ijancMschcn,

Rucoclcam,
O 5ERra Jumala tamalinen Isä/ ioK
hH me tlmt!» lackamat caic?i HMt sangerff
lunsast saanet Hlem/ ioca mss iocapHluä cal
ckesia pahudhcfia armollsesia meitä wan u
tadhoe. Mlerucolema sinua/ anna yMle
Hcnges cauca/ että me stn caickesia
tuta taitalsimmc/ ia
niestäm wahnasa
sirtä sincaltaljen juurenarmon ialaupiutzhe»
tädhen alati sinuarHttä la cnnnioiea/ Sinu»«
i
an polcaslEsueen CHrisiuxcn meidy<l«
«A R R A N cauea / ioca sinun ia
elä ia halliye ydhesä liunaß
HmFen

vscosa

s»

cansa

inHesa chancalcflsesia nnn ugncai'

HILRs

HERRA slHrangaiye meitä meidhän

ansiym iälken.
H'le mss costa meicä meidhän tväräll^
tekHM iglken.

Rucoelcam.
ll> laupias taiualinen Isä / ioca

isien ssndisten huocauxedh edh 'yloncadzo/
ia nmrhelijen ftdhänden halauxia edh
cadzo armHlisesta meidhän rucyurem paini
ionga me meidhän tuscasam ia hädhasäm
edhcstuome/ia cuule meitä laupialistsia/
ettäcaickinequinperbelen petos ia inhu»
misien caualus meitä wasian asettauar/
ia särlechxi
caickesiakmsäuplsia
tulisit/ ettäcoscame
iarvainoista rvapaxi pääsisim/ mavhaisin,
i«
nua sitra
seuracunnasas
pdiracksn
«unmoita/lesuren <shristuxen
>s meidhMHErran cauta / Amen.
HtLßra äläduymiolle kä? sinun pall
uellas canjätz
Sillä ettei sinun
wanhurftaxi.
>

.

.

RucHelcam.

,

et^
C.ncklttalhiaslnmala/iHcatiedhatl
ts me

IIA ei Mlt3« tsidha Mt§. Ole sys aina
«uea ia holyo meirä/
vhän
si wc» ynnä Isan ia pyhän Hengen cauft

me

cunnioltam llman lackamat/ Amen.
Nämär caicki tapactncon O racas cai«

«allncn Isä meidhän rue?urem la
iälken / sinulle Hancaickisixi
listn
ia kytoxexi. Sillä että sinä olet «vie/
lä nyr «Hn rieas/ nftn wakeuä/ hynä/ laupias
ia armKllnenj quin sinä Mnsns alghusia olee
yUut ia pysyt
aican. Sents/
olcsn
ktjtss
dhen
ia cunnia
sinulle ainsnlla
lnondocappalelldataiuahas/
Ks zneres ia maasa ,iyt ia alati Hancalckisesta

zchn lMncalckijehen / 2IMILN.

GyuHsilstugnauM

tamt
yUtzen canjan/ ioille Jumalan pgluelus jeuracunnis lopeectan
ia

paattetan.

.H

hellästi siugnakcs?: mci-»

ia wanelcon

con

casuons meidhän päällä n;/w.iZisia^
la olcon

e OrmMm.

mcicä. Hän

HERra käändäksn<U<

nykyisen ia yancaicklsen muhchn/ Nime,
«j» l<f poyssN 4< ia pMn Hengen 4,/ 2im i.
Jumala olcohon meille amoknen/ ie
hpuästlsiugnatcon meitä HH»
con cajuons meidhän paällämi että me caiF

cks paicais mäenpäälle oppisimttmdemalß
hänen nens ia cai«Feincansain fea3 hänen
numudhenja. HtLßra taiuallnen Isa lsF
dhuttacon meitä. Jumalan pHicarvapacF
tucen meitä.
Hengi walZuisiacot
rä. HERran
kästrvarielcHN «a
juiclcon meitä. GiuAnatcsn meitä Jumala/
mndhän Jumalan/Giugnatcon mci
mala/ iaandacon meille
hau/ rlimen Isän »z. ia poHan ia
hän Hengen 4</ AME N.
Siugnatcon meitä taiualincn
ma. SuoielcsNMcitä
meitä tzancaickmen Jumalu?
tVirghorracon meitä si cunnialinen
XVarielcon meitä mlttamaroin colmm i'
sims. CHhendacon meitä amamatom h
mys.
lsan wmma/e
MQrä
p«licm whsäus,
tott
uttlka pMn H«nge« arv. O p^hacsw

se
se

se

se

se

mnAe / rauha iawarlelns
ia näkx,
a>t
wiholifia
cur,
ruumin
ia
mäeromlä/ ia wle meille sielun
ia
ia
polzan
p?,
uari ia guunMmen Isän
sKle

yättHengen/AMckN^
Lunnia

olcowlnmalanlstnl ioca nm>

dh/n luonut om Lunnia olcon poijan/ ioca
meidhänlunastannron. Lunnia olcon pys
cauea
hän Hengen/

sen

on. Lunnia olcon
ia
iocamaceomancolminaisndhen/ ioca meies
eäsä «lämäs siugnatcon/ warieleoch lodhut,
ia tämän elämän peräsi jaattacon
ilon»
Hancaickisen elämän ia
eailjKN waldacundan/ Nimen Isän iapos
han iapchän Hengen / 2IM EN.

Siäppämtsett RucouxetlVoyan ia pMn Hengen t^-

säären ia tarueete»
edhesiä colmen
xen alla^

gho caicfeln

lnmala/M/poica
PM Hengi/ole meille armolttlen/p^<

»em/antt« meidhän synAm a,j«lex/ alita

ra

caicfmaisttmss sielun m

Ml>» earpel: meille suo oman lnpaut-es pe
ia pchän nimes cunnian tädhen / Amen

colcauren alla 3
Enstmäisen
tyghs Hengelisin
/

säädhM edhesiä.

Jumala eaiualincn Isä
sinun seuraclmdas/lemtä sinun s
caicken «ailman/ anna
mieleläm wastan «tea / ta ftn iMenelä.
käveä/ wahuista mss sanan palueliat tHwems
la sanan si>realat woimaliscKa alas
AMtkN.

tyg 10
Toisen colcauxen alla pööan
edhejiä.

Mml»nal>l'en säädhM
1
Jumala HERRA
anna,
rauhan eunnlNZas /

som

ia caickel Chrisiicnnnal rauha ia
ia sodhat PHts estä / meidän
dam
fiuFna / ia annaiaalijäisit
lunlchlllens cm,llaisit! olla/ rastcn»

rauhan ia souino» oausaelä/

AMlLtt.

