
Lanssaamoidzeman/ja sijnapai-
cas oli paljonruoho. Tcip atvu
oidzi lähes tvhsi tuhatta mlestä.
jajefu*cttikiwät/tt\Ui ia an-

Opetuslapsille/ mutta Ope-
.islapfet jagoit atnoldzewille /

im myös caloista mjn paljo mm
hantahddi.

Losca he rawilut olit/ sanoi
han Opetuslapsillens: Lootcat
murut culn /au/ ct(ä nehuckuls.
Ntjn he (cctifit/ ja täytittcsfittu
stakymeltdaMiamnuilla/whde-
stä ohla.jcsta.'eiwasill iotcalW<z
ftjajri olit culn atrioidzitHoftane
ihmiset sen merkin näit cuin lejue
teki/sonoit he: tama on wttftst se
Propheta / jocamailman lulewa
eli. Kosca lesus ymmärsi että
he tahdoit tulla ja tehdä hcknmKu.

5 v nm*



taas wuorelle
yxmiins-

Rucous.
vft -HERra JumalataiwaHrien Is»/sini jo*
\yc«finan po>cao cotttta «orwesa/ wtjsitu-

bA«a miestn/ ilman waimaita «a lppsim/
lciwällä >'» cakdclla taialla' runsasti

tatifinitut olet. iTfe rucoilemmch sinua/ ettäs
arn«o!!,'','st smu>» snl>»anrclla«nttfoa meitä ioXyc*
sty/stc/ ,a war»> ItjYi alineudcst m »Jutan el*m|tl
jrtifopalötlVfl hest/ c«ä >ne ensist ia eniten
eaufia sinun V» »ldacundaa» ia wanhurscaut-
ta!! l,'d;!si!»!/iamjit caicti«/cuin me sielun ia ruu-
mtfjpwoleft MVRH&jcrn/ sinulda autetun tulia
(im/ lE,'urcn «shnstuxe» meiva» Hitßra»
tamta/ltnun/

V-SutMllntÄlna Paastos/
Judica_».
Collefiaj*

rucoilemma sinua Eaicklwaldias
""Jumala/ ettäs armollisest holhoifit
sinun Seuracu»idaas/ ia banda seka ruu-
min etla sielunpuolesi hallidzisit. Sinut,
Poicas/ctc.

hrjoitta P.pawali
Apolioll Ebrccrcin tpgö/eap.?'.

Race



iHitwfkn tAwatah ')<&■
ftjurcmviw.

ffiatarimnta/ jocaci käsil! se
on/joca ci nain olc rakcllu/ tu.
laicsaWaj«ckain weren cautta, n
on om.in werms caulla mcnnpt Pyha.m/
jaljancaickijen lunastuxcn löpnnpt: Siliä
josHärkäin ia Caurisien weri/ja pnjsco,
lctttl Ehcoiscn tuh, a/pyhittä saastaiset li,
halKscen puhtauteen: cuingapaljo enam-
min Chrijtufen wcri/jocaldzcns llman iaU
kela wiaia tjancaickscn Hengen eaulta
Jumalalleuhrannut on/ mci-»
dan omantunnon cuolewaijista töistä/ela-
wata jumalalapalweleman ? )a scntah-
den onhW mpös/VdenTcjiamcndln
limics/ctlanejolca cudzutut ewat/stn hw
watun ljan<a!cki<en perimisen fai\u/ <tt&
hänen cuo- emans stjna walilla kawi/joca on
ntjjia plidzckay.uijist tapah/
tunul/euln endlsen,iestamendin alla olit>

& HErra luiziala taiwast/Njc t>ll3/p.2ys,

Ewan-



m janti j€fus Juda-
let Klica teistä nuhtele

minuasynnin täyden t Jos minä
sanon teille totliuden/nlixettc vsco
minua i loca on Jumalasi/han
euule JumalanSanan/semähden
ti te cuule/ettet te Jumalasi ole.
Wn wasiaisit ludalaiset/ iasa-
roit hänelle: Engö me otfern sa-
noi Sma olct Samaritani/ /a-
-sinlllla on Perkele. jcfm wa-
sials/ja sanoi: ei minulla ole Per-
kelc/ waan m:na cultn:o:dzen mi-
nun Isaani/ ja te hckVatsctte mi-
nm/m minäedzi )ma cutmiatani/
y.n on joca sitä kyjy m duomidze.totisesi/totisesi salwn minä teille:
loca kätke minun sanana# Mncn



pidä näkemän cuolemaea
klsesta. Juvalaiset sanoit ha>
le: nyt mepmmärsim että fin i
onperkele. Abraham oncuoll
iaProphetat/ lasina sanot: jo
kcitke minun sanani/ el hänen pidä
maistaman twlemat fj'ancal'cktscst.
Dletcos suurembicuin meidän ■j-

sam Abraham/ jom cuollut on l
Prophetat owat myös cuollet/
Mri sinä idzes Utti lEsuswa-
siais: /ohmina ldziäm amwoflfc
zen/nqnei minun cunnian ole mi-
tän/mutta minunIsän cunnioidze
minua/ jonga te teidän Jumala-

sanotta/ jota et te tunne/
'

mutta minä tunnen hänen, ja
mä sanoisin etten minä hän-

nifn minäolisin waleh-
lMMM tekin/muttaminätunen

zänen



hänen ia tåtlm hcknen fattati& A-
braham uMn fiän iloidzi/ nähdä -

pem minunpalwäni/ hän näki sen
«a ihastui. ludalaiset sanoit ha-
n.e,''e: etsinä ole wielawtjdenkpm-
»nenen ajastajan wanha/ ia sinä' o-
!et nähnyt Abrahamini lEsus
sanoi heille: sanoll
minä teille/ ennencuin Abraham
olican/olen minä. Ntjn he poi-
mit kiwiä handa.
MMta jtiutflymyi ia la>i Tem-
plist.

Rucous.
rfi* Erra Jumala Mintttittcn Isä/sinun ««»

Hpoica»n»eidän 'Wapahtaiam lesne Chri-sano- Joca kätke minun sananani/e<
hänen pidä näkemän cuolemat ijancaickijeft/me
euco»le,n»,a sinua/ anna p/hä >Henge» nindän
sM.xiliin»/ joilla» pyhän Sana» olet «mli*
suonut/ että me «uelelläm sen »astan onaisim/
siihen ineita»»» aina lue wfiM7i« ibye cuolenm"<
gi» hetkellä totwfiifm/ Hme»,



Palmu Sunnuntaina
Ccästltu.

CAickiwaldias ijancaicsinen Jumala/
foca sinun raefan Poicas lESurcnC^^tMtNM^VanWapahtajam/ «nnmt

m 'a pilallens/ ia sisttn alekapda/
Meille caikllli' nöpfydcn esicuwa^ri; suo au
wMscjt/ etla me caikisa/ cuin sinä meidän
paällcm annattulla/ olifim karsiwaiset/ ia
sinun pyhälle tahdolles euuliaistt. <2?j*
nUnPoicas/elc.
Epistolan kirjoitta P.Pawali

Philipperein tygö/cap.2.
eVj Aclal weljel/ cullakin olcon se ajatus/
J\winChrisiuxcllalesuMa oli/joca/

oli Jumalan muodos/ei
lukenut saalini Jumalan lnuotomen olla/
»vaan alensi idzens/otliorian muodon pjtäU
lens/ia tuli muiden ihmisten wtvtäfrfv la
löytlin menoisa nhncuin ihminen.
lptti idzens/ia oli cuoleman saackacuulicli-

,
nen/ iaristin cuoleman asti. Sentahdm
en lnoöe Jumala hänen corgetlanut/ k



Atitaffltt hänelle Nimen/ joca(aktia m
mia suunn on, Ella )ESur«n Elimeen
yita eaieli polwet hcjidans cumartaman/
jclca taiwasa ia maan paalla/ iamaan alla
onv.t/ ia caickikielet pitä tunnustaman/ etv
ta lEsus Christus on HERsa/Isan %mlnalmeunni^l.

Aqtcttalc^»lesuxcl, £Tim /p -Q7.

fias' luetan HEr-
ranEhlMseji/l.Cor.n.

Wjnd olen fm H.^Rralda
jonga mma teille

annozu: sillaHERm lEsussi-
lia yönä jonahan pettttin/ otti lei-
»v«n/ kijtti/ mllrfi ia ftnoi: otka-
cat/ st)ötat/ tämä on minun ruu-
mm/ jocafcMn edestan muretan/
ft tehkatle minun muisioxenu Nifn

-ös Falkin ehwllisen jälken/ ia
W: tåmå&akti on Vsi
nti mmun Mesäni/ zehkck/n<zn



nW vsem cul'n te \mw minun
mmstomll. Silla nqn vscill min
te syötte tdftå lciwästa/ja jllotta
tastaLalkista/pila teidän HER-
ran cuoleman julistaman/ sijhena-
siicllinhan tllle: sflntta joca tel-
wottomast syö tasta leiwasta/ ja
luo HErranFalkista/ft 01l wica-
pa HERran rmirnifm ia werecn.

M coetelcan ihminen idzians'/
lasijtte fyöfan kasia leimasta? ia

can tastäFalkista: Silla joca
spötaicka juo kelwollomast/ hän
syö m juoDuomion ldzelleus/ettei
>, an HERran mumista erolla.

Rucous.
ERra Innittla taiwallncn Is«/slll« |fo«*

JQfiiiuni-adwipoia:s IGsuxen <shnstl,,rcns"r cautla wttlliustiikoyhällc «^hristlcunnalle»
iimilnm» yhden pyhän i&hrolifen/ift lc>hd«<

rt©«arfttiicntm/iof«? brtncn |«

llig IlVere»»/ wiinan «Na syndem
nautitta iactan/ mc twoilcriia

sI«M/h«IKV)e n»e,V«n sydäiucnpyhättä henget



ln«/«tZ me tbnatt Qactanientin pyhää «n
«alp «rleudli«pytyttäaina tutkistelisin,/,?!•yninläryxen fijt\ hifitaiftm/ia inlclellän, v-
fifc* iMiiii»jifirn: f£ttam?n&iitvtoitetut n..
tnan lapsista/ tantin Ehloliscn
«ieralsta/ mc«tä«n «tn* tämä» pyhän poydäi»
hcrcuillatvitt»omi(inS/ ia (en tantta qaitcaiciit

käsitjlsln,/ 2lm»n.

Pitkänä Perjantaina.

§f)dlxahumala t*imUn<n Isa/joc« et
sinun ijallisest armostas/ ole sinun ai-

nocaistaPoicas armabtanut/waan olet $*
nen ristin cuolemaan meidän lahlem andas
nut/ sinua/ anna sinun py<-
ha Hengcsmeidän sydamihim/elta me sen-
caltaisella armolla meitam lohdulaisim/ ta-
sicdes syndiä cartaisim/janHla/ cuins mei-
danpaallcm panet/ karsiwalisesi karsisim/
jansjn hänen cauttans ynnä sinun canfts
tzancaickiftnelawansaisim/Amen.

«Epistola/nljncuin Palmu*
Gnnnunlamakm.



vangcljumill kirjoitta P. ihu
<asEwanzclisia/c«p.^.

myös hänen can-

Uåtå surmatta. Ia cuin he fij-
yen ftaan tulit/ joca paacallom

cudzutan/ sijna he hänen
ristinnaultdzit/ ja ne pahantekicit

canftns/ yhden olkmlle/ja
lsljen wasemalle puolelle. tfefn
sanoi je(usi Isa/ alma hellletl
atldexi: Sillä ei he ticdä mikä he
täcvoåu ja he jagoit hänetl
waattens/ja heittt nizstä arpa. Ia
Canssa seisoi ia cadzeli/ jaPää-
t i iehetpilckaisit händHeidän can-
fans/ja sanoit: Muica hän wa-
pahti/mutta wapahtacan nyt id-
zens/joshänon LhristusFuma-
im mUttUf huowit myös

G f plls,



ptlckaisit handa/ menit ja cocoti'
hauelle ellckata/sanoden: josfind
oletlttdalatstclz mp
wapahda idze sinus. Oli myös
hänestä paallekiyoilus'/ Grecan/
Latinan ja Ebrean bookstaweilla
kirjoitettu: onludalaisien
LllNlugas: Nqn pxi pahante-
kqst/ jotca myös ripustetut olit/
pilckais hända/ jasanoit jos fiv4
tkt Khnstus/ nhn wapahda funus jameila. sMtta täinen wa-

handä/ sanoden:
jaet tosill sinakan jumalata pel-
ta/ ettäs oletyhdescadotuMi Ia
tosin/mc olcmma oikein sijnck: silla
me saamme meidän töidem ansion
jalken/mutta ei tämä mitcln paha
tehnyt. lasanojlesuxelle:HEr-
ra/ muista minua/ coscas tulee

wal-



waldacundaas. Nijnlesils ffe
noi hänelle: Jokisesi sanon minä
sinulle: Zdndpdn ptta sinun ole-
man minun cansani Paradijfis.

Rucöus.
rf?"HRralnn«ala taiwalincn j'<*wanlmrsea»
flOifsJ/ sinä jocö meille sinun potcaa

hänen eanttan» Miltä perkelen wal<
dacunnast ia iiancaickiest molemalipelastanut
olee/ me rnc<?i!em»,a sinua/nijncuin sinun poh
cas Icsu« Christu-, edcstäm rncoil-
lut on/ että» meitä watMisit sinuncansa caicfrnaifes kinftnxe» ia alidistoxc» loh-
dutaisic/ >a mitä me siimawastan rickonctslcm-
ma/armolisest andcri andaisit: finnit myo&pya
hä" -Henge« cautta mad pyhitäisit ia antuari
laattaisit / eitä »ne ticdäisiin, sinun n,cidän I-
säxe»l/ia ljßncaicttsest sinun laupiutta» ylistät*
sIM l'a i!ijläisim/ Hn»cil.

Paasiatsna.
GoUeciäs.

(fS Caickiwaldias ljancaickinett luma-
talla ajalla Mostrcli cautta

sinun Canssas Egyptin maalda johdatit/
jatastitheidän jocawuosiPaasiais juhla/

G itj pi-



pita/ia spöda Paafiats lambatt. Tty»
saatamyös meitä/ D laiwalinen Isa/ sijta
hengclisejta Egyptistä vlos/että mekin im
sallijexi tulisimme stjtaPääsiäis lambasia/
emn on Mun racae Poicas/ lEsus Chri-
stuo meidän HGRran/joca ela ja hallidze
ynnä sinun cansas pyhän Hengen chtey.»
des / totinen humala/ ljaneaictiseft
Hancaickischen/A3)?E^
Epistolan kirjoltta P.PawaliApost.Coril,tKtpgö/i>Cor.,s>

(%fylkfat wchce/ peratait ftntahdenseIrimnHtaiHtuv että te tulisilta
*ta\tinap/ ntjncuin te myöshappa-

mattomat oleita. Silla mcllla on n,pös
Pääsiäis lammas/ pui on Chrisius/ mä*
dan cdcjiattlme vhratlu. Sentahdcn pu
tMm lneidan Paaftaiftm/ eiwanhas ha-»
patures/ rifu mhi.-dtnja waarpdcn hapas
uyw/ »raan plchtaudm;a totudcn
maltoma? laikl,iaav/Anlen<.



Marcus Ewang. cap.is.

fåLifitn aicatt / cofta Sabba-
clllumit oli/ osti Malia

sMgdalma/ ja Maria jambi/
ia Salome/hyw<inhajullisia mu
uita/ woidellarens händck. Ia
tulithalldalle/ensimllisnäSabba-
thm paiwana/ sangen warhain
Auringon coittais. ja pufyiit
keffenäns': Luca meille wienttä
kiwen haudan owelda t ja min
he cadzoit/ näit he klwen wierite-
lyri/joca oli sangell suuri. Jacuin
he olit hautan mennet/nait he ph-
den nuorucaistn istuwan otkialla
puolella/ jom ott waatetettu pit-
UH Walkeilla waattcilla / ja he
hammWit. Mutta hän sanoi

Alkäthämmastyw/ te ed-
G tik $'



zitlä lesilsta Mzarenusta/joca n-
silnaultttu oli/hänylösnousi ei hlilt
ole taallä/cadzo (ia cllhunga he hä-
nenpanit, aluttamengät ia sa<-
nocat hänen Opetuslapsillens/ ja
Petarille: että han käy teidän e-
dellätl Galllean/ siellä ce hänen
näettä/ nijncuinhän sanoi teille.
Jahe menit nopiast vlos/ japate-
nit sillä wapisius ja
hämmästys 01l heidän päällens
tullut/et he myös kellengän mitan
sanonet/sillä he pejkäisit.

Rucsus.
lumala MiwtAitttn Isa/ sinä ssca

p«lc«s incidän fyttöeim tähdcn vI««F
metttåh »anhurftchudcn tilfictt

ylotilptztuwyt ole», if/c nicoilcmmrt sinua/
«jtinrtmeille pyb« -Hcngcs/fcn c«utw me-la h«l<-

vjcos ftnuii päälle» pidä/ cmU\\
f>iwa'ft u?öt;tic/)« täM» elämän pcrist ij«N5

Tois-



Toisnapääsiäisen pälwänä.
Coäellxj.

*J\ Caickiwaldias joca sinun
Poicas Icsufen

annoit saada woiton cuslcman plidze/ja a-
wala mcille tjaneaickiscn elaman tien/ suo
armollstst/ ella mc lujasti hänen päällens
vscoisimme/ mjn ijancaickiscn cuoleman
wällaistmme/ ia hancn cansans ijancaicki-
scst eläisimme Sinun Poicas/etc.

«Epistolan tintittä P.Lucas
Äposislcm tcgoi»/cap.ia.

A>ijnPetari awais suuns/ja sanoi: nyt
•* \o\)lm/ ettei Jumala cad-
zo ihmisen muoto/ waan caikisa Canssoisa/
jocahanda pelka ia teke wanhurse«ulta/ se
»n Jumalalleotollinen. Kyllä te tiedättesen saarnan/jonga JumalaIsraelin lapsia
lelähetti/ ja julisti rauhan Icsurcn Chri-
stu/encaulta (joca caickein HErra on) jo*
sia saarnasta on sanoma cuulunut ymba>-
rins caiken Judean/ ensin aljellin Gali-
least(stn eastm jalken jostaJohannessaar*

G v nals



«ais) cuil,ga Jumala oli Weidellttl
sillenNazarcthijf pphall» Hettgclla iawoi

ymbanns/ teki hywa ja
.paransi caicki jotcaPcrkeleldä waiwattm;
silla Jumala oli hanm cansaw. Ia me
olemma caickein nifimtodistajat/ emn ha»
Illdcan maacunnas ia Irrusalemi» tcki>
Sm owathe lappanet, jaripustit puuhun/
j«ngaJumalaherätti colm«ndena
na/ja ilmoitti hänen/ ei caikeNe
waan meille/ lotea Jumala oli ennett

walilmut/ me jotca söimlnc m
joimme hänen cansans/fijtte cuiilhan mu*
f < cuolluisia. Iahan kästi meitä Canssal<
le saarm,mw jatodistaman/ että hän on se/
joca lumalalda on saatto elawilten ia
\{\o\lmtun duomari/i. HKiesta caicki
Prophctat todistamat/ eltq joeame» euin
vscohancn päalicns/ pita hänen Nimen»
<au»sa synnit annettmnan.

kirjoltta P>Ewang. cap.2.4.
(jpL3*uf paiwana/ menit cqti

phten Wn / Ma ott



Jerusalemisi cuudenkymenen wa-
comltan päasa/ Emaus nimelda.
Iapuhuit festenans cmkista nijfiå
mintapahtunut oli. ja tapah>
dm hetdän puhulftlls ia tutkistelle-sans keffenans/ että jtfus idze
heitä lähestyt/ ia matcufti heidän
cansims. 33iltttahndätisi!mäns,
pidettin/ettei he hckzda ttmbmtu
Nijn hän sanot hclile: miiU puhet
ne owat cuin tc pidätte kestenalt
kckydesin / ja cktta murhelllset l
NijnMophas mmeM wastais/
jasansihänci!e: Dlctcos mnoa
nuiucalamen Jerujalemis/joca ek
tiedä mitä siellä näinä pchwm<i ta-
pahdm i Hän janotheille: mmi 3
He sanoit hänelle: fijtäjifntejU
NazarenMsta / ice . „ ;Mså
Pwphekatöilämj'U,v.. no*

im



lan ia caiken Lanssan edes. Lum-
ga meidän ylimlnätset Papit ia
Päämiehet plsnannoit hänen cuo-
leman cadotAxeen/ iaristinnaulid-
zit hänen,: mutta me luulimma
hallen fyi/ jocaIftaelin piti luna-
staman. Ia sijtte on jo cckmas
paiwa tanapallcuin namat tapah-
dllit. Owatmyös muutamat wai-
nwt meistä meitä peljätlanet/jotca
warahtn amulla tulit haudalle/
ia cuin ei he löytänet hänen ruu-
mistans/ tulit he ia sanoit/ elta he
Ettgellngin näyn nähnet olit/jotca
sanoit hänen elckvam Ia muu-
tamat meistä menit haudalle/ ia
löysit nqncuin waimot oli. sano-
net/ multa ei he händä löynnet.

Ia Hall sanoi heille: O te
tompelit ia hitat sydämesi uscoman

ntjta



Macaicklc»/ cinn Prophetat pli-
hllnet owat. Eikö pi-
tanyt naita kärsimän/ ia hänen
cuniaans sijalle käymän; Iahän
rupeis Mosexest/ia mikist
taist/ia selitti heillecaicki kirplkur-
et /cuin hänestä sanotlit olit. jafyc
lähestyitKylä/ johongahe menit/
/a hän teetteli hänens edemmätay-
mckn. Ia he waadit händä/ /a
sanoit: ole meidän canftm: sillä
Ehto icutu/tapäiwd on lastenut/
ja hän meni olematl heidän can-sans. jasetapahdut/ cosca hän
amoidzi heidän cansans/ otti hän
leiwän/kljtti/milrsi ia andoi \t\U
le. NWheidän silmäus aukenit/
ia he tunsit hänen. Ia hän ca-
tons heidän edestäni. Ia he sa-
noit kestenäns: eikö meidän sydä-

MM



mem palanut/costa han tiet.
la meitä z uhutteli / ja sellttt mciU
lekirjoitMt t Ia he nousit M
hetkellä/ ja palaisit Jerusalemin/
t<i löysit ne Möstaft mmenda eoo-
sia/ ja ne jotta nt/den-canft olit.
Jotcasawit: HERm on totisesi
plösnoftmt/ja ilmannut Gimontl-
le> )a he jltttelitheille mitä tiel-
ls tapahtunut olt/ jacuinga hän
heittä oli tuttu leiwan muttami-
sest.

Rucous.
Jumala taiwalinen If3/ sinä i'öc«
sinun Voicaa IKsuxen Chrlstnxe»

nijllc cahdelle Gpemglapsellc Enmuxen
liellä lllnoiteturl tulla/ me rucail«nma sinua/
sinun pyhän Sa>m« ia pyifin cauira/
zV„lalsc,nan meidän si'dä<ncn/ olisit»
wahwat ia pysywäisct uscosa/ »fcoi ,t|l sinunsanasa» rippuisim/sitä miellän» puhuisim >aah-
k«ast tutkisml: ia iesmeidän/ Christuren Esi-
«uwai» »älken / täsa itwilmas palion pitakärst-
män/ että meDlain meitän» sinun sanalla» loh-
dum «ldaisls!»/ jtf sin imcksän» sljhe-

m*



«asti «aiume siun» poicas <&xtW thnht els-
-peräst/ qaiMfticttfen cU»>«n ttj*

tcnmm / Amen.

Mmandena Pääsiäisen
Paiwanä.

Epistolan kirjoltta P.Lucqs
Apostolein tegois/cap. iz.

sanoi Pawali. ludalaiM 3

sugun lapset/ia mwtt Jumalala pclkäwai-
srl/ teille on lama autuudenpuhe lahttettp.
Silla lerusalmiinasuwaiset/ja heidän jy
tilnmaisens/ ettei he handå tundenet/ / eikä
Propheeain ania/ joita cunakinSabba-
china luetan: Owat he namal heidän duo-
wlollanstäyttänet. Ia waicka ci he ph-
tein cuoleman syytä haneslöynnet/ anoit he
cuitengin handa tappaxens.
Ia cuin he caicki olit täyttänet/ mitä hane-
siakirjoitettu oli/otit he hänen puun paal^
da/ japanit hautan. Multa Jumalahe-

-ttihanen cuolluista. lahan on nisldä
paiwa/ jotca hänen «ansansileafi Jerusalemin mennet olit/jotca

banen ledjstajane £<,#» &&, Iam



weilmoitammemyös teille sen lupan,
cuin meidän Isillemme lumuin l fo«!M
Jumalaen meille heidän lapsilicns ]yitfo
Npl/ sijna/clta hän herätti jeftym*

Hwangeliumin kirjoitta P.itua» Ewang. cap> 14.

COsca he naista puhuit/ stlsoi
lEsus heidän kcstellans/ ja

sanoi heille: Rauha olcon tel
Nhnhe hämmästyit/japelkaisit
luulit hengen nakewäns. jal
sanoi heille: Mkfttepelkattet;
myi sencaltaistt ajatlyet tukivat
teidän sydämeeni Kadzocat mi-
Nlinkasiani ia jalcojani/että minä
idze olen/ruwetcat minuun/jaca
zocat: Silla ei hengellä ole liha
eikä luita/ nijncuitt te ndettä mi-
lllilla olewan. Ia cum hän lm-
m&t sanonutoli/ osotti han *



Uum' ia jalxtttö* Mitta cosca
ei he wieläkän dswnet / ilon tah-
dcn/ Man ihmettelit/ sanoi fcärt
heille: Ongo teillä tafi mttän fmk
täwätä? Iahepanit hänen eteens
eappalenpaistettua cala/ja wähan
klmalaisen lahckl ok-
ti sen jasöiheidän näfytns* D?(|«
hän simoi heille: mmät owak ne
sanat/minminä puhum teille/ w-
scamlnawlelä teldän canftnne o>
lin: Gillckcaicki pitätäytettämän
mitä tirjoitetw on Minusta Wo-serm laisV Pwphetais m pjal-
meis. Silloin han awais heidän

ymmär<-
tämän/ ia sanoi heille: 9?fjn on
LirMetA/janamtiili LhnlMm
kärsiä/ ia ylösnosta cuolluista col-
mandsna fåiwånå/fatttå h<nen

H Ni-



tamaja <hndem andeLl andanulsta,
<Ms Lnnffois'/ ruwettn Z ewft-
lemlst.

Rucous.
chrlste/ meruc>»leni« fimic/JOl0!» ,c>cn (ura/ murhe / peles >« irapiftec

p<i.Ulcmtulis/mjncum finnn O»pe-
Uislaficv«•««(•.meille «mwlinm olisit/ia finiti
lsilisistlohdueaisl»/ rumetun sinä bdti bcifc.;»
nmrnefajts lobC>utu/ sanoden: &<sub« olecrt
teille: anna nijn meillenginse totinen lob&ur-
«ftV pytä-ZcnQi. Mc vscom lc>ti,'est/ että sm H
filli! lidalla/ ,a nijllH luilla/ cuino tiaulanain
sandin/ ylonnosnnt olel/<« nyt istut Jnnxlal»
oikialla kedellä/waeielenian meitä/ >a me päa-
<Vrnmr<s* sinuna»nlla, sinne/ lilla rnris*nlfc
kallan, ,a»»erelli!m/ i« sinun kireaftetun ruits
mi» «uSaifm eulem. Tän»Z meille lii» lau»
Pia," ?<eplV C-Arifte/ sinun pi,
«a»/ «uolnnas n» fbWönow)emilVn t4bÖ«l/ A?
M«erl.

NMtldellä Päasialstn
Päiwanä.

Epistolan kiljoitta P. Lucas
Apostolein trgos/ cap.s.

6AnoiPeeanlud<zlaisiUe: 5* Israe-lin Michel/Abtahamin/)« Isaachin,



JtMiih/nmtlti Isäin, "Y»f<
tmUvcnhmtn Poieans pesinen kireaj a«
Mll/jonga tc plönannoittc m kielsitte P,*
Utupa cdc's/ cofta han duoniijl/ että
piti paaficttmvan. Multa te (UifUte (m
Pyhän ia hursean/ia anoitte teillenne mur-
hmniestaalmetta. Multa dåmlr, Paa-
luhtina», te tapoitte/ sen on Jumala cudl-
ieljia herättänyt/ jogatodistajat me ofcnw,
3a sen vsco cautta haNi p}ott</m
han tälnan paalia/ jongate nactta iatuncb-
ea/hanenTtimes li nrf *
häne cantl«s/ontalleandantlt haneterwe--
pdens/ caickelneeidannähtenne. )iyt,'ao
iätweljcl/minä tiedän ma u fen tnhmy<

*cfs lchnetolelta/ntjn«un teidän ylllNlll.u>
Mutta joeacaiefein

Prophetaine suun cautta oli ennustanut/
Ebrisilyenpitisersimän/sen hau nain

nyt«aytti. Nlin lehtal parannus/j« pa-
taitut/ etlalcieän syndinnc pois pphitai-
{!n/ ja sillein wirwottamisen ajat tulisil
HERraneaswonctcen/coseahan sen tffo
lt lahctta/Zjofia nyt ennen \cMTMtm'3<*
pxtn ChrisiWN,

H (J tm»



«LlvangelulMlll/kirjolttap.
Johannes Ewang. cap.^l.

(pLqffe ilmoitti lefus taas id-
mcxcn wkö-

nå/ ia hän ilmoitti idzms nckn:
Simon petari/ ja Thomas/ ioca
La)oiMicudzlttan/ollt pnna/ ja
Nathanael/joca oli Galilean La-
tlast/ja lebedeuxen pojat/ jacapi
muuta hanell OpemslapsisianS«
Sanoi SimonPetän mi-
lia menen calaan: Ne sanoit hn-
tielle:
he menit ia asilnt cohta wenhesen/
ja ei he finci yönä mifån saanet
Muttacosca joamn oli/ fcifoi Fe-susrannalla/ mutta ci Opemr-
lapset tienliet että se oli
Sanoi lesus heille: Lapset/otl-
go leillä mitan fyMtvMl He

wa-



wastaisit händä: Ei. Hansit-
noi heille: Lastecat werckonne
oikmlle puolelle wenehta/ nizn te
löydätte. Ntjn he lassie/ ja tllli
Nlsnpaljo caloja / ettet he woinct
wetä. Nijn sanoi se Qcctii&
lapsi/jota lesils racasti/Dekaril-
le:HEßra seon. LoscaSi-
mon Petari sen cuuli/ että se oli
HERm/ wyötti hanhamen pnp
bckrillens': Sillä hän oli alaisti/
jaheitti idzcns mereen. Mutta
muut Opetuslapset tulit wenhel-
Ut Sillä ei he olletcancana maal-
da/ waatt lähes ca/i satakynara-
ta / ja wedit werckoja
Kosta %t olit maalle tullet/ näit he
Wet/ jacalat nisden päällä/ia
wän. lesus sanoi heille: tuo>

tänne nGa taloista min te nyt



saitte. Simon Peian meni ja
wctiwercot maalle/ taynäns suu,
siacaloja/jataia colme cuudctta-
kmymeyda. Ia waicka niitä Hifit
monda oli/ eicultengan wcrcko re-
wcnnyt. lefts sanoi heille: tuU
cat Nlalle: mutta el Wkan Ope-
tlislapsista vscaldanltt halldä kv-
syci/ cucas olet l &il\ä he tiesit sen
vlcwan HERwll. Ni,n Icsus
tlill/otti lclwän ia andoi hcllle/nljn
myös calan. on colmas
kerta/ cuin Jesus CpttttökffiU
lens ilmestyi/stjttecuin han oli ylös
twslmt(llollelsta.

Rucow.

sinua ilmoitit <l>pc-
M»#l«pfi!lc*/ Txberian mctrn ijrf&DJ/fii*

nä fiiurc» c»»li;ri {Jwlts: W tucotlemrw sinn«/
aun n«e (tr

niin (>':lFrn «emme / siunaisi»? m «nuo.
nmlkpyföyjcngee/meite. a>*l*i'fttn*n mlyaU



Übycman/ tui u\t aitt* pibiifim fitmn Wfr>*7
oppisini niyon sinun tundeom»/ nqncnin
t»«laf,s«<fl!,>>'inun >'l,m<iftz» ia t»y»lfiä täistä»/
«lisiin sinulle»lyVe» cdcft ftjwlifct/fö enmingä»
tujfrnirtiielt ufjcusiuirn weilim sinust e«>llB
ffltlcts/ Amen.

I. Sunnuntaina Pckisialstft.
(PHim mttöt. 3|3/ Taicki»aldlas Jn-
""lnala/armos/ rltams/ ftfea nyt ileistst
Pääsiäis juhlapitänet elemma/sinuna?,--
mog awulla meidän elämä» parannaisim.
Sinun Poicae/etc.
Epistolankirjoltta P. jcfyam

ms Apostoli/ hjtfyf*
rackani/ cairfi rnifa Jumala,

"-"sta jpndonol on/ ft woittamailman/
janmdan vsco» on senwitt«/jocammlma»,
»»itli. Cllca sijs on jocawoitta mail-
man/mullase jocavscoetta lesns on In«
malan Poica? Tämä on ft joca wcdcllä
jawerellatule/ Icsus ei ainoa-
stans wedella/waanwedclla ia werclla. Ia
hengi todista/elta hengi toluus/am (Bitti
eolmelodifiawaktaiwasa/Isa/Sanalapy-

H iitz hl



hä Hengi/ ja ne colme pri owae. Ia col<
«ne«disiawatmaanpäällä/ HeiKi/ Vcst
)a Weri/ janc colme pri owat Jos me

otamme/ trffn on %u
malan todistus stmrcmbi: Gilln «ama ot,

Jumalantodijius/ jollahan to-, -

disii. loca vsto JumalanPojan ymttu
hänellä on todijius idzesans.

kirjoitta P.
Johannes Ewang. cap.TO.

KMVtta stn Sabbachin ehw-
o-

llt/ /osa Opetuslapset coges olie
Juvalaisien pclgon tähden / tuli
Icsils/ ja seisot heidän kestellans'/sa sanoi: Rauha olcon teille )a
min han sen sanonut oli/ofom hän
heille kakäns jakylkens: Nti;» O-
pettiMpset ihastuit että he nait
Herrs.HaKsus taasfawi&imr*

ha



haolcon teille: Nt/ncuin jfi mi-
nunläh<sti/nffn mma myös lähc-
tänteldckl.. ja cum hän nimdt
sanonut oli/ puhalsi han heidän
päckllens/ja sanoi heille: Ottacat
Pyhä Henge/joille te synnieandtzrt
annatte/ nhlle ne andy-l annttan:
Kl joille te ne pidätte/ ntjlle ne o-
wat pidetyt.

yxi cahdsM
toistakynunenest jocaMolsexl cud-
zutwt/noilut heldnn catzjans/ co-sca lejus tuli. Nqn muutOpe-
tuFzapset sanoit hänelle: me naime
HERRan. Mutta hän janoi
heille: Ellen minä näe hänen fefc
Wns naulan reike/ ja pistä ssr-
meaninaulam siaan/ja pane kät-
täni hamn kylkeens/enmlnadstO.
Iacahdexan pckwan perästä/ olit

H v Vpe-



OpeMlapsee taas siellä/ ja Tho-mas heldck, cansans. Nt/n jc*
fi& tuli/cuinotoct sichetutolit/ ja
stlsol heidän kestellans/ jasanoi:
Rauha olcon teille. Sitte sanoi
han 'ChonMelle: Pistä sormes
tännc/jacadzo mmuu kasiani: /a
ojenna tänne kates/ja pistä Mltmn
kplfecnt/ ja äla ole epauscoinen/
waan nscowainen. Thomas wa-
stais/ ja sanot hänelle: Mnvtt
F)E3iran ia minun Jumalan.
HEsus sanoi hänelle: Ettäs nckt
minunThomas/ Ntjn sinä vscoil/
autuae owat jottaei näe/ ja cuiten-
ginvscowat. TeN myös jtfu*
lnondalnuula merckiä
stens llähden/ joeca ei tasa kirjas
olekllioitetllt. Mutta ndm&t o-
kvakOrMetul/ että le vstolsitta/tttl



ettälesuson MlstuS Jumalan
polca/ja että te saatte elämän/ v-
ston cautta/ H<lnenNimeens.

Rmous.
sntXtA "ytMutlautitoalintnJfi/me tijtåm

sanomattoman armo» cdefia/
°mi" tuiafimm p Mcae/ Aortan Cbtii
fltfrcn/frnpvWrt \a lolidullftn
ja ne pybxt meille l4=*
hfft.:nyt del/ «»ä itte tiqfTt löydän, sondein en»
dci > saan» sen. itfe *i»#oilew linna/ annapybi
■»f r,T 3tii nnldan fybamiljiin/ että mc «ivaisi,!,,
«>'«oa (Ymwi pyhin Sanan/ja pyhäin ScramenZ
»ci» camla aina vscos mtbwifiutfim/ An«n»

11. Sunnunlalna pääsicksest.

nöprpdelia/ caatunm mailman j«k
lans eohendanulolet/ anna vscollistes ijan-
caickinm ilo: ja nijncuin sinä olet heila
Himcaickiscsi cadotMfi pelastaNllt/ntjli an«
namyös heidän saada tzaneaicfinen elämä
«alwahis. Einun ratfo» Poica» )c,
suM/etc.

Epl-



«Epistolan kirjoitta PPeeari

Dr>Ackatwetjet/ Chnsiuskarsti meidän
T edeiiani/ ia jätti meillealwan/ eitä

pita halien afMett<ws noudat-
taman», locaci phtan spndia tehnyt/eikä
yhtan petosta "le hänen suusians topitpa
Joca ei kironnut costa handa kirottin / ci
vhgillmutcofta han karsti/ mutta «udrn ha-
ncNe cosion/joca oikein duomidze. loca
meidän spudlmme idze uhraw/omas ruu.i
nnsan»/pum» paaUa/ettOMe
<l»8el/elaifimme wanhurstaudelle. lon-
Ka caulta te otetta tullee:
Silla u olittantjncuin lambat:
lpaan nyt le olctlapalainnct/ teldatt sieluin.
Paimenen iaPijpan tygö.

Isä Jumal»» ?wtfÅm/\>.3il.
Mik« l'illoi!lt»lmpuuttu/ p.st.

Hwangeljumin tivjcim P.
JohannesEwang. eap.ia.

lesu sjtu
Mntiolcnhywa

p«i-



paimen/hmvä paimen anda hrngens lammastm edestä Mttta
palcollinrn/joca ei olepaimm/eiM
lambat ole hänen omans/ cofta
han näre Suden taittoon/ nq«
hän jättälambat/ja pakene/ ia susi
raatele ja haajca lmchat. I?utm

Sillä han m
Mlcollmsn/eM tottele
Minä olm hywa paimen/ joca
lutnien lambani/ ia minä mm
myös lambaitdani. Nhncuin>sammun tunde/M tunnen iÄ
myös Ij3n/ja minäpallcn hcnge-
ni lammasten edestä. Ia milml-
la on myös muita ImMta/iom
ti ok tästä ne
tahdonminä myös ime jaatta/M
hesaawatcuulla mmuttäneni. ja
nt\n pika olemanUiimnmas huo-
m/igMpaimM'

, Mu-



Rilwus.
e??" *mr*yjma\fitairvalintn 3l*Vi<>« fis»*-

hyw>dlstä«' olet »itu,, n,«>w<»ls!a

s»zi!»cncrc»!> «fettnnut/ sudi lvn tuiki ..inci'.
stans Pfmiölläiio e«i»i7'v'»v nni«*j Nly6>»
(ynnifi/ cuolemast ia rxrlelefl Vaneti». tP-c
rucoikmiva fintifl / «wna meille pyl)s -He»-
gcji/tttu ntjtmim fJrtia puimeii tuiftc»ueidän/ ia
mei|l«nuubiii p!t4/ c|t« mc tmoV. mai>d«»s:m
C(}i(f!>jrtijtfl«f)&iouriB tuta/ meitäm hä-
nen tygona piui/catfefi sydä»»efi h&ien änd:n«
naudatta/ ja cmmana yttiKtdu
sen autuuden pniA/llmm.

111. Sunnuntaina Ipddfiätfeft*
ColteßdU.

A< jumala T»«Hwaldias/jo«afinun («v

walkiudclla/ aotväifcf oikialle
<icÖr saatat/ anna ar*
nws/hnljaman scha ia tio«datk<niähpwH/
SlnmlPolcas/klc.
Epistolan klljvitta P. petari

Apostoli/ «.Pet.^.
wchst/mina nemvonmta nijw

oudoja iamuucalaisia/ tvältäkat
himoja j*<4 ji>mw»<Ma



»vastan. Iaptfafäf hywä nlmopacanaiy
feas/rttAtif jofca ttifä p«ne<tllewal/tttzn-
cninpahointefljtä/tnndlstl fofdän hp,rijia
tsistän/jastjtt<iisi«l>iM.ilata sinä
nä/jo«a hän widfi Juliffa

Genlähdcn olat alammaisest <\iifif*
le ihmisille/ jasäädyille/ HERran tähden/
olisco seCuningallc/nljluuin ylimmäisellc/
eaicka Päämiehille/ nljncuin nijlle/ je*fca
häneldä läheletytowae/ pahomlefijlle van-*
Wiftopxi/ ja hurscaille ftjforgi; SlNa
ft on Il,nialan lahlo/ että le hywällä työl-
(ä lukidzetta hulluin ia tyhmiin ihmisten
silun. Nhncuinwapail/jaeimjn että sc
wapaus olis nijncuin pahlldcn peilos/waan
«ttjneuin Jumalanpalweljat. Olcatam*
nialisct jocaista wastan. Racajiacat wel>
jia/ pcljätkät Jumalala / eunnjoiccaeal
<£w»'ngaffa.

Te palweljat/ olcat alammaijet cai-
kclla pelgolla teidän IDiniNen/ ei ainoa-
stane hpwillc ja waan myös tui*
mille. Silla se on armo/ ios ioeu oman-
«undons lähde», Jumalan tygöwaiwa kar-

Silla Mika fn>* se
on/



VN/josttpabaintecoinn< lähdet piestän/js
kärsitte l %Rum eosta te hpwm teette/ ja
cllilengin waiwatan/ jattsen tärsitte/Ntjil
sc on armo Iumal«n edes.

Sun tbrtstehlnidan/p.zft.

Hwangeljlllnm KrjvW P«
Johanna Ewang. eap.»6.

atcan/sanoi Zchis O-
c^petuslapfNlens: Wahän a-
jan peräsi et te nae mllma/ jataas
wähan aja perast
Sillä minä menen Isäm tpgö.
Nqn muutamat hank Opetuslap-
sistans plchutt kejkenans: Mkck
se on cmn hän sano meille! Wahan
ajanperast ct te näe nunua/jq taas
wahan ajan perast te näM mi-
nun: ja tuåminå menen Isäni
tygä. Wn he sanoit: mka se on
GssnHänsano/ lvchan ajan xerck-

tfål



stät En me tiedä mitä hän puhu.
Nqn3esus ymnlärsi että he tah-
doitkysyä hänelle. Iasanoi heil-
le: tekpsptte keffcnän/että mlnä
sanoin: wähänajan peräsi ette
näe minua/ia wähan ajan
pemst te naettä minun,
toeiscst sanon minä teille: Teidän
pitä itkemän ia parcuman/multa
mailma iloidze: te tuletta murhel-
lije/i/ mutta teidän murhen kää-
tän ilo/i. Losta Vaimo synnyt-
lä/nijn hänellä on kipu: Sillä
hänen hetkenStuli. Muttacosca
hän on lapsens fynttyf farnjf/ nqn
ei hän muista enä waiwans/waan
iloidze syndynexi ihmisen mail-
maan. Ntjn teillä on myös nyt
murhe/ mutta minä tahdon teitä
jällens nähdä/ ia teidän sydämen

3 on



sniloidzewa/ jari Venengckn pidä
teidän ilsan ttlldä poisottaman.

Rucous.
ERr» Junmla tmwoliticii Isi/fina ,oca

ffälififi hywäsi taiidostag/sinun lap»'

poka» c«ldä>set että cunm'a§z.«-
liiit/ meracotlemm4 sinus/ lohduta mettä py-
häilä nicidän kms«uxisan» »a wai*
teoifamtetten nu: epäills/wssn lurwalsim luiast
sinun poitat» lupaaxcn jaJolJcwujrcn/ mmi**
täin/e»tä suru pysy wähän <*,««/,«

slftte siura chancaicknenilft/cttä menhn län,ä«
toraxrn «anna cnickinaiscn '»astoinkäymlse»
kärsiwälisest wsicalsinlme / lefuxen Ehriftu-
ssen«ul«/2IMKN.
IV. Sunnuntaina PMalsest.

£K Jumala Caickiwaldias/joea ntjn w
scowaiscö sydämethallldztt/ellä he pjru

mieliset ON.I taitamat/anm heille «rmov/
<ttä heillä olishywä suofio sinun täsiyihis/
jawabwatoiwo sinun
mc jolca tasa haalywaises mailmas wael-
lam/ meidän spdawesäm aina taiwallisia
ajatteliNmme. SinunsallanPoftas le-
sunnChrisiuMele. Epi-



«L>piswlan tixicim P. Jacob
Apesisii/cap.».

cailkinamen täydellinen iahjz

ga tpkinä ei ole walkcuden ta pimeyden
muutosta/cika waihclusta. Han on tmio
dansynnpttanpt hänen lahtons jalkctt l«-
tuudcn sanalla/ etta me vtisct hänen luon-
docappalistans oltsimma. Senlahden/
tackat»chem/ollon jocainen ihminen no-
piaeullleman/ mutta hidas puhutnan/ ja hl-
das wihaan: Silla cichwiscn wiha tee rnf*
tfa Jumala» edes j?la cuin oikein on.
Genlahdw pangat pois caiekinainen saa-
(toistu» ja caickinainen pahuus / ja otlacal
sanafiwcpdclla w«stan/joca leisa istutettu
en/ jawoi teidän siellm autuari ftalla.

Ivalo fuufcft p. zti..

«Lwangellumm/klrMlltaP^
JohannesElvang. «ap.i£»

aican sanoi jefuti i)<£*
OpetuMapfillenil: mut-

-3y m



ta nyt minä menen sen tygo joca
mmun lähetti/ ja ci teiftä mimille
tellgan kysy: LunZas menet i
Waanettä minä olen tämän teille
sanonut/ni/nmurhe täyttä teidän
sydämen. Lmtcngin sanon mu
nä teille totuuden: se on teille tar-
peltinen/ että minä poismenen:
Sillä ellen minävoismene/lltzn ei
lohduttaja tule teidän tygön: mut-
ta josminäpoismenen/ ntjnminä
hänen teille lähetän. Ia cosca
hän tule/ nt/n hän nuhtele mail-
ma/ synnin tähden/ ja wanhur-
scauden tähden/ jaduomion täh-
den. Synnin tähden tosin: Et-
ui he vsco minunpäälleni. Mutta
wanhurscauden tähen/ että minä
mene Isäni tygö/ja ettet te minua
sillennäe. Mttaduomiontäh-



den/ että tämä mailman *sää*
miesonjoduomittu.

Minulla oliswiela paljo sa-
nomist/ mutta et te toti nytcanda.
Maan cosca totuden Hengi tule/
hänjohdatta teitäcaicken totuteen:
Sllla ei hanpuhll idzestäne/waan
mitä hckn cuule/ fitä han puhu/
ia tulewaisia han teille llmoitta.
Han on minuacumoittawa: Sil-
lGhattotta minun omastani/ ja il-
trioitta teille.

Rucous.
(f!* GRralun«la taitcalinen Ist/ idca-fimnijj£Spoic<t*caima olet lnwannut pyhä» >H<»«-

%tnl\* stlnonut/ctta hänen mailma synnin/
»anhurscaudcn» >a duonnon tähdenmanpitå/me tacoilemma sinua/ »alaise »nei-
dä« sydän«e«/«t» mcMnnttstaifim n,eidän s>n>
dim/ja»f«on cau«<l päälle rj<mcai>
listn wanhurscaude» saisim/ tnrwals<»nn<c
»nxo» caikia meidän voaiwoifant ia fuifaifrifant
fthe» ainoan >a «ikian lohdumxen/ ninmtäin/
«tlä on perkclen cuoleman »a, «aickei»
»HERra/ ,a «hto arinolisest »neitä caikcsto pa-
hasta autta/ fa ljftncaicklse» autuuden anda/ A-
men. I »h 5.Su».



V SunnuntainaPääsiäisesi.
_

• Colletttu.
/jK lunmla/ sinäpca se tkt/ pfoa

hpwys tule/ amu» jlnunpal-
tVeljolllss armos/ ajatteleman sisä ann
«vcljas olis ', ia laina woima täyttämän \h
ta mpos eegoillans. Sinunra.fmi tym
Kas JessenChristien camla/Amen.

Epistolan kir/oitta P. Jacob
Apostoli/ caz).i*

olcatmyös sanan tcHtir
JJ\aei ainoaDns cnuliat/pettHn teitä».

cnulia/ ja ei
«ekiachän on sen miehen caltmnen/joca vmu
millistn caswons Speilis eurkiftele. Ia
sijtlecuin han tdzens cnrkistellut on/ niin
han mene peis/ ia unhotta cohla millinen
han oli. Mutta joca cadzo wapauden ~

l«pdelisten!akchi/ja pysp/ja ei ole unhotta-
»a tM/fe tule hänen lego-
sansamuarf.Mntta jos jocu teistä näkp jumala,
*Ktt okVW//a<ffuisia tieldaw/wa«n wict^L

ml



telesndKnens/ scnlllmalaft palwelas en
Wcha. Geon )Me ia Jumalallesaasta-
evin Jumalan palwelus: Edzia Orwoja
ia heidän m<n-heisans/ j»?idzcns sa<p
statoinna mailmasta pi<a\

3fl »ncldällylhäll tuiv«»/ p. 24,
j&wii t/go,H. Cs>t;fk huudan/p. 37*.

«Zwangchumm klyoitM P^
JohannesEw<mg. cap.l6.

tistst fnnon mma teille: mitä ikä-
llänS te anvtta jsalda minun Ni*
meni/nqn hän andatalle. «&f te
ole mitan nunun Nimeni tähän
asti anonet/rucoilcat/ nijn tesaat-
te/että teidän ilsn,olis täydellinen.
Näitä olen minä teille puhlmut
paurls/lnutta aica tule/ etten ml-
näsillenpuhu teille.eapauM/mut-
ta julkisestilmoitan teilleminun I-

-3 H !<i-



fäfänu Oinäpmwänä pitäteu
dätt tmoUeman minun rnrnrnu
Iacn minä sano teille/ ettäminä
mciknjfä teidän tähtcn: &U
la jfäracasta idze teitä/ ettå te
minua racasiitte/ ja esioitta my
nun Jumalastalähtenen. Minä
lätm Wstä/ ja tulin mallman:
VaaSUnina jätänmallman/ja me-
nen Isanitpgö.

Oanojt hänen Opetustapa
fens hänelle:- Kadzo/nytsinä juu
tisestpuhut/ja etphtän tapaust ja-
no. Nyt me tiedämme sinun caic-
kt tietämän/eikä tarwtta että jocu
slnulle chsy/ sentähden me ostom-
me sinun Jumalasta lahtenen.Ze-sus wastals heitä: Nyt le vstotte/
tadzo/aica lähesty/ja jotull/ että
jocalnentzajotetan erinäns/ jami-

nun



mm te pxmäui jätätte. En minä
cmeengan yxinäni ole: sillaJsa ou
mluun cansani. Ntlita olcli minä
teille puhulml/ että tellia minus

rauha olis: Mailmas m taik m
sca/mutta olcat hvwas ttlrwas/
mmawoltlnmaliman.

Rucous.
sf\ IllNlchlala.walincn Isa/ pnä \c*
\2/cafitmn poicaa cavuta «let luwanut taiat

tneide anva/cuin me (imjfoa hancn Xli*
hten» «ijomtiit'/ illc xacoiletnma sinua/ pidä
mrita sinun Sanajäs/anna metile pyhä -£rn*
giVioca meiläftallldzl» sinun «ah»o« jällen e-
lä»n<:n/ »rttjtlc oieilä pattien wallast/estä mtu
dän,'easia-, wäärä oppi >« mrha Junialailpai-
wciUß/wal,ele me<täcalkeft pahast setä sielm»
ett' rnu>!,!n puolesi/ anna meille sinun (m-
Nl«xe» jarauha»/että me caiki» sinun axntolU
ftn apun t«mdlsu,»/,« nijn sekä täällä että taiwa»
ij ncaictlsest fitfua meidän arrneliffa3f iåm yli*
Nälsin, ia khuäisim. I. C!hrlstuxenrnri&fti ett/
2i»i«n.

Helatorstaina.
Colleßtu.

@Vomeillc/ O yrnm*
la/ e«ä me/jotca sinun ainocaiftnPoi.



cas Asuxin-Chnfiuren meidän Wapah-,
tmitif tanapan taitwafät astunmvscom-,
tne/ alati myös meidän sydamellam/ (><**
ttmlpkönansealwahis asinfim. Sinun
rackan

EpistolankirjoittaP. Lucas
Aposiolcin Tcgois/ cap. u

minä/ Theophile/puhnnue
ntjsta > iuin Icsns rupeis ftta

tckcman että opctlaman/haman sijhcn pai-
■toån asti/jonahan ylösolettin sijtte cuin han
Apsstolnlle/jolcahan waliiiut sli/pyh<inH
«Ulla olikasinn andaliut. Joillehan»npös
karjimisens jalken/ ollldzen»e!awa,liofoc,
tanut noninalsellaopettalNistUa/ ja
teli heille hancs/ncljakymrnra paiwa/japu,
hui heille Jumalan Waldaeunnajia. Ia
«utn han heidän oli coonnul/ kielsi han bii?
ta Uhlemafi Jerusalemisi/ waan että he
Isan lupausta odotaisit/ josta leoletta/sa-
noihan/ cuullet mmuloa: Sillä Johann
nes tosin casii wcdella/mulla tecastflan py<
hällä Hengella/ci monenpaiwan perästä.

Coftahe stjs «eondunet olit/kpspie
he



he hänelle/sanoden? HERra/ npckös >
(totiin Maldaculwan Ha»
sanoi heille: Ei teidän tttle eicta aiea eli
hetke/iotcalsaon hänen woimaans pan>
niif. Maan teidän pita saaman pz)hän
Hmgen woiman/ joca on tulema teidän
päällenne. Ia teidän pita minun toU*
ftay nloleman/ ei ainoastans Jerusalem j*/
mutta mpös cocc» ludeas jattomMMfa
ffjtti mallman aree».

Iacuin hän namät ftnonut di/ctm
«inhan ylös heidän nahdens/ japilwl wei
hauen ylös heidän silmäin» edestä. Ia
cuin he eadzelit taiwafen hänenmennefans)'
cadzo/nijn heidän tykönäns seisoica/i miv
jia«Mift wattcha/ joleasanoit: TeG<l-
iikan miehet/n»«ä te scisotta ia eadzoltataiseaftni Tama lesus joca teilda otettin
ttiimftn/ on ntjn tulewa/ euin tehanm tai-was.n weNewanginnaitte.

Xtyt ctfttfi CbrifHtyt iloitm/ p. 2?j.
Wewä» Imwm on Jiwwlwijr«(i;p.y©4

Ewan-



<Z)wangchlmmt lixfcim P.Marcus Ewang. cap. 16.

costa ne tyittu
atrioidzit/ iU

»nestyi lesus/ja sonnais heidlln e-
pavscoans/ ja heidän sydamens
canglllkta/ettet he dsconee nqla jok-
ta hänen nähnet olit ylssnosnexi.
Ia sanoi heille: Mngät caicken
mailman/ ia saarnatcatEwange-
liumtcatkllle luoduille. loca d-sco jacastetan/se tule autuaxi/mut-
ea jocaei vsco/ se codotetatl. Mut-
ia nämätowat ne merkit/jotca nu>
tä noudattamat cuin vscowat: mi-
nun nimeni cautta pita heidän
Perleletdlosajaman/vsilla kielit-
-14 puhuman/kermet poisajaman/
/a jos he jotakin myrcky juowat/
nqn ei heille mitan wahingoita.

Sai-



Sairasten päälle pitä Heidiin U>
tens paneman/ ja ne parancwal>
Ia HERra/ si/tte cuin han oli
heilleplchunut/otettin vlös taiwa-
sen/ja iftu Jumalan oiklalla kädel-
lä. saazllai-
sikMcapatcas/ja HERm waicut-
ti heidän cansans/ ja wahwisti f<u
nä/ noutawaisten merckein multa.

Rucous.
JEsu Christe/ sinä <saicklw<»wl<»n J>'>

ainoa poicå/joeaetfillcntåfÅ „:a»l<-
>na« Wybyde» ole/ »«an istut Isan lu-

malan eitialla kädellä/ja olet caickin cappaU
den HERra: tNcrneoilenia sinun/lähctä tneiU
le pyhä -Hcngcg/ann« n«ille vfcohfia opettaU
ta/rvat\cle finnn pyfå &amn/ hillldze pcrk<«
krt |« caickcn, tylyys/ ia pidä sinun w«ld<m,n<
da» tisfa nmiliua» wsinmsan»/ ftilienaM cuin
caicti «»höliset sinunfalcms astinlaudaxi asetes
«uxi tt,lewat/ia,ne sinun cavttaa synnin/ cuolc-
Fimn japerkclen woltalsi',ninc/ 21tuen.

VI. Sunnuntaina Pääsiäisesi.
/K Cqickiwaldias Hancaickinenanna meille annos/ elB meillä

ette



clwämltya tahto' ja oiklaracfalw sinun
tygos/sinw caikcsi, siydamesi ja woimaft/
iotises wanhurftMdes palwella. Sinun

Hplswlaukirjoitta P.petari
Aposioll/i.Pct.4.

katpaliwa radam : Sillaracf<uw pcit-
ta paljo ricojif a + Olcal wmasim holhoa
jatkcstenan/ napi stmala. Ia palwelcai
«öinen toljkan/ jocainenfllla lahjalia min
hän saanut on/nijncuin hpwät moninaisen
Jumalan armon Huonenhaldiat. Ia jos
jocupuhu/hanpuhucannijncuin Jumalan
sanoja. Jos jollakin oN jocu wirca/han

nijncnin j?jtawoimasia/ jonga Ju-
Ma' 3a.
Ch:-'-i.,.«ncaulta los<
*|<ft cl»< na jawaldahancairkiftsi %wmt*
ckisccn/Amcn.

tfääbfat linnftm «n I.«iw<»st/P.7<?.
P.Utze« nnitiHibßrg vsc«tt«n/p. 55-

Hwan-



Hwangelluwm tuittaP,
Johannes Ewang. cap. i?t & us*.

sanoi lesus O-cosca 9oh-
dultajatlile/ jonga minä teille H-
säldä lähetän/totuklden Hengi/jo-
<a Isästä vlostäy/ ft on mlnustg
eodlftawa. Ia te oletta mvös
todlsia/at: Oilla te oletta algusta
minllncansiml olleti

Wlta olen minäpuhunut teil-
ie/ettet He panemt
teitä pannaan, ja m<a tule/ rt*
ta jocateidän tappa/ se luule teh-nens Jumalalle palweluren. Ianäitä he uUwåt teidän/ ettn he
tunne Isä eikä minua. Waall
minä smton liällä teille/että coscase aica tule/ntjn muistacat että mi-
nä sen ttillc sanonut olen. En mi.

nä



tta ole näitä teille algl?sta fanornif i
Ollla minä olin teidän cättsiw.

Rucous.
/fi*"ERra jfunwli» talw<,li«enIsä/me kiitän,-

sinua/ «la s,na pyhin ♦'««tgea cautta
meitä sinunracra» poican "Jiftfitjrtn <h»«

fiujren nicldäntyj£2\van tunnustoxcn cuds»nut
olet/iätacoUcmtm fima/ettei mai>n.? \cx«\*
«ifta tunnustusta kärsi/ xraan sintäbdcnwam»
meitä/ cttän laftiotmsit meille mv&ahfen v\cal*
luxcn«tenmcrlsift « wastom käyn.lscst nteit
tä»n pal)l nnain/ v'«a?> olifYm lujat sinun todi-
sturcsan/ia alna si,nä scuras/ cuin si-
n:,n,a sinun poican oikein tunde/ia niin han-
«aicklsest amuari tulisin»/ Jesuxen £briflu,rcf»
meidän H cauna/ Anicn.

AeltMtama.
CoJkßtLft

(fS HERra Jumala/ joca lattapatt fk
vseollistcs sydämet pyhän pm*

gen walistuxella apetit/ ama meidängin
sen Hengen cautta ymmattä se cuin oikia
on/ että me hänen lohdutUlefians aina i-
ioidzisim. GinunPoieas
ftuxm meidän HErran mtw jocapnna

! sinun



Hmncansas/pyhän hengen yfttpdes/eIH
- h p ri totinen

ftftifatimfiftttu Amm.
Melan kirjoitta P.Lucas

Apostolein Tegoi»/cap.^.
A cuin paiwa

£\m tivtttm/ olit he roicFi pximieliscst
CO!) egtffa» Ia huniaus lapahrui h
kift t iwasi nstncuin suuri tuulispää olis ml-
lul/ja täytti huonen/cusa he olit isiumas.
Iaheille napit kielet/ntjncuin
euliset/ ja istuit cungin heidän päallen».
Ia he eapteltin caicki pyhaua Hengellä/
»arupeisit puhuman wullla kielillä/ senjal,
len cuin Hengi attdoiheidän puhua.

tftfjn Icrusaiemis asui Juvalaisia/
Jumalat., pelkawaisia miehiä / caickinai,
sesta Canssasta/ cuin taiwan alla on. Iaeosca tama ani tapchdui/ nijncocoonnmsuun Canssan paljous/ ja hämmästyit:
Silla cukin etuili ntjden puhuwan heidän
tielillans. Ia he ephmifipil caicfi/ ja$*
meltelit keskcnans/sanoden: Cadzo/ eikö
namalc«ick/ fru* puhunee/ eleGalilea-



laiset? la<umgamecufincuulemwahei-
bän puhuman meidän ticlillam/ josa me
syndpnet olemma? Parlhit ia Medil/ja
Elamilit/ja Mesopotamian asuwaiset/ ja
ludeaö/ja Cap<docia</ Pontos iaAsias/
Phrygias jaPamphilias/ Egpplis ia ib
kuti maan rajoilla/liki Kytcni/ jamuuca-
laiset Romifia/ Juvalaiset ja vdet luda--»
laiset/ Cretit ia Arabit. Me cuulcm-
lna heidän pchuwan meidänkielillam/ lu-
malan suuria lecoja. tftrjn he caicki lph--
mlftyit/ ia ihmettelit kestenans/sanoden:
Mitäs luulet taman slewan? Waan
tuuul nauroit heila/ ja sanoit: He swal
eapnans makiata wtzna.

Tule pyhä Hengi lns/a/ p. 247.
Zwangellumm/kirjoitta

Hannes Ewang.cap.»4.

/oca minua
racasta/ se pitä minun sanani/ ja
minun Isaniracasta hcknda/ ia measuma

hcinen



hänen tykönäns. Mutta ioca ei
minua racasta/ eist minun jano/a-
-ui läeke. Ia ne sanat cuin te mu*
kita/ ti ole minun waan jfån/
joca mjnun lähetti. Näila olen
minä teille puhunut/ ollesani tei-
dan c. »chll. Wlttta lohduttaja
pyhä' jotlga Isa on lck-
hettawä mumn Nlmeeni/ opelta
teille caickt/ se muistutta myös ttiU
lecalcklcuttlminä tälle sanolmlo-
Utu Rauhan mmdfätän taik/
minunrauhani minä annan teitte*
en minäanna teille nljncmn mall-
ma anda. Alkon teidän sydämen
wawahtaco/älsat myös peljästy-
kö. Zc mulittammunjanowan:
Minä menen pois/ ja tulen taas
teidän tygsn. Jos le minuara-
Mftaifme/ ntzn te tosin iloidzisitte/

K ö, txtå



ttfdmmä sanoin: 55lmämenen
Isam tpgö: silla Isa on suurem-
bi minua. )a taman minä sanon
teille ennetlcmn se tapahtu/että te
vscoisitte/cosca se tapahtunut on.

<H.n minä tästedes puhu pal-
jo teidckncansan: fill<ltämt.'nma-
ilman Päämies tule/ Mga ei ole
mitän mtnus. Mutta että ma-
ilma ymmarräisminun Ijilraca-
stawan/ ia nl/ncuin Isa minulle
kasti/ ffljftt minä myös teen.

Rrcons.
rf\ -3£Xm ?Es» €btifU/3snCatdiwaU
%£}t)ian ainoa poka/ me tucoikmma fmua/

«mitä meitte smun pyhän Sana» tantta/ fi<°
tmnpybi Henges/ ,oc«mei»ä sinun pyhä »h-
-toa» tttcni&n walaifia / taidtinaifts Viufauri»
ia wastsinttymisi» lohduta»»/»a sinun totutte
meiti (aatala/ ttti tm olifim prfywfafet vscosi»/
»««»istnisunrackaudes ia taiåinaififa hywi-
(i töifi/ia yhdentavwaliftn toivoon catitta sirtnn
Bpnu»/euin» meille cuolemalla» ansaidzit/sa»-
(im ijaneaiekisen autuuden/ sinä \oca hall»d,e«
Ilän ia pyhän Hengen «njl, *i<»n««itfififfV2r*
m«». fcpfc



11 HeluttealllPalwanä.
tyifitkntinoittaP.Lucas A-

postoleintegoi»/ cap.lv.
Petarl sanoi Comeliufellc/ja

grvflntfuV jotta bancn cansalw olit:
r>HHERRa fäjfl meidän Canssalle
saarnaman/ jatodistamanelta hän on se jot
calmnalaldaonsäätly cläwtttcn ia cuol-
luittenduolnarifi. Hänestä caicki Pro-
phetal lodistawal/ että jccainen cuin vsco
hänen päällens/pila hana: «imen» cautta
spnnitandexi annelaman.

Cosca PceariwielHnaita
geis pyhäHcngi caickein nhden päälle/ \t>u
ca puhcn cuulil. Ntjn nevsco waiset y«,
bärin» leickau/est/ jolcaPetarin cansa tuU
lel olit/hämmastyit/ että paeanaingin paal-
le pphai» Hengen lahja wuodatetlin: sillä
hecnulit heidän kielillä puhuwan/ ia )u-
-malata plistäwan. Nijn Petari sanoi:
«ailaco jocnkieldä näitä/ jolcaowal ntjn
pyhän Hengen saanet cuin metin/ wcdella
«astannsta? Ia han andoi heidän casta
HERran Nimeen.

K it< Näin



ttsit» fuurcst Iu»«<ll anim&Mtf ©n/ p.l45.
Hyt caicki Christuyt ilouca/ p. 233,
3um«lasuuresi hywydesi/ p. 236-

kirjoitta P.Johannes Ewang. cap. 3.
jefns SfoV

Nyn on Im
mala mallmaracastanut/ että hän
andoi hänen ainoan Poicans/cllä
jminen jocavfco hänen päailellS/
elpidähllckumall/ mutta qancalc-
klsell elaman saaman. SiUä ci
Jumala lähettänyt Poicans «la-
ilman/ duomldzeman mmlma/
mutta että matlman pitt hänen
cauttanswapahdettaman. Joca
hänell pääliens vsto/ei händä duo-
uuta: mutta joca eivsto/ jo se on
duomitttl/ |IUa et hän vsconut lu-
rnairni auioanPojan mmenpääl-
te. Mutta tämä on duonno:

Wal-



Valkeus M Mailmaan/ /a H-
Mlstt racastlt enamm pimeyttH
culn walkcutta: silläheidän työns
olit pahat, ©iila jocainen joca
pahateke/ hän wiha Walkeutta/
eikä tule Walkeuten/ ettei hänen
työtäns pidäls lattettamanMut-
ta jocatomden tttc/ hän tule wal-
keuten/että hänen työns nähdäi-
fin: sillä ne owat lumalas teh-
st< lu>l,ala taiwaline» M / si«z
\£/jo«« sinun iMiscst ra / nicldal»

wa«»<»lstcn s/ndljien tygFn>/lah>oll>t meils
lc sinunpoica»/ «td »ne häacn paällens »fcoiV
sim «a hancn catrnans autuaxr mlifim/ meru-
coileinma sinua/anna pybä meidän {</*

dänllhl»»/ että me loppq.j »flifcfjcalMifca ttjöo»
pysy»älstt oltsirn ui anluaxl tulisi»»/

meidän -HKrran camta/2 mc n.

111. HeluntainPälwänä.
<^pistolanklrjoittaP.^ucas

Apostolein tegois/csp.B.
Apostolit cuulie Icrusalemis/

Jumalan Sanan wastan-



ettanen/lähetit heheidän tpgöns Petasin
«a Cosca he sinnealastulit/
rucollithenljdenedest/ ettahcvlifil jiwmrt
pyhän Hengen: silla ei han ollut wiela ph,
dengannljdenpäalle alaslastettu/ waanoV
liit ainoastansllcsuxen ChrisiufMNimeen
casietue. NHn he panit (Mm heidän
pääUcns/ i« he sait pphan Hengen.

kirjolttap.
lohanne»Emang. cap. io.

aican/sanol lesus Iu-
Totlftst/wtlsestsanon mmti teille: joca ei owestamene LammaHuonestn / lvaan

mualda/ hän on waras iaryöwck-
n. Mutta jocaowestamene/hcknon lammasten paimen. Otto o-
lven wartia awaja/ia lamöat cuu-
lewae hänetl änens. Ia omia
Jittiifamwtf hannnneldans/
iawie jeittfttölo& Jacuintzän

omat



emae lambans ulospaastä/ käy
hän heidän edcllans/ lambat
rawat hcindä: silla he tundewae
pätien änens. Mutta ei he muu-
calaista seura/ waan pakenewat
hända: ftUå ti he tunne muucalai-sen ckidä. tapauxen sa-
noilesus heille/ mutta ei he fitä
ymmartallet/ cutn han heille sanoi.

Nhn Iesus sanoi taas heille:Zotifcft/tohfcft sanon minä teille:
mma olenlammasienowi. Laicki
pm minun edelläni owat otlel/o-
wat warcat ia ryöwärit/ia eilam-
bat mulletheitä. Mmä olen o-
wi/ jocaminun cauttani sisalleme-
no han tule wapaM/ ia menesisal-
li, ia vlos/ ia löptä laituimcn. Ei
waras tvk muuta culn warasta-
man/ia tappaman/ia cadottaman:

Ä v waan



waan minä tulin/ että heM piti
elämä oleman/ ia yldakylla ole-
man.

Rucous.
✓fC «rhriste/ sinä foca olet a-

s.anima-hnonejcn/ enin on finun pylii
ÖciitrtctJiiÖrts. Ontua me nayräfti rucoi*

lenima/alldanmn meillem (Dwijwottiflti py-
hä» -Hengen/ellä hän avcaia meille sinnnpfhä»
<3ana» ia eotlftn tunnes owen / famaia mcicä'
s.an»ma»hnoncsen/ cnsa me sinnn trt sinun l?>-
wät työs oikein tund.e,na» oppisim. XTiutta
war>ele meitä »arcailda/ rv6wareilda m G>tt
lnnmur!?ailda/»otca sinun wähän laumas/nijn:
<uin raatelewaiset Sndce cauliiasti wiettele»
wZt/ haiottawat ia b&iribtcwat / anna nieille
ormos että me aina sinun åne& cuulisim ia sinua
seuraisim/että nieillä sinnn cauttas elama iaylt
dätjliäolis/ ia ljancalckistn autuuteen pfoffc
sIM/An,cn.

IV.HeluntainPäiwänä
Epistolan kirjoitta p. Lucas

Apostolein legoiö/ cap./♦
Apostolitlen cautta tehtin monda

grBI mwdiä ia ihmettä Canssan seav.
he olit caicki Salo-

Monin Eschuonesa. Mutta ei nijsta mui-
siau-



sii ypifan tym anda hcida»
fcc.i; vc,an Tanjsa pitipaljo heistä. Ia
jourko c. ani miehistä la waimoijka/ jotca
HERmn päälle vseolt. Ia cannoit sai-
raita cMill// ia panit ntjta wnoteille ia
paarilie 7 että Petasin tullee ainoastans
hänen warjons jongun heistä olis warjsNj»
nuf♦ )atulitnysft suuri joucko cocoon ia%
himnalststaCaupungeijia )ewjälemin/ic»
loit sairaita/ ia jaastaijilda hengildärtjiroi?
lUlta/jolca eaickiparattin.

Iloltc«t nyt täh,?n aican/ p. 23 j.

«ZMUlgchltmin tinoitta P.Ewang.eap.6.
sanoi lestis 111-

t ci taida kengän
rnrnirn tygöni tulla/ clläjfd/ joca
minutt lahetti/weda händä/ia mi-
nä heratal» hänen wtjmmeisna' päi-
wcinä. Se 01l Prophctals kir-
joitettu: heidän pita caicki Z uma-
laldg opeletu/l tuleman. Sen-

tah.



tähden jocarnencum sen on Isäldä
tuullut jaoppcnut/ hän tule minun
tygöni. Hnqnettä jocu on)- i
sännähnyt/waan joca on luma-
last/se on Isän nähnyt.

Totlsest/totlsest sanon minä
ttilkt joca vsco minun päälleni/
hänellä on tsancaicklnen elämä.
Minä olen elämän leipä, heidän
Isänne söit Manna corwes/ ja
cuolit. Tämäon se leipä/joce m-

alas/ ja joca sijtck syö/ ',
ei hänen pidä cuoleman. tilinä o-
Un se eläwä leipa/joca tuli
alas/se cuin tästä idsrästä tzö/hänelä t/ancaickisest. )a se lclpa,oil-
gaminä annan/ on mrnun lihan/
jongaminun pitä andaman mail-
man elämän edestä.

3iu-



Rucous.
*f*V* tijthti sinua HERra Innmla tain»!»,
4(yiinffli yfi/cttto sintotisen ciäman lcrnwi/

nwii>»n K Rean lEsnren Christuren/
»äne meidän lähettänyt olet/että nie Ijhtrt
ptällaiBvfov\im ia nijn naneaidftfefl <twu«ri
tulisin,. Iarueoilemma sinua n<Jytäsii / ettri»
me meidän suuren heickouden tähden ilman si-
nuta laiva hänen tys6m tulla/ ettäs meitä »va-
laisisit »yhällä »Hengelläa/ hänen c<lutt«n« |«

Sanan meilä tyata wcdä»sit/ ia »ncidänrfeotint
niiden pyhäin <?a«ran,entein emittä vahteit
staisil/että me wHmeisnä päiwänä qamiiitifcrt
elämänher't»,'»yfitulisim/ lesuxen Chrlstuxet»meidän-HERran canlta/Ämen.

Pphan ll^obninaisu-
den Pälwänck.

/K Caicfiwaldias tzancackinel, Jumala'meille sinun köyhille paliveljeilles
oletandanulsen vscon/ettametaidalnelun<
imffa/flmm olewan Persona» puolesta te*
lisen Colminaisuden/ja cuieenginjumalises
olewises yhdett yhteyden/ me wcoilemma
finua/elta me sen oscon cauna, olisimcaitt-
fi«nM»<,liell»l/<uin meille lpchingoli-

set



ftt olla taitaifit. Sinun wcfan Poi as
lEsu/e« CHrisiwrn meidän HERmn
cautla/joca ynnä sinun cansas pphan H< n-
Ken yhtepdes/cla jahallldzeyji totinen Iu-
Nlala/ ljancaickiscst tjancaickiseen/ Aincn.

Epistolankirjoltta P.Pawali
Apostoli Romarein tygö/ cap.l».

Sila Jumalan rickauden/whsatts
ja tunnon sywytta: Cuinga

e? owat hänen Dno<-
mions, jasasitlamatlömäl hänen tiens?
Cucaon HERranmielen tiennyt? Eli/
cuca on hänen Nenwonandajans ollnl?
Eli/ cuca on hänelle ennen jotakinandanue/
jota hänelle pidäis jällen» maattaman?
Sillahänestä/ jahänen caultans/ jahäne-
ja/owatcaicki: Jolle «lcon cunnia/

raickisesi/Alncn.
~

O laupias Isä HGR« ?«mala/p.252.
-HERra Cfjt. Mli Iord«nill/p.zz.

Hwangellllmm/kirMtaP.
Johannes Ewang. cap.z.

(sLisen alcan/olt yxi mies Pha,
mmel-

t>«/



da/Juvalaistenylimmäinen. Se
tuli Ma jefnm tygö/ jK sanoi
hänelle: wlcftati/mt tiedämme/
ettäsina olet lumalazi Oppella-
jaxi tullut: Sllla ei taida kengän
nqta tMlNlis tahteja lehda/ arin si-
na teet/ jollet Jumala ole hallencansans. lesuswasiais/ja sanoi
hänelle: Uotisesi/ totisesi sanon
minä sinulle: Ellei jocu wasilldest
syny/ ei hän taida JumalanWal-
dacunda nahdci. Nicodemlis sa-
noi hänelle: Luinga taita ihmt-
nen wanhana simdy/ taitaco hck»
Aitins cohtun jailens mcmå/ ja
syndyai lesus wasiais: <%otu
ftft/totistst sanon minä sinulle: El-
Ui jocusynny wedest jaHengcst/ci
hän taida Imnalan Waldacun-
danlulla. Alltälihajk spndynpt

on



on/ se on liha: ja mitä Henq/st
snndynyt on/ se on Hengi, i\lå
ihmettele/etta minck sanolr £*•

heidänpitävdestsvndynvin Tmft
llpuhaldamft hän tahw/ ja ssnck
cuulet hauen humuns/ ja et ttedä
custa hantule tatcfa cuhunga h-
mene: Min onjocamm cmn itu*
gestsyndynyton.

Nicodemus sanoi såmlkt
Luinga se taita tapahma l jefus
lvastais/ ja sanol hcmelle: Olet-

ja el naitck
tiedä l Zotifeft tsttseft sanonminä
sinulle: Kle puhumme mitä me
t'.ed.lmme/ja todistamme mitä me
naimma/ ja et te ota wastan mei-
daneodistustam. Josminä maa-
lisiä teille sanoin/ja el le vsco/cuin-
ga le vstoisitta jos min4 laiwalli-

f*



M teille sanoisin! Ei astu teng<ln
ylös taiwasen/ waanjoca taiwast
alas astui/ ihmisenPoica/joca on
Taiwas. Ja ntjncum Moses
ylölisi Armencorwes: Ntzn myös
chmistn Poica yletätl/etta jocamen
cum vsco hänen pclallens/ ei pidck
huckuman/multa ljancaicklsen ela-
Mn saaman.

Rucous.
VRr« Jumala «»'»alinen jf(3/<me-t»atV

jfoxvaifct fynbfet tunnustan,/ «lc» nuis oI.«
'■c*-mitan ttywfå/ia ctti mätän pidäio/ nijn
polio cum mtibin tulekuoleman,fynnia ia n«n*
caicklscst cabotcttaman : Slllä / mith lll,ast«
fyniynyt on/ seon liha/ ja eita da taiwan VOal*
dacundan n» la. lYlmta mc rucoikiiiriKJ fmua/
Cle unilleacrnolimn »a laupias/,a iibeti P>hä
Vsengtsy finmi Pa,ca« J<Lsuren CbtiOujren
thftenf mätän fvtämibm/ ,a tee mcitä »fi.ri
«bnlistri / eitä metorift ft vfgoifim ssNdcin ane
beä faantifen/ cmnmeille catien
cautta luwattuon',\atacfAubeamcitän labm&i*
(cm eygs/nq» „»x6» caickmaisi» a*
n»ui» pjlwä päiwäldä wal»nllstnisim/ ia tjotj*
ooictiftn <»utuud»n periä saisiln/Hnien.



I. Sunnuntaina MnnnOijW
l>en paiwästa»

Coßetta*.
tf\ JumalaCairkiwaldias/joca oletMfim

sinuun tunvawal/cuu-
le armollisesi meidän rucoufem: Silla
paidzi sinula ei inhimillinen heickous woi
mitan/annameille armos/ sinun
tästys; jamame sinulle seka' ajatunlla rt*
<a loillakelpaisim. Sinun poicas/elc.

Epistolan kirjoltla jty<w*
nes Apostoli/».lch. 4.

rackaani/ Jumalaon mfaiw
pysy/

malasa/jahumala hanesa. Sanaan racka-
us meisa tapdellmen/ ettämeille olisturwa
duomiopaiwänat Silla ntjncuin hanon,
Mfn olema me mpö«tasa mailmasa. Ei pel-
coolerackaudesa/waantaydelincn lackaus
ajapois pelgon: Silla pelgölla on waiwa.
Mutta joca pelka/ ei han vle tapdeline»
rackaudcsa.

Racasi<»cam handa; Silta Mra-



MiMM mflm Jos<l»cu sano: s?m*
■tqca\lm jinmakta/ja wiha weljma/ hän
on walehtti»>7. Siliä jocaci maftwcb
jens/jongahan ttaf e/a»mga hän tmta )n-
--mhtaraasta/ jotaei han näe ?• Ia lama
fafä) onmdtia häiielda: joca Jumalalarae
cafia/hanenpita myösweljcnsracasiamatt«

"SDtifatcam
t?ijn tMvtran enin n»e elämtääll/ p. Jjo»

kirjoitta P. £«*
cas Ewangclljia/ cap<l6.

mean/ sanoi IE us
oli yri rims

mies/ jom waatetli häuellspur-
puralla/Mcalteilia lijnawaatel! la/
/a cli /ocapälwä ilos hercullisesi.
01l myös kerjäjä/ nimelda LaZa-
rus/ joca macais halien portins
edes/täytläns palsumlta: ja pyy-
flrawltanijsta muruista/ jotcaric-
kan miehen pöpdaida pulolstt.

¥ ij



Mutkacoirae tulina nuolit hckllm
paisumans. NijNtapahdui ettcl
kerjäjä moli/jla wietinEngeleildH
Abrahamin helman: cuoli mnös
ricas /ia haudattin. Losca han
helwelis waiwasoli/nosii hcln sll-
mäns/ janäki Abrahamin taam-
bana/.ja Lazanixen hänen helma-
satis/huusi hän/ ia sanoi: Isä A-
braham/ armada minunpäällenl/
ia lähetä Lazarus castaman sor-mens pää weteen/ että hän jähdy-
täis minunkieleni: sillä minä wai-
watankäfäliekifä. NisnsanolA-
braham: poican / muista ettäs

elälsäs/ jaLazaruS sitä
wastan paha. Mutta nyt hän
lohdutetan/iasinäwmwatan. Ia
paidzi caickianäitä /on mädänia
teidän tuulkrn suun juopakijnni-

tttty



ne/joeca tahtowaf täSU
dä sinne teidän tygönne mmrå/
ci hewoi/ eitä sieldä tännekän tul-
la. Nijn-hän sanoi: Minäni*
wllen M sinua Isä/ettäs ilihetat
hänen minun )sänrcotoon: Sillä
minulla on wGwelje/todistaman
heille/cttei Hetan tulis tähän mu-
wan siaan. Sanoi hänelle A-
braham: Heillä on, Moses ja
Porphetat/cuulcanllifkä. Mut-
tähän sanoi: G Isil Abraham/
jos jocu cuolluista menis heidän
lygons/ nifn he parannoxm teki-
sit. Hän sanot hänelle: Ellet he
Mosest jaProphetaita cuule/ni/n
eihemyösvsco/jos jocu kuolluista
plösnousis.

Rucous.
rucsilem sinua -HERra Jumala tai-

-Hengc» cauu
M meldän sydänten n»ala»seman/ ette»,,«

sinun



ftmm Ptotass/mthmitttitoa mies/liman hcdete
»itot» cHul!.°/|'a ittrt mc «itjn tiiman «ialifcn by*
lvyds» fnytrStftm/ctti'» tue sen tantta (iii tjoS*
«mdrtfta ttnl)i>trti.i/tröflit intcicll4«ii mctdä», wa«:
rainpcraft «wirptfta <mrtar(?m/i<> ylpeyttä ><

yioupfllSifwtto cflftoifjiHVeii epailill sinunar»,,ch-
sia6>al<luplul>cstal»/iOL joen (ibbiftm/tu{t«)a
»»alwa'pa'<wtutt:!/w<«n«lcki sinun <in'n!l««

woiMifint/ Icsuxcn
«Mitt*/2lmcir.

11. Sunnuntaina Mmmai-
suden Paiwaztä.

Colleßits.
/A HERRA Juhala/ «ma meil'«

(im sinunpphaNimes: Silla sinä halliÄe\itmtitå laekamat/ja sinunraekaudes «><}{>
Mltcn kljnnitat. Sinun Poicas
lesuxeu/ctc.
Epistolankirjoitta P. 3Han-

ne» Apostoli
£\|l tkat ihmcteikö/ minun wcljcni/ jo»

nallma frifciwiha. Mc tiedämme/
että me olemma <Hol:maffa elaman

fijrtpt: siUame racastamme weljiumme.
loca ei wchens mcasia/ se ppsp cuolemast»;

jow



jocinnencuinwelMs wiha/ han on frnir*
haja: jate tiedattc ettei muchajas tkfym*
caickinenelämä pysywa.

Sijcame tunsi lnmerackauden/ että
han on hengens meidän edestaM pannut/
nijn vita meidän myös weljemme ede<ia
meidän hengem paneman. Mutta jo»
Ellakin on tamanmailman hywytta/ja na-
ti» wcljenKtarwidzcwan ja sulkespdamcns
hanelda/ cuingast Jumalan rackaus'pysp
hanesa? iapsucaiseni/ alkamracastacosa,
lialla eli kielellä/ waan tpölla jalotudella.

XtfiU silloin taita puuu„/p.;s.

Hwangellumm/kmoltfaPo
iucasEwangel.cap.l4.

sanoi lesiß ta-
Zxilhmt>

nenoli walmlftanut suurenEhtol-
lisen/ja cudzm monda. ja la-
hetttpalweljans EhtoKsen hetket-
U/sanomaneudzutullle: Tulcae/

S m sil-



fi la caicki cwat tralmisiefuk. "sa
he rupeisit jarjesiänscaicki heilHls
esieleman> , Ensimainen sanoi:
Mnäostin pellon/ jammun p tå
menemän silacadzr man/mlnä ru- \
tcikn sinua/ sano minun esiem.
soinen sänouMma ostni wtzsi pa-
ria harkia/ jamenetl nyla coettele-
man/minarucollen sinua sano mi*
nunesient. Lo.mas sanot: sVte
na olenEmllnnan nmnllt/ja en tai*
da sentähden tulla. )a palwel-
ja palais/ ja sanoi caicki namat
Herralleni. Nqn Perhenisan-
dcl wltzastm/ ja janot palweljal-
lens: Mene nopiast Kaupungin
catmlle ja cujtlle/ ja saata tdnnt
waiwaiset ta satrat/ onduwat ta
sokiat. Iapalwelja sanoi: Her-
ta/minä olen tehnyt/ utzncmnska-

sttt



stlt/ jä wiela nyt sia on. Herra
sanol palweltalle: Mne maan-
teille jaaldoille/ jawaad!heitä tu-
lein m/cttd minun huoneni täyte-
talsin. Mmm mlnä sanon teiU
le: Ettei yMn ntzsta miehlstä/
lliill cudzuttin/ pidä maistaman
nunmlEhtolllstant.

RucollS.
ERraluma!» taiveanntn W/nx WZm

ln,a/ ettäs nn sinun arinoo»/ Ucactt
e.äniä / sinun pykatt S«na»

-c«urt«cuÖjwmjtoitr/|<i rucoil«n»na finm/py*
hä»lä Hcngc»Us wÄlalsinian mcidän lydannn/
etten uit- bucfirn sinunS anal, cuhUh/ «-««m oi«
Jein|*imitiiehtol.i|Vllö.'> tmitäm
Qhmnqjn catuwai\m tapptUn si|t| idji4ittC#
stäs«l.le<»/A>Ncn.

Ui. Sunnuntaina Folminal>
suden Paiwa<ia.

CoileftiUt
/ft HERm Jumala/ caicsein nljde»

jotcafinuun lnottawal/ iU
mm sinuta ei o!e mitanfelwoUisia/eikä pys
Hptta/lewita Mun laupmdss meidän xaal-



lem/Midze ja johdataMeitä/ (ttame nHtteasa npkyises mcnos waellaisiw/ ellen me
cadol<us.Sinun Poicas/elk.

Epistolan kirjoitta P. Petari
Apostsli/l.Pet.s.

f#J\ftmin rackahan/ nöyryttakat teitä»
wakrwan käden ala/ että

hän lclta ajallans corgotais/ caicki leidä»
wuchenne pangat hänen pallens: Sillä
Un pifä mmtyn teistä. Olcat niitit ja
waiwocat: Sillä teidän wihollijen perkeV
lcymbärinskäp/nljncuinkiljuwa iejon/ ja
edzi kenen hän nielis. Sitä tewaftanjci*
focatt »ahwat vscosa. Ia tietkat/ella ne
tvalwat tapahwwat teidän Veljillengin
«nailMsa.

Mutta Jumala/ jolda caickiarmo
tule/jom meitä oncudzunul tjancaickisem
cunniahans/ Christuxes leftzfes/teila/ jou
ca wahan aicakarfitte/ walmisia/wahwisia
japerusta. SlUe olcon cunnia ja walda
tzanc aicklftst ljancaickiseen/ Amen.

Junmlon wctet mlelien »crrax/p.l<6.
.Mun Dlui, Itytb &£&tt</p, io).

mk Ewan-



«F wangeliumm fixftitmP.
luca»

tlltitlesuxentygs

rmi-eman fafnttL Nt/n Pharii-
stl,xet ia Kirjanoppenet naplsit/
jaftnott: Tlmlsyndjstawastan-
ttta/ ja syö heidäncansans. Nhn
hön janot hellle tämän Wertau-
Mi/ simoden: Luca on msta se
lh>nmen/jollaon ftta lammasta/ja
jos ly n yhdengnl ntjsta cadotta/
eikö han jata phdelcklikymmendck
ja yhdeMn corpeen/ ja mene senjälkcn/jocakadonnut on/ fijhenasti
cttahän sen löytä t Ia cuin hanst löyta/ ntjn hän pane si olallens/
iloiten. Zacosca hän tule totiani/
ntmhän cocon cudzu pstäwäns /<*
kplänsmletzet/jaMo hellle: Mu

cat



entmitmncansani silla' mincl löysin
nrnun lambani/ jocacadonnut oli.
Stiina, sanonteille: Ni)nmyss ilo
pltä oleman Talwas yhdest syndi-
srst/jocahänens paranda/ enäm-
mm cuin yhdexästkymmenest jayh-
dexäst hurscast/jotca ei paranno-
siatarwldze.

Taickacuca Vaimo on/jolla
vn fymmenen penningttä/ joshan
yhdengm nijsta cadotta/ eiköhän
sytytäkyntilätä/ jalacaise huoneh-
wjaedzi wisusti nijncauwan culn
hän sen löytclila cosca hän sen löy-
tänyt on/ cocon cudzu hän ystci-
wäns jaKylanswaimot/ ja sano*

Iloittatminuncanftni/fillä minä
löysill peningini/jongaminäcado-
fin. Nijn myös/sanon minäteille/
pltä ilo oleman Jumalan Enge-

leil-



leiMyhdestsyndlsest/ jocahänens
paranda.

Rucous.
ERra "Jumala taireelwm Isa/ tw o!(tn

prffKiitbi/ Nlncuin crywäislt Ia:,»
c>ikialda tu-!dä/pcrkl,'!c!dä/la nu'lv»in

lihaldam chal!cut,'l!m/ N?c m*
coiicm«uitcngin/cuän slisitwclUe arinolilicn/
ja caick »ncidan syndnn/ sinun psica« Icjlnen
Cbriftaym tähden / andcri andaisit/ walaift
myon meiMn sydämen sinim pyhällä
tis/jtmm lanasit'' meitä lujana f^Omän/fa
epä «lecalunniren ia parannuin cautta/oifia*
vsco»aina loppui»asti \ixifim olla
nts/cuin on Chtffiilrncn ja nijn
chancal<kiscnal,cuutcnwij>näl!»tullsin,/2ln!«!N.

IV. SunmmlamaLolmlnai-
suden Paiwästa.

Coäeflau.
M??na meille/O HErs<, Jumala/mäb

meno rauhallinen cUa/<ttå fcmm ChrisiilUnen Scoramndas rauhM-ses jumalisudcs iloidzis. Si»mn wckan
Poieas/ etc.

«Epistolan kiljoltta P.Pawali
Apostoli Romarein tpgö/ cap. e.

Q>Ackat weljet/ Uimina sen pidän/ellet
'rmmfa npkpisen ajan waiwat/ele stn

«un*



ctmiait werta/cuin mcitldlmMfctan t <&ib
M iiätffå iuondoaippalden ikawöwjemvK
odolta Jumalan lafim ilmoitusta. Että

owat ttlrmcluxen ala an«,
n tut/ wastoin oma tahtoans, iv<>«n f al-cn
takms/ joca ne «laal-dannl
(Qiilå i«onlocappalel pila n»yös «nlnes.
Iti;m orjudesta wap,xl tulen sn / huma-
lan lasiencunnialiseen wapaute<n. E iM
mcKeramme/ että jo alnenluonVocappal<l
huoca jalkäwöidze aina lahanasiicansam. Mutta eiamoasiansne/ waan,
myvs tne/joilla hengen vdistus
nieidzellam/<?ta lajien walidzemifta/ jaos
dolammemeidän ruumistem lunastusta.

Ge cuin tttbto Chtiftitt olla/p t?.
JTJiXkcrs«t »äkewä sanga»/p. 77»

klrjolkla P«iucas Ewangel. cap.6.

Opetuslapstllens: Ol-
catlaupiae ui/ncuin tetdän Isän-
gmlaupmson. JM duomttco/

et-



etteikeitä dlMMkm^: Älkat sada-
telco/ettei teitä sadatellais: An-
dm andacat/ -nl/n teillengin an-
d<xinnnrtan. Hndacakmsn teille
annelan. Hywän mitan/ tlttste-'
tyn/ 'sullotun/ janlldze wuolawan
he andawat teidän'helmalme: sillck
/ullristllä mitalla/jolla tc mittak-
tr/pita Mlllltkm teille mittaman.

Ia hän sanoi heille Wertall-
jrnn sotia toista Mata
kalutta i Eikö he molemmat hau-
taan lange i Ei ole OpcNlslapsi
parambi.Mestaritans/nultta av
ftaOpetuMpsion lnjncum hänen
Mestarins/ rujo Hall on tchdelli-
nem Wai cmngas raisian näet
wches silmäs/mllttaet hawaidze
malca omassilmasasi Elicuin-
Mtaidal sanoo Wel-



/enpidH/mmckoean miscansilms-
- et nae malca emäs filmå*
M i SlnHvlcccnllatluMafl sn
malca omast silmäsiäs/
sijtte/ jos taidali Ottarmscan
IveljessilmM.

:Rucous.
/f\ /©*
\j£/ca olet laupias/ ia <sdnsturcn catitta mcilt

le luwannul/cue» Jii«t<s duantita xtH ca«
dotta tadvo/ waan arn,«l!iscst »»cidä» syndim
«ndexi anda/ia cafcfittaifct <arpet eunsasti su»,
da/ tNerucollenxna toi,
»o /,sinun ar>»o« j« lanpiude» päälle/ pyh'«
hengen
sydämijam; ja«ata myåßtVthmefitå fania mci*
oän läliinläisenTgintHW„/cnhändä du<»mid,l«
«gä laitamaltsmudcl, n,i,lclläm
Anelle ca'cki liänen «uktens andexi «nda'sl'nl,:
3>uomidsisi,n n,y6« idze nuitam/ i« sinun pel-
gosa»»ina Christilllst elämät pidäisl'm/2imen.

V. SunnuntainaMmlnai-
suden Paiwaftä.

Coueftaj,

/Jft lumala/joca «Me/ jotcaHma nm
olet Mlmistanut ftnomattw

mm wuodaea meidän spLami-
him



plidzen capp^llt
sinunpyhät iwpwpw yxcateA»

kein ihmisten halun wM<npae» S»um
Polcas/ett.

yNttäkWwäisiil/ Min We«leU«
jt\irack lutta keskenän/ l<V, ii*/ vfiawHi-
set/ ei wjlam p»ha
f jreti/b/ wsanpafcmmin silMa<cal/«ieM
«tta te dltrntift}nw siunausta pmn&n*

päimå näh*
tä/hän blllitkä" klei«w paha puhpmcA f«
huulcntz pekbfcfta. Ha.izatcMnbywH. Hän edMn lauha/ )<l
«oudäti.ican sila ? S lllä HZMan ftlenat
vwat walchurftWn päälle/ za hänen cor,
wansheidän mmrifmi Wam HE?-
«saniafm on paÄle.

)a cuca wahingoitta/ jos le hywZ
Pyydälle? la/ jos «e »vielä Vikeuvengin
eähden kärMe/ ntzn tr (jiiK<i|in «km*

M *****



oletti». Mutta altätpeljätkö heidän ma*
Nwisians / åitk myös heitä hämmästyi
to: Mutta pyhittäkat HERrg snnnk

tt?ikä silloin t«l« pnmw/ p.5«.

ktrjottlG p*
tucasEwangelisia/cap.s.''

eapahdm'/costa Kanssa
hänen

man humalan Gana/etlä han sei-
soi Genrzarechtn meren tygöna.
Ianäkicaxi wenhettä olewan me-
ren tykönä/ joista'cniamtchel olit
iahtanet/ ia pesit heidän wercko-
|an&' Nljnhanmeniyhtenwm-
hesen/ joca oli Simonin/ja kaffi
hänen waha maasta vloslaste: ja
tzcin istui wenheS joopetti Lanssa.
jacuinhän lackais puhumaft/ sa-
nolhänOimonille: Wiesywalle/
jaheittakatwerckonapa/atle. ja



Gimon VMftaten sanoi hanettez
Mestari/ me Vlemma ralken vön
työtä kehnek/ ja en mitän saanet/
mutta sinun kastystäs mma cui-
tengm heitän dloS wercon. 3<*
tuin he stn teit/ ftlM he siiuren co*
lainpaftouden/ja heidän werckons
repeisie. )a he wljttaisit cmn-

olit toises wenhes^
tuleman m auttaman heitäns. ja
hetulit/jatclytik molemmat wen-
het/ntjnetläherupeisit wajoman,

Kosta Simon Pekan sen na-
ti/ langelS' han lesilxen polweln
tygö/ sanoden: HERIa/mene
pM minun tyköni/ silla minä olen
syndinen ihminen: Öillä hämm&
siysott hänen käsittänyt/ jacailtt
iom fydmn cansans olltcalanfaa*
im tähden/ /onga he saanet olit.



Ntfn mvös Jacobin ia lohaw
nexen/ po/at/jvtca o-
likSimonincumpamt.. Ja le-sus sanotStmontlle: Alä pelka/
tästedes sinä saat lhmW. lahe
wedtt wenhens maalle/M ylönan-
noit calckl/ jaseuraisit händ<H.

Rucous.
NRra?Esi» Cbtife / • eiåtv&nluntim

meille olet «ndannt sinunff*
sella siunauxclla lah,oinanut/ Me tunnustan» i
ld,rm caictin nqhmkclwc>«onu»fi/,a taictffpa- I
hao anftlttncnl: Muna«ne rucallemm» sinu<f/
U»ar>ele me»tä suruttenmdest sa
»anna n<eidän sielum h<l«w«t/ia anna omu z»
«icttcflys n,e,dänwlrasan,/ ett« me sinun c«ufe
tas nmttllllsest fahengellscstautewt >« wOr»ck
luc ollslttnna/A men.

VI. SunnuntainaLolminai-
suden PaiwalU-

A\ Autuuden Hltnata/jolda cajcki
tule/ mwdatarackaudes meidän

fydMchim/jchljsä mM psco/pilgstt nwP



i Mellasehywyyscuinsmeilleattdanuecj*
Uh , SinunPoic<,s/elc«,
ZpMM kttjMaP. Pawali

Apoft.Romarlin <ygö/ cap.6.,
Fadzo E.nsimckifta.. Sunnun-

kirjoitta P«Matth.Ew<,ng.cap.s.
aican siinoi O-

Ellei Ui*
Mn \ walchurstaudsnne ole paljo
enclmbiculnKitjanHppenultten ja :
Pharjseusten / nijn ette tule tai-
wan waldacundam. ?e clmlttm
Ma sanottu oli wanhollle: Ei ft*
nun pidä tappaman: Mutka jo-
camen jocatappa/hanenpitck duo-
mlohonwlcapaä oleman. Waan
wmä sanon talle: Ett<i Minens» Oi jo-



Mawihajw weljellens/hänen pi-
tå duomiohon tvicapäH oleman,

Ja jocamen cuin sano weljellenF
acha/hänen pttaneuwsn ala wp

tapaa oleman. Ia jocamen
joca sano: Omck / hä-
«enpitä helwetm tuleen mcapaä
elcman. lossinauhratlahjas
Nltarille/ ja fiellä mmstat/ että
«reljelläs on jotakinsinua wastan/
Nyn jätck lahjas Altarm eteen/ja
mene ensin sopiman wcljescansa/
ja tulesitte lahjasuhramalt. @o*
«vinoplast rtztawelM canft/ co-
sias wiela hänen cansans tiellä o-
lek/ ettet rqkaweljes sinua anna,
joscusduomarille/ jaduomari an-
dasinun palweljalle/ja sinä heite,
eantornhn. Totisesi sanon mini,
sinulle: Etsmä pckisesieldavlos/



sijhenasti cuins mMtWifmmäfen
ropoin.

§®Xr« tAiö>£liaew Is:/ me tmnm
flam/cttS me olenm««/sen pahembi/ *»««»

wttlstt syndife»/ jsmä meifå/ole mitinhy<«
»«/ sill«meidänft>dä,l»en/ liham f«,»e«em o»
sonnin<amm ft»asta-sexi joutunm/engä saa iXkt
nänZ sildapahaida b'moiöw täälia wapast o(I«**

r<»c«s Js3> me ruoollenuna sinua/
etlä" nnUleanicp.

siaistt/ e«Z nleiltn oli» l>ima ia vfidms sinun
S«,»?a«» / ctt« me sen dnifim/ifi lesiixech
Thr«stuxencau»« s«my arn,<?s<»3 sfjansaufijefi
py/^ischn/Hmen,

VII. Sunnuneama Lolmmai-
suden PäiwäD.

A\ HERk« lumala/jongaasfttpesi ja
ei m«an puut»/ sinua ms

«övrast rucsllemma/oea meildäcaickl wa<-
hittgollset pois/ja eaickitatpellifet mei/le I«v
ns. Si«unrackan Poica» I?ft»M/etc.



ApVsto,l« Mly. tygö/ cap.6.
tre'jtf/Riir<f p«hMpsistälhwii«

«**ftcnt<*s tla/ tei?an lch llistn fiorfw*
tähden. M,,"«imu »Mcn arnslt»

<c, teidän läsenrn faaficlstnA w wäarpttä
V'lwele,nan/ yhdestä wäärpdl si« l.yn <?«<

jlmNM anyucat wpöö lästnm
«eanhurscauden palwe u/cftt/ Mg te pp*
h»rl tutisitte S<Uä wfw te oiitta (jm*
«m pawelM/ nijy te plltta laaMhaNH
«vanhursMdeft<z> mitä hedelmila teidän
f Sointi} j!4oli/ min tt nyt häpM?

loppu oncuowna. Mut»
i> ett««e npeoicttOfynnEä, wapaat/ja o-

tullee/ ntfn «.ätl*
onteidän hedelWännt/etlä te pphaxi tulxt,
ta f mytta lopuZt tzanchjcklnctt elä-
wä: Slllä cuelemaonfvnmn p«!a's/ mut-
«<, Gincalckinm elämä, on humalan lcchza/
me.

tD 'bmlnensiattelaln»/ p. tzt,.

Ewam



ZWMgMmM/kirjoitta Po

t%nd vämuä/ wfta sangen
paljo Sansia oli/ eikä olwt

hculämttäli sydzm lesuS
Opetuslapset trgöns/ja sanoi he-
Ae: Winä armahdan Lanssi t
Sillä he owat jocoime päiwäwij-
p?net minun tyköncklt ja ei ole heil-
ttmiMjhömist/jajos mrna pää-
stän heldän mlnun tyköltt couans
GömHtä/NljN he waipuwat tielle:
&iliå nnmtamat olit fyäftåmma
tullee. Wasiaisit händä
tusiapset: Lusia jocu woi näitä
tavoita teiwwä tasa erämaast Ia
hckn kvjpi heille: Mondaco leipä
keillck on l Hefanolt: Sewzemen,
Ia hän tastl Lanssan isiua atm
pUMgnmaan päälle. Ia hän



titti ncseidzemen leipä/cum hän
kqttänyt olimursi ja andoi ttyct
Mslastens/ja hepanit Lanssan e-
teen. Ia heillä 01l myös wähck
calaiftka/ ja hckn kljttl/ jakästine
myös panda eteen. Wn he sslt/

rawittm. Ja he corjaisit ech-
tet culn jäänetolit/ scchzemän wrich
mnnlja. )antztacum söi/ oli 1&
ki neljä tuhatta. Ja HM MM

/**ERra lum«la«iwalittw 3*s/ i*ca fö»»*
eautta/««;»«(*/ nel>ätnfoMta nue-,

"" sta/ ilma,»»«»imoita iatepfiia/ feidzemellH
leiwallä ia l?a»»«lll«enlaisitla rnnsasti xii*äi\
nut ol«. Me rucoilemnm fituut/ meidängin
tyganäm rnn* sinun sinnauxe» cirnfi oleman/
«alnckrieleman meitä alincudest »a täm»»el«ma»
vlonpaltiscst murheft/etta me cnsist ia cnen «»e*

£i«fmn» "VfalfcacanÖas ia icvsnhurscandtv>«l«-
Zen <d)lsin,<!<» nrjn «uitis/cuin me sielun u» nm*
mi» pnslest tarwidzem/ sinulda «utetnxi tuli*
s,m / I<st"cn <sh«st«VU» «'«>«»» «HKRra»
<#««»/ 2lffl(B.



Lhn'stuM KircHstamtstsi«
Coäeä.i onnHncuin edeLisnakinSmd

NUNjaINO. MH
Epistolan klrjoltta P. Petän

Apojioll/ 2. Pet i*
w>dj«> fmba mc ole cattalitet

liufajti noudatellet/ teil!? tkttåvcåxi
meidän HERrm

Chrisiuren weima ia tulemista. Wa,m
mc olemma idzc nähnet hänen cunnmns/
cof.a hän sai.unman ia
pllsipxcn/anen cmtta/ jocahänelle nam.
f\M wäkewäldä Helwudelda tasatfiirit

wcas Poicnn/ johonmi«
«m mielesipn. )a taman anm wc elitte
limma <>alwasi/"eosta me fpföltäwtotdt
lähenen ca lsansolimma.

Cbriftas Jumalanpciso/ p.203.

Hwangelmmm kirjoitm P.
<pL(ff)«jfflcan/ otti JeMpe-

Jalobmt'a lohanne-



Mhänen wchens/jawei heidän
mnåns corkialle wuorelle/ jakir-
«astettmheldäV edesäns. Zahänkcastvons paisti nhllcum AMngo/
ja hänen waattens tulit walklan>
nhmllln walkeus.. Ia cabzo/he'lle -

ilmestyWiofts ia Elias/ia puhuit
hänen Ntzn sanoiPetä-
n, leftirelle: HErra / meidän oni
tåfå hywä olla/josfinä tahdst/nijn:
me teemetähallcolmemaja/ sinul-
le yhden/Niosmlle yhden iaElia-
J-elleyhden. Wielähänenpuhui-
sans/cadzo/walkla pllwi ymbäri-
warM hsidan. Ja cadzo/ ani
pilwest smwi: ttlmä on minunra-
cas Poican/' johonga minä miau
ftyn/ cutllcat htlnda. Ia arin O-
petuSlapset stlnuulit/ langeisithe
kßvMens/ ia fcltffåit sangen



tßWtm Ia jefu^fuit/iarupris
heihm/ia sanoi: nostat ta älkckt
peljätkö LoscahesilMtinsnoM
MlnelhekeMtiähM/ nwtmle«

Rucölw.
ruttmi« kncastamijvUa/ silla pyhätlH

»«otella/ tal&3h :(itiZ>anKibkiuet&/ fcfiH
sinun juuren ihmlstn k»s*
««ttpuolefttt/nynrnytfonitfi&snWiiniillWTtififcs.
fowöf rtt4 tne fttllä/mjn?

'«dr«/ paistan» urifccuiri taotat q«ncftttfifest/Jö
sinunfttcrtjHttinRuumin io Engelein -ro tdat*'
ftxi tutein. -iNe rutoilcnm,a sinua no^iästl,

- ätirn» sitä ajätteit*
sim/l<»sillä totU&mcaidHnttifes murhcslÄhd^Hchisin,/AmiO.

Vlll.OlMnunkainaVolmlnai'.
suden PZiwasta.

'Coäectxj.

HHErm Jumala/«ntt«meille mmss/
ettla menlZtataidttistm ajatella ia leh-

daculn soweljat ia oikiat olisit/ elliisiwme
Myss amasinun pyhän tahlos jälken«, H5&
<»Mwck«nPtl<ge/tte>



Fpistolanktyoitta P.PawaN
Apostoli Romarcin lygö/ cap.z.

f%j% Ar?.'« wdjetf me nyt ole »el,
■JKåpååtlityDw ettcimelihanjkUftt»e-?

silla joste lihan jalkene-
lälte/ntln ee cuolelta: mutta Joa ielihan

cautta cuoletalte/nijn t< saaft
te ela. Silla caicki jolcaJumalan Hew
gclla waicnteean/ ne cn?at )umaianlapset.
Sillä et leole saanet orj «sen Henge/ että
ecidan wiela pidais pelkäman: multa te
sletta saanet waliltuin lasten Hengen, josa
lne huudamme: Abba racas )sa. Se
Hengi todijta meidän että
me olcmma Jumalan lapset. Jos me*»
le»nma lapset/ ntjn me olenuna myös periin
iifet/nimtttaln/)uma anperilllftl/ia Chri-sil^encanftpcrilllstt.

<v -H Erra fylli p.tyf.
Ifi lun«la,klfttäk«,n/P. sll.

HwanZchumm klljoitta P.
Malth Ewang. cap. 7.

O<3^petuslapsijlens; cawahta-
-
*° «altti,



Mt fäfåi wääristä Prophefaisia/
jottafettom lygölttamasie!: wmt*
itiltatiiltwfx muttaftfäMyt
toatxMtditptifctfvtotu Hndckn
tzedelmistalls te tunnetta heidän.
Hakcco jocu Wisllamarjoja Qr>,

■ jäUappuroistk Mlcka sicunita H«Backeista l ' Nljn josainen hywck
puu mstMhvwat hedelmät /muu
tamädckmytpuu hckjvt hedelmät.
Hywäpmlei Mlda haGja hedel-

f mitåcaswa/eIM mädännypuu fys*
wta hedelmltck Focamen puu
uimcicaswa ha-
(alan pois m Nlleen fyiutånJzxiv
tähden tutcat heitä hcMmi(tän&\

\ jocalnen mm sano minulle:
j pidä tule-

man
tajocateke minun Isani tahdon/
luinonMwalss. Ku*



Stmötm,

täi, n»e'tä 6Ut'ftiitm pfb*n Gon »

O«di:nvt tNlj l: 'iXH tuctsriinmrt fiti.ic / en'il
»>,,>-o,"«rrtK'l M>„clt3f'in* pitlitft/ n>!«l.'s>'>'«
lcmangin lh 't«Hs 'f yctit&Vi caitfis 'uscollsta
€rfl pobfitntttiiiia waärafi/ «nn«mrfobcilte
pllka M: lYiuttG i-jlttZo ,< l<» »o'>!i»,a »<nd'i nt

Midzetts fiweiri lambö-ti / nlutW
Vw<lt tuirrlissm taauu-vra 'jVt nalldä
«varfele sinun ko>l,z SlN«»

lx. GuntmnkainaMmmatD»
Den päiwnsiä'

€eßet?*x

Mwman heiNe mitä he mcoilavar/ su»
zmiösarmos/ettabe mcoillfit sita<mnfi-
chunmjeles jjlkenvlis.Smllnrackiln/.elc,

Epistolan WMaP.Pawabi



zis/niftlcuin he himoidp't. Hkai «l« e-
pajmnaldcnPalwcljat/ntjtlcui» hcisia mulx
tamatoliu klrjoltcttuon: (£<ii i«
fi istui spöman ja tuoman/ ja nousit mas-saman. Älkainme hul>riniehko/ nijncuin
muutamat idzens heistä huorudHi saastu-

yhttna palwana/ colme cofe
mallakym : endatuhatta. Alkamn c
fiusta kiusatco/ nljncuin muutamat heistähanda kiusaisit/ ja snnnattin karmeilda.
Aikat napisi o / mjnculn n mitalnat heistä
napisit/ ja mestatlin cadottajalda.

Caicki scncaltaisct tulit heidän eoh,-
tam multa se on kirjoitettu
mellle carlamisexi/ joidengapaalle mad-
nzan loput tullet eroat.
luule selsowans/ cadzocan ettei hän lange.
Eipa yxikän kiusauv ole teitä käsittänyt/
waanlnhimlllznen. SDluita jnmali on
waca/jo<aci salli teitä kiusatta/ plldze tei-
dän woiman / waan hän teke m
pun/ettateseu woisitta karsia.

HERra cu«a sun mamsoa/ p. 43.
#9" I«su« puJ?us wermnxill/ p, 171»



Zwangchumitt kirjoitta f*s\u
»as Ewattg. rap. ls.

fåLqfynaim/ sanot lejus O-
taman totr*

tauZen: Oliyjcitme MieS/jol-
laoli Huonenhaldia/ja hänen ede-
f<f rn? canntttm/ etkä hän olt hucut-
kanuthänellhywydens. lahcln
tudzui-hclnm/ ia sanoi hänelle;
Ml>i mma sinusta sen cuuleni Vee-
lucu hallitta mrastas: Sillä et
sinä saa tästedes hallita. Nffn
Huonenhaldia sanoi idzelläns:
MIK mma feml &Ulä minun
Herran otta pois mumlda wiran/
en mma woi caiwa/ häpenmintk
kerjätä. Ss?tn4 tlediln mitck mintk
teen: Losta minä wiralda pois,
pannan/ nqn he coyawatmmun
heidän hlwnesen^.



lahsn tudzw tygöns caicki
Herratls wclgolljet/ja sanoi ensi-,
mcllsellc: Fumga palfo sinä olee
nunun Herralleni welca l (£e sa-
noi! SatatynnyzMMä. Hän
sanoi hänelle: Oea krrjas jaistu
pian/ ja kirjotta wtMmmmda.
Stjttt hckn ftnoitvtselle: Paljo« o

,sinä olet welca i Han sanoi
Sata punda Nisuja. Hän
sanoihckn'lle: Ota sirjas'/ja tiu
joita cahdexankymmcndä, )a
Herra kiftti sitä Mlärcl huonen,
haldiata/etttihäntolmclllstsi teki:
Glllä taman mailman Lapset o-
wat toimelllsemmat/clllll watkw<
denLapset/ heidän siigusans. Ja
mmii myös sanon talle: ttytät
leillenystäwitli wMrastä Mamo-
»msia/ että* losia ke mmtyctta'

N q nyn



Nljn he cörjawat keila izancalcklsin
majoihin.

Rucöus.
/?-KRra humala taiwalmen *t[\/ [ocft «nett»

siunassut/ianil-lllc »ncidänlocapitw
wbi\~m leipäni yldät')'llä>sest andanut olet/

tNe rucollcunna fimta/ »'arzclc meitä adneu-
hest/ia kchoita meidän sydämen/ nuclelläm si-
yun siunftuxcsta» loyhia tarwld;epis auttaman/
cnä me olisin, sinun laliiai»vfcolifrt lacajat/
«td»neild» puutuis rjatwmcfrfefi «osca «ie tästi
»virasta pois pannan/ ia meio«n sinun ouornio»
eteen tuleman plla/Ämen.

X. Sunnuntaina Mminaisu-
i den paiwäsia'

CollefftL>4.
/f\ Dmala/sinä jocasinun woimas

armahtaman ja
«htacliin ri.otm on/anna wiclakin sinun
laupiudcs runfaji paista meidän paallcm/
ttmmesijtatalwallifest hpwpdest ojalliscxi
tultsim. Sinunrackan Poicas Icsu/cn
v meidän caiw<v A,

Epi-



Hpistolan klljolttaP.pawäll
Aposi.Corinth.tpgs/ i.Cor.l^..

(Vi Ijckat weljet/ te tiedätte/ ettäte olet-
J\t<ipaeanat ollet/ jakapnet mpckain &

t%o/ nrjkcuin te wicdpt
olilta. Setttahden lcm minä teille tiet-
lawäri/ettei yritän/ jocaDmalan Hen-
gcn«autta p'chu/ lesujia kiroile. %iä
yyitin taida lesusta cudzna HERRaM'
waan pyhän Hengen cautta.

Lahjat owac moninaiset/ mutta yn
onHcngi. lawirgalowat moninaiset,
mutta prj o,n HERra. )a woimatowat
moninaiset/ multa pri on Jumala/ joca
caikisa caickinaistc waieulta. Mutta
Hengen lahjat osoltawat hcidans jocaidzes
phteise/i tarpoi. Sllla, yhdelle annetan
Hengen cautta puhua wijsaudesia.- loi-,
sclle annclau puhna tiedosta/.senphdw
Hengen eaulca, loiselle vsto/ jijta yhdestä
Hengestä: toiselle lähi il lchda/
-fijna yhdw Heyges: toiselle ihmelistä toi-
m tehdä. Toiselle Prophetia. Toiselle

roilla. Toiselle moninaisettul et.
N ii To;.



MöMttaisim tteldcn silitys. Isisa
mchfcyp ja<am cuiim*.
L!n ömans/ mjnmm han tahto.

<chistorl«»>on tofin idzcstans/ •*sicr..-£ifl'.Finc*>.
«Awangelmmln kirjoitta P.

@Ltäm (litan/ ccfca lesus lä-
lerusalemita/ cadzoi

tzän hcknen pcklllensM handä/ ja,
sanoi: jos sluaktntledäifil/ nl/IIS
ajattelisit tosin tällä sirnrn ajallas/
mltäsinunrauhass jopisV Mutta
z,yt owat ne kätketyt sinun silmäis
edestä. Gllläne pätwat pitä tu-
lcman sinun sinun wi-
hollises scantzawak sinlm/iupqrit-
täwät sinun: jaahdistamat sinuu
jolaculmalda/iamaahan enoitta-
zvatsinml/ iasinmlapstsM!

i\qs



nusowae/ jaei ja\få sinusklwe fu
wen paalle/ettes edzickoilgica tun-

Ja hanmenlUempltzn/rupeis
ajaman vlos ostaim ia myyp:cl/ft-
nodcn: Knjoltettu on: tyimiM
hionen öllrucoMhuone/ wutla te
oletka \etitfymt rpöwärltlen luo-
lgxi. Ja hän opetti jocapäiwä.
TeinM.

Rllcous.,

ftnun Sa»n!« f-!yyipoicfJ9 jfvfurrn £bn's
sti,xc'n py!).in Anyvri «ni««-iueilk ilmeit*

tanut olet/ JTk ruco»le!i>n«4i jinua/ walaise mcii.
t>hn syd'»!,'cli/c«4me wilMlomast sen nastay
omninic/ ia en fjjs ylöncadzo enga nwtain
sinun Honssän nevscc>ttsn!<>tludalaisrtteu/cetä
»ne sinun päiwAdä V*.
fcps j« ijc»n«ick«stn «uuun&m
saisi!,'/ meldzy -HERrgi»
Mutta/2lmen.

XI, Sunnuntaina Lohnlnai-



ColleBdj). -

0\ CmckiwaldlastjancaickinenJumala/
laupms on paljo szHurclt'bt mj*

den ansiota ja halua/ joica sinua rucoile/
tvat/ tvlwdata sinun armos meidänpaal-
le t jaandcsianna Meidän rico/cm. (£&>
nttn

kirjoitta p. Pawali
Apostoli Corinch.tpgö/ i&omj*

tvchct/ Mjna teen teille tiettysen Ezvangcliumin/ cuin mma
t',illellmoilin/jonga teettänet oletta/)osa
te myös pvsptle/ jongacautta te auluaxi
tuletta/ culnga minä sen teille olen ilmoifc
tannt/jos te sen olctta pitanct/elleintjnole/
efta te hlickan oletti vsconet. Silla mi-
m olen sm algujia telllcandanut/jongami-
na mvös saanut ekn/ettå Chrijlus on mol-

jaettä han olihaudattu/ ja
nousi rolmandena paiwana/ Raniattuin
jaifcrn laetta han nahtin Cephafelda/
jafijttc nljlda cchdeldatoistakpmmcnelda?
Scnialken han nahtin p,ian>malda min



wkjdclda sadalda »reljclda yhdellä haawalla/
joista monda wic,« elåtrk/ muta muutan
tnatowitnuckun.t. nähtin hän
lacobllda/ ja smjalken caikilda ApoFoleil-
d». Wijmmeiseldacaickeinjalkin/onhan
minulda nähty/ntjncuin kcsten spndyncl,
da. Sllläminä clrn caiclcn huonoin 3k
postolitttli stas engaole kclwolinen Apo<-
jkoli)'! cudzulla/ etla mu a olen
da wainonut. Multa )umalan atmo-,
siamma olen se cuinminä ocn/jahailnars
mons ei ole minun cohtam lphja ollut.

Ilm,ss!asuuxest bywyScfl/ p. 23t.
HSRra cucasin: mty<*ffij>/p-4tf«

ktrjoilta P^
iucas Ewangelisia/ cap. »z.

aiccm/ sanoi
jotca xfyqääU

lens dstalsit/ että he olit hurscat/
jamuitaylöncadzolt/ tämän wer«-
tauxell: styiihmstaniemtTem-
pllNlucolle.nan/pMphartseus ja

N v wi-



trncn Publicant. Phariselts'
Msil ia rucoill näin idzellätts: mi-
näkljtän sinua Jumala/ etten mi-
*if ole ni/ncuin mrnif ihmiset/Ryö-
wärt/Waarä/HuorlNttklti/tatc-
ka nczncuin tclmclPublicani. <sah-
deistiwlfckos minä paaston/ jaan-
nan kvmmenexet cmfrsta airn mi-
nulla on. Ia Pllblinani seisoi
taambana/ e?kck tahtollut siltnäns
nosta taiwafcn päin/mutta löi rin-

sanoi: Ilimala atma-
da minun ftndisen päälleni. s}'U*
m siinon teille: meni coli-
mw hurscanchana culn tvinell:
Sillä jocainencum idzens ylöndei/
hän aletan/ja jocahänens alenda/
scvlötän.
\£)ln\ma finaanåyttfi:/ ett** py|>in
«"-'" <#ubo mei<4 hgllldnsi,/ me nm&n



sMdc,'»i»«nlMa/ enZZ s«r«^«!i<axitule/ ws<l»
Kcmnv\o\Z.at\Mtumuxcn/pavatmmatän
rnln/ mftn cansa mc,»»i!n lohdnttaxi/Ntä sini
finun poieaa jsfcfiijrcrt<£hritl:ti)ren tähden ol«
wcilk «c»i joiincn/aimac meidän svndim «cfcejv
l« meitä Mnnjcaiuttms li«ncaicksen auttuuttn-
iaatat/2\mtn.

Xli. OlmnunkamaLolmlnai-
suden Palwalia.

CoilecliU.
$S Caickiwaldl.w ra laupias Jumala/

armosta flmm t>(VofliTw snua
Elollisesi ftw armollisesi/ että
me ilman tftttifcnfaifim/ cums meille luo
mnmickL Smun mcfanPöicas/elc.
HMolanktrjoltta P. Pawaci

Apoft. Connch. tpgö/T.Cor.z.

Ehrifinry, cauttaJumalan ty-
gö/ci ntjn cttänie olcnnna top maltim so-
«rcljat jotakin flfittdcöiaiv nhycuin idze
meijiäln/waan jos me olcmma joho»«gnt»
soweljat/mjn on sc loca.
ninra förocljajri lchnpton/ Vden Tcsta-
"»Tienoin wirca pilaMiin/ ci bookstawin/
«moii HmM: Gtllä bookffi,wlluolettg/
»aan Hmgi M el<wa/j« MW



Mutta jisftMwirgalla jscabookstawm
mitta meUttwfikiwtjn cuwattu oli/oli sen-

kirckaus/nhn ettei Israelin lapset
<ainnctc,idzoa Moseren caswoihin/hänen
«siroms kltekauden tähden/'joea
gin caio. Ml/ei stjs paljo enamminftU
la lvirgalla/ joeaHengenanda/pidais kirc«
taus oleman 3 Villa/jos wirgalla/joca ca--

saarna/ .kirickaus oli/ paljo enam-
min | tflawirgalla/foca wanhurscaudesi saar-
na/on plönpaldinenkirckaus. Sillasi
<oincn/joca kirckafietlu oli/ei ole enftngatt
tirckauderiluetlapa/ senylönpäldiscn kire-
kauden suhten. Sentahden p$ M.olicato/paljo enammin on sil-
lakircfaus/joca pys^.

Että meillä sencallaincn toiwo on/
nft me puhumme tosiaft/ \a en me lee
nijncuin Moses jocacaswoillens peitten
f»ani/ettei Israelin lapset tainnet sen lop-
pllaeadzo focv cato/ waan heidän laitons
oli paadutcttu.Eilla hamqn tahan palwan
astl/pysy se peite ottamata/ cosca wanhc»
Tesialnentia lttetan/joea ChrisiMs lacka.
Mutta haman tahan paiwan asii/ cosca



Mosest luetan < tippi» se, peite hri.
dan sydamcns edcsa. Mutta cosi<l
he palajawat HERRAn puol
nijn peite poisotclan; GillaHEßm cn
Hengi. Mlttta cosca HERRan f;
on/ stjna on wapaus. Multa me ftbze<
lemma HErran kirckautta/ntjncuin
lisä/ awoimella mstvvlla/ jame muutanfit
hcn nOn kirckaueel'/
4tstcttm HERran Hengestä.

O Jumal«nnammull «ihos/ p.y ■«.

Hwangcljllmm kirjoitta P.MarcusEwang. cap.7.

aican/ cosca lesils ldrt
ia Gidomn miian an

sta/ tuli han Galilean meren tl
kymmenen Laupullgm maan ar-
len keffidze. Ia he toit hänen ti),
göns Lllurom/ joca myös mycka
oli/ja he rucoilit handa paneman
katens hänen paaltens. ja hanom hänen ermans m



plsit sormeni
Mrupeis HMkieleettss/cadzahmm
taiwasen/huocais/ ia sanoi
le: hephetah/ se on/aukene. Ia
cohka aukenit hänen corwanss/ ja
hätlen ktclcns side paasi svallal-
Jm£/ja puhlll stlkiäst. Ia hän
haastt heidän kellellgan sanomasi.
Wum jotacnämlnhanhaaswsitä
enckmmln he ilmoitit. Iahesiiu-
rest ihmettelit/sanoden: hywösii
hän caicki tekt/cuurolt hän
leman/ia mMt puhuman.

kein cappaHl'n<lrn,«l>ne» luoja/ minä kch»
län sinua/ t'tt>!>B minun lerwcn tuurnin cn#

ibanut/ ia minunfiden / cotnxu ia avtfi lösenetsc» pahanwiboiifrrt pfälUcartfaurefia twncls
latole»; 3<» nicoilen sinua/suo minulle pyt)&
ärmös/ että min>» ermomattain minun <orwa»
i« ftden hifein käytHlsin/ eorwillan fi?
nun pvhä Sanaa» cuuliftrt ia wisust tuttifio/tittiU&n ttiyfofirmn «t<i,o«»fUfåifiwetui y*i*

Un tm



iocn p«r«rti9/i2lmcn,

XIII. SunnuntainaLclmmat-
suden Paiwäst^

Colletiiu.

la/lisa mkillc rsto/loiwo ia tvtcfdMfa/
'«famcsinulda m]iå fcbjtfja siusim/ cuins
mciUe Hmmma olet/ tilitä
<uins tahdot ia kaffel. Smu» Poifae

Zplfiolankll/oltta P.Pawall
Apöst.Galalereintpgö/cap.;.

hänen siclnenelicns am
■Mititi (iUrifano;

luin monelle/waannljncuin
sinun siemenesi/joca on Chrisilw.
«annna sanon: Tesiameltt»/ jocaIrma-
laldavli wahwistcllliChrifil^cnpaalle/ ei
ricota/ cttcilupaus lain caultawrhan my
keis/ joeastjtte neljän sadan ia colrnenkyln-
Menen wuodenpelasta annettnoli. Siliä■j wp«:j«tf tm «DttagnsailaPn/ nynei se

eli»



elis ratttta <)ttttttw/ muftaluo
n ala on sen Abrahamille lupailen cautla
l,hioict,mut. Mihingissjs Han
on tullnt nlidzekaymisten tahdm/
asti cuin Siemen oli tuUna/ jolle lupaus
tapahtunut oli/ ja on E»gcleilda asetettu
walimichcnkätten cautla. Multa eirca%
linues ole nhdei: ainoan wallmies / waan
Jumala on ainoa. Ongo sijs laki luma-
ian lupausta wasian? pois se. Jos laki
olis anneltu elämöi tekemän/ ntjn tosin
wanhurscaus tlllis laista. MuttaRas
mallu on caicki sulkenut spnninala/ ma lu-,
paus annceeaistn vfton caulta Icstlxcn
Christien paalle vscowaisille.

ylpeya on wica sangen suur/p.IS4.

Hwangeljumln kirMta P.iucasEwang.cap.lo.
>@Ltstn aican sanoi lesus O-

auluat o-
wat ne silmät jotta nakewat/
jota te näettä: sillä minä sirnoti
talla monda Prophetat ia Ml-



Ninaasi tahdoit nätzdä/joea unh
xttå/ \ati nähnet/ ja mulla joea
te cuuletta/jan tuullee. Ia cad-
zo/Lamoppenut ja kiusaa
hckndä/sanoden: Mestan'/ tnltf
mmun vitä tekemän/ että mrnä
hancaimsen elämänperisin i Hän
sanoi hänelle: Wtä LaiS kirjoi-
lettu on? Lmngas luet t Hän
wastais/ja janöi:Rakasta sil,un
HERtaslumalatas/talkesti'. fi-
nun sydämestäs/ ja taikesta fimm
sieluM/jacalkcsta sinun mMå*
stas/ja taikesta sinun mieteM/ja
sinun lähimmälstäs ntzNtUin tfe
M. Nijn hän sanoi hänelle:
oikein sinä wastmstt/ tee se/nljns
saat tldMMta hän tahvoi idzens

tehdä/ ja sanoi le-
suxessi;Lucasta minun lählmässenmi Ö M



lesus mftaitm sanoi: M
Ihmmen waeisi )eruftlemlst le-
richoon/ja luliryölväritten Wjn/
joeca hänen alaistt rijsuit/ ja haa-
«voitit/ poismenit ja jätit hänen

Wn
tcl yxi Pappi sitä tietä waelfi/ ja
cuinhän hänen näki/
hidze. Ncznmyös Lewita/ mm
häntuli sillepaicalle/ käwi hän ia
näki hänen/ja mem ohidze. Mut-
ta yri Samaritanus waelsi/ja tn*
li hänen tygöns/ jacliin hän näki
hänen/armahti hätr händä. Ja
llckiasidoi hänenhaawans/ ja
«vuodatti sijhen öljyä ja
pani juhtanspäälle/ja wel hänen
majan/ ja corjais händä. ja
tvisila päiwänä matcusti hän/ ja
ottj cqlt peningitä/ja gndoi Isän-

Näl-



nalle/ja ftnoi hänelle t .Cor/a hån*
da/ja M sinäenännnän ctilnfctf/
Nlznmuiapalailesan rnamtt f?t:tife
le. Kuca näistä colmesta ol: si-
Nun nähdcircs hänen iähimmät-senss/ <oca ryöwälllten Ufnn olt
tullut; Hän janoi: localauplu-
deli Mhänlztl jftff»sa-nöl jtfitf häneile: fylcm /a ree
myös rnjrn

tijtJUttct} cvJitV/l mcifean si/damesiä'»/ etf
tÄu\< \\ri auma,, ajan u,'chn!'l olem/iolM

schunfulotnen ElbangcliumiÄ saarnatan/ softa
tn? sinun pyihintahtoi! pmnwKKfiy ja naem fi-
riun radan pSfea» Cbnsiurn*:
««coilcmiim sinun sanomaeomda ttittpbittdä/ete
ta me sinun ar,i«<ian faifimme pitää sirtiirtPi«>
na« waltei\Z>m/\a ttta ftna pyban tintt*
ta walalsisitmnT\;n fy?/siiH'n/«;ci» nic cttngari
itänyttä silta psittim/waan siiN»' lu/ast pyfjisirn/
V> tjd»ic«t<fiftr» autuuden scn cautta kasitalsin»/
Ilme».
XI V° SlmtluntainaLolmsnai-

DmPaiwasiä.



Colleßitj4

/j\ HERra lumala/warjcle aina SeH-
Silla jos et sina handäwe/

nljneihän taida inhimillisen heickoude tah<»
Ken pysywaincn olla/ suo sije armoUiftti/
eltähan iaibais walta sitä cuinwahingoli-
ncn on/j 7 seurata sitä emn ttrmlitm olis»
SinunPoicas/elc.
Epistolan klrjoittaP.Pawali

Avost. Ga'alherein eygs/cap.s.
££%$& waeldacat Henge/3/nHlj
">>et te lihan himo täpta: SM liha hi»
moidzc Hengetvafian / ja Hengi \\\<x »a-
-sian. NaMäl owat wasian toinen toi-
sians/ ntjn ettet te utl mitä tetahdotta.
Mutia josle Hengeldä Hallilan/ nfjtirt M
ole imnalla.

Möttälihan työt owat julkisel/cuit»
on:
Haureus/ Epajumalven palwelns/ Hoio
luu V waino/Rijta / Cateus/Wlha/ $*
rae/ Enpuraifus/ Eriseula/ OahanftpF
m»s/ Murha / Juopumus/JWnfrtotys/



LanwUt senkaltaiset/soistaMNa olen ttiU
le ennengin (anonut/ja wiela nytkin <txh
ti fanin/ että nejotcaftncaltaisia tekewat/
ei pidä Jumalan waldacunda perimän.
Multa Hengen hedelmä on: Zlackaus/
«vps/ Vsio/Hlljaisus/Puhlaus: Sencal,

wafianeipk takia. Mutta jotn»
olnatFwak/ ne nfiinnaulidze/

wat llhans/ hlmoins ja haluiyy^cansa.
Ihmisen luond«»rm<ldu!«n/si. 2<3

.

kirjoitta p<
tucas Ewangcl. cap. 17.
tapahtui/ että, hau meni

pam/jamat-
cujtlkeffeldä Samarian ia Gali-
l-an. Jacmn hän tuli yhten ky-
Un/ cohtaisit händä kymmenen
Spitallsta miestä/ jotca taamba-
na setsoit/ jacorgotit änens/ sano-
den: lesu/ racas' Mestari/ ar-
nuhdameidänpäällern. Ia co-

O i% sta



(to hckn ne näki/ sanoi h^nheille t
mengat/ ja osottacat teltan,Pa-
peille. Ia tapahdlli/ että he roeifc
nesanL tulit puhtaxi. Wn vxi
heistä/ cosca han näki että han pa-
ratku 011/ palais Mlens/ ja cun-
nwltttJumalala suurella ayella/
ja langcis caswoillenS HncniaU
camsjuurcn/ja tqtti hckldcl: ja
st ollSamantazM.
fus sanoi: Eikö kymmenen puh-
disiellll t FusasiQyhdeMn owat?
Eiolclnultapalamnutllzmaiam
cunnioldzemancutn tama nmuca-
lammi Ia han sanoi hänelle:Noich iamenc/simln vsios on fi-mm wapahtatiut.

lijfntui: Sanauja pyh«« Crtftca *muw'/n.tfit4**-'«i<ft<i ,ot.'„,»sc emme/fi\t'\ calchiasia !>n-
tfrn«,?!>,mcid^i»«rpfls«in «uita <,ut>,t. HU



f»«n emittä/ etten n« ikänzna feitc«lrat#
#* fintju bye»4 tpo»3s vn^otaiu/weanaina lu-
nmlan pelgo/, d&fim/M toimol*
la ftrmn wupiutec»/ iloistlla n«ll«U«l(trnj« mn»
lataisin, »s jrltfUiftrn/Amct».

XV. Sunnuntaina Lolminai-
(töm paimasiä'

CollecliL>.
tfS lumala/warjele aitta iapuh-<

fimm S?omcund«s/ jahallidzehFnda sinnn woimallas:Slllacihanilma»
sinuta tnida pysywäincli olla. Sinun

rackattPoicas/clc.
P.Pawali

Aposi. Galaftrein tpgö/ cap.6.
jos wc Hmgesaclam^

1/1me/nfjn wacidacam myös Hmgesa.
turha cunniata ppytakö/wl-'

hoittam iacadehtien lemcn toistam. diaa
tae nxliet/jsK ihminen osaa johongun tt>i*
«aan eulla/ntzn letolta Hengcllisct oletta/
ojcecat set»caltaista fiwcpdcn Hcngesa/ ja
eadzo idziäs/ ettcs myöskiusalais. <£aiu

O iitj da.



hMs teinen toisenne evorpa/ ia ftW
<c Chnstuxen lain tqytatte. S»lla jos
jocu luule idzen» jotakin,olewsn/ fpca<&

mllan ole han wlettele ih.cns.
Mutta coctekan cukln oman lfcvns/ Ja
sl,tteha!it<iita
17 ja ei phdesakan muusa; GlNa cungm.
yiti oman cqydaman.

loca sanasta tittmpum/ se ftxåcon
wtfff hywafille/ jota handaneuwo. $U
tåt *rt>f6/ ei Jumalaanna ldzians pilcata:
Silla wila,ihminen kplwa/ si<a han myo»,
«tjtta. localihasanstyl»va/se llhast, ns
tl,rmell»fennh<ta.- Hengesä
tylw<l/ se Hengestä Wcajcti.sen elämän
«i tttä. Ia me hpwä teemme/ nchn
å tåm snuttuco: <pill4. aicanans mekmsaamme ntjttä llmanlac?c?mat. Costa sljs
N'.cllla tlla on/ntjn tehkam jacaidzellchpwa/
»nlllta emmmillen ntjllc/jotta meidän un*
s^weljemustosaowat.

Mielen n,lx snr« mailmonpizil/p. 37,.

Hwan-



HwanZesiumm kirjoitta P.
aican janoi lesusO-Di kengän

wolpaltyellacahtaHerra: Slllä
eaickahäntät<l wjha/ia toista ra-
easta: Vahta hän tchänftosm//a
toisen ylöncadzo: Et te woi pal-
kvella lumalata ia Mammonat.
Smttlhdenftfton mmä tellle: åU
kät murhetttco teldän hengenne
tähden/ mitä te stöttäell,uokta:
Eikä teiyänruumlne tahden/millci
waatkella te teidän werhotta. Et-
kö hengi eyämbi ole cuin ruoca!
Iaruumis parembi curn waate l
Kadzocat taiwan linduja/eihe kyl-
toå/ eikä ncM/ei myös cocoo rlf-
hen/ jfl teidän tallyallmen Isän
zuocki heidän. Ettäkö le paljo e-

O » näm-



näM ole cuiM i Eli/cW ieistck
woi surullani lisiltä kynaran hä-
nen pitudellensl la/mjta te su-
rrita waaf"«'sta ? Mäf cuc-
kaisita kedölm/ cumgä he caswa-'
wat/ei he työtä tee/eikä kehra/cui-'
tengin ftnon minä Mk/äiei Sa-
lomöncaikes cunniasans ollutnhn
waätettltu/cuinynhelstck. Jos
Imnalanain waatetta pellon im
hon/joca tänäpcln seiso/ jafr}uomen
pädMheitetän/eikö hän paljo e-
llänimm teidän sitä tee/ te wckhä-
vsiotstt t ÄlkatHVsumllisetolco/
sanoden: Mitä me
ka mitä me juommat eli/millä me
meitämwclhoitamt ©iltäcafcffo
llälta pacanat edziwät. Teldän
taiwalinen IsiinfAla tktå/ttMn
calckla nalta tarwchzewan. Ed-



Mk ensin Jumalan Waldacun-
da/ja Hänen wanhurscaultans/ /a
NM, caickl nämat teille annctan.slMifenttybm fmttt huomemsi-
siapckwclftä: @i'!M huomemsella,
pckwallä on suru ldzeztäns. Ty-
nMll cuklnpälwil surulleni

Rncous.

3(l/ coicfiin sinun bjrnvrs le
cor.i c&fftX/ «tfta rtmJlcoletcn?c:;utrut*

rttifl ia tTcltm/H» c<?i<?i enin mc mciö,3n tlataxem
tatpttitatwihfcm: "Ja rMcoilrmirur sinua/«lä
fttinöuih»3 nieilW poi» ctij/»*«ri».-.tjdc rm'ir vs

«ll<i me sinua «monta rarlirdtfYm/
sinua racastaisitt!/sinuun mcrtjm lullaisin» iff
«nrwaisim/engä p«lt*x:lo,rcU« ia
silla »pfthirigolifeHji Tnammon«\la m<nZmsaa<
ffut«i(V »(»n firnin Tlrrnoe ia lurlvol»
slm/I«l'l»rcn Cbviihven taatto/Hmm,

XVI. Sunnuntaina Lolmlnail
suden Päiwasia.

ColUßaj>.

(fS Jumala/ ama ctla meftfe

dän



ban mielem iv&Uttm Pmlta aina apW.
Wioman. Sinun leMn Chw
ftuxen/efs.
Hpistolan kirjoitta P.Pawc''

Ephesemntpsö/cap.?.
nlcol'lm/ ettet «

*rlitiimrn waiwani tahdey wilspis/ cum
Wina teidän edesian fqfsin/ jocateidän cm»B«
mm on. Sentähden minä
Polweni/meidan.
fimen )sänpuotcen/joca «nckcin oifia )sa
fn) cuin tawacto ia maasa lapsia cudzutan/
että hä« annais M/ wsjma hänen cun*
tttan»nckauden jaleen/että le hänen Hen,
%m »ayttaMäftwä/itnljsitta/ sisalllfes ify>
mifcs. Iaettä Christus asuis vswn (auta

iateidän sydämisän/ jate olifilta rackauden
eauttaktlnnimyt j<, perusteene. Että te
ywmalröisittä caickein pyhäin cansa/wikä
leweys/ pituus /sywyps ia eorkeus olis.
Ia sen caulta Chnstu/en raekauden wn-
difitta/jocacaisen tundemifen mitta/ttt*
te olisttta caickinaisella Jumalan laydelli-
sydellä täytetyt. Mutta hänelle (jöc<,



plldzecnittme rucoilcmma taickH ornrttaiv
tawme: sen.wl>imati jälksn jöcameisa wat<
cuttä) olcou.<AM«H Storacilnnaft/ jocä
on Cbristu/es Hesu.res/ mfin aigbin/ijatp

<Voi meitäköfhlä syntteistt/ p.iil.
Z.qte« olconIMsuxen m„u/ p, aoy.

Hwangeljumm klyoitea P.z'u-
cas Ewangelifiq/ rap. 7.

)Esusy-
h Mltt

cudzuttin/ia hänen canftttS tneni
paljo hänett OpettMapsiatts/ flf
ylanpaljo wakee.
pungin portia
lutvloscannettln/ joca oli %tins
ainoa poica/ ja se 01l lesti. )a
palio Laupungm Fanssäst kawi
hänen cansans. Losca HErra

§4nro M-
lens



jasanoi hänelle: ålditfa Ia me-
ni jatuptiäpaarijn. Ia canda,
jaeftlsatlt. Ia(S<fn fanci : Nuo-
rucamcn/mlnck sanon sinulle: nt\u
st vlös. Ia cuollu noust istualle/
iarupeif puhuman. Iahän an-
dol sen HitilleNs. Iapelw tuli cai-
tilW jacunmoldzlt lumalata/ ja*
noden t suuriProphecaonnosnut
mttdän secaam/ jaJumala on hä-
nen Fanssans edzinyt. Ia tämä
sanomacuului hänestä eaiken lu-
dean »mbarins/ ja mdtin lahi-
maacundam.

rt?" >£3*tA Jumalataivmlinw Jfty (0«* fYrnitffO poica« annoit ihmlsex» mlla/cuol<!mallan»
frnbdnt etzest y?aroa ttk<man/ ia,

meh& qancaidiftik cuolenwst auttaman/ 2Ne
«ucoiiemmafifi.aa/piö4 nnita am*» fi'|rt4 tvitpö»/
ttttn ns*- siftä epäill»/elta»qissum nvidänraca»

JEsu» CkrifteÄ/fafwifatis JLeffm
posan aiolmfl ylöohetatti: Xlii» hä« on my6»
»neldän »qmzisni pitwZnH yl6sj,erä«a«a i*
ch«t«icklstn wtymfAn,e».



XVII. SunnuntainaLolmm.suden Paiwatig.
Coäecidj*.

✓K HERra / totinen luinala/ann« \h
Canssalleo atmofc/må $c Po

lensaasiaisillm waltäisit/ja sinua puljua
Qtiwn rackan Pots

caslssu^m/ctc.
Epistolan klrjottkaP.Pawall '

Apostoli EplxslrclntyZ?/wp,4.

fcifa/ että tc sijua cudjmntf
fcs/ johon le mdjlitutolctta/ nljn ttwfliwf
sitteeuin sopi/ eaikella siweydM/ nöyrn-,
d<Ua iakärsimiftl!a/ jakachkat toinen toi-
fian/raaaudcs. Ahkcrolicitmpös pila«>
Man Hmgesphtcplta/rauhan ffreo, wltto

l«.. H)/i ruumw ja yri Hengi/ ntjncuin
cekinolttta/ «idän chdzumiscsan / phsen-
callaiseen toiwoon cudzutltt. J)ri HEr-

Vsro/pxi Casie/ pxi )u,nala caie*
kein teidän päällänne on/ja Mdan caikeill
Ii,MM/jamsäf<«kift,



fsföic nmrhe ia waiwa päälleW/ p.XIU
m n«'n «cluti s'«äA. monin/p.i oO*
Ve t«int«btoch«stmolla,P. l?.

kirjoitta p.

atfhen aican tapahdm/ eltä
3~&fu# tuli vhden phan-

ftlijsettPllämiehen hlloilesen Gab<
bachlna rualle/ ia he wartloidzik
händä. lacadzo/WäoliWest-
launnett thmtnett hänen titfdnS*
lalcsus<aNol Lainoppenmlle M
Phariseuxllle: Oopico Eabbcp
lhmapatanda 3 Ntjtt he föatfernfc
Mutta hän rupeis häneen/pa-
ransi hänen ia piläjtt menemckn.
Ia h<fo sanoi halte: jonga nmitö
eliAstpuwo caiwon/ eikö häncoh-
la Sabbachingatt pckwänll händck
ylösota i Ha ei he tainnel hcktdcklHch» wastata«



Mutta han sanot Mcmhllle
Wertatyen/cosca hän »mmarsi/
cumga he waltdzit yllmmaisick u
simmita: &sftas joldaculda häi-
hincudzutan/niztl ala ylimaistn U
fin/että jm cunnialisembi sinua
ole hanelda cudzuttu: Fa nlfn tu-
le st Ma seka sinun etla hänen on
tudzunut/ ja sano sinulle: Anna

' talle sia/jant/n sinähavtalla maut
alemma istuman, alutta pä-
rämmin/ costas mfyiittookt/ntjti
mmc ja istu alemmaiseen siaan/
että st jocasinun cudzumlt ou/lu-
U$ ia sanois sinulle: Wawckl/
noust ylömmä/ silloin on siyulle
eunnia nijldä/jotca myös atrioid-
zewat. Silla jocaldzens ylönda/
han alemn: ja jomidzens alcnda/
fi ylötan«

, P Ru-



rue«llen, sinua lum<i?a f<Si*
"ff';/ p)'han-.Jenjjto itU)M«s niritl

nnn bdlibKMO»/ ctt« »ne sinun pclg«<
frto ppljnsim/frt en id«'.'m annais yipcytentvaon
«aikest sidHmest clinlisun n» wastan otfÄifuö ff;
nnn Pfan«s/ ja Sabdallim oi?e»n pyhltäisim/e«-
t« »nc sinnn Eianas cautta tulifin;m<t/
ta taiten meidän tnrwain |V* toi xcm sinun poi-
«o lEsnren Cbrlsiuxen päälle ssanisim/ \oca
pinoa on «e<dän w<znl,urs«audc>i, ia lunasiu-
ss>n : ftfc': me Nljn taiten meidän elämänsinun
Vanaa iälkcnkäxtälsnn/ia meitSm ftllckjnslsefl
pali»'nnO,rest n'ältäis,m/ sichenost» mm mrfiV
nun armoa tantta thristuxes auNKix»
2>nen.

xviii. Sunlmneama SolmmU
sudenPaiwastä.

CeäetlAj.

/K HERra'Jumala/mma finun pybä
hallita meidän spdamcn/ Da

paidzi sila en we taida sinutlen telwaea.
Slna jocaelät jahallidzee pnna smunPoi,
«i« ia pyhän Hengen «info tyracatefifVfi
Oanckiscen/ Amen.

«Epistolan kir/olttaP.Pawali

Rucous.



WAHic weljet/tttmH f(\dttfymd<itmi
, 'VVflfiKj!eMn lahtM!,. ii af*
nwn edejiä/ cuin ceM Jessen £stsutet»

.rviUttacinnetttlon/ettäte oletta caittfalw
nm ia tta.m richpi tehdyt/ xaikesi» opfesa ia tutllidemifts. SiUa saarna
/esia/on teisil lvakewärt tulhit, nrjn etteittfc

lahjasa witanpumu<' ainoa,
ftans odo«a<atlneidan HERmn leftixcn
loppun asti wahlbisia/eftä te ofcffriMnchtet-
wmat/meidän HERmn
siurcnpälwäna.

l3e cumtadio p. is

Hwangeliumm/ klrjoitta P.
Match.Ewangel. cap^.^.

aican/costa Pharlseu/et
duccusirn suun futmmt/ cocoutlfit
he cheen. jayxiLain opettaja hei-
stä/kysyt hänelle/ kmftten hällda/jaftnou Mestari/cma on sumin



kastyLaisN Iesus sanoi hänelle:
Sftacafw flntm HERras Illw.a-
-lcitas/ (ciiUfta sinun sydiimestäs/
jacaikesta sinun sielusias/ jacaike-
sta sinun mielestäs. siiu-
rin jaensimäinm kasktj> loinen on
tämän caldainen: Racafta sinun
lchimlnäistäs nlzncttin idze sinuas.
Nljsacahdesa käffys caicki Laki ta
Prophetatrippuwak.

, Fosca DhanstlMcogos olit/
kysyi heille lesus/siwodent Mika
teille näky Khrisiuxest/ ksnenga
Poica hckn on l He sanoit:Dawi-

>din. Hall sanot heille: Luinga
-M Dawid eudzu hänen HER-
rariHengefi t Sanoden: HEr-
MsanoimlNlln HERralleni/ istu
minun oittalle kadelleni/sijhenasti

''mm nnna panen sinmwlholllsesm



jalcais Jos siM
PawH fudzuhanetsHEßrarl/
ciilngajc han on hänen Poicans's
Ia ei tmmifkengän lMdck mitan
wastata. laetmyöswtanroh-
gemmt sen pälwän perast hänelle,
enambatgkysyck

mertfro rwsraijiri syndisixi/ia ihg

whtos/tmftfa sitä tetc-

sunrna e!lcn,:/l<l ft paba &.ibo\incp petfäe ci
«wjna „icld.'n »nyss olla ~lal!,an,"/
rucoitcrmim mc fmuct/pyfjl wuodatlas
meiuimoiu sidän!<hl°!i/ctti»„e wahwalla v-

turwmsini siitti» poica.-s J>suxc«
<sl,r!sturc« tyg6/k,Knen pijnattem fft cnolclnal-
lan« mcitnm «auttane sl"l-
-dGnandcxi saglNlftn tapahtuman vscoisim/!<t
tasä rnailrttts jumalisesisinun laiton jälkencläl-
snn/saisim rnpos sinun «rm?sta» JesurenLhrl<
ftuxen cau«a «utuallsen lopun,4 lähvennon/
2lm^n.

XIX. GumnmtainaLolmlttai-
suden,Paiwast»,

P flfjf Col



M Jumala arnlf laup!«,si mci-
ruconrcm/ja joille |mc annatm<t

Un ?atahdon rucoilla / anna mvös heidän
s'ad.imitahesinullarucoilcwal. < Sinun
Poicas lesyxcn >shr!stuxett/elc.
Epistolanklljoitta P.pawali

Aposi. Ephcftmn tpgö/ cap.4.

pcmM tykönne pois se
nmen/ jonga fcrn*

himoin cattffa«£»
idzens turmele. Mutta vdlsiacal

teitantälånmitktwå Hengen/ia pukccat
väällenvsi chMlnen/ joealumalun jälkcn
luotu on/ toimelliscs ia yo*
hpdes.

Scnlahden pangal vols walhe/ ja
pchucan jocainen iähjmmaistns cansa to-
euutta: Ma meelem ma jäsenetkefienäm.
Viwsiucat ia alkat spndiä tchlö: älkäl
Mldaw Auringon iastce plidze leidqn pi-
han: alkat qndaco laittajalla! sia. loca
»varastllnul on/ 'MyMm wiirafiaco/ waa



paremmin tchkml fpöta/ ja toirniftafcW ka-
Mnsjolcikin hpwa/ clta hänchä olw ftt*
»idzewalle jacamist.

Mun siclunklillH p. iQh

O lumgl tcnen ed«» w«Ut«rVp.37£»

Hwangeljllmin titjcim P«
Matth.Ewang.cap.,.

aican/asilli jtfushah-
menijiillensyltdzen/ ja

tull omaanLaupunMns. laca-
dzo/he toit halwaeun//oca macais

Losta lesus nakl hei-
dänvscons/ sanoi hckl halwaeulle:
Poican/ ole hywästul was/sinun
sylldis annetanandexi simille. Ia
cadzo/ muutamatKirjanoppenu.
lst sanoit keffenans: tämä pilcka
Humalata. Losca lEsus näki
heidän aiamjcmö/ sanoi hän: mi--
Zi te ajattelette paha teidän syda-

P liij meM
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tMtt? Lumbi t>n kewiambi ffc
noa l Synnit annetan andexi si-
lMlle/Mlcka sanoa: Nouse jakay!
Matta että teidän pita tietämän/
ihmHn Pojalla olewan wallan
maasa synnit and<rl anda/ ftnoi
han halwamlle: nouse ia ota wuo-
tes/jamenecotias. lahannon-
ffl ia ment cotians. Iacosta Lans-sa sen naki/lhmettellt he ta cuntlwl-
tit lumalaka/joca olt ihmlfiile an-
danut sencaltaisen wallan.

Ruclpm.

Cltiåi&albfasi ijanealÄlNen Junlala/ focq
sinun pokas lesuxen Christuxen eauua
olee wtå sairasta ihmistä ruuniin m sielu»

puolcst auttanut/tNe åtcoilcmma ftnu»» sano-
matoinva laupiuttas/et.-ls olisit n>e>lle arnwli-
n«n/ andcxiandalsit meidän fymtim/ ia sinun
Sanan cwttu meidän vscon» wahwisiaisit;
»alaise myös »neitä pyhällä HenZelläZ/ etten
tnc tyrnin >a pahan elän<än tähden sairauteen
zouduiu/ waa» eläisim smun pelgosa«/ia Htjn
sekä afalisen että Gncgicklsen ranZaistuxen wäl<-
WsilN/Hmen.



xx. Gunnunfama Lolmmal-
suden Paiwästä.

ColletltLi.
"JtfTtoa/O HErra Jumala/sinun

armo iarauha/ että he\a\*
kista neonista puhdisttttaisin/ ia caikcst sy?
damestsinua lackamal palvelisit. Sinun
Poieas/etc.

«Epistolan kirjoitta P.pawali
Apost. Ephcscrein tpgö/cap.s.

livoctcUaM/ eintjnemntyhmät/waan\(]n.cum la
tän Ma aica on paha. Alkat
scntahden olco taitamattomal/waan taita-
wat/ mikä HERran tahto on. Iaålt&t
jnopucowljnasta / jojfo vaha meno lule.
Maan olcatlaptttptpphalla Hengellä ja
puhucat kestcnan Psalmeista/ ja
wirsisia/ ia Hengellisista lauluista/ weisa-
een ia soiltain HERralle teidän sydäme,
san. Kljtlain aina Jumalala iaIsa/ jo-
caidzen edestä/meidän HERran ytfutcn



Chnstmen hmwm p e\<4t Uimn <tu
smllcalammaisce Jumalan pelgosa.

Hr tk<is niieu u>4Erw>s tyos/p.Ktf.
S frJtmijl- taivealxi\i/we kyllä/P.l?s>
Hwangelillmm kirjoitta P.

Matth. EwMZ. cap.^2.

nhrnaican/sanot lesus ju*
taman wcttautem

Taiwan Waldacllnda onFunin-
ganwertamen/ jocateki haita po-
lallens. Ia lähctti palweljans
cudzuman cuhzutuika haihm/ ja ei
he tahtonet tulla. 3aa£ han lck-
hetkl wlsttpalweljat/sanoden t sa-
nvcat mdzutuille: cadzo/ minä
walmistin minun atrian/ minun
härkäni ia systtilani owat tapetut/
jacatckiowatwatmlsietut / tulcat
häihin. 53?:,tta he cadzoit ylön.
Ia menit pois/ UlpellolletlSV m*
tm caupallazck. alutta mmt

M



otit kljllm tzcknen palwel/ans/ /<*

pilckalsit heitä/ ia tapoit. Losm
SmlinM scn cuuli/wihasiui HoV
ja lähetti sotawäkms'/ ia hltcutttne murhmnichet/ m heidäy Lau-
punginspoltt>

Silloin ha'n sanoi
letls: Haat teffn owat waimiste-
tut/mutta äldzutut el ollet mal>
dolliset. teldenhaa-
tm/ux caicki jotcate löpdätte/cud-
zucat fydfynu Ia
jans melut teille/ ja cowislt caicki
tuill he löysit/ pahalia hywät/ ja
haa huolle täntettin wierahisitu
Ncfn Luningas tneni eadzoman
wieraltans/ costa hän näki siellä
yhden lhmsen/joca ei ollut waatc'-
tettu haalvaatteilla. jahän sa-
noi tzanMe: ysiawan/ lulngas

tänne



tanut tulit/ fa ei sitwlla ole hää-
waatteita * Nljn hckn walkenu
Silloin fmloi Funingas palwel-
joiUen: ftocat hälien kcktens ia jal-
cantf/ otlacat ia heittMt hända
uWtfcen plmcyteen / fiella pitä
oimnan itcu ia hammasten Nnstys.
Pillä mondaon cudzuttu/ Mlttla
harwatowalwMut.

Rmous.
sinua Jumala taiwai

lsä/sinunsnurcn armon la laupiu-'
dl,» tHdcn/e««« meidän olecandanul ml-

la sinufl iloisinhälhill/ ia sinun pyhästä Gana<
flas; oMlftxi cchnyc/calcki mySe me tx,n syndim
sinun poieaa cauna andcxi anna»: Mutla ett»
,>?capäiw«lnenk!nsan!3/ pahennus ia vcaata on
suuri/ia meolcrnnrn idzestäm zuuriheiooi;■ nii»
tHcoiicmrna mc sinua/ eccä« armollisesi sinun
ppbän -HenZe» cautta meitäcaickinaisift pahu-
dcit lvarielisit: mutta yos me lanZcm ia ne
xcaattet/ cuin sinun poieas lEsi»»
meidän päällcm pukenut en/ saastutan»/ nhn
»«ta inettä armollsest yI6» jällens/anna nieidän
tehdä oitta«uinui» ia parannus/ ia pidä »neiti

vfcoe sinun laupiude» päälle / etten
me hancaickistst tl»li«/Ämen.'



XXI. Sunnuntaina Lolminai-
sudcn Paiwasia.

meitä ennaita/ että snum lpös
nicisä täyieläisin/ ia wc ntjn aina hpwin
töihin soweljat ia wcllmit olisimma. <£&

nunPoicaZ/etc.
Epistolan klrjoictaP.Pawalt

?lposil)l. Eppcserein lygö/ cap.6.
wcljet/olcattrakewat HEttas.:/

hanm wakewpdens wounasa.
cat paallen Jumalan sotaasct/etta le Per;
kclm cawalila paallccarcannsia woisitta
«vasianftlsoa: silta ci nzellla olt sola liha cika
»verta waskan/ waa<: Paamhtinoita ia ttafc
dojawasian/se oN/mailman herroja wasian/

i Joita tan.an mallman pimepdes fwflitye *

tvat/ pahoja hengia wa>?att taiwan alla.
Gentahden ettacat Jumalansolaascct/ef#
ta te woistttapahana paiwaua trrffrni
soa/ja caikis asiois pysywaiftl hsisitta.

dcl?



to!f;V fa tpanhulscauden
pmtmt Ia jalatw.Min j&nfljttfw

Ewangcll'tMlla. Mut-
ta vscon filpt/jolla le tvoltea
siimmutta caisjri sm ruman fiiliftt rrnolcf,
Jaotta.ct päähänne lcrwcyden
ki: Ja Hengcp Miecka/joca on Jumalan
Sanq. larusoilcat aina catkce waaras/
Nlcoilcmisella ia anomisella/ Hengcsa.

TygFZ jfefiiChriste. p.171.

Hwatlgellttmin/ kirjoltta p.
Johamics Erpangei. cap 4.

oli siellä pxiFu-
c>)/tllngan V?ies/ jongapolm
satrastiLasiemaumis. £>jl\i hanmull/<H tullut ludeast
Galilean/Mfmhän hänen tygöus/
ja rucolll händ» alaF tuleman ja
parandamatt hätten poicans/ioca
o!t ftjs lefus
hänelle: Ellct ke ncke tminusiahtlä
14 fymttify ntzn Ukepsto. Sanoi



hänelle: HE
ra/ tule alas ennen «uin mmm»
Poican cuole. lesi/s sanoi ha
nelle: Mne/ sinun PoicaS chi.
Ia Mies dstoi sin:an / jonga Itv
jus ftnoi hänelle/ ja meni. Nqn
hänen melmefatls c?htalsit hallen
paityeljans hänen/ llmoitlt haltc?-
le/ja, sanoit: Sinun Poicas «la\
Nhn Hall tutki heildil hecke jolla
han parani. Ia he sanoit hanel/
le: Eilain seidzemennella hel kellä
ylönandoiwilutauti hänen. WnIsä ymmärsi sen siri hetkesi/ jolla
lesus sanoi hänelle: Sinun poi-
cas elä. Ia hän vscoi/ja caich hä-nen huonens.

Rucous.
tocafitmn pouas amtm ol« meille laveaa

den itt tjancaicklsen c!«niän/Me tmoilemma fi*



rcourilläm/ >a erlnoli«ltt3mcaikiZ mcidu»
apua andisim/ia wadwau

Vjeon caucta/ hinen lupaurifng ja sanolhlng/

XXII. SunnuntainaAolminais
suden paiwasiä'

AK, /)TRra Jumala/sinä jocaolee
turmam ja apum/ cmlle &eo*

tMMtoas wous / }dla& hänen finuU
das caickia tarpeita olet opettanut rucoile-
mm/ ia anna meille mitä me sydanlestami
slllulda anomme. Smun Poicas/clc.
Epistolan Utfcim p.Pawali

Apol. Philjppercin tpgö/ cap.l.
wchei/ minä kHtan

nhn vscin cujn minä teitä
aj.ttcelcn (jota minä caikift minun wcou? >
lisani aina teen teidän edestan/ ja mccbf
,kn ilolla) ettateolelta Ewangeliumist ti
jaljj|ln tullct/hawast ensimäistsiä paiwasta
jiijntahanasti. Scn minä totisesi tiedän/j
utå sivjoca. leisä on hMan tsm almut/1 lM



minä ciucff eeid<
dan/ näisa minun cahlri,,
EwangcliuWln puolesta wasiaN i>i s
wisi.Ri) n£swuin'ratin caicki/jolca mi
canftni?lrmosta osallisetowat.

Siliä Jumala on minun
elta minä tyhmän pohjajia cgicPuj ti
lesu/es
ettätelvän rackauden tnarnnrnfia mani*
mm hyödyis / caickincnstu tnndcmifcs ia
pmmanyres. Että te cocltelisittä mikä
paras olw/ jaolisitta stlkiat/ e: kcllcngan pa>

Chrisiu/en paircan asti/ ftbtev
lpt wanhllrfcaudcn hcdclinal-a,' joia )E<
/u/en teisa tapahmwl.lt/
'Jumalan ia ammaxl

Hwangkljumm kiyottta P.
MattheuZ Ewang,, eap. 18.



/ timån
Verkalleen: Taiwan Waldacun-
daonLumngahan werrattu//sca
tahdoi Imua laffe palwchalns
canf <r« Ha euin hcln rupeis laffe-
man/tull t)?i hänen eteenss/joca oli
hänelle welca kymmenen klchatta
lelwlstcita. jaettei'hänellä cl*
lut wara mapa/täfti Herra hänen j
inymä/ ia hänen Emändäns/ ja
zapfens/jaealcklmltä hänellä oh/
jamaretka. Nl/n se palwelja lan-
geitf maahan/ jarucoili händä/ sa-
noden: Herra / ole kärsiwäinen
mmun cansam/ ja minä maran
caicki sinulle. Ntzn armahti Hcr-
ra fita palwcl)aka/ja päästi fyäntw
jaandoi hlinelle welan anderi.

iftqn se palweha meni vlos/jä.
im



löysi jo-
ta hänelle olt mka sata pHngra.
lahckntartul ijdnrt»/ ja otti hä-nen taulasta/ sanoden: tyUrc.
wclsas. Nt/n hänen canjapalwel>
fantflmjttä maaban / ja rucoilt
handä/satloden: Vk karsitvchnen
mmun canjanl / ja.mma maran
mickt sinulle. Vilutta ci hantal
tonut/waall meni ia hetttl M
tornqn/ sijhenasncmn han wei
majcatä* Isosta mulil \incn e
sapalweljans stn nau/mitä
tm/mmchdlt he sange.n cow
iii ia ilmoltlt Herralleni
mitä tehty oli. Sllloln a
Herra hänen eteeni/ ja sano
nelle: Gmä pahapalweha/
annoin sinulle anUti cacke
ian/cllas winua tuctitiu



myss sinun pitänyt armahtaman
sinun cansapalweljatas/ ntjncuin (

dlin ssnua armahdin! jajj& ■nmy)evyatis wihqsiul'/ ja andK
ien böweleille/ fijhenafti cuin

hän maxaiscrntfr mitä hän oli hä-
nelle welca. Ntsn myös mimm
tawallinm jfåtiteke teille/ jollet
u eukin anna jpdämestän
wchens rico/ita.

Rucous.
C2llek!wald!>!!, tjanc«««ki«en Inn,al« / me

ennusta'» ertZ me olenmm»ai»alsit s/n<
disct/ ,a vfcin s»«u<»

,nc VJpfonfl«u4 <a>kest s)»Vamest/ että sinä olit
mciblln wclca», meilda ottanut / i<* scn sinun

puoleftam
nwxa «»danut. Wle tueoikmnux sijg sinua/
cttng Ml.'it.larinoliscft vscoa pidäisit/ m pyban
-Hcnges calitta»ncirä täfä nutilmos niin »al«i-'
ftnt/cttä inc sinun«litos perän elä taidaisim/
7!lclvln läliln,mäiftä!nr«castalslm ia «utsisiin/

iacostonpoiepanisim/etten
me sinua »chankcholtais/waan finaiiaitutat,
inan Isan lo>-d«isim/lesuxcn Christuxe» meu

K/:?! cautts/2ln,en.



XXIII. Sunnuntaina £olmmak
suden paiwasiä

AiNdyiatma,O HERra Jumala fV
™mmCanssasrico^et/) otta hehcickoude,
stans tehttclowat/joista he finunhpwydes
tähden ppplawal lnlla. 'Sinun
Pokc<ls/elc.
Epistolan klrjolttaP.Pawali

Philippereinlpgö/cap. z.
HHAckal weljet/ fturatcal minua/ja tåi<
-v\ocat tifjfa jotcantjn waeldawat/ enin
temcidan idzenaiitc.
dawal/jolsiamlnajovscin olcn teille fimo;
nut/ janytkin itkein sanon/ he owat Chri-
siuxenristin wihollisel/ joidenga loppu on
cadotus/)a heidän wadzans on heidän
malans/ja heidän cunnianspam heille jja*
piart/jotca mailmailsia racastarral. Mul"
ta meidän menom on laiwahw/josta me !n"
nastajata HERralesustaThristusta odo<

meidän heiconruumin kircaffa.'
että sehänenkirekan ruumins csltainen v*

Q Ui !i»
v.



li-'. SiUa woiulalla/ jolla han Mpss »ci
taitfi ldzcllcns alcmmaisen tchda.

Minunradat ia ikqnat wcljcni/ mi*
«nn ilon ja minun Cruunun/ olcat mj<;
HERraja/ tninun vadlaoi Evodial »ii*
NlNicuwon/jaSpntnchesi minä nc,lwon
eitg be HERrasa p/imicliftt olisit. Ia
ituna rncoilcn sinua mittun loilnellmcn
«umpanin/ole liljllc awullinktt/ jotta tm*
nun canfarn kilwoiccllct o-
nvtf/ C<ctnciinic, muiden mir,un mtajai*
ntcansa/joiocnnimi claman firjaösn*

Jc>.<! ei .'iiw meiti/p. nj.
Jumal zvm«lllN j»'«u/ p. 90.

Hwanqelwmm iixioitta P.
aican mcllit Phari-c|c/ stly-et pttchlmn nwwo/cum-

ga «)e lEsuM sanoisi soluieislt.
JaheKihttlt hanm tygönSh«d.in
Opctuslapstlls Herodlanem can-
ja/ sanodcll: tkldm*



malan (im kowdcs'/ ei myös tt>U
teleketän/silla et siml
sien muoto. Sano M meille/
cuingas luulet! SovicoKelsaril-
leandawero/taickaeii Kosta °se*
suF ymmärsi heidän pahudens/sa-
noihän: km-
satta minua i Osottacat minulle
weromynti. NlfN he annoit ha-
nelle werorahan. Ia hän sanoi
heille: Kenengäentäma cuwaia

He sanolt Ket-
sarin. Ntjtt h.in ftnoi heille: 2ln-
dacat Kclsarille cum Keisarin o-
wat.)a Jumalallecum Jumalan
owat. Iacofta he nämatcuullt/
lhmettelithe/ja luowuit häuestcl/
MPOU)MMIt. ,

Rucons.
QfymäatäliänajiieUt n,e<dänrauha» elä»n

Vanut / ,a »ncitH sodalda ia muu«alalsten
»lmudestolstllsrstwaricllut: Me mcoiU<v. f--

&.. «H. ttua



nlilsc lviclökist «nrncs/ että me siNtts»
silllmmlelce jålfrn clä<s!n'/c«rtain

pina trcrenwuodatuxcn ia rniubirt
iciigfftftiijrtjri suurin fyyon: halUdze ia waht

a mcidäu fl£(Ti»«l6«m/«t«' f)4n cuoltaifut*
! arttygÖo/e(l«i8/ trflati pfltemmitt caicki
byrcun i> ftnnr rnielce jaltcntorrniroie/ettl
nrernimallö fiurwurdJft «a ornicllö bciöun

• tren/tflliaclaifjin/iafimtrt I<uf<Jiit«£ putj*
2 xvGt\t)w:{aiubcspalwelisiw/Amcn.

XXIV. Sunnuntaina Folmmais
suden PäiwaM.

0\ C men )nma,
m h lie syndisille ianpiud

jottammunla cuin yMgaisioxen ansaina
Nktolemma/ fatsiin n?}n sinun laupiudes
cautia armon/ jacn Sinan
Poicas/cle.

:pistolan kirjoitta P. Pawali
Jacflnntt leidan u

bc\Unruwilcmasi ia anomasi/ <itå le
m tahwns umumifetla taplelaisin/

l,!ises ia foimw*
Että



Että ce vtoWsiwacllaisitta/eclwaten zay

kisaHEßralle. Ia
kisa hpwisa loisa/ ja«fawfltfe Jumalan
tundemises/ ja wahwlst«u)rl tulisitte cal,
kclla woimallss/ hänen cunnians
denjalkcn/caikes kärsimists ia pfcfänrirJU
fyiw iloncansa. Ia kljttakat Isav joca
mcita on/ osallisi/i oleman
pphain penmiscm/walkclidee.

Sjrrt tpgo'«-£. <shriste h«udan/ p. 371.
?,chtctt Qlcon Jesuxn»Nimi/ p. a 07.

, titioitta p.
Malthcus Ewangcl. rap. 9.

akan/cosia lesus näi-
mnssalle puhunut oli/cad-

zo/nijN MP<iam:'eStull/ jam->
marsi händä/ sanoden: HERra/
nytcuoliminun tyttären/ mutta
tule ia pane tdttti hänen pckckllens/
ntsn hän Mle cläwäfi. VllZn le,
susnousiia scurals händä/ jahä-
nenOvewslapsenF. lamdzo/

Q v Mi-



Naimo/jocaoli caxitoista kpm-
melida ajastaica punaisia tautia
sttrastalllitckcltvt hänen kacanans/
ta rupeis hänen waattens Ucpc*
stn: Sillä hän oli idzclläns' sano-
nut: ainoastani rupeen
hclnetl waattejeus/nl/n minä tulen
tcrweri. NljN lesus tidnfl hä-
nens/näki hänen/ jasanoi: Ole
hywäs turwas tyttären/sinun v-scos on sinun terwexi tehnyt. Ia
Waimotulisilla hetkellä kerwe/t.
ja cosca je|u£ mli Päämiehen
huoneseu/ ia näki huiluin soittajat/
jaSanssan hymisemän/ sanoi hän
halle: Mngätpois/ei ole
cuollut/mutta hän maca: Ja he
nauroit händä. Kosta Kanssa &

li ajettu vlos/ mem hän sisälle/ ja
rupew hänen käteevs / ja ptjca

NSÄ-



noufi. 3a{efutwmamuhi caic-
ten maahan.

Älucons.

C2lkfins4Wi»3 <s«n«fcFin.n humala / jota
sinun pokflBcrn»tt<» ole» luwa<>n!»l rnaik
('fn&ftn «nöext fiwm/jln ia «nnin qturcmdi*

fla «ualemala nastan: JfJcrttCv>ilcmni« sinua/ipäbtriffcrneidpybJilå -Hcngelläs/cllä mc
cciwiffA ufojllHrco ffnun ppiujc/Cbciflnvoi
cnwia/oUuitt>fll)rriflu!fim/jt» frntourön !,„««
na pldölsim/ettefi me cuolis/waan m»k«<,n »nm
nuånifim/ia sinun poicrts le>n,ren Cbtrtsiurcri

Amcn.

xxv. Sunnuntaina Lolmmal-
suden Paiwäjiä.

O HERra Jumala/metiatt
Ik/fphimen ia mUUw sichen niin hpw<
olis/ctla mc sinun pyha tahtoos seuraa tai*
daisim/ janijnsittesiM seurawaisia hcdck
matäiloonautidzistm. Smun Poicas/etc.
Epistolan kir/olttaP.Pawalt'Apost.Thessalonic.

w<ljct/cn me tahdo leildä (ala*
ettet re
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schdis nkZncuinmuut/ftllla ei tonvaole.
Qa foa me »scomma/ ett» Icsus on cuol«,

lul iaplösnssnue/ ntjn on Inmal« myös
ne/ nucklmec owat/ lesmen caulta
edeseuopa hänencansans. Sllla sen me
j<»nomma teille nhneuin HERran (mm/
ttta me jottaelämme iajalkenjaame
ran tulemisten/ emmesinngan ennätä ntytä
jotcanuckunelowal: Sillä HEZira ajlu
alas tcnvafi suurella humulla/ja
stl:Engelin anella/ia Jumalan tyafamU
la/ ja cuollet ensin plösnousc-
mu. <£>tj«e me jolca elamma)a /alken
jäämme/«mmatan heidän cansans ylös

me aina HEUran cansa olemma. iohdut>
eacat sijs leitan keffenan naili<i sanoilla.

Is3 lumawt khttZkäm/ p.zii.

<Awangelmmm/ kirjoma p.
Maltheus Ewangel. cap.24.

aican sanoi lesus O-
<^^petuslapsillens: te
nMa hawiMn tauhisioM/jo-

(ta k



sia sanottu onDaniel PwphM-
ba/fcifcwanitmå pHässias/joca
tclman luke han ymmckrtatön. ©ifc
loin ne cm ludeas swat/ paee-
can Wuorille. )a fofta cawn
pd&iH owat/ alkon asiuco alasot-
laman mltänhuonesiaM. lajoca
pellolla on/alkönpalmtw waattei-
tans oecaman. Weerastaille f&
imcuäwdifiiknhns päiWMä.Ru<-
coilcak/ ettei teidän paconna fa*

talwella eikä Sabba-
thma: Silla silloin pitä ftwten
waiwan oleman/ /onga kaltainen
ti ole ollut mailman algusta nffn
tHanasti/ei myös tule. Ia il
lei ne paiwat lyhettiis'/ni/n ei tyu
kanliha tulis nutuari/mutta wa-
littuin tähden ne päiwät lpheM.

Sllloin M lpm Me simoist
Lad-



.ssadzs/ tchU on Lhristlls/ taicka
fiätd/ ntzn altat bstoco: giltä
wädxät Fhristuret / ja traanit
Prophetat nousewai/ ja ttkewäe
fauna lhmelta la
ta myös jostatdals taphfua/ ft?a*
lituckin cfMttaifnn Sadzo/mi-
llä olcn ttllleennen sanonut: Josy fi/s teille stnowat:
jvfarn corwes/ nizn allit mcngs
vlps: Ladzo/hm: on
aikckt vscoco: @{'H4 nljncuin pit-
kaistn tultKimahta idajU/ja näky
hamali lätlden/nl/n on myösihmi-
senPo/an tulemlls. Suutta m*
silraato on/ fi/hen Lotcatkln co-
eonduwat.

Rucous.
3(« caickeft sydZmcst/ iUao nnirS

Pxjrid.i rrnif t* sl,l<: n'<ch»ngsl>sest<l pawin
rj^rcfl; *!o;iönrtr)HVl« simm armo» «Hlian

i',; r?tcn sgssttaoue ol«: 11, tt!coikrn»4 sll<ua>
««la



tttfiö «»rtwUfirfl tfttiti (imi wa\tiui>C3 ptbiifiUj*
cfiidinxiftil crbttfrtfr w(u\elifit/etmom«tt«in
fi|t«/ cttett me ok siliulle nijn Ft'jrt,;w3ttöm.':t/
tttatni trtfinotitiä,vlsJHt'«&joiit fttinnn Sana:'/

|t'it («il"Vfi jydamvst
ircfKiit otom/fcit iislF<tt meidän tfämSttf SytSmy
»fcclsrtiiirtMtort(l<:n.'; (ttiHrt «puiiti/jö sm»» pofe
catOffHrcn irf)ri|lun'n unfioory ice»» smu» ia

scst »i<n»«lck»sen/?l»nc»l.
XXVI. OunlMtama Lelminab

/K HERra Jumala/ haliidze firnrn py>>
Hc-ngcllaö mcidan spdamcin ia
clta me aina loppua/ ja funin

duomlotas ia Nfjn tulisin, hcvixj
t<tpi aina tasa mailmas jumallscst (Uh
män. Emun Poicas/ cec.
Epistolankirjoitta p.pawali

pitä aina lcidan
**"'ctoffan lumalatakijttatnan/ namuin
cöhllilinen on/Mi teidän vfcon caswa
losi, ia caickcin teidän rackaudcnnc lisapndp
joiaisi, cohwn, 9?si ttti me mcilam



teistä Jumalan Seoracunio t<tfcmw/tm
d<m karsiNtsestän id vscostan/ankes teidai,
zvaiwasan ia wainssav/ cuin le karsien'.
Jotca osottawcit että Jumala on oikein

taan ololliscxi «iletla/jonga lahden tempös
karsille. Että ston oikein Jumalan 6
d.-s/ntzta laastraiwata/jotca teitä wailra» '
wat: Multa teille/jotca waiwotan/anda
lcwon meidän canftm. (Tosia HERra
lesus eaiwasi ilmandu/ hänen woimans
Engrlittencansa/ja tulen
ca nHlleeefia/jotca ei Jumalaeatundenct/
jantjllefotca ei meidän HERran Jessen
ChriskuxenEwangeliunuta tottele. lol-
ca waiwakarsiman pitä/tjancaickisen eado-»
<u;en/ HCZlran cafwosta ia hänencuw
mans wäkewydestä: Cosca han tulewa
ort/ kircasietta hänen Pyhäiys cansa/. ja I

tuleman caickein vstollisten caw
sa/silla meidän teidän lpgön I
ftjtä pälwastä/ oletta le vsconet.

Zt€fynfiityt fiio hers«k«t/ p,i4,0%

HtMl. |



ZwattMumV/ kirjoitta p.

COsca lhmisen Poica tule ha-
nen crncf ipphae

Hngelit hänen cansans. Silloin
han istu cunnialls lsimniella/)a hä-nen ekeens mtm caickiFanstat.
Ia han eroilta toisct mfifwm/
nljncuin palw.cn eroitta £amhat
Vuohista/ jaasetta lambatoikial-
lepuosellens: alutta wuohekwa-

| femallcns'. SlUomsilno Aunin-
gasnljlle jotta hänen oltlallapno-
lellansowat: minun Isäni

, siunatut/ omzsialatstWaldamn'1 da/joca teille on waimlsiettu metil*
manalasta. Silla minä iseifin
ja te ruokitte minun: Mlllä jnnoi-
sin/ ja te juotitte minun: sMna
Vlmouto/ja te huonesen otitte mi-

sK mm



mm i Minä olin Alasti/ ja le w&
tatit milnm: ia le o-
pitte mmua: minä olin fangina/
ja te lulitm minult tygöm. E
lorn wanhllrscat hända wastawat/
ja sinwwat: HERra/cssca me'
näimme sinun isowan/ja ruokim-
mesinun: Taicka janowan/' jaan-
noimme sinun Losca me
näimsillun outona/ja huonesen o-
ttmme sinun i alastoinlia/
ja waatetim sinun i Eli wsca me
jläimmesilnm jairasna taicka fan*
gina/ ja tulimme sinun tpgösi
Nl)n wasta Lutlingas / ja sano
heille: sanon minä teille:
Sen cuin te oletta tehnee yhdelle
nälstä wahlmlnist minun welDä-
m/sen te teitte minun.

Stllom hän myös sano NGe/
)0t-



fptca pätien wasemallans owae:
' STicttijåtpois mitmn tytsnltc kiro-
iut ijancaicklstn tukm/ im wal-
lmsteteu on Perkelelle / ja hänenEllgclelllens: ©illd mwäifiifm/
jaet te mmua ruocknck. sflmä
janoisin/ja et ke munia juottanet
s3?rna olm onfo/ia et temimm
huonesen ottanet: Alasiozn/ja el
le minua wateltanrt: mmd olm
sairas/ ja simgma/ jaet te mmua
oppinet. E illoin myös tntm
handa wastawat/sinwdcn: HEr-
m/costa me naimme ftrnrn ffbttw
taida jemman/taida outona/eli
alaswmna/ elisaimsna/talcka fan-
gina/ )a en lne sinua palweliet?
Nqn han wasta heila'/ sanodm:
Totistst sanon minä teille: mikä et
ke tthntt yhdelle nåifd wähim-

N n mst/



mist/ sitä et] ti tehnyt mimllle. Ja
Nljden plta sillotn menemän isän-
caicklseen waiwaan: Mutta wan-
hurstat ljatlcaicklsecn elamaan.

Rucous.
E?xra *l<£\~tt <shriste/f?nä caickein eläwit-

j£V«h« cnollcimn duomari/ mcrucoilcm s««
ovJcft fybSmeft/ että to\ca sinä olet tu-

lema taitoon pilipi\& / simre« woimas ia «uns
nian/ >a eaieri pybit Kngelit ftiuin cansali/duo-
niiöjcmön >a cocoinay caicfi tCmifat sinui» cttca:
etla jeamicn sn» perän sai» 'arin ~b',n eUxifåm
pttsainnut on/ ioco sf oli» bywa eli paha. Et-
taa -Hengen catitta annaistt meille ar«
wo«/ etten n»e olts si>rl!tto>nat/waan aina sliä a«
lattelisim: walwo>si„< ia

iuodcsam / pldsnofhfam ia maata pannesam••
i&tta me sen calttta peli&ett&ftn syndiä leke«
mäst/oikian parannuren benltetläisin/ia »h*
main f aiimudcn ja Hancaickiscn elämän petiä
saisim/Ämen.
XXVII. SunnuntainaFolmlnai-

sudcn Paiwasia.

/AERm Jumala taiwallinenHa/ (uo
Sfe/fo voMjek/tim me tyhmäin
««nsafpnnisnttckuls/ multa »tjfo*



fien canfa tj.mcaickiseen cunniaan paasisim.
Sinun Poicas ele.

Epistolankirjoitta p.Petari
Apostoli/ 2.Pct. z.

ttHctat:W(ljttJ tintit se enstn/ ml
paiwmä tulcwat pilckao

jat/ jotcaoman hiinons jglkcn.waeldawas/
jasanomat: cusanyt sn hänen tulc,
miststansi' SM sijtä paiwästä cuin >
sat owat nuckuncl/ pnsnwal caicki nljncuin
ne luoniwn algusiakinoUct owas. Muts
tatictcm ei he tahdo tietä/ ettammt*
nmmm oli/ja maa wedestä/jocawedesä lu<!
malan sanan caulta seist>< Cuitengin o*t
Menaican/semailmanljdcn.cautla/wedcn<
paisumisella turmelvu. Nchn myös ne
laiwat ja maat cuin nyt owat/ hänen sa-
nans caulta saastetan/tuten Duo-
miopaiwalle pidettä/ «sca junialattomat
ihmistt cadotetan. Multa tata eipidä
leilda salatlanian/minmracftni: Jiripai*
wa on HErran edes nijncuin luhancn aja--
siaica/j« luhanen ajastaica nijncuin yxi pai-
wa. Ei lERra wtjwptä luxaujians/

R ilj nrzn>



«sincuin mnttämt ftn wtipMan Vmlu
voavwaan hän on«. tldäncatijamkärjnväli
nm/ )a cl tahdo että jongulipldäls huckl-
MHN/waan että jocalnm idzcnt,, parannu-

:n kä<w»iais. M utta Herran palwa on>
e:i!cwHyljncui!:wilrasyölia/ ja silloin.taii-
n'atsuurt'llakcjrull« poismcncwal/ mmtn
tkmmtit pita p«lawudcsta julaman/ ja
m*>v ja hancsa owatpitä
s'!~w.?n. Että auiinamåtpitå tatomavr
nizn tlldan tule silioln ppblsa menoisa ja juo
malljudesaolla: ettatc odstattc ja\U*

päl»an tl'.Kmtsta. )o-
na tiU.rat l«l.jiacato»at/jaElctNmutpai-
arrudesta sulamat. Mutta mc odotamme
vu* tuimatta/ javtta maata/haneliluvata
zreno jalken/)«ljä wauhursiaue «su.

kihlattu/p.ls«.

kirjoitta P.
MaltheusEwcOgel. cap.2s.

llloinpit<i taiwan Waldcr-
oleman Kvmmenen

Ncidz,cll(aldalnen//otlft olit lam-
puns



puns / i<\ menit M wastan.
Riutta WG heistH 01l tyhmä/ M
Myst taitawata. hyhmät otlt
lampuns/ ja et öljy myölänss.

taitawatotlt öljoa asiians
mmä lamplunransa. Fosca ylkä
wqwyt/ tulltHe ia
nmatfiu SMttaplloliyönä tu-
ll huuto:Kadzo/ylkä tule/mengckt
htindä wastan. Nqn nousit caic-
klncknckt Neldzet/ ja walmistil
lampuns. Ia tptzmat sanoit taU
tawllle: Andatat meilletcMn öl-
jystan/sillä meidänlampum sam-
muwat. Nqn wastaisit laitamat/
sanoden: El sumgan/etteimeildä
jateildä puutu/lntitta mengat pa-
rämmin nqden tygö jotca mvy-
wat/ ja ostacat idzellen. Losta
tymmit ostaman/wliylkä. ja

jol-



fttca walmitolit/ ne menit hänen
mnfttns hächm/ ja owt suljettin.
Wljmmemtulltnckln toiset Nad-
zet/ ta fdnoiti HLRra/HER-
ra/ awa meidän eteen. Kautta
h<in wastals/ ja sanoi:sanon minä teille: En tunne mlnck
teitä. Walwocatftntahdel,/ fiU
lå a te tieMpawa atä hette/ jona.
chmlstnPoicamle.

Rucous.
Cbuth:/ meidän rac«s yU

jcca. mucVui finullcs/ annos j«.
*^.xiipiu&Ci)/Jöl«frblannur/siinä cuujö mci*
däll Uham j« totutit p««Ucu otit/ia idjt» mci*
Dänedestäm cuokrnlfti annoit, ittc iucouch*
si'««.afyb&mefi/attnG.mnillt «tittoH/cttt mc n;ci«-
dän lupaofim/ cwn »,»' finulic meldän
Catiefain iunwiet okrnnia/ pldais
fuity ödottäin «urn jafcryivfiö omat* runno»
ftrwit tjrifjiuflfls öuoirnolie/ ettenmefwmtm
le»»sev «talla macois/ nincum wc tyhmät ilcids
zet/ pldalslm ,n« idän lampun, paamaa/
airtcuintte mfat Xlt s}*s/ eni%t& jumalisude»
xr««iircnli]!/|(?fmu)i« mfaameniftmfftixralifcni

yicn oi i timcAidiiun ciama j«
«tjIUUS-



Ijtfcro callft/ijanc«!ck:sest illotöjiffay 2mcn«

Erinomaisien Ppha-
Patwain Epistolat ja

HwtMgeljumltt

paiwänck.

*K, CalckiwaldiaK Hancaickmcn
pyhäin cautta/ (k

tmn Poicas EwangeliuHin tyailmas il-
molttanutolct/annamcllle armos/cttä me
hei!xm opiftns wshwana ppfpisimwe/ ja
sencaulta saisimma mcldan syndun andcxi/
cujn hc meille sinun puolesias timcittmiet
owat. Sinun Poi«!s Chrijiu-
«n meidän HERran rautta/Amcn.

A v Epl-



Epistolan ktlMtta P.Pnwali
ApsftoliRom«rein tpgö/ cap. 10.

wcljet/ sydämen vscella me watt,
'tyirsrarr lmemm. >' s i

h uavmapitv' . ~ Ia R omattu
fmo: \tmmi mn vsco hatten pa«Nens/ :
d han t, r»; El ole yhtHn eroitusia
JadMsen i>i Grckin walilla: silla yxl on
caickcin HERra/ ncas caickein cohlan/
jolliahandarucoilcwat. )a,jocaincn cuin,
HZRran?time aurens huuta/ han tule
auumu Mutta ctiinga he fttå auset\»
hmttawal/ jongapaalle el he vsi onct ?

ettiNZa he ftn rstowat/ tosia ei he ole «mk.
!ff ? Mutta cmnga he cuulewat ilman
s«rnaita? Ia cuinga hefamawat/tllci hw
ta lahetcta.? kirjoitettu on. O
cuinga suloiset owatmjdcttjalat/jotca rau-
ha julistamat/ ntjden cuin hywa julistawat.
Mutta cihe ole caicki Ewangeliumille cuw
ll.iiftt: SillaEsaias sano: HERra/cu<,
c<j vsiomeidän saamamt tule sijs vsco

in«sia/ mutta saarna tule Jumalansa--
»an cautta. Mutta minä sanon: Eikö



fj* fttlf ole aiufltf?• seidan anetts- tssin m
lahtenpc «lckcn MlUlmaan/ ja heidän s<l-
vans ärchi.

Rleinultcan ma6taituasn>(tfr\vaft/p.so4,
53?öi*jd Jumal si«unftnas/p.zc)!^

ZwangchmnlN kirjoitta p.
Matthcus Ewangfl. ca~'.4.
cchmaican kawl lesus Ga-

c^/lueatl meren tykönä/ jta uaki
kan weijejia/ Olmonm/joca cud-
zutanPetartM/ja Andreaan hä-nen WMenß/ laffewan werkoja
wexcmt Sillä he olit calamichet.
Ia hcln sanot heille: Seuratcat
m nua ja mma teen teidän ihmisten
<alamlehl>i. Mn he jätitcohta
wcnot//a seuraisit halida: j«co-
sta Hall sieldä edemmä käwi / natt
hailtoiset cariweljesta / lacobu-
ym JebedeilxenPojan/ ja
ne/en hänen wchens/wctches J-

to



sinsZebedeMncanst/ paranda<
Jahäncudzm

heila. Nizn he cohta jätit wen-
hm/jalsam/ja stliraisithandck.
rfc Icju Christe/ sinä eläwän lu<

,psica/j<?c<»-slnu!» fanas catitta wo«
«ici-itehdänucä» tahdot/ lujiicam mtyt&t

»ä on näistä sinun d>ptt«s!4psitb»o/ että ntsit
pian cum he enullt sinun Sana»: Seuratcat
minua minä tec« teitä llimisten ta «mtihlfl/nl,n
he ylononnoit caidi \a feawfit siima, XYJe ta*

coilcmm*/ flirna pybå -Henges n, tt
tnciöiSniV&ätitenyettänw vsioa aina smui, Sas
tutilca cwwlioifct tafilaanneiat alisin»/ sitä i!«ii«n
eflttfaitaifim/ ianijn fytibcin finS>cxf|öonu|Vri
ia ijaucai<£ifcn.<!UtabenpeKi& faifim/ Tltiun.

Colle&a ja
Ntjncckn P. paiwana.,
Epistolan kirjoitta P>Pawall

Apost..Ephesemn tygs/cap.2.
we!jct/clpa tc Men ole wierat'vVja muucalaisel/ waan Pphainkylaw

Mlchck/jalumalan pcrhc: Prophttain ja



Aposse!einpewsto/en päälle ta&mt/fcfo
Icfus Christus paws culmakiwi on. lon-
-0a päälle caicki rakennus tmnev toilcens
Iljcctan/ja cafwa pyhäni templil! HERmssa. longa päälle te myös rakelan/ jm
malalirasulNsia/i/Henges.

kirjoitta P.
Johannes Ewang. cap. 20,

'yn cahVestakolsia-Q&fymawft/ jora tajoifoiiulv
zutat?/ ei ollut heidän ■canfimö/ co*sca lesus mli. Nt/n muut Ope-
luMapset sanoit hänelle: MnH-
imme HErrmz. Idutta han fa*noiheille: Ellen millä näe hänen
käsisans naulainrezke/ japisia sor-
meani naulain siaan/japane kat-
lanl hänen kplkeens/enminä vfto.

Ja cahdeMn pcklrckl
olit Opetuslapset taas fiellä/ ja
Thomas heidän canftns. 9?uti

3*



j?fustuli/ minowet suljetut cltf/
ja jcisoiheldän kestelläns7ja sano i i
Rauhaölcol i teille. Ome sanoi
hän Plsta sormea
tunne/ jacadzo mmmManlj Ia
Vjenna tänne tttes/ jap f,ammun
kylkeelll / ja ala ole epckujcvlnm/
waan vscowainen. Thomaswa-
siais/ja ftnoi hänelle: Minun
HERran ia minun Jumalan.
j€jissanoi hänelle: Ettäs nait
minun Thomas/Nljn sillä vstoit/
aulual owat ne jottaelnäe/ jacm-,
tengln vscowat.

Aucous.
§ERra humala «»»alinen *3s/ j«a mcita

walwalsia l>n9ifi<l sinun poica» cautM
aulcenu» olct/Mcrucoilem sinua/ole

le »'»'»«lmen/ia auta/«lä me »öldalsim epi'«£
fcoa/jn c.iikest tnrtflm sinun Sanaa»
tz« upaurfjs luottaisin,: O lesn Cbnfk In-
malan poica/soea ct «hionut sitä epäuscoista
Tho"»<«sta anda olla sencalmift» svnnl«/waan
•a«nt hända arn,»l>ftst/anna mcidangin lyda-
»inu sinunp/häHcnge»/ cmn«e»kän«n» epä*

He



un armon ialaiipinbca päille/ ifancaidi-
llmden smsun/H»>,cn.

V.Staffanm Paiwana.
|JK HERniiaupl<,s lumalT'' socantzn
»pahn ,'ih? (linoasians suulians ll::^
rai|iui« Jefujfa Chrisiusta
■tudr tfateutvmutta mpös »O
«ns nwMttutiiiffUa fc» wahwistlt/mc f«<
\f\kmx jmua/ cttamctaidaisimnoudatta
,heilan efituwaans/jaoiklas vscos han
cudtmaöasti ppspwaistt olljim. Sinu»?
"Poicas/elc.

Epistolan tit joitta sy>*2ticcis
Apojiolitten Tegois/ cap. 6.ja 7.

kcwplta/ja lcki ihmeieä ja suuria tun-
i nusiaßia Canjf,tt scag. Nizln nousit muu*»

! lainat iibemnanGynagogasia/jaKpre-
| neuftcu/jaAlelandrlMi/ja jolca Cicllia-'

fia ia Asiasta olit/ jarfflclit Gtephanin
[ *Mjf<?* I<» rt he wojntt sils lptjsanttch



jyajtanM/ja Henge/ jocapuhui. tft ij»
hefaasit»llchia/ jotcasanoit: Me
ma hänen cullllet puhuwan pilcka sanoja

-Mosesta ja Mjn he
pllylit Canssan ja wachimmat jaKlsjaw
oppenct/ ja menit ja ktjnn,iotll hancn/ja
weit hänenRaadin eteen. Ia asetit tvaa<
lattodlsiajat sanoman: Ei tämä mies lae-
ka puhuma jlpi ckasanoja «ala pphasia ja
iakia wastan: Sil/a mc elemma cuullel
hänen sanowan:- lEsus?iazarenns ha«
Vitta ta.i,an sian / ja muutta saadpi/
)etca Moses meilie andoi. Ia caicki ne
jotcaRaadis istuit/cadzoll hänen paallens/
ja nait hanm caswons ntjmuin Engelin
«aswot.

Cosca he ttam.it wulii (niwittain
«im Stephanuswastaio) kawiselapi hei-
dan sydameno/ jakiristclit hambaitans hä-«
ncn paallens. Mutta että ha'n oli ta>
nans pyhä Henge/cadzahli han ylös taixtat \(In/ ja nakl Jumalan cunnian) ja lefa-xen scisowan Jumalan oikialla kädellä/ js'■(anoi : Cadzo/mina nacn lai»at awoi/ ja
lhmisctt Pojan ftijömn »ikialla kädellä.



he huustt sydellä cttrcu&V fäMdzii
torwians/ jacarcatstt «icfi yrimlcllfcji HL-

feen pååtiem/ jaajoit hänen vlos Catlplin-
Hist/jakiwilil. Ia todistajat panit waat-
tensphdctt «UorUcaistnjalcaln jllunn/jo-
M cud;Ullin Saulus. Ia he tivbitit Stc-
phanin/jocarucoili/ja sanoi: HErra jefu
ota minun Hengeni. Nchi han pan, pok
Willens/ja huusi stilirclla änella: HERra/
ala lue heille M spndia. Ia nm han
eäman sanonut oli/ ntjn han tiuduL

kirjollla P.
Matthcus Ewang. rap. 43;

janölJesils )u-
-mma f&

hetän teille Prophctat/ ja wtiftt/
jaKltjanoppenet/ja lujsta* te tnuu-
tamal tapatte/ ja rlsilllNalllidzec-
ta/ja muutamat tt plerctte tcldätt
Synagogisinl/ ja wamotta
pullgifta Laupungthitt. <&ttd
ttldckl pit3 tuleman caic-

S ■ ti



kiwanhmscas wcti/jm wutlbfa
tettu on maan päälle/ hamast
wanhurscan Abelin werestä/ ntjn
lacharianBarachian pojan wc-
m\astl/jongate tapsltta 'Cemplin
ja Alearin waihella. fa-
non minä teille: Laickl namätpi-
ta tllleman tämän sugun päälle.
jnvtfakm/ jemfakm/fmd joca
tapat Prophetat/ jakiwilla sur-
»nät ne joeca sinun tygös lä-
hetetyt owat/ cuinga vsem minä
tahdpmcoota sinun lapses/ nffn-
min Sana cocoa poicans' si/peins
ala/ja et te tahtonet ! Ladzo/ tei-
dänhuonenpita'teille jäämänkyl-
mille/Silla minä janvll teille: Et
te sumgan minua tästedes näe/ sij<-
tzenastl min te sanotte: Kijtetty
okon st jocatule HErran nimen.



Mucous.
.ffC Inmala taiwalinen Jsl/ ft»B

oletattdannl sitä pyda
fa ffitiftft sinun N7«ry'reitZg/ beibin v\conn

ttbbtn ptjiwr*» >awaiw«ea/andaln»ujn tiet*' et»*
lei sinun vc><»ldacundaa ole lasia nmilmasta/
«aan -f« attfe töitten elZniZ: Me tucoilemt
»»a stnu«/<lta >o» meidän sinun tlimes lahden
Makinkarsinianpllä/nrjnwaliVista «,>'<V«n fy*
damen pyhällä -HengcllZa/ tui tne pyjywai\'it
ollsim/ a» ftintam sinun attndllaa?i(t nijllä qflns
«lcklslllaeawarollla lohdu«lsin»/2lmcn.

P. Johannes Hwangellstan
Päuvanä.

CeZfc/k nflticurn AndrearenslN paiwanä»
Epistolan kirjotlta P. Johan-

'nesAposi.l. loh.,»jaT.
weljet/jos metunnusiannncsyw

hät, on vscolincN jechurscas/
jocameillesynnitandcxi Mda/ ja puhVifia
weita caickesia waärydesia. , )os me sa-
nomme: emba me syndia tchnet olc/ntjn me
teemme hänen walchtcliafi/ ja ei hänenft>
nansolemeisä.

Minun lapstieaismi/näitä minä r<fl*
lekjrjoitan/ ettet te spnviä tekis. Ia }e*



zocu jvnvia C(F</ttt)ft Meillä on edeöwnsick,
* jaIsan tygöna/lesus Christus/ jocawan,
hul sc as on/ja han on sowindo meidän
dcilnccdcsia/« ainoasians meidän/waan
caik»'n mailman edestä. Ia sijta me pm,
manamme/että me hänen tunnemme/jos
me hänenkästyns pidämme. Joca sano:minä tunnen hänen/ jaei pidä hänenkästp,
jäns/hän on walehtelia/ ja ei hanes ole <o-
«lus. Mutta joca hänen sanans pitä/
totistfton Jumalanrackaus hänesä täyden
lincn: Shläme lledämmcetlä me hänesH
olemme. )oca sano idzens hänes ole-
mtw hänen pitä nhn waeldaman/ min
hangin waelsi.

kirjoitta P.
JohannesEwang. cap. iu

@kstn aican/ faw>ije{uspe-
t Qcma minua. Nyn

Petari käänsi idzens/ ja näki sm
Opetuslapsen seurawan/jota )e-
--siis racasti/ja oli leftxenrinnollla
Eftolllses oli sano-



I mtt t HERm/cuca se on jocasi-
Nlm pettäi Losta Petari hänen1 ncikl/sanol hcln lesuxelle: HErra/
Mttastcl tämän 3 lesus sanoi hä-
nelle: Jos minä tahdoisin hänen
fyhenastt olewan cuin minä tu<
len/mltäfinunsijhen tulei (gaira
sillä minua: Nqn weljesten seas
luultin/ettei sen Opetuslapsen pi-
tänyt cuoleman. Mutta ei lE-
sils hänelle sanonut: Ei hän cuo-
le: Wan/jos mlnä tahdon hänen

\ fijhenasti olewancuin minä tulen/
mltäsinlm sijhen tuki 3ämä O-
petuslapst todista näistä / ja on

I nämätkirjoittanut/ jametiedäm,
me hänen lodistuMS tode^ri.

Rucouk
f iJ£X.*a lEsi» Christe/sinä,««wW«/ että

cnHznnut olct/ fa nrjn andanmn hänen
»«HtolÖci» p<?»fto/ «ttä «>w<,linen Isä» sen

S »q tmtt



eautt»vlstetyri tulla/tNe meoikm sinuntfrnift(

Usta «pu«»»/euä me sinu» lalitos »alkcn elZlsim/j*OltdNttfttfetaddiftor<r fek-f!BMli|"ffl kärsisi,,,/
ett' meidän rfcotit sen.cautta tr<jbi«*i(KrmfMi/
„, byyqatf om«ii tiwitonpid«ifi>i»/jft t)Attsaidii

elämänpexiä j^»sl«,/2ln»«!«»«.

Wlattpmam LasienPalwänck
Nljneuin P. StaffaninginPaiwän^.
«Epistolan klyoitka P. Johan-

nes Itmefiye eirjaft<is/cap<l4.
minä Johannesnain/f<t cadzs/ Ca-»V)nd a seisoi Zionin wuorella/ za ha»ien>,

ccwsans sata neija wijdettafymmenda iu*\
hatla/ioilli oli heidän
tu heidän odzisins. lawlnäsuulinanen
taiwasta/ nhnnnn suuren pitkaisen äncm
lajeäni/ jonganiinäcuulin/ oli nfyncuiti-
Candelen foittafiiwiwa heidän Candelcl»'
tantz )aweisaisit M
tn istuimen edes/janchan elälmen
des/ja w«nhindm. Ia ei p/ikän woinul,
fitåwirtå oppia/paidzi nijta sala ja ndj*
wtpettgfWWendä tutyitW jotta maasta'



ofittltt owat. Namat owat ne/ jotca ei
waimoin c.injli sle saastutetut: Sllla he
owat Nfidzct/jascArawat Caridzata cu-
hllnga han lncne. Namat owat ihmisll-
daostetltt/Illmalalle ja Caridzalle
joiden suusa ci ole petosta löyttp: GlUa he
ewat ilman jaastaisulla Jumalanistuunm
edes.,.

«Mwangcl/umln kirjoitta P.
MatthelisEwangel.cap.2,.

alcan/ilmestyl HErran
Josephille \mts/t sa-

noden: Noust ja ota lapsi Mi-
mns tpgös/ja pakene EgyptlM ja
ole siellä sijhenasii cum minä sinul-
le sanon/ sillä Herodes on edziwä
lasta hucuttaxenck. Mnhännou-
si/laotti lapsen •fernentf yöllä.tv-
gsns/ ja pakeni Egyptizn/ jaoli
siellä Herodexen cuoleman asti.
Että täytetalsin cuin sanottu oli

S M - HEr<



HErraldaprophetan cautta/jo-
ta(antit eudzum Mlna
Polsanl. Herodes näki
hänens wietellyFl/ tou
hasim hän sangen cowan/ja lähet-
ti tappaman tauti Poicalapset
Vethlehewss/ja caiklsasen «risa/

olit taicka nuo-
remmat/ seliajanjalken/cuin hän
oli tareast Tietälldä tutkinut. (gtfe.
loln se taytetem cuin Jeremlalda
Prophetalda sanottu oti/cosca hänsanoi: Rhamas onanicuulunut/
suuri walitus/ itcu ja isoi parcu/
Rachel ltke lapsians/ ia et tahto-
nuthändäns anda lohdutetta/et-
m he ole.

Rucous.
<?^URra3»m*l<* tmwalinen Isä/sinä,««

cautlg sinun Poica« Jesufcn <£bri*
»lmoiltanut olet / sininäet/

pcrkciellä on wielä tänäpän hänen
Nlyg/ totea hän herättä \*flfctt* siu»n f<?iwa wa<



sian caicfMftiseNa pakudella ia wainoVa/ tfte
rncoilemnia sinua/estä scn«altatstcn pabainifj*
misten »ahN!Ac>llsela!cc>,mlsct/>a anna midi se
crnifttcituu?/ cul» be <Lkti\hlife\k &eut<ttun* >
nalle lchda a<cc>>«ac/ hcidän «d»c päälleng tul*
la/etti mftlla oli, rauha >a Upo/ sinun myo«
Sw»a« a<na meidän scasani lcwcni» ia enHuia/ftt
menchnfinun armolisen apus ymtnavt&ifim/ ia
sinua ljan«ick»slst yliffåifim «« kijläisim/Amen^

P.PgwalmMtvänä.
Nijncuin P. Andrea/enginPalwänä»
Hplstolan tinoitta P. Lucas

Äpostolcin Tkgois/cap.s.
Saulus aicoi voida tvaiwdta.

"-"iamurhata HErran Opetuslapsia.
Ia menipllmmaiftn Papin tpgs/ ja anoi
hanelda kiriä Damascun Spnagogain
lygö/jo"han jongun miehisiä eli waimoi-
fia sildatieldä löpdais/ntzn han oliswienpl
sidottuna lerusalemljn. Mutta culn
hanm<ucu<ii/ jaDamascva lahcftpi/ ky
Mahti wdkm akidzelda «aiwaasi pmba-
tin« handa. Ia han langeis maahan/ ja
mli mm hancUens sanowan: Saul.,

Saul/



G<iul/minswainotminua? Han sanoit
maM olet HE3W»? Sa»oi HERra:
milia olen lesus/jota fina, wainot/ tnölas
m fmum poffia tueeainda wastan. Ntjn
hm, wapisj/halnmDyl/jajanoi: HERra
mitäs -minua tahdot tekemän? HEra s,«
noi s>mkNe: nouse ia meneCaupungin/siel,
lasinulle sanottin/mila sinunpila tekemän.

Mlttta ne miehet/ joteahänen seu-
tafam olit/ seisoit hammDhris: Siliä
he cn»ltt ainoastanshänen anens/ multa ei
he ketän nähnet. ?ltjn Saulus noust
maasta/ ia ei nähnyt ketän awoimiUa sil-
rrnflä: mutta he talutit handa kädestä/ k
witDamasiuun. Iahän oli colmep&
wä nactöinnä/ spömätä ia juomako

Nrjn njl Opetuslapi? oli
ftus/Ananias nimelda/ jolle HERra sa-
noi nays/ Ananja. Hän wasiais ; HEr-
ra/ täfäminaolen. HERra sanoihäncl-
le: nouse/iamene sille cadulle/ jcc#£)tfo
ari cudzulan/ iakysy ludan huonesa sitä
jocaSaulus cudzuean/ cadzo/
hän nlcoilc. Ia hän näki näys yhden
Webm/nimelda Ananjgs/ sialle tulewan

jakane,



\& pantmn Uum fåncn pwttm/ atk
hän fais näkyni jallens.

Nijn Ananiassanoit HErra/mfc
tiå &Un luultm momlto tasia miehestä/
cuingapaljon ptihahän sinunpphillct» on
tehnpt Dl
fin walda ylimmalsilda Papcilta annmw
taalla ttjnni fitocaicfi, ne/ jolca fmirn m*
mesrncoilcwal. Nljn sanoi HErra h&
nelle.- Mene: Sillahän on minulle wa-
iittu ase/candaman minun Nimeni paca-«
«am jaEuningasien jaIsraelin
Ja »niliasanon hänelle/ cuinga paljon hä,
nän pitä särsimän mmm nimeni lähden.

Ia Ananias meni sinne/ jatuli huo<D>
Ncstn/ japanlkätens- hänenpäällcns/ja sii*
ttoi: 3lacas wcljcn Saul. S« HEW
wlahettiminun/joca sinulle tiellä ilmcfipy
jotaswa< lsit/eltä sinä saisit nakys Dens/
ja pyhällä Hengellä täpteräisin. Ia ha-
nen silmistäni puloisit cohta «yncuin suo-
murel/ jahan sai näkyns jällens/ nousija,
andoi hanens casta. Ia cuin hän otti
Woca/nijnhän wahwistm.

Ia Saulus oli muutamat paiwäe



Opetuslasten cans<, Damascus/ ja fbai*
»ai« cohta Gynagogas Christufen ofe>
tvan JumalanPojan. Ntjn caicki jotca
ftn cuulil/hammastyit ia sanoit: Etkö \fo
ma ole calcklanijta hawitlanpt Itftifälft
Mls/jotca <?ta nlmerucoilitf lalulimyos
tänne nijta sidottuna wieman ylimmäisille

Mutta Saulus tnliaina ja-
lommaxi/ja ajoi Juvalaisia tacapenn/ jot-
ca Damascus olit/ todisiain että se oli
Chrisius^

Jo»ei -HErraauta meitä/ pnj.
lesi,,n«ld«ns.un<lftULen»/ p. 24?.

tixjtitto p.
Malthcus Ewangel. cap.l^.

wastais Peeari/<%f jia sanoi lesuxelle: cadzo/
me luowuimma caiklsta/ja sturani-
ma sinua / mitä sijs meidän sij-
täont Nqnjänoilesushänelle:

teille/ te jotta
minua seuratta siM vdes syndy-

mi-



/cofca ihmisen potea istu hä-
nen Lunnians istuimella / pito*
mvös teidän istuman rahdella toi-
siakymenellä istuimella/ duomiten
earitoistakymelldtl Israelin sucu-
cunda. Ia jocainkcuin luopui huo-
neistanS/ taida weljisians taida
Sl(aristans/kaicka3sästäns/tair-
ta Aitlftäns/kaicka EmännäMns/
taickaLapslstas/taicka pellostans/
minunNlmenikcihden/hätun pitä
satakercatsest saaman/ jatjancaic-
kisen elaman perimän. alutta
mondaensimäisttule
jaMismeistä ensimäise/i.

Rucous.
CAlcki»aldias t,anc<»lcknen Juwslalmen Ist/ioca sulast «rn,ost,<» laupiudest/

nchn ihmclisest sen pyhän pawalin Uhrisi»-llsenvsLon käandänyt oI«/m »ainoiasto sinul-leZ walitun asecn ,«»scolisen wnnusta,an teh--
«7t/ett« h«n sinun cunnms o» «ikelle nmilmal-
l«,ulift«n»«: Hnng mtillenfitnm/tuåmc



««Nlssm syndlä/ sinun sanaUes ia «enwollc»
cuu!>alset olisifn/fa Qin#fintto ylifi&fim ><»k«fß
«älsml/GlUun poica» IcsuxM Christuxe» n,eu»
Vän -H Nr«n<cautm/2l n»en.

Kyntiicknesslm Pckwänä.
■Collefta-3.

gf\ Caicfiwaldias Hmeaickimmputtia*
«a Templis stnun ett<* cannettin/ anna
meille finun köyhille tapsilles/ että me puh<
disiewt caiklsta meidän fynneifiam/ ain«
petkamäl p ilman nuhtetc, sinun pyhän cas-
w<?seteen l«lissm. Sinun ra«F<m Poi-
«i» lesilsen Chrisiuxen/ etc.

MmätseurawalsetftnatWott-
ta Malachias plopheta/ cap.z.

Cadzo/minä lahttatt minunEngelini/joo
ca «uinun eteeni pita tien walmisia-

Man. Ia hancn Templijns tule «ohta se
HERra/ jotaceedzittc/ ja lljlon Engeli/
jolatehalajatte. Cadzo/han tule/si»no
HERra Zebaoch. Mutta cuca woi ha«
nmtulcmisms pain?» karsia? Iacucatvoi

sei-



seiso/cosiahan ilmattdu?SM rnntfm
iuin Hopiasepatt tuli/.janljnnun PssMN
saipua. Han on isiuwa/ jasulawa/fa ftlil-
<awahoplan/ hän on plchoisinwa/ja hin;ta*
waiewlnpofat/nljnsllinhopian ja ailJarv
Sllloin pita fyfaan tuoman
rlwcaahria wanbursmlwcs/ ja ja

lenlftlcmin ruoca uhrit pita tyila

, nawuosina.
Cttidi Christityt illoitcot/ p. isd,
Pmr naitti tn ifff.

Hwangeljllmm klr/sltta %
4ucasEwangel.lap.2.

aitan/cuin hcidanpuh-
olit tchtewc

f nen lerusalemljN / ftlfttkaxenss
handci HEran eteen.NMmn kir-
ioltettuon HErranLals: Katcti
miehen puoli/ joca ensin awa cli-
Ms rohdun/ pila' mdzuttaman

HEr-



HErralleplMxi. Jadhmman/
»rtfncum (anottu on HErranLais: fVariMttisiä/ rlica/l Kyhkytäi-i
stnMa.Hacadzo/yri Mies oli
lemls/jouga nimi dliE imeon: tcl-
mä oli hurscaS ja jmnalmrn mies/
odoltain Israelin lohdutusta t Ja
pyhä Hengl oli hcknes. Jahättel-
le oli wastaus annettu pyhäldä
Hengeldä/etteihanett pitänyt en-
nen hän näkis Her-
ranSHriftuxen.la hän lull Hen-
gen caliem Ia cimi !

wanhemmat Lapsen toit;
tehdäxens hänen ede- I

stäns Lain tawan jälken/ottihän,
hänetlMljnsMtilumalqtaiasch >
noit
fVafötyt fy(£m palwchas rauhan t

Sillä w



Eilla minun silmäni owalnähnet sinun,
«juluudes.

Jongasinä caikille Canssoillewalmistit.Wilkeudesi/ »alistaman pacanolta/ja
sinun Canssas Israelincunnjc^i.

Rucous.
/s>ERRa?»*<**<* taiwallttcn Isä/ sinä isca
jjföfinun poica» olet tänne Xvapahtaiaxi Ifc
<*c hcttänyc/eltä hän pacan«inwalk us:«Isr««
elin cunnia olisi tOaläife n,elvän sydämen/cltä
me häne« sinunarn,on fa isUlscn lahtas tuntu
fim/ 14 hänen pcrkelcttä/ sxndiä cuolemata
wastaN meidän «punan» pldäisin,/ h uien
tana myoa wqmäm ij«Nc<»lcklsen «uluuden pe-

2ln,en.

Colleß£U>.
Nljncuin P. AndrMNginPaiwana.
Epistolan kirjoitta p.Lucas

Apostol. Tegois/cap.l.
nousi fytmjöpdmito

st/ja sanou (ja jouckoolllahcs
loista sata) Te wiehct ja

weljet/seekirjoitus piti tåpimåmån/ jonga



Ppha Hengi oliDawidin suun mmlu>da^csiaennensanonut: jomnljdenjohdat
taja oli cuinIcsuxen oeit kijnni: Ma hän
olimcidan lucuun luettu/ iafåfåmSntci*
tan meidän eansam (mimu Ia hän ön
ansailwltt pellon waarpden hirli
idzcn»/ jaonkestelda cahlia pacahlunut/ el-
<a caickihänen pntoisit uto* Iase llmöiletlin caikille cUin lerusaltmio asu-
wal/ ettafepeldo heidän?ie!cllans cudM
tan/ Hakeldama/ seon/ wcripelvo. Sillase on'kirjoitettu Psaltatiramams: hänen
cotons pitä kylmille tl»leman/ eikä sijnä pi*
dä asujanda oleman/ ia hänenPispaudens
pitälkoistn saamat,. Ntjn pita nyt naista
niichistä/jotca meidän cansamme ollet o-
»at/ (caiken sen ajan cuin HERralesU»meidän canjämmc vlos ia sisallekäwi/ m>
wckrn JohannienCastesta/haman sijhen
paiwanafii/jona han Meilda plösolellin)
p» i otettaman hänen ylösnouselnisens tobu
siaja,ri/ pnnä meidän cansam. laheäse--
tit caji ehdolle/ Josephin joea cudzuttin
Barsabas/ ia ltjalda lnmelda lufiu»; ja
A»alchian, Ia herucoilil/ sinä



HERm/jocalaicfeinjydamettiedal/ofti'
lä cucklnanstna naista cahdrsta olet wslm-
nut. Elta han eulis arwan perän Häls
falweluxeen / ia Apostolin! wircaan/ josta
ludas on pvis wilpifipnyt/ ia poismem
siallens. Ia he heitit heistä arwan/ ia at-
pälangeisV?atchian paällc/joca
tltin phdentoisiakpmmenm Apostolin se-
mk

iCuijtt Cbr. c«i<stygSn tulckt/ p.ljl.
thristns Jumalan pol«/p.2^>j.

HwangeljllMln arjoitta P«
V.a«H.Ewang.cap.u.

$L3lforn wasiais jcfiwia D
Minäkqtän sinuaIsä/

talwan ia maan HERra/ ettäs
vlet kätkenyt namat chi/sailda «a
loimelistlda / m olet ilmoittanut
pienille: wstnlsa/ ni/n oli sinun
hywa tahtos. Laicki owat mu
nulle annetut minun Mldani/ i®
elkenganlunnepoicamuttalfi/



tifdjfää tunne yMtMutta Poi-
ta/ ia kelle lkanans Poica lahw
senttmoltta.Intiat caicki minun tpgöni/
wtca työtä teette/ ia olettarastall-
tctut/ia minä tahdon leita wirgot-
ta* Ottacat minun iken teidän
paallen/ jaoppecatminusta/ että
minäolen siwiä ia nöyrä sndamest/
jate löydätte lewon teidän sieluil-
lenf sillä minuniten on soweljas/
ia minun euorman onkewiä.

Rucous.
iKR« Jumala «iwallnen Ist/ iccA sinu»

pokaa lesuxen catitta

dämeitä sinun pyh«sä S<»nast»« lsppun aftl/ <l-
ten mc jVutrt nijden wtjsastenia totmcliffrnhendawaifta esicua matlmftfa: xeAan että me
<mckl»a»sl« »astolnkäMlsi« ia ahdlstoLl»/«ulN
slmn»Sana!' tähden meidän päällcm tulla tou
la/ turwalisell idzem siihen Utfiutojctn luotti?
sini/ e«ä sma olet meille iah,oil»nul ia anda>
Nut omaisuderi/sinun t?oica«lesufen Christu-
<ren/lahd«t myös meitä pitää lapsinao/ »a juoda
Hmlcaickisenauluuden/Nmen. paa>



Paasion aicaifna Marian
Paiwana.
CoUeßxj.

Jumala/ joca sinun sulasta
annoit meille fl*

«un pyhän Poicas (joca sinusta ijancaidfo
sudcs spndynyloli) ajallisesi Ma-
rian ruumis sigita/ ia hänestä spndpa; An-
Na racas tuwalinen Is.» armoa/ elta me
taincaltaisen hywan työn edestä olijiin p
nullekljtolliset/ ia alati sinun pyhälle tah-
dollescuuliaisct. Einun taacm/ttt*

Namcktseurawalset fwat kirjotta
Qrfow Prophela/ eap. 7.

(SVV lna paiwina puhui HERra«Sf R relle/ia janoi: pyydä fttiullcfwttc*
CK&iJfi HERmlda sinun lumalaldas/
taicka alhaNe sywyten/ eli pihalle
teen. Ahas sanoi: en ano/ia en
tahdo HERra kiusata. *fttjn han sanoi:
cuulcal sijs te Dawidin huone: wahaksse teille on/ että te ihmisiä wasioin tcctta/
mult«mpös lectta minun JumalalaniT itj sian



#<*<*. Se»tahden idzeHEßratH
le merkin/ «adzo/ Neidzp sijttä ia spnnpttC
pojan/sen nimi pita cudzullaman Immao
«uel. Woila ia hunc.laf« han syö/ f icfa?
Kenshpljatapaha/' ia walita hplva.

«Vlest» Chr.cum luonnon f<?it/p:£öi.

Hwangeftumm titipim P,
tucas

<pLtfheijaten iahetettm Gabriel
jumalalta yhten

Galilean Faupungtzn/ jonga ni-
yn oli Nazareth/ yhden Neidzm
kygö/ jocaolltthlattu miehelle jon-
ganimi 01l lostph/Dawldln huo-nessa,- m Nadzen nimi oli Ma-
nai ja tuli hänen tygönS/
ia (anoit terwearmpltettu/HEr-
raon sinun canfts/ siunattu olet!
finckWaimoinseas.

Mutta näki hänen/
tzFmmastyltzan hänen puhestans^



fMlMttli/ Mllltttensettrwetys o-
li. Ia &nsdi sanot hänelle: älä
pelkäMria: sillä sinä löysit ar-
monlumglan tykölm'. Iacadzo/
stnä sijtat cohdusas/ l'a synnytät
Pojan/ja sinunpita cudzuman HH
nen MmenF lESVS. Sen
pika olemallsuuren/ja p:ta cudzut-
taman yllmmalsen PojaM Ia
HERra jrnnalo anda hälylle
Dawldlll hänen Isäus lstuimen/
/a hänen pttälawbm
ningas tzancalcklstst oleman/ia hck-
nen Waldacunnallctls eipldä lop-
pm oleman. Ntz'll ftnolMana
Engelille: cuinga tämä tule/ silla
m minämlehesta mitän tiedäi En-
gellwastais/jajanslhänelle: Py-
hä Hengi tule sinunpäälleS/ jasen
yllnunäisen woima warjo sinun.

?jfij. ' Sen-



Smkckhdk myös stPyha cuin finw
sia sylldp/pltacudzuttamä Juma-
lanpoM. lacadzo/Ellsaheth
sinlin langot/ syttl myös pojan
hänen watihalla qtlllansv m tämä
otl cuudes Huucausi hcsnelle/ joca
sanottin hedelmättömaxl: sillä ei
Jumalan edes ole phtan asiata
mahdotolnda. Ntzn sanoi Mi-
tm cadzo HErran pqca/ tapah-
tucon minulle sinun sanas jMm*
JaEngelila>thänen tyköäns.

Rucsus.
r<itäm fiflird HGRra t«'Va--

lsä/ sinun sanomattoman »miios
edestä/«tis me>tä nnnstnnutoe

lee/ i« «ndanut fiinin poieflö otra mudan töhs
JKM "ilchudettpäälleN»: 3ftf tucoikmma sinua/
»»,,-lVan sydjmltalll sinun pytyiltä -Hengellä»
fitjrt walalftman/ «{£ me mcitäiit tällä hänen
nnchudens o«snnsel!a lohdutfiisiin/ häncnpfj*
«an» ,a euolcnmns aina mulsta<sim/ \e l>wt«
n>e<dän -HiHßransn, iaCunmganam pldäisim/
ia n«n HZnen ca»ttan» qantaiäifcn autuuden
pcrlW,(2.men.



P.PHlllppuxen ia lacobm
va<n?anä.

P. Andreaan-
gin paiwanä.

Mmat ftnrawmset sanat owat
kirjoltttUtWljjaudcn Klrjasa/ ?ap. 5.

elUomWanhurs as stifo fmmUQ roh-
keudellanljta wasian/ )olcahanda ah,

distanee/ ia hänen tpöns hpljännet owat.
Cofta hestn nakcwgt/ nijnhe
wat sangen hilMlnsest sitä autuutta/ jota
ci he tolwonet. Plchuwat lomcn
jms ia «aluwat/ iahnocawat hengens ah<-
distuxcst: tämä on sc/ jonga me ennen »i>
dimme pilckana ia naurona: Me hullut
pidnnmc hänen elämäns tyhmänä/ ia ha-
nen loppuns hapiäna. Cuinga han »101
on luettu Jumalan jasicn stcaan/ ia hänen
penndöttH, pyhäin ftcaan ?

Iloilcat nyt &icm/ p. 289.
Riemuitcan nma/ta>y>as/p.304.

•? v €mtu



.ZMinMumin/ kirjoitta P.,
Ewang. cap.,4.

'

aicall sanoi lesus O-
Alkon ttU

dckl si)damen wawahtuco/ jos u
' Vstoltc Jumalanpaalle/nizll vsco-
Mtmillungin
nihlioneson monda asiunfia/ jos
ei tufn olis/ nijnj mlnafanolsilz tech
le: minä menenwalmistaman tt\U
lesia. Ia waicka minä powmenen
walmlsiaman teille sia/ nhnminck
tulen cuitengin jällettä/ia otan uU
dän tygöln/ että cuft minä olen/
siellä pita lnyös tetdan oleman.
Ia cuhlmga minä menen/ te tie-
Hue /ia tien te myss tiedätte.

hänelle: HER-
ta/ en me tiedä cuhungas menet/
<umggsta sis me tiedämme tien!

JeftE



IcsuS ftuoi hänelle: Wmäolen
iic/ totuus m elämä. <£i kengän
tule Isin tpgö/ waau lytnun callt-
mm. Jos te tundlsitte mlmm/
uifn te tosin mM tundlsiltc mun>n
Isani: ja nyt te tunnette hätien/
ja te näitte hänen. Philippus sa-
not hänelle: HERra/osomrncik
le Isa nyn me tydymmc. jesiO
sanoi hänelle: minä olen cauwan
mmteidän tykönän/ ia et finä nn,
rnro mnnci Philippe/ /oca yäke
minun/hän näke myös Isän: cuin-
gassijs famfl osota mellle: Ifa"
HlköSvsto minua olewanlsas/
iajfämtnus l Ne sanat cuin mi-
näteillepuhun/ en minä idzestäni
puhu/ muttq Isä/ jocaminus oy /

teke työt. Vscocat minua/ että
Minä oley JM m Isä minus:



tllvscocac minua töistäkin min mu
nätmu

Uotisesi/ totisesi ftnon minä
teille/ ioca vsto minunpäälleni/ ne
lyöt min minä teeri/ hän on myös
tekewa/ia wiela fuurembita: sillä
minä menen Isiini tygö/ /<*

mitä te Isäldä rucoiletta minun
Nimeni/ sen minä teen/ että Isä
clmtoitettaisinpojan cautta. Mi-
tä te anotte minun nimeni sen mi-
näteen.

Rucons.
kijtäm sinua humala ta>wa<-

flfjllinen Isi/ että sinä sinun pejafaa IV-suxe« Cr>t'fhijri?3 / sinun armoiifn «b*
foa»« rorfört sydämea/nteldän tygon»/ nijn sel-
klöst ineille llnloittanut olet/ «'« rucoilenmm si-
nu«/ ettäs armollsest meitä si>nä tunnustoxc»
Valiwistcklsit ia pidälsst/ että »ne sillä
eaidiinctifia klujauxis l«hduta«sin«/ sencaltaisen
toivon cauna caidtinaifen wastoinkäynlisen
»eitaisiin /1« wijifiäln ifancmäjfcn autnuden
peti(iw/2lnun.



P.lohannes' Lastajanpcllwa'l^>

rfk HERra Jumala/ jocafinun mliwn
Johannes Castajan/lähetit

saarnallans ia Castellans f intin Pojalles
)esufclle Christurelle tietä walmistaman/
anna Meille annos/ että me hänen opistans
taidaisim parata meidän rlamäm/ ia wah-
wast weitam sen pidalfim/ cuin han
osottanut on. )esu/e>i Christmen mei-
dan HERran caulta/joca tlå/etu
Mmat stllrawaiset sanat/kirjoit-

taEsaias Prophela/cap.4o.
lohduttacatminun Cans-

cal snloisest len» salemin cansa/ ja saarnat-
cal hanelie/elta hanesotimisens on lopelet-
tu: Mä hänenrico/ens on annettu ande-
fi/että han on saanut HER-ran kädestä/ caickein hänen spndeins tah-
beu.

Huutawaiftnani on comwweiimy
MakHEßmn tktå/-tstöt tasaiftl pol-

guce>



sutmmaasa meidän lutftalaLew. CaicN
pffa corgotceeamtin/ ialaicki wtwrce

m cuckulat pitå cktlaMaii. Ia mitä «tt
tasoittamat/ pitatasattaman/ ia jotcacol-»
Mowat/ pita sililellaman: M HER-
ran cunniailmoitelan/ iatauJityamyn*
t»a näkt-wä HERran suun puhuwatt.

2lni sano: saarna. Ia ha°n sanoi;
mitasi minun pila saawaman ? Caicki li-
ha onheinä/ ia caickihänen hpwydens«kjw
cuin kedon cuckalnen. Heinä cuiwa /iä
cuckainen lacasiu: M HEAra'puh«lst
sijhen. la/Canffa on heinä/ hehm cui-
trettu / ja euckaineli läcasin. Muttch
meidän lumalckn sana ppsp tjancaickisest,

VtytmäiChristityt iloitm/ p. 263.

Zwangellumln/kirjoltta P<
ium Ewatlg. cap. u

aica täyteltin/ia lh<insyn-
nntttpojan. Losta hänenKylä-
lisens l« lssngonscuullt/ettll HEr-

raß



m olltehnht simen laupiudett W-
ften cansans/110/dzit he hancll M-
!ans.,.

Ia tapahdut cahdexalidma
paiwäna/ että tzertilir lasia HMä-
nnsleickaman/ ja «ldzult hauln
lacharms/hatlen M'nsnftfikffctfi
vlijn wastai^hal«en Hitzzls,/ ia st-
Mi ti sunigalt/ waan Hall plm
clldzllltnmcm lohallness., jahe
ssalloit hänelle: ei ole hiåiifimn
sugusaS/jocacudzutan silla nimcl-
«. NG he wPtaljlt hänen I-
.sillens/mllla nimellä han tahdot

j ludzua. Ia han anoi tau>
lua/iaki^oiltt: Johanneson ha-
teit nimcns. Ja/ocamen §mtu
teli sitä. Nqn tohta aukem $i
nensuunsia h<lnen kielens ia pu-
hui/kyttcknlumalata. Japclcv

tm



tuli caickein titiMn kylällistens
päälle. Ia calklsa ludean mäki-
canssas ilmaunuit eaictt nämåt te-
got. Ia caicki /orat tämän cuu-
llt/pattlt sen heidän sydämihins/
sanoden: mingäs luulet tästä lap-
sesta mlewani Sillä HERran
käsi oli hänen cansans.

lahänenlsäns Zacharias
täytettin pyhällä Hengellä/ ia m>
nustl sanoden:
fDfffe fty otcon HTRmlsraelin Jumalat

han on edzinpe ia lunastanut hanett
Cansslnis.

D on meille corgottanut aueuudett
farwett/DawidlN hänen palwchans
„es<l.

Nchneuin hän on muinen puhunut/
hänen pvhain suun cautta.

Wapahtafensmeila meidän tirihofc
kadesi/jotta Mltiw

5a tf



laosottaretts khipiuKa meidän I*
sillem/ jamuifiaxens hänen pyhä lfjfond,..

Ia sitawala/jonga han wannol %
brahamille meidän Isällcm / Mcillc an-
da)-ens.

EttäMe lunastetut/mcidan wiholli-
siem kädest/ händä pelkämäl palwclisim:
Pyhyres )A hurftaudes hänen edcsäns
caickena meidäl, dimkanam,

Ia stna Poicaincn pita cud;utta-
Man ylimchaisen Prophetari: silla (mun
pttakäymän HErran caswon edes/ mlmu
staman hänen leitans.

Ia andaman autuudentunnon hänen
Canssallcns/heidän synveins stami<.

Meidän lumalam sydämelisen laus
piuden cautta/joll« on edzinpt Coit--
to plhaldä.

Valistaman uijia jolca pimeis ja
cuolon warjos ijwwat/ja ojcndaman m&<
dan jalcamrauhan tielle.

Ia top st caswoi ja wahwisiui
ges/ja asui corwes/scjhenasiiettä sc paiwä
tulis/ jona hänen piti Israelin Ca«ssan
eteen tuleman. V Ru^



.*<>V£ iqthu sinua Juniala taiwall-+{(l) nm jifi/crnfcfl sidäniest / sinun suuren
armosrdest/ etten «moasian» ole meille

pndanut saarnata sinunpybåkaViaa ,a fåftyias/
sx>aan myoe meidän

Uhrisiusta sorn>e!!an«/ j«
«lnloittainan hänencauttana seideinandexi saa-
»nista/ pyhittä ia w<inliurscautta: Me rucoi
lemntämyos fimta/ pyhällä -HenFellä« metdän
syhänntäm walaiseinan että »ne sencaltalfen py*
dän loliannercn saarnan watiwalla uscolla
nastan ottaifim: <a sinua pytyybce ia wanliur-
siaudencaickna eliaicanan: pclkämät
fmi/2/iiKN,

P.PetanWap.pawallN
Coäclf» ntjncuin P. AndrcaMginpäi--

tt?anö\
Epistolan tiwm P.Lucas

Apostolein Tcgois/Cap.li.
ajolla otti CuninZas Herodes

lMueamla Seoracunnasta ttjnni/
waiwaeaxens. Ia mestaw Jacobin Jo,
han«e/e,i wcljen miccalla. Ia cuin hän
nFi sm ludalaiMe kelpawan/pyyfi han

Wllg/ja se olj makianlei,
N»gn



wan paiwana. Costa han oli hänen (ai
sillanyl/pani han hänenftnZlutcsn/ ja an-
doi hänen neljän ftlamicsien
h aldun waraoita/jaajatteli hänenPaäsia»sen jalkenasetta Canjsan eteen. Ia Pe-
taripidettin tornie: muita Scoracunda
tucoili lackamata hänen edestans luma-
lala. Ito cuin Herodes lahdöi hänen edes-
eitä/ maeäis Pelari sinä pöna cahden sota-
miehen waihella/sidottuna aapUa cahleitla/
jawartiat olit owen edes/ jamxtioityit
tornia.

IacadzoHEßran Engeli seisoi
nen tpkönans/ ja kirckaus paisti huonesa/
lyckais Petnrita kylkeen / herätti hänen/ja
sanoi: nouse nssiast. lakahlctpntoisie
hänen kaslstans. ?iljnEngeli sanoihanch
le: Ennustaja kengitä sinus/ja hanlctt
nijn. Ia han sanoi wiela hänelle: pue
idjes waaleisis/ja seura minua/ Ia han
meni ulos/ jastllrais handa/cika ustonut si-
ta todeLi cuin Engelilda tchlin/waan han
lUuli näyn nakewans. Nhn he menit en-
simaisen ja loisen wattion lapidze/ jatulie
rautaiseen vorttjn/joca wie Caupungijn/

V li j»



)a (V ciu fm heille idzesiäns/hemenit sijta
ulos/ käyden phla catuä myöden/ jaEnge-«>,
Il ercani cohta hanejia. Jämin Petän
tmndui endiscllcns/ sanoi hän: nyt minä
totisesi tiedän/, että HERra on Enqelins
lähcttänpt/ja minun Herodexenkäsistä pää*
siänyt/ nijn myös calken ludan Canjj »n
toiwosia.

■yicitcitn nyt täli-naican/ 286.
Ricmultcan »naa taiwa» wahwast/ zc>4>

*

tixmtta P.
MaltlMwangCap.ls.

Elloin tuli lesus gefavcM
areen/ joca cltdzutan

Philtppujen/jakysyi opetuslapfil-
lens/jasanoit Kenengasanowat
thmlset minun ihmisen Po/an ole-
wan? Ni/t, he sanoit: muutamat
Johannes Lasta/an: Mutta
muutamat Helian: Muutamat
taas Jeremian/ taicka jongun
Prophemista. Sanmha'n heil-le:



la Wluttt kenengä te sanotta minä
olewan ? Wastais Simon Petä-
ti/ ia fanci : Sinä olet Fhristl ls
elawän Jumalanpoica. 3<*Jt*sus wastaten sanoi hänelle: M-
tms olet sinä Simon lonan poi-
ca: sillä ettei liha eikä weri ilmoit-
tanut sitä sinlllle/ mutta minun I-san jocaon taiwas'. Mutta mi-
nä myös sanon sinulle: sinä olet

l Petän /ja tämän Kallion pchille
tahdon minä raketa minun Geo-
racundani/ja helwetin portit eipi-
dä händä woittaman. Ia minä
annan sinulle taiwan Waldacun-
Aan awaimet/ jacaicki cum sinä
maan päällä sidot/pitä sidotllt ole-

jacaicki cuin sinä
päästät maan päällä/ne pitä mpös
Oleman päästetyt taiwais.

V 0\ Ru-



Rucous.
jfc\&krjtam sinua -HERra

Jumala/ ettäs meidän oleh
sinun vaä'<tn poicas tundon antanut tul-

l«: Iaru«oilenima sint»a/ että perkele caickal-
fcrt meitäkiuft/ >a tahto pfratl pois ängetä sinun
funnosta»/e«ä» meitä niin pyhällä hengellä»

l?allll>,lsit/e«ä me sinun tunnosas
py(ytvzi\'etolifim/ ja qancaicfi(en autuuden p«
ria saisin,/Irsuxen Chlrisiuxen «leiden HER--
ran cautta/2tmcn.

MarianPaiwancl Vifitationii.
Ceäefta, Epistola ja Graduale, nhnluil»

Paasiona)caisnakin Marian Pai-
wana.

kirjoitta P^
tucasEwang.Cap.l.

QfifjJn* pawmci/ nousi Ma-
menikqrustl ylös mä-

ktkylljn/ludanSaupungqn. Ia
luli Zachanan huonesen/ iattu
wehti Ellsabethi. Ia tapahdut'/
fijtte cuin Eliftbeth cuuli Marian
lerweMn/ hyppäis lapsi hänen

cohdu-



cohdusans. Ia Elisabeth tay-
tetttn pvhÄla Hengella/hllllsi suu-
rella anella/ja sanoi: filmattu olet
sina walmolu seas/ jafiunattu on
sinuncohtus hedelmä. Ia custa
st minulle tule/ että minunHER-
rani Ältt tule minun lygönl l Sil-
lä cadzo/sytte cuin sinun terwety-
M äm tuli minuncorwihini/ hyp-
päis lapsi ilost minun cohdusani.

autuas olet sinä joca uscoit:stllä ne täytetä» cuin sinulle owat
sanotut HERralda. Ia Ma-
na sanoi:
rf?\3m fielun ylistä HERra/ja minun

iloidze lumalasa minun »a'
pahtajasani.

Eltahän cadzoi plfcans nöyrylta/
cadzo tästedespitä caickcin fucucundainmi-
nuaaueuaficudzuman.

Sillahan on suuria ihmeitä lehnp»
Nlinun cohlani/ jahänenNimene on ppbä.

V ($ Ia



Ia hänm laupiudens pysn sugusia
sucuhun/ntjlla jotca handä pclkawat.

Hanosolli wc iman/kasiwarrc!iatis/
jahajotti corjal heidän sydamcn» mielestä.

Woimaliset on han cukistanut istui-
melda/ja corgotti nöyrät.

Isowattaptlihan hpwpdella/ja mj

Hm, corjaislsrielin halien palwel-
jansMiustain t>rna lauplUttans»

Ttljn cuin han on puhunut meidän
Isillem/ÄbrahainlUc/ ja hänen siemenet
letlSljancaickistjt.

Ia Maria oli hänen tpkönans \b
hes colmc Cuucautla/ japalais cotians.

Rucous.
kqtZm sinua -H<Lrra Jumala taiwali-

,mnn hywäin tecoi» ede--
stä/hengclistcniarlmmillsten/cmns nicil-

lerunsast tehnyt öleifia rucoilcmma sinua/ war-
jele meitä ylpeyöefl >a suruttonmdest/etten n,e
oli» kl,lcä»nätl6mät/cngä <angei« \'ynt>qn/ ja nijn
olisin, sinun anuoas pa,d;i j wjn cuin pyhä
£7>' dzy Maria fimo/cttci wijsaus/woiina >a ric-
kau« calöa nqia autta/ cuin ei sinuapclka/ an«<»
(i\» mmk atrnoÄ/ c»»än« ama sinun pelgosas

siin/ia sinunBanalle«cuuliaifc» olifim/ettlt
sinun sil;nguxes pyfyis mätäntytfnåm/ i<* me ■nijn



sinun «mnsscautta ijancaickljen autuuten p«a-
fifim/2iwcn.

P. Jacobin Päiwänä.
Col/eff* ntjttluin P. Andmyengin

paiwana.
Apistolankirjoilta P.Pawali

Apostoli Rom.tpgö/cap.B.
tiedame/ NtjNrjotcq

racastawal/ caicki cappalet
kaandpwan/ntjlle jotta aiwoitu--

ym jalken clwzutllt owal: Ma jctcahan
on edes cadzonut/ ne han on mpöo Poicans.
cuwan caUaifoi säätänyt/ että hän oli»cfy
soinen monen weljen fcf?elia+ lotcahan
onsaatanpt/nehanon myös cudzunut/ja
jo.tcahancudzunuto/nchänonmpsswan-

lchnpl/ja jotcahan wanhursta/i
teki/ nc han on myös <unniälisizi tehnyt.
Mitasta me sijs tahan sanomma? Jos
Jumalaon meidän cdestam/cuea wt>i mei-
tawastanolla? locaei omacan Poieans
armahtannt/ waan andoi hänen caickein
meidän edestam> Elköjia han myös am
tn meiNe caickia hänen canftns l Cuccf

V iiitj tahto'



lcheo Jumalan walituin paalle cattda? Iw
mcita teke Cuca tahto ca-
kotta? Christus o cuollut. la/han on myös
ylös hrratetty/ ja on Jumalan oikialla
kaldellä/rucoilemas hywa meidän cdcstäm.

Cuca taheo meitä Jumalan vacfau*
desiä eroitta? waiwaco/ eli ahdistua ? eli
lvaino ?di nälkä ? eli alastomus ? eli ha<-
eä? cli mieckat Nijcuin kirjoitettu on:
flnun tste& mc cuoletttan ylipaiwä/me pi-
detän ntjncuin teurasiettawat lambat.
Mutta nljsacaikisa me woittamme hänen
fautt«ns/joca meitäon racasianut. Sil-?
laminä olen wahwa sijta/cttei cuolema/cikä
clämä/ei Engelit/eikä esiwallat/ei wake-
wydet/ eikä nycyiset taicka lulewaisel/ei
corkeuseika sywpys/cli jocn muu luondo-
cappale/teida meitä Jumalan rackaudesta
ewltta/jaca on Chrisiures meidän
HERrasam. '

klr/oitta *}X
Mattheus Ewaug.Cap.^v.

§ljhen aican tuli leftxen ty-
gö/Zebedeu/en poWnAltt

polki-



psikmens/ cumarsi jaansi imin
§dntM+ jahän sanoi hänelle:
mitäs tahdot i sanoi t
sano/että nämätcaxi mmu poicani
lstuisil /Ui sinun oikiallakadellas/
ja toinen wafemallas/sinun wal-
dacunnasas. Nilnlesuswasia-
tm sanoi: ette lieda mikä te anot-
ta/woittaco juodasen Lalkin/jon-
gaminunpitajuomani ja castct-
ta silla castella/ jolla minä caste-
tan i He sanoit hänelle: me woim-
wa. Hall sanoi heille minun
lini tosin le juotta/jasilläcastella/
jollaminä casteta/te casteta: Mut-
ta istua minun oikialla kädelläni/
taida wasemalla/ ei ole minun an-
damisellani/mutta joilleseynwal-
M.istettu minun Isäldätli.

Rucous.
l«nmla taiwalmen Isä/,oca et«r-

Jim?» Hmm Foiw«3/ w*w



ftttmhbhwn ensiss ristin cuoleman <,la/,gsift<
le hHne»sano»nattc»!iian cirnirntfl tujia; että caict
fi näin hänen tflFdtitaiw fatraifity iVfhänen caldaiscxen« tulisit; Mutta etten me tit
sitä ja »astoinkäymistä taida kärsiä/ rueoiteMt»
ma mefqå stnnn sauoinaloinda iaup>utta»/että«
meitä xvabwiflaififc&diina*
lsta wastoin layt\\tfia wahwalla ii|colt« waitta-
man/>a yliden turwall!en toiwon cautta sinun

autuutta a»n<»
sdottaman/2<>,icn.

P.BertullnPckwana.
Coiie&a M

Nljncuin P. Paiwanq.
Hpistola on nqncuin%

maxengin Paiwana.
Hwangeliumm/ kirjoitta p.

Fjhen aican lull heidän wck-
rijta/ cma heistä suu-

rin plti oleman. Nlfn han sanoi
heille: mailmalisetLuningatwal-
lldzewat/ja waldamiehet cudzuean
an»wlllssxi herroyu Mutta et

ttM/



teNttn/waan jocateista suurin on/se olcon ntjncuill nildrin; ja joai
ylimmäinen on/st olcon nqhnirn
palwelja> Silla cnmbi sizurembt
on l fc jocaatrwlbze/ taicka st joca
palwelel etkö se joca atrwldzez
miltta mina olen teidän kcffeiian-
nenqnculnpalwelja. Mitta le
oletta ne/ jotta mlllun tmfaipfcmi
minun,cansani pychlle: Ia mi-
na saadan teille waldacmll;an/
nhncuin minunIsani sääsi miuul-
le: että mdan pltä spölnäujajiw-
man minun pöydälläni/ minun
Waldacunnasani/ja lsiuman istm-
mella/ ja duomidzemall tajti toista-kpmmendaJsrachn sucucunda.

Rucous.
få» i£X.ta Junmlateitoalmen Ifa/foca sinun

olet ufcöHifYUa parodioilla
WioitMnmJictat sinnnSanan opctwwat/»Hihnllsitte sinun wndo« iJr»w'ttBw<»ty nijn että

he si-



he sinun pclgosa» waelda taitamat/ ><iJCbtiftuviticauttä autuan tttkwat. XYIe
lenima sinua/hallidze caickia sencaltaisia pal»
welssitaspyhällä wircaan»
♦»rna wlriäst tcken,«n / ettei he ahneuden/ylpcy*
j>cn >a »nuun pahan juonen canttaperkeleida pe-
tctyjci/ ia wirasans hitaxi,a laissaxi tulis/että si-
null waldacundas enäläisin/ >j» perkele» <n?l*
stettalsitt/AiNen.

p. mwfytym Psilwan<i4
Colle&a jd

Atjncuin P. Andreaxengin Paiwanä.
Epistolan kirjoitta p.Pawali

Apostoli Ephes. lpgö/ Cap.4-
<)H Ackat weljct/jocaidzelle meille ott Ar-

annettu/ Christlmn lahjan mitan
jalken. Sentaden han s.no: Hanonp-,
lösasiunut corkeuleen/ja on fangiuden fan-
glri wienyt/ jaihmisille lahjoja andanut.
Mutta se cuin han ylösafiui / el ole
mikanmuu/cuin että han ennentanneales-
astui/ alimmaisijn maan pakkoihin ? loca
aleeastunuton/han on se joca caickcin tai-
zpastmpaalleasiui/ettahancaickitayllais.

Hanonpannm mmtmw Aposto-



Ewangelifterelxi/muutamat Paimmip \å
OpettaipL Elta Pphat wirgan työhön
hangient olisit/ jo>?ga mtta ChriMen
ruumis wkctllxi lulis. SOcnasii cuin
mc caicki phden caltaisccn uftoon lllleMma/
jalnmalan Pojan tundc!»>isccn/jatäydet
liseii mieheni/joca läpdelilfts
ljanmitäs on.

Hwangeliumin iit joittaP.

alcan/käwlHesussiel-
ohidze/ja näki yhden lhmi-sen lftuwan lullthuones/ nimeldä

Matlheus. )ahan sanoi hanel-
le: seura minua. * Nhn han wth
si ja seurais hänvä. Ia lapah-
dui/ että lesiis atrioidzi hänenhuonesans/cadzo/ni/n tuli mon,
daPublicanl ja syndista/ jaatrioi-
dzlllesmm ja hänen Opemsla-

stelU



sienöcausa. zfosca phanseMtsen nait/ sanoit he hänen Opeflis-
lapsilleni: mixi teidän Mestarin
spöPllbllcaneinja synneisten can-
sai Kosta lesus sen cumi/sanoi
han heille: ei terwet tarwidze pa-
randajata/waansairat. Waan
mkg<it paramin/ia oppecat se: lau-
piulta minä tahdon/ ja en uhria:
silla en minä tullut wanhurscaita
cudzliman/ multa syndisitäparan-
no/een.

Rttcous.
GRra lumal<i taiwalinen Isa/,oc<» meitä

cautta sinun Vl?a!dacu!,da« cudzu-
olet/ ,osa sondein andexi saaininen/ja

£«ic¥imit\in <Kn\b i<* (Vmpiiffl on/ Xftt wcoiUmt
n,a sinua / tneid«n sydandam pahalla -Hengcl-
lä» vralaifeman/ c«ä me niielelläm / rttjncittn
tNacchcun/ sinun ändls scuraisim/ syndiä car-
täisiin/ sinun arn»sihis turwais<n,/><» «jancaicki-
frn autuuden/ IGsuxen G-Hristuxen n»eld«n
HiLßran emut/ prn'4 ftisnn/Hnien-



P.Mlckelmpälwanä.
Coäeßas.

rt< Jumala Caickiwaldias/ joca sinun
wljsaudcjas/ okt\h

nul,pyhät Engetis aftttanut/ walituita n-
fiawitas tjancalckisen autuude puolesta pah
weleman/ANna/O taiwalinen I(a7 sinun
annos/clla me heidän palwclu/ens cautta
taidaisim meidän wlhollisem/ pahan hen-
gen/hanen juonens japahudcns cans/ mie*
hullisesiwoilta.Sinun rackan Pcicas/:c.
Epistolan kiyoltta P> Johannes
Apost.hancn IlmcsipsKirjasans/cap.l2.

JJr2J suuri sola tapahdui laiwaas/
3H)chael jahänen Engelins sodeit
kin cansa. ,IaDrakl sodei/ ja hänen En-
gclins. Ia ei he woittanel/ cika heidän
sialis enambi löylty laiwas. Ia se suuri
Draki/se wanha mate/ jocaPcrkele/i ja
Satanari cudzutan/oli vloshcitetlp:loca
cocomailmanpijrinwietteie/ ja hanoli
maanpaallc heitcttp/ja hancnEngelins olit
chpös hanm cansans sinne hcitelpc.

* Ia



Ia tuitta culllm suuren anen taiwasa f«nowan tyyten autuus/ja woima/ja voaU
dacunda/ia waki meidän lumala>n/ ia ha-
ncn Christnxcns / että se on übtbätcttp
jocameidän weljeimMe päälle yötä ia pai-»
wa Jumalan edes eandoi. lahe owat ha-
nen Caridjan wercn calltta woittanct/ p
hänen sanan lahden/ ia ei he
heidän hengens cuoleman asti raeastannet.
Senlahdentetaiwatiloitcat/iajoteanijsä
asutta. Woi maan ia meren asuwille: ftfc
tä perkele astu alas teidän tygönne/ pitain
suurta wiha/ tieten hanellans wahan aiea
olewan.

<J> Junmlenin caidi/p.253.
2T7ii» sielunkyttää ?« bamn/p.ioo.
Ärinon lijton Hngc!/,zErran/p.240.

«Kwangeliumm/kirjoitta %
Match. Ewang<cap.lz.

tulit Opetuslapset
cuca

0,, juurinmiwanWaldacunnasl
ja jefttäcudzui tygöns lapsen/ jft
afttti sen heidänkeskellks'/ ia sanoi:

tPti*



tottsest minä ftnon teille t ellette
käänny ia tule lchncuin lapset/ nfjrf
et te tule taiwan
loca idzens alenda ni/ncunl tämä
lapsi/ se on suurin taiwan Walda-
lunnas Ia jocaholhoyhdcnsm
caltaisen lapsen minun Nlmenl/
hän holhomlnun. Ohutta jocapa-
henda yhden näistäpieninust/jotca
vscowat minun päälleni/ parambi
hänen olis/ että myllyn kiwi ripu-
siettaisin hänen caulaans/ ja lipo-
lettaisin meren jywytecn>

Woi mailmalle
tähden/ silläpahennus cummmgin
tule* Woi cuilenginsitä ihmistä/
jongacautta pahennus tukSiW*
ta jossinunkätes/taicka jalcaspa-
hendasinun/nqnleickase pois/ ja
heitä pois tyköös. Parambi on si-
fiun elämän onduwana mennä/



taicka rajanckona/ cuin sinulla o-
lls can kalla/ ia (apilalta/ ja hei-
tetäisin (faucatcfifcn tuleen*ja jos
sinllnsilmas pahetlda sinun/ ncjtt
puhcaisese uloss/ ia heitä pois ly-
köös. Parambi on sinun elämään
mttmasilmapuolla/cuin sinulla c*
lis tajti silmä/ ia heiletäisin helwe-
tm tuleen,

gatyctat/ettet te cadzo ylön'
vhkätän näistä pienimmist/ sillä
minä sanon teille: heidän cHnge-
lins taiwaisVliäkewätaina minun
Isiini caswon/ joca on taiwais.
Sillä ihmisen Poica tuli autuaat
tekemän sitä cuin cadonnut oli.

Rucous.
4f-\£-fwtam sinua'HMßra Juinala taiwa-
-4vsJi,mn Isa/sinun sanoinattonianarnion >a

lanpludc» edestä/cttäll slet asettanut pp#
bat ijtnselis meitä W6vtidit>sem<tn/ ia pcrkelcn
}iaJjoilö<? jiioitilcia war,ele>nan/ larucoilenuna
sinua / walalsenmn ineidan sydänien pyhällä
»Hcngelia»/ että »ne sinun pelgofts pyfyifim/ia

ensi*



»n sinun«lieldäsritfoia/waan catckiiirtiftsah*
distnrinnieicint lotjbutnifun/ c«ä sinun pyhät

wartiodfewat me«ä ia meidän omiani/
ia nijn meidän ptjrittäwät/ ettei perkele eikä ma-
il»na meitä waliingoitta taida / että nijncuin
syndein andexi saaxunen ia ijancaickinen elämä
on meille Chrijiuxen catitta luwattu/ iiiab*
dain uxyön meidän ruumin ia caicki mitä

on/ sinunpyhäin Engelineg caucta sno-
sellut ia u?ar,cllut olla/2lnlen.

P. Simunan jaP. ludanpaiwäna.
Coä. nljncuin P.Aildreazmgin paiwanä.
Epistola nijlicuinP.lacobiligin paiwana.

Iloitcan nyt lahän gica»/ p.2g>.

tinoitta p.
Match. Ewang> cap< »o.

aican/ lähetti lesils ne
ja sa-

noi: alkatmengöpacanam teille/
jaSamaritaaneinLaupungeihin
alkat mengö: mutta mengat pa-
rämmin cadotettum lamasten tygs
Israelin huonesta. Mnmengät
jasaarnattat/Zsanoden: Talwan

X iti $&



Waldacunda sn Itytftymu Ki-
plöita tehkät terNM / spitallsia
puhdlstacat/ mollata herattakat/
perkeleitä lilosajacat. te
saitte/ ulzn myös lahjaxi qndacat.

c&t teidatl plda culda/ elka ho-
piata/ eika waste pitämän teidän

eikä ewassackia matcal-
la/eika cahta hametta/ eikä kengia/

, eikä ftuwa: sillä työmies on nw-
cans ansainnut. Waan cuhunga
ikänäns Laupungiln taicka kylän
te menette nqn kpselkät/ cuca sijnä
on otollinen/ ia olcat siellä sijhen-
asticutnte lähdette.

huonesenme-
tutu/ ntjn terwettäkät sitä/ jq
sanocat: rauha olcon tälle hlionel-
le. Ia jos jie huone on otollinen/
tchn tulcan teldänrauhan hänelle t
Mei hän ole otollinen/ ntjn teidän



mchan teille palaja. Ia cusa ei
kengän rnpe teila wastan/eika clm-
leteldan sanojan/ ni/n mengat u-
los nqsta huoneista / taicka sijta
Laupunglsta/ ja puhdistacat to-
mukin teidän jalgotstan. Uotisesisanon minä teille: huokembi pitck
oleman Sodoman ia Gomorran
maalleDuomiopaiwanä/cuin sil-
leLallplmgille.

Rucous.
(pr i&THta lunmla taivealinm 3f.i/ jocaftmta

sinun poktJs lesuxen Chrijiuxen cAtitta
°c/ meille ilmoittanut olet/ me rucoilcmum si-
nua/anna nieidän sydämihun/ett»
bht n«isä oirian ia CbrifWi|"enraekaude,» syty-
täls/ia n,eilä/calkcst cm» sitä wastan on/ arn,o-
llftst wAt\e\i&/ waliwistai« myö» w lohdulais
meitä <<»id!in«ifee wastoinka>»,>ises/ cuin finwt
Sanaa tähdenKtti&än päällem tuUa taita/ että
»neturwalisest sinun arrnoos ia Sana«H rnei-
täm tur»aisinl/ ia sekä perkele» että nmilnmn
pqhudenyloncadzoisin,/Sinun poicrts/etu,

PyhtzlnMestenpaiwM.
ColleBcL»

35 0$ OHiLr-



A< HERra calckiwaldl<»s'Ju!nala/me rucole
sinuaandaman meille

fimm pylySis muifio meiti paranidan elä-
manfetyoitais/ i* <ttÄ niiueuin me heidän mm-
stoaugpidmnme/ mahtaisimme myös ufcotia
hywisä toisä heitä seurata. Sinun rackan/etc.
Epistolan kir/oltta P. lohHpost.

IlmestysKir/asens/ cap.7.
paiwma/ nain minä toisen Enge<-

Auringon coltosia plöstulewan/
jollaoli elawan Jumalansinetti. Ia han
huusi suurella anella/ ntjlle neljälle Enge-
lllle/joiden mqata ia merta oli atinestuwa-
hingoitta/ ia sanoi: alfat Waata/clka mer-
ta/ eikä puita wahingöitfaco/sijhenasti cuin
me merkidzemma meidän Jumalamme

heidän odzisans.
Ia minä cuulin etla merkittyin lucu

oli sata ja neljä wtjdeltakpmmenda tuhatta/
jolcaeaickein Israelin lasien sucucunnasia
merkityt olit.

ludan sucueuttnasia/
Menda tuhatta merkityt.

Rubenin sucucunnasia/
menoa tuhatta merkityt.

datuhatta merkityt. Ajse-



Asserin sucucunnasta/ caxitoistakpm-
Mcnda tuhatta merkltpl-

Ncphtalin sucucunnasta/ca/itoistakpm-
menda tuhatta merkityt.

mcnda tuhatta merkityt.
Simeonin sucucunnasta/

kpmmenda tuhatta merkityt.

da tuhatta merkityt.
Isascharin sucucunnasi< / caritolsta-

kpmmenda tuhatta merkityt.

Zabulonln sucucunnasta /

kpmmenda tuhatta merkityt.
Josephin sucucunnasta/

mendatuhalta merkityt.
Benlamin sucucunnasia /

kpmmenda tuhatta merkityt.
Settjalken nain minä/ ja cadze/ suuri

joucko/ jotaci lukee tainnut/ caiki-
sia pacanoista/ja sucumnista/ja Canjsoijfa/
jakielista/ seisowan istuimen edes/ jaCa-

ridzan edes/Walkeilla waalleilla puetetut/
japalmut heidän kästsan«. Ia he huustt
suurella anella/ sanoden; Autuus oleon

X v stlle



Mejoca istuimella istu/ meidän Jumalaa
lem ia
soit istuinda ynibarins/ jawanhimbita pm-
barins/ja ncija clqinda/ ia langcisit caswoil--
lcns istuimen eteen / ia eumarsit linnalata
jqnoden: Amen. Giunaus/ja wtjsaus/ja

ktjtsts/ja ellnia/ja wakeps/ja woima/ olcon
tycidanlumalaUeln/ljancaickiscst/Amen,

HERra cnca sun niamsa»/p43.
Hhriste ttmtinwt! wgp«h«>«,/p.zlo,

HwangellllMln klrjoitla P^Matth. Ewang,cap.;>
®Ltymaican/ costa lesus nck-
'%rfr LaGm/ astui han ylös
wuorelle/ ja cum han oli istunltt/
tulit hänen Opetuslapsena hänen
tygöns, Nqn hän awais suuns/
opetti heitä/ ia sanoi: Auluato-
wat hengelliset waiwaiftt: sillä
heldan on taiwan Waldacunda.
Aumwat owat murhelliset: silla
be saawak lohduko/en. Aumat o-

Mk



MtsiMat: sillä he saawat maan
jpeviåi %itmt owat Ma iso-
wat ia janowae waanhurscauö
ta: silla he rawitan. Äutuat owat
laupiat:silla he saawat laupiuden.
Alltliat owatpuhtat ftdamest: sil-
la he saawat nahda Zllmalan.
Autuatowat rallhan utiått sillä
nepila Jumalan pojlxl cudzlltta-
man. Afttuat owat jollawnmfjrnv
stauden tähden tvatnotatn jNlä
hfldätl pn taiwan Waldacunda.
Autual oletta te/costa ihmisetpilc-
sawat ia wamowat teitä//a Wii
wat caickinaisia pahuttateitä wa-
sian/ walehvelletl mmmi tähten.
jlciuatja nemuitcat: sillä tei-
danpalckan 01, srnm taiwas> Sil-
lä näin he ivainoisit prophetaita/
jotta teidän edellän olit.

W



Rucou».
/f>*" »KRm ~s\um\* taiwalincn Isä/ (lij«

ainocsisen poicanlEsuxcn <sbristw
den wälicappalct armollftst meille ilmoittanut
ol«/ »tie ciicoilfinmrt ftnuö/ walaise «»eidan
d,!»n'« pyhällä -Hengellä»/ cttä me caikellaal?-
kerudella mätäni nijsä liarioitaisim/tämän ma-
liinan pahutta kärsiwälilest fätfifim/ia wijn,ä>n
ftrniii utixcaa suur«n palcan käsitäism».
Cama uteilte suo/ laupias ia arrnolinen -£<Es\*
ra / sinun rackan poicaa lesuxcn Christuxen,
nieidä» -HERrancau«a/ioca ynnä sinun ia py-
h.nl hengen cansa elä ia hallidzc i,«nc<iicksest/

Rucous Paiwma.
ColleElttj+

CVule humala meidänrucouxein/
,olca näyräji sydäniesiricoxein ia syndin, si-
nun edesäl' tunnustani/ ettäs meille arnioiH

lisest annaistt sekä synnit andexi/ että myös rau-
han. Sinun rackan poicas lesuxen/ctc.

P. Jacob
Apostoli/cap. 5.

weljet/ tunnusiacat toinen tou
tätän mcoilcal tvinen

toisenne edcsia/etta te terwet olisilta: sillä
Wanhurstan Rucous woi paljo/ cosca se
foliucn on. Eliiw oli ihminen nijsahaluisa

wicq-



wicapäa cuin mekin/ hanmcoili eteeipila-
nyt sataman/ia ei satanutcan maan paalle/
eolmenawuolcna/ jacuutena cuucautena.
Ia han taas rukoili/ jataiwas andoi sateelv
ia maa caswoi hedelmän.

Rackatwcljcni/jos jocuteista M«'s
totudesi/ ja jocu sen palamais/ sitictkan/
ella jocasynneisen palaulta/ se on
»vapahtanut sielun euolcmasta/ ia peitla
syndeiN paljouden.

- r

<Z>wangeltumin/ fivjoitta P.
eap.n.

Hhen akan/ sanoi lesus Opelus-
culla teista on pstawa/

puoli yöstä hancn tpgöns/
ja jano hancNe: ysiawaii/ lainas Mlnulle
colmc lcipa; sillaminun pstawan tuli mau
castminun tygöni/ k ä minulla ole mitä
minä panen hänen ctecns. Iahan wasia
huonesians: alä minua waiwa/ owi on jo
suljettu / jaminun lapseni minun cansani
macawat/ja en minawoi nosta sinulle an>
daman. Minä sanon teille: ellei hannouse j«anna hänelle/ elta han on hancn

s>stä%



Mawäns/ nijnhall cuitengin hänen
rudens tahdcn nouse/ ia anda hänelle nljn
moNda cuin han tarwidze.

Nljn ckma mpös sanon tcitit : ano<-
callitzntcillc alwetan/ cdzikät nijtt te löyj
baltc/colculac.it mjn teille avoatam silla
jominm min ano/ se saa: ja joca edzi/ se
löpta: ja jocacölclttta/sille awatan.
<a teijka on se Isa/ joldapoica ano leipä/
andacohan hänelle kiwen i eli joshän am
cala/andacohan hänelle karmcn? ell jos
han ano muna/andaco han hänelle Gwr-
pionin ? Joste/ jotcapahat olelta/taldat-
tchpwia lahjoja anda teidän lapsillen/paljo
enammil, teida», tain)alinen Isan/andapi»-
han Hengen sitä anowaisille.

vft *A<£.lsz<i"3wmW io«g<? e&cs eaiäeih (y*
wapiscmat / \<t caidein oinalundo

WZttse/ «l.»m!?da sinua» caickein päälle/
«»in fyndiän» cacmvat: ,a paranna caicki baV
dän haawan»: että nijncum he owat caickijn
fyiincibni wiallisct/ itui yjciTan olio inydöfmn«
»r>u<st«e o|<?toJ«. SmynPoltss»/c«,

M-



Nämacsemawaiset sanat/ kiyoit-
taP. JeremiasPwphctacap. 14.

HERra meidän pahattecon,

cuitengin (totin nimes tähden 1
silla meidän cowacorwaisude on suuri/cuin
me olemma ollet sinua wastan/ ftoa olet 3f*
sraclin turwa/ja auttaja hadas.
olet nrjncuin niuuealainen maasa/ janiin*
cllw wieras/ joca sijhen ainoastans pöly.
Mixis olet nljncuin Sangari/ jocaon peb
«mi; ja ntjncmn wakewa/joea ci «utts
tatöti* <&inå olet cuitengin meidän seasam
HERra/ja menimitclan sinun nimellas/.
ala meitä hplja.

Isä meidänylhäll miwaa/p.24.
«Aivangchumln klyoltta P.tmasEwans.cap.ls.

/<g? ijhm aican sanoileDs heille mm*
ufcn/ että aina tule rucoilla eikä wa-
sya/ jasanoi: pxi Vuowari oli $>

des Caupungis)' Meipeljannpt puttia*
kW ejkF hgtpenptKmisiF. Ngn olimpös

tyri



y^iiesti stjna Cauputtgis/ joca tuli hänet.
tygöns/ sanodcn: auta minua rHlaredjek
dani. Ia ei han lahtonutcan. Multa
wtjmein sanoi hau idzcllens: waicka en mi<-
na lumal«ta pelka/ cnga hape ihmisia/
cuilengin elta tama iesti waiwa minua/
tahdon minä handa autta/ ettei han tulit
ianurists minua.

%li\n HERra sanoi: cuulcat mitä
lama waara juomarisano: Eikösta lu-
maltti p ldaw hauen waliluilans auttaman,
jctca yötä ja yaiwå handa huutamat/ pv
tåifto hänen sila karsiman ? sa-

non teille han autti»heila pian. Cui-
tengin cosca ihmisen Poica on

lulewa/löptaneköhanv^
scomaanpaalda?



QteMs i
Shrisitlmen (S>^i/

Loco pyhastRamatust lyhytaisln!
cootlu / Cuingch meidän pifa !

t aalla/nfincuin Jumalan Canssm/ (]
! stillisest elämän /»a siinc hänen lykänäns /<

ijancaicklstli anluana oleman. (

Nuorille/ opplwalstlle ja Mlker-<
täisille/ lphpkaisejt/kpspmp)'is /a (

wasiauM/ c
O» M». (

Selucttv. <

Pfalm 34.
Tnlcat tänne JUpfct/cutilaKminua/ -HER-

van pelgoriminx teille opetan:

Tunnialisen Miehen SUrcSalcon
Raadm»chen culmurella< soidamyös

näitä myydä loytän)

Präntätty
PetarWaldilda/ Anno 1646.



Ensimamen
Pääcappalc/.

luinolankymmenen taftyå/

Ia cumga nuoren £<wf*
san pitä llämtlt oppeman

p^ikerlaisest.
Onsimälnen kastx»

jg.j sinunpldäpjtamgn wieraltch
Illmalila mmm edesclnl.
cSt sinun plda turhan lausu-

maufiium H Inmalas tiu
ma silla tl HErra pidä sitä ran-
izaiscnmt/jocatzancn nimens tur-
han lausu.

<t,ö\md9.

Muista pphltta.



SinunpltäcumolttamanlstiF
jaÄltts/ettclS olisit pittåqålUtmi
maanpäällä

Hi sinunpidä eappamam
Cuudes.

Ei sinunpidä huorin ktcmäm
Et sinun pidä warastaman.
Ei sinun pidä wäärä todistustsanoman sinun lähimälM m*

sian.
Ei sinun pidä pyytämän silttM

lählmälseshuonttta>
%ymmm<B.

Et sinun pidä hlmoidzeman si-
nun lähtmälses emändätä/ hänen
Palwchatans/ ei Ptjcans/ eli
juhtans eiLarjans/ taicka muuta
mm hänen omans on.

A q Ei



El sinun pidä pitämän wierai-
ta lumalita minun edesäni.

Mika se on i N>astau».
Meidän pila Jumalala plldzen caickiä

pelkaman jaracastaman, jahänen ainoan
paälensusioman.ja turwaman.

11.
El sinunpidä turhan lallsuman

sinun HERras lumalas nime:
fM ci HERra pidä sitärangaise-
mat/joca hänen Nimens turhan
laustl.

Mikä se on i Nastan».
Meidän pita pelkamanja rakastaman

Jumalala/ ntjn etten me hänen nimens
cautta kiroile/ wanno/ noidu/ walehtelc eli
petä: wan caickis meidän larpeisam sitä
auxem huudam/ rucoilem/ plistam ja ftfc
im*

111.
Muista lepopäiwä pyhittä:

imttftw;
Meidän pila pelkaman jaracastamanA iq lu,



Jumalata/nljn etten me saawa jahänensanans ylöncadzo: waan pidämme sen pp-
hana/ mielcllamffta cuuldelem ja opcni.

IV.
Sinun pltä cunnioittaman 3-

fi ja Altis/ ettäs ollsikpllkatlalll-
nenmaanpMlck.

Meidät, pila pclkamän jaracasiaman
lumalata/ntjn etten me meidanWanhem-
biam jaIsandiem plöncadzo/engä wihoila:
waan pidam heila cunnias/ palwelem hei-,
ta/ olemma heille kuuliaiset / racafiam hei-
ta/ja pidämme meidän siimaim ede».

V.
El sinun pidä tappaman.

miUfecn-f lastaus.
Meidän pila pclkaman jaracastaman

Jumalala/ ellen me meidän
maisiam hänen hengcns puolesta wahin-
goidze/ engä mitan waarplla handa wa-
sian tee: Waan etla me autam jaholhom
handa/ja hengen waaras warjelem.

A ty Ei



VL
plda huorin tekemäni

Mika se on ■* wastane.
Meidän pitä pettämän ja racasiaman

lumalata/että me olemma pnhlat ja cano
nialiset puheisa ia löisä/ jaettä enkin
puolisatans racasia jacunnioitta.

VII.
Ei sinun plda warasiaman.
Meidän pitäpelkämän ia racastaman

lumalata/ntjn ettenme meidänscm raha/ e«gä kalua pois temma/ eli joNa
culla waärydeUa taicka petorella mcillcm
saata: Waanautam/etta hänen caluns ja
slalu/ens lulis enatpri ia warjeUuri.

VIII.
Ei sinun plda wäära todlstllstsanoman sinun lähimalM wa-

ftorn
Meidän pitä pelkämän jaracastaman

Ilu»n<?lat<l/ nijn tm me lähimmäisen,
pääl->



paalle walhettele/en petä hända ia panee-
tele/engä saata paha sanomata hänen pääk
lcns: Waan että me wastam hänen edc-
siäns/puhum hänestä hywln/ jacaicki asiat
parhain puolin käannam.

IX.
Ei sirnrn pidä pyytämän sinun

låfymäifcö huonetta.
Meidän pitå pelkaman ia racasiaman

Iuinalaca/ntjn etten memeidän lähimmäs
stm perindö eli huonetta pahoilla juonilla
mcillem pyyda/enga jöngunoikeuden muo-
dolla ja lain warjon alla idzellem omista?
Waan meidän pitaaultaman handa/ elta
hän sais omans pila janaulita.

X.
Hi sinun pidä himoidzeman

sinun lahtmalstsEmändatti/ei ha-
nen palwchatans / ci piscans/ ci
mr/ans/ eli/nhtans/taicka muuta
mn hänen omans on.

A iiil Mi-



Mikä se on i
Meidän pitä pclkämän ia racastaman

etten me meidän lähimmät*
(tm Gnändätä tli palcoWa haucullelli
Waan paremmin autam/ että he owatas
lallans/jatckcwätmitä hewelcapäät owat.

Xttite, Jumalacaiklsta näistä kästxistä sanoe
wastau».

Näin sano hän:
sinun luma-

las/ olenkqwas Jumala/ joca ed-
ziffelen Isäin pahat tegot lasten
päälle/ colmanden ia nel/änden
polween/ jotca minua wlhawat.
Ia teen laupiuden monelle/ tuha-
nelle jotta minua racastawat/ ja
pltäwät minunkastynt.

humala uhca rangaista caickia/ Ma
tiåmåitåftyt rickowat/senlähdenpitä mei-
dan hänen wihans pelkaman/ nijn etten me
hänen kästyjäns rico. Mutta hänenAr-
mons jacaickce hpwää/ lupa hännljllejot-



Ghänen kastytts pitawat/ settlahdcn pit<i
meidän handä raeastaman / ja niidelläni
hänen kastpnsjälken tekemän,

Vscon
lacuinZa nuoren£<rnp

fanpföf tämän oppeman
pMerkiiscjt

tfZSjtä vscon Jumalan päätit/
IsiinLaickiwaldlan/ talwan

ja maan luojan.
IalEsu/enLhnstll/en hänen

ainoan Poicans päälle meidän
HERran/joca sikis pyhästä Hen-
gesta/ syndyi Neidzesta Mariasta/
pqnattlNpontius Pilatuxcn alla/
NlstinaltliltlnAuolelekttn jahau-
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haetin/alaftstui helwettin/colms-
denapcilwanä nousi ylös cuollui-
sta/ istll Isckn Jumalan Faickl-
waldian Malla kädellä. Siel-
däon tlllewa dllomiyzeman elawi-
lajaalollulta.

Mmck vston Pyhän Hengen
päälle/ yhden pyhän Lhtlstilllstn
Seuracunnan/ pyhäin ihmlsten
yhteyden/ saami-
sen/Ruumln ylösnousemlsen. Ia
hancatsen elämän/ Amen.

Hnsimainen Kappale/
tuomisesi.

Mma vscon Jumalan päälle/
Isiin Lalcklwaldlan/talwan ja
maan Luojan.

Minä vscon/ että Jumala on minun
eaicscinmuiden luoluin cgnsa luonut: an-

da-



danutminße WMiinja sielun/silmut/
watjacaifkimlMtjascnet/tiedon/toimenja

janam<itwlelanplwoimas
pita. Anda myös minulle runsasi joca-
paiwarawinnon ja jverhon/codonio
nou/waimon ia lapset/pellot/ carja/ jacaic*
kia muita cuin minäruumin tarpe/i larwiw
zen. Wiela sijtte suojele ja warjcle mi,
nua/caicli mpös roahingot/ tuscat japa><
hudet minun paaldani estä ja torju. D
eaickjnamattckchan paidzi minun ansj,?
tani/ omast sul>,st armostans/ ja Isällisesi
hywydestans: joideneaifkein edeji minun
tulchandakcjtla/ylista ja
dacuullajapalwella: Seon totinen tosi.

Toinen Kappale/
tunastlyesi.

Ia JEsu/cnShrisillxen hänen
ainoan Poicans paalle meidän
HERran/ett.

Minavscon/ että lesus Chrisius on,
totinen Jumala / Isasta enncn i\ama\<£U
sutta spndpnpt/jampös totinen Ihminen/Ncid«i



Neidzesta Mariasta syndpttyt/ on minuft
HERran/joca minun cadoletun jaduomi-,
ftm ihmisen lunasti/ caickista synneistä/
cuolemasta ia perkclcn wallan alda/wapah-
ti iapäästi/ ei cullalla eikä hopialla/ waan
hänen pyhällä jarallilla werellans/ja wiat*
lomalla pijnqllans ia cuolemällans: Etla
minä hänen omans olisin/ jahänen walda-
cunnasans hänen allans elaistn/ ja handa
Hanealckiseswanhurscqudes/wiattomudes
ja autuudes palwelisin/nhncuin han cuol-,
iuist ylösnosnut on/ elä ja hallidze ljancaic^
kisest. Se on totinen lost.

Lolmas Kappale/
Pphillamisest.

Mina vscon Pyhän Hengen
päälle/ yhden pyhän Lhrlstllllsen
Seuracunnan/eec.

jmtt fe ett i KVastaus.
Minä vscon/ eilenminä omast pmtoät*

taida 3®(wm CHri-
minun HErrani paatlevscoa/ enga

hänen tpgens tulla/ waan pyhä Hengi on
minun Ewangeliumin caulla cMunm/



hänen lahjoillans walaisnul/ okias vsws
pitänyt ja pyhittänyt/ ntjncuin hän «oco
Christicunnan mailmas cudzu/ cosoo/wa<
laise/ pyhittä/ ia Msuxen Clßisiuxw

wcla / ja otkias vscos plösplta l
josa Seuracunnas hän minun ia caickein
muiden vscowaisien synnit jocapaiwä ar«
molliststandexi anda/ jaDee wtjmaisna
paiwänä«munia caicki ihmiset cuollcisia
plösherattä/ jantjn minulle ia räikille Chris
siin vscowaifille/anda tjancaickisen elämän.
Se on totinentosi.

jfi meidän Rucous'/

Ia cumga nuoren £<rnp
fan pitä tämän oppematl

pxikerlaisest.

IsSä meidän joca olet
olcon sinun NimeS.

kcheMn fitm wgldafundas.
Ol-



Olcon sittun mhtos ni/n maafä
cltln taiwals>Ana meille tänapan/
meidän jocapckMmen leipam.
ja anna meille meidän welcam
auderi/ nqncuin me jmyös annam
meidän welgollistcm. ja alä
johdatomeitck fmfaupcm+ Muut-
tapäästä meitä pahasta. Sll-
!ä sinun on waldacunda/ woima
ja cmnlia/ qancalckistst nl/n han-
Mlckisecn/Amen.

Isämeidän /oca olet taiwals.
Talli tahto jumala meitä

man / elta hn» on"lneidan oikia Isa«u/
jame fnmcn rackat lapsens/ että me rohkiast
wahwas turwas hända rucoilsim/ ntjncuin
hywat lapset wanhcmbitan» rucoilewal.
°fa tasa on seidzcUen cappaletta tiimtou*
zta.

I. Rueous.
Pyhltetchplfpn siWnNimes»Mi-



tNlkä se oi, ? «?<»ftou».
Jumalan Nimi on kyllä ldzcstans pyhä/

tjiuttamcrufollemmatäsanlcöu/cs/ ctlaft
Meildakin pyhänä pideläisiu.,

Citingafetäpofytttl 'vastaus.
Cosca Jumalan sana selkiäsi japuht<,fi

sen jalken/nljncuin )u,
malan lasien tule/jumalisesi elämme: Sn>
hen meitä auta wcas taiwalincn Ifö
Mutta jocatoisin oppeltaia ela/cuinlu-
malan sananeuwo/han hawaisc Jumalan'Nimen meidän watjek »net,
t«/Otaiwallinenlsa.

11. Rucous.
Lähestykönfinun waldacundas.

Xttitafeoni Wastaun.
Jumalan waldacmida lähesty kyllä

siäns/ ilman meidän rucousiam/mutta me
rUcöilemma tasaw«ouxcs/elta se meidays
gin tygöm tulis.

Eulnga Vasiaun.
Costa meidän taiwalliNen Isam anda

Meille pyhän Hengeno/elta me hänen ar-
mons cautta vscom me hänen sanans/ ja
nljntasa mailmas jumalisesi/ ja sijlte <M

'''lestelam. «l.Rui>



111. Rucous.
Dlcon sinun tahtosnizn maasa

tuin taiwais.
Mika \'f on i Lvaftaua.

Jumalan hyw» ia armollinen tahto/
l<ipaht<i kyllä ilman meidän
mutta me rllwilcm tasa rucouxes/ elta se
Mpös mcidan scasam tapahduis.

<suinga se Mpahtu 1 N?«st«l,s.
. Costa Jumala estä meidän lihalisem

tahtonl/ja caieli pahat neuwot/ ja perkelen
aiwoicuret tyhjäni lcke/ jotca ei meidän
salli Jumalan Nime pyhittä/ jaellei ha*
«en "waldacundans mechan tygöm tulis.
Jaettä hän meitähänen jänasans/iaoikias
vstos loppunasii wahwana pitä. Näin
lapahtu hänen hpwä jaarmollinen tahlens.

IV. Rucous.
Anna meille tanapan meidän

jocapaiwalnenleipckm.
Mikä st on i Vastan».

'iofinatitiä caickille ihmisillejo-
lciwan/ ilman meidän

fr»; Mkka ro? anomme0xvmw



M han atinais meidän ftn pmmärta/ ja
meidän jocapaiwäiscn lcipam

nautita.
Mikä locapnlwalncn leipä on i Wastaus.
Caicki mitä ruumin tammiopi ja tar-

pe/i tule/ min on/Ruoca/luoma/Waat-
tel/ Colo jaCartano/Peldo/ Carja/Rccha
jaTawara/hywa Puolisa/cuuliaisetiapsett
vscolinen Perhe/hurscas ja hywa Eftwal-
da/hywa Hallitus/3arpcilneli ilma/Rau-
ha/ tcrweys/ Hpwal tawat/ Cunnialiset
menot/ VscomstlJlsiazVät/Hpwät Kpla-
lisee/ja muita sencaltaisita.

V. Ruceus.
Iaanna meille meidänwelmm

andexi Nlsncliin me myös annam
meidän welgollistem.

Me rucoilcm tåfa ellei me>>
kan taiwalinen cadzois meidän
syndejam/ janhden tähden meidän vucoty

siam hylzais. Silla en me ole mchdolli-
lcl ntjla saaman cuinme mmUtff/ enöaole

B fsN.f



(ma&uilflå atifaihMti Mliila että M
anbais caicli armosi / silla me teemme
syndia jocapaiwa/ ja en «msalbze muuta
«uin rangaisiojia. ?itjn tahdomwa me
mpös tinoari anda slia w.isiancaifest
mesi/ jatehdä nMc hprca/jotca meitä wa«
sian rickowat«

VI. Rucous.
Jaala johdatameitäkiusatt^eett.
Ei tosin Jumala telan kiusa/ mutta me

anomme tasa että humala war.,
fclis meitä/ ettei perkele/mailma ja ineidan
«Ma liham/wieltclis ja saattais meitä epau-
scon/ epaillyfeen jamuiHin suurin syndei-
hin; ja jos me nljlda kiusalan/ ma me
wtjmwalnwoittaisim.

Vii. Rucous.
Multa päckstä meitä pahasia.

Mikä se on? XCaftma.
Me tucoilcm tasa rucouM/ Nffmuin

yhmscst/eltamcidän faMincn Isam/



Meitä «tififfc pahoista wapahdaw/ rrn?.*
Min/ jlclun/ tawawn \a cunnian puolesta.
Jawtjmmam/ cojca l)etki lahcfip/.indais
mcillc hywan lopun/ ia öttais meidän att

molistst/ lasia mnrhen la/ost/ tpgöns tal-
wajen.

Amen.

Että minä lolistst vscon/ lauicaltaisel
ftliieuw/ meidän lalwalijcUe IsaUcm oto*

ia hanclda (tiiä han oh
ldze kastenyt nleidan ttatn xucoiUa/ ia (&

wanutmeila euulla. Amcn/ Amen se on/
iotiscst/tolisest/ namatpita Hftri
Man.

Lasten Sattamentlst/
Iacumga nuorenSattsi
ftn pita tämän oppemali/ia si/t-



caicken mailman/ ia)
saarnatcat Ewangelium cai-

kille lliodmlle. jota dsco ia ca-
sietan/se tlile autuaat: mlltla joca
ei vsco/ se cadotetan. Mmlllle on
anneltu caickl woima taiwasa ia
maasa. M ja opetta-
catt caickia Lanfsoja/ ia casmcat
heitä/Nimen Isän/ ia Pojan/ ia
Pyhän Hengen. Ia opettacat
heitä pitämän caickia cuin minä o-
len teillekästcnyt. Ia cadzo/mi-
nä olen teidän (ansan ia tykönän
jöcapäiwä/ nmilman loppunasti.

jocutule syndyny-i Vedestä
ia Hengestä/ ei hän taida Taiwan
Waldacundan tulla. Secuin on
syndynyt lihasta/se on liha/ ja se
cuin on svndpnpt Hengestä/ ston
HcnA

i. m\



I.

Caste ei ole ainoafians paljas Wcsi/
Maan on Weft suljettu Jumalankastppm
• jahancn Sananscansa phdisicllp.

Culcasia ne Jumalan Sanat o>

Meidän HERra jc{usssxU
ftm sanop. Matlheuxen tykönä
wljmälses lllglls: Mengat caic-
tm mailman / opettacae caidia
£<mf]oja/ ia castacat heitäNimen
jfdivjapojan/ja pyhän Hengen.

11.
Mitä hyövytystä Casiesia on? >

Caste saatta syndein saamisen/
wapahta cuolcmast ia perkelcst,/ ia anda
hancaickiscn elämän räikille jolca
lan sanat ialupall/el vscowat.

Culea ne JumalanSanat ia lupau--

Weidan OErra &Mp\s fano



P.MatMM tpkollä/ wqmmät-
fes lugus z Jocavsco ia castetan/se tule aulua/i: mutta joca ei vsco/
secadotctan.

111.
Cuingawefi taita nijn ttttica asiat

n>at<z<»n saatca -i XC*ftam.
Ei tosin wesisita idzcsiaiis tce/ mv.tL\

Jumalan sana/ jocaweden «ansa ia tykönä
on/ ia vsio/ joca sencaltaijla jjumalan sa-»
noja wedesa vsco: sika ilman )lnnq!anf&
nata/ ätvtfi ole muu min wcji/ ia ei (Ea*
ste. Mutta Sana wcden cansaphdijtcl-
<y/ on (ftifie/ se on/ armon ia klaman wcfi/
ia vven syndymisen peso/ pyhasa Hengcsa.
NijncuinP. lpgö kirjoita
tacolmanneslugus:

Hänen lqupludeys mutta/hän,
meidän autoa;»' teki/ vden syndy-
mlsen peson/ ia pyhän Hengen d-
disiuxen cautta. longa hän mcu
dgnpäälle m/ jtfupcnKhristl^enmu



nleidan Wapahtajam cmuta/tim*
sast wuodattanut on/ että mehck-
nen armons cautta wanhurscarl
tulisim/ ia qancalcklsen elämänpe-
lllllsexl/ totwsn iilUn* on
wtmentofi.

. lv.
217itä<E«fk n,crkld,e i XOaftaw,

(£ttå wanhaAdam/joca mäsä wlelä on/
jocapaiwaisen ia paranneen
(autta/ syndein ia caicfein pahain himoin
cansa/ puä upomtaman ia cuoletetlaman/
ja jallcns io<apäiwa nouseman pila vfiify'
niinen / joca pphpdes / wanhurscaudcs ia
puhtaudes/ ljancaicliscst Jumalan edes
elais.

Cwfrt st on kirjoitettu ■! N?ast«Us.

P.PawaliRommein tygs cuu-
dennes iugus sano: me olemma
Lhristuxen cansa haudatut Ka-
sten mutta clwlemaan/ ettänijm

B an mm



cum Fhrisius on molleista Isan
cunniall cautta ylösheraletty:
NG pitä myös meidän vdess elä-
mäswaeldaman>

Taiwan Awaimist/ja oi-

IacumZa nuoren£<rn£san pitasen oppiman oikeln
pmmärla. ,

tfcynä anan teille TaiwanWal-
"- dacunnall Awaimet/ mitä i-
kanans te maan piialla sidotta/ sen
pitck oleman sidot un taiwais. ja
mitä ikänäns te päästätte maan
päällä/ senpitä olemal, päästetyn
taiwatä* Ottacat pyhä Hengi/
joille te synnit annalle/ntfl-
k ne omat wbyi annetut/ ja joil-

le te



ile te ne ptdätte/ ntzlle ne owat pl-

M ikä Rippi on ■! 'cvasians.
Ripisä on (ajti eappaletta:

Ensimainen/ että mc tunnusiam mei-
dan spndim. Toinen / etla me
Rtppiisalda synnin paastoa rnjmurn »dzc
lumalalda/ ia ett mitan sijta<päile/ muttet
wqhwaji vseom/ että jhnnit owat sen caui<-
ta Jumalan edes taiwahis meille andezi

.annetun
Cutca synnitmeidän pita gsf gpiijHtti

ede» tnnmt|tam<m i Wastauu.
Jumalan edes pita madan

man idzcm caickijn syndeihin
waicka en lsic lnjta ticda/ pmmarra m mut*
sta/Ntjncuin mc tecm Isa meidän rucomcs.
Mllltaßippiisamedespitämctdannimit-
lainan ainoasians ne synnit/ tuin me txo
damme ia tunnemme meidän sydamesam.

Catcaiia nepxvat i XCaftfiua.
Cadzo sinun Saalyas/ Jumalan tm>

.tyene»kästynjclken/jossli a elct Isä/Alli/



palwclja/ccc. losflna olet ollut
waincn/vfcomatoin/ laista/ wihainen/ rie*

ia puhes/clc: Jos sinä olet muv
t>enmielen rickonut puhella dityoM/ wa-
tasiamlt/ walhecellut/ tehnpt jotakin ttyp
hinzota ia toisen oma turlncllul.

Pane M minun lyhykal-
nen Ripii' tapa l

Nainpikci sinltNRIPPIIM edes
(anoman ia tunnustatnan:

2söcfls-s<Tt«/ minä rucoilen tcitå crntk*
tiirttt minun eippi&niy i« päästämän minua lu-
'ti«!(tn pnolc|l minun synneistäni.

Sano:
if^S^M waiwalnen syndinen/tunnusian

«dze. MJumalan epes wicapaHsi cmcm
«MsMeihlN/ erinoniaisejt (unrniffan mi-
ta teidän edesgn minuni paMifyi/ ele.
Mlltta (sila pahembi) en mlna ole palweU
lul Isanvani uscolliscsi/ Ma en minä ole
Monesa asiasa tehnyt nstncuin Perhenhal-
dsoilba minun käsketty on. Minä ol,cn
wihoitlanut heidän/ ia Kattanut toruman
\akiroileman/minä olen ollut laista ia leh-



«pt mondl, wahingstt. Minä olen ollut
rietas puheisa ia toifi/ riidellyt ia tormwt
wertaisteni eansa/elc. Naita caiclia minä
cadun/ ia rueoilen Annoo/ minä tahdon
mielellä» minuni parata.

Perhenwanhm sanocan namt
Erinomaifcsi tllNlNlsian mina lcidan e*

defan/ettenmsna ole vfeollisest minun lap-
sia» ia pcrhctlan caswalfanllt/ enga ole ta
tnttannt lumalata eunnioittaman. Mi-
na olenkiroillut/ olll<t inyös pahan csi>ncr«
klxi seka puheilla että töillä/ minä olen mi*
mmlasna asuwillen paljo wahingota teh-
nyt/ caliijf la petolliseji myynyt. lamilä
han ma loyta humalan jlaityja ia@<ja%
lpanswastan tchnens.

Ic>u ei jocii taas !6yd« id)iän« taaiticaltcifin
tfiida liiutcmbiw hmdcj<l ttbtieyi / »ijn
nijstä enälobi luciist pitäkö/ tcftdixenn pldc»,bä-
tä syndcin mnnustolta/ waan sanotß» /hdcn cli
c«jri cuin r>«n ticrä/nä»!:

Erinoniattain tunnustan minä teidän e-
desan/että »ninä Herran kiroilin/ iteift-»i
Herran puhuin netaita puheita/ Herran
f,ta ¥t. di sitä % lein. ja andaean sil<-
lans pl!a>



ei HZN taas yhtZn nimitti tiedä/ cuiN!
olla eaiea/nchn älkän myös erinomat»

«ain iotamta sanoco/ waan ottaca» syndein am
hcKi jäämisen/si>nä Ripin lawaa/cum
hän Juinalalleteke hänenRippiisäns ede».

Eli näin:
ffj\3 tt ® waiwainen syndinen ihminen/

spllllis seka sijnnyt että syndynpt
olen/ia wiela sijttckin/eaickna minun elin-
akanani syndista elamata pitänyt olen/
tunnustan caikesia sydämestäni sinun cde-
sas/ O Caicliwaldias ijancaickinen lu*
wala/ minunraeas taiwaiinen Isan/ etten
minä ole sinua racastanut yhtyen caiekia
cappalita/ enga minun lahimaistan nljw
cuin Minä olen/sen pahembi/mo--
nellamustorlckonul sinua ia sinun pyhiä
kafkysanojas wasta/sekä ajatuxitla iatöillä.
Ia tiedän idzeni ftntähden ansainnen
tvelin ia tjancaickisen cadoWen/ jossinun
pidäis minua nijn duomidzcman/ cuin si-
nun cowa oikeudes waali iaminun syndini
ansainnet owat. Mutta sinä racas tai-
walinen Ijä olet luwannut/ ettäs tahdot
mmm ialaupiuden tehdä caickein waiwai--
sielisnndlsten cansa/jotea heidäns parane



bawat/ ia wahwas vscos sinun kasitta
maltöman laupiudes lygo pakcnelrat/ntjl-
le tahdot sinä amwlinen olla/ ehkä cuinga
he sinuawasianrickonet owal/la et ikanans
ena heidän syndians soima. Stjhcnmi-
na waiwainen syndinen idzeni luotan/ ia
nuorten turwalisest/ ctta sing sen sinun luu
paupcd jålfav olisit minulle arwölincn m
laupias/ iacaickiminun syndini andexl w?
daisit/sinunpphan Nimcs ia cun-
myi

Caickiwaldias tjancaickincn Jumala/hänen suuren ia käsittämättömän laupinF
dcns lahden/andacon meille eaicki meidau
syndim ia suocon meille armojans
paratameidän claMätam/ wahwil
siacon meidän vscom/ m saattaeon hanw
eanftns hancaickiscn elalnan/Amcn.

CahänRippiisä fanocm:
Jumala olcon sinulle atmoiimm/ m

wahwisiaconsinun vscos.
Vscocos elta lama minun

Misen on Jumalan andexi a«dammen?
XOaftAus.

hpwa Herra.



Rlppllsa sanoca» wielg:

Nllnclllnsina dscot/ nlzn sinun
kapahtli: jannnameldätl HHr-
ran HEsiyen Fhristuxen kastyn
Mkell/ annan flrnrn syndis anden/
Nlmalljan/laPojan/ ia pyhän
Hengen/ Amem

Marin Sacramcntist/
Ia atmga nuoren^atlsi

san scn plta oppeman/ ia Wc
pxikcrlaiscsi ymmärtämän.

lesusShr-
lsius/sitlä yönä jonahckn ptteu

tin/ otti lelwäti/kl/tti/mursi ia an-
doi Opetllslastens/ia sanoi: Ot-
tacal ia zyökat/ tämä 01l minun
muniin/ joca teidän edestän anne-
m/fc tchkäk minunvmifitytiiu



Nljn myös Ehtoltsttt jalken/
ottihan Mkm/kqttl/andol hellle/
ia sanoi: Ottacat ia juocat tdftd
caicki/ tämä on Vden 3eftarn'rt>
din Lalcki minun weresäni/ joca
teidän ia monen lahden wuodatc-
tan/ syndein andanuy-i/se
tehkclt/ nizn usein cnin le juotta/
mimmmuiftcjcdiii

Mikä Altarin <&<xtmmion l
U?astaus.

Se on meidän HErran Chrio
stuxcn totinen ruutnis ia wcri/ leiwän ja

alla/ meille Chrisiitpille spöda ia
juopa/ ia astttm:.

iCufafe on Fir/otf&fU/
pyhät Ewangelisietit

Mattheus/ Marcus/iucas ia P.Pawali
Meidän

Fhristus sinä pöna jona han pe
ketlm/ets.



%ftita lama syöminen ia juominen'
hyödyttä j Lvastaun.

Senandawatnamat sanat tietä^
heidän tdesianantletan ia wuo-

daletan/ fpndetn and<ri andamit-
xi. Tlilliitlain/ että,meille tasa fpäiw
menlis syndein anden andamus/clama/
wanhurstaus ia ljancaickinen autuus an-
netan: silta eusa syndein anderi andamuo
011/ sijna mpöson elama iaauluus.
Cmngatatta nlumillmen spöminrniajuo>

iiiincn »tjn «rkiac «siatnmtcan faatta?XVttftaus,
Syöminen ja jnomincnei sila Ui/tnwu

ia ne sanat: seidan edestan anlie-
ckllta wllodatekan/ si)ttdemande-
M andanuilt. lotca sanat owat ta-
n>an Sacramelitin Paacappalct/ ja joca
tie vfeo/ hansaa mitä ne lupawat/ nimil-
tfun/ spndein andamu^nn.

Cuca lanan Sacramcntinkelwollisest
( Paastota ia lumnilnsch walmista on'

. j ulconainen tapa. Mllla seon mah-



dolinen jakelwollln,'»/ joca ttSmSt famivsco: heidän cdestall amlttan ja
wuodalclan/sytldetn anda-
tWlfii ffiatta jocaei nljta sanoja vfto/
waan epaile/seonmahdowin sakeiivytoin:
silla se sana: Heidän cdesiaa/ xtaAti vseol,
lista spdanda.

Suomen ja Ehto l^ucu.
Nain Nuorell £<mf[an pitä op-

peman hcitans Huomcncldain ja
Ehtona fiunaman.
Huomeneldam.

Cof«s nouset/ lnj» siuna (i. ". n«!,t,

*stimm Pojan/ japphan syn*
gen/Amcn.

pane polwilles/ taicka lue fcifbtflfo/
Isa »ncidan/IVscon £flpp«let/ctc, llijn
myöfl tan'ä lyhy Rnc?us:

kqtan sinua minun mi-
""walmenlsan/lesu/enFhri-

K
%

stu/en



cii chmNFackan Poicas Mu
A/ettäs lninun tänä yönä cmTcfLa
waarasia jawahmgofta warjdlm
&Ut/ fa vucoiim fiim/ ettde mijös
tanäpatl war/elisit lnmllaftlnzcist
ja caikest pahrfoeft/ cttå m/liim e •
maneja caickl minun
daissinulle telwata: Silla mma
allnal: / nrnitn ja siellm/ja
laickttyylllcuin minulla en/firntn

Z/hiwlnas ja sinu py-
ha d£ttflei!# olconMlluttrcanjanl/
cttei se paha wlholmen minusta
mitan iwittafå/ 2imen.

sijttc P. 3"o!lNl!,atsudcn?li-
,>öl>/jn wrift Amu

almt / rli ymdcm käffp sanat / taicka
tl mu!» Hciigclmcn Wirsi/jpsias ftatllöisen »tfden/fa tulee silMaturi.

«Mona.
Nljil wyfe tc«r«»« N'tn»csas silmä slttual!näin.-



viinen M;/j.iPdj^/ja PD.
gm/Amcn.
'

Syttc lue3f' ma&Sii/Vfeou <C«pp<rte.t/fVI kä-
sty ©tntflt/ injn iftyoa tnim I>'h/ Xu-
cous.

ffc\jna fqfiiri sinua minun Ml-
wallnen Isiln/lesilten

stllxen sinunrackanPolms camm/
kttäs minun talläpan armolisesi
warjellut olet/ ja nicoifcft sinua
ettäs minulleandexi atldaislt/caic-
kl nunlUl syndinl/ joiilaMlna tällä-
pckl sinun mieles xidonm vkn/ia
lnyös tänä yönä mmm armollsest
warjella ja suojella lahdoifit: @ii
läminä alman idzeni/ nuumin ja
sielllN/jacalckl tyyln ciirn minlllia
on/sinlill haldus/ hlwmab' ja ka-
sijs/sinun pyhä Hngelis ölwn mi-
nun eansani ettei se paha ivchplk-
nen minllsta mitan WpittcS/ %

metf.
& z Rllv-



Vnoca luam.
NamNuoren iTaupi pila oppe-

mau lukenian rualle muU
ba paasip>

Ruallemetlnes.
CAickcm silmalwartioidzcwat sinunpa--

allesHERra/ ja sinä annat heille ruan
oikialla ajalla/ sinaawat sinun katcs/ jara-
widzct jocaidM hengen / siunauxellas. -
(lunnia olcon Isan /ja Poian /ja pphan
Hengen/ nijneumalgusta on ollut/ janpt ja
aina/ijaneaick iscjihaneaick'isec«l/Amcn.
€si)Ucluc Jsä incidrn/ia nyiltälnä seuralpni-

MH Rueo«6.

6ERm Jumala tairvalinen Isa/ siuna
. meitä ja naita sinun lahjojäs / jolcas

tmitte ruutlnn armollisesi suo-
nut 6Uu Ia anna sinunpphaarmos/ et->
ta mccohlukstsi/ jasinun mieles nclemata
lchta namidzisim/Sinun racfan Poicas

, meidän HErranlesufM
ta/ Awen.



Kqwsrualda ptfcfjfy
föyttåttm HERra/silla han on andias/

hanel, laupiudenspysy yancaicklsest/
foea ruan anda jocaidzelle Hengelle/ja
pin pojille fotea handa rucoilewal. Clm-»
nia olcon Isan/jaPojan/ja pyhän Hen-
gen/ ntjncuin algusia on ollut / janyt jam*
na/ tjancailFisesi tjancaicfisecn / Amen.

Gxjtte lue/Js« meidZn/fa niin t.'n,ä seura-
nnainen -HllCOttß.

itzfö ftjdimme sinua racas taiwallinen
"-"Fä,/ Ichlrm Christurm meidän
HERran cauya/caicfein sinun hywain to
coisedestä/ja ltjailcngin naiden sinun lah-
jais edestä/cuin me nyt sinun laupiudesiat»
nautinctolemma. jarucoilemma sinun pp-
ha armos/etla ntjncuinruumis on rawin-
nons saanut/ sielumyös sinun pphalla Sa«

nallas aina wirwoteturi tulisi/sinun
Poicas lesu/en Chri-

siu/en meidän HER-
mncaulla/A-

-men.



Anonen taulu
Opetaille.

/<VTtacat wzestanne waari/ ja.caifl'sta
johonpyhä Hcngl on teidän

Pispaxi pannut/e<ndze!?«lN humalan Sco-
tacunda / jonga hän' von\Uåfts on
nuu Avt.'.o:2B.

Plspan pita oleinan nuhlcttoman /

phdcn emännän miehen/walpan/ raitin/ (it>
man/wiewjien holhoj.<n/ opettawaisi-n:
«Mnarin/el lappcljan/ ei ilkign wolton
pyptaja!'/ waananncljnn/ei rljtaisen/ eikä
ahncn/joca huonens hpwin haliidze/ jolla
<nuliasellapset owat/eaikella siweydcssa/ ei
asten Chnsillpn. u%mi* Hänen pita
ktjnnipttanian puhtasia ja opeltawaijesta
Sanasta. Tit.l.

Sanammllloille.
tciran Opctlailan / jotca

opettanet owat/
j<x fcuwfertt heidän Vswans/Heb. 4.

Nijn on /)Erra saannpl/etla ne
la 3nang?l»u-ftttailmoitlawal/pllaEu<'n«'



gelil!Nn'sta clatuxcns statnatt. ~ Cor.y.
locstSanalla se jacacau

caickc l>nwa(tfic/jc-a? händä ncuwo.Gal.6.
Wandi!mmt/jatcqhpwin hallidjc-

lvat/picä carikcrtaifcs föitöfaj» pidellanlän/
crinomittam ne/ jotca Sanas jaOpis,
tyoti tckcwat. Silla 9Ciitnfiff» s.ino:
rffrnun pidä rihla tappawan harjan snftka
hfini sllomm». Ia Työmies on palckans
ansiinut.l.Tim.s.

Olcat tcida«, OpcttaiNel, cuuliaiscl
ja siuratcat hcita: filla he walwowat lcb
dansiclnj.nVlnjtnlnnne jotca lugun nljsia
fii'cn\ånpitå/(ttå he scl, ilolla tckisil/jacl
DocaMlla. Heb.lz.

Mallmallsell
(f&y ole Esiwal?« muutoin cuin ItIMH»
nesäatvt owat. Smtahdcn
idzcnsEftwalda wajian astlta/st onluma-
lan jaatpawastan. Mutl.i nejotca wasian
owat/saawat duomiotl paällrns.- Sillä'
nc jotca wallan psatla owat/ci ole hpwiw

tahdo



iahdoEstwalda peljata/nijn teehpwa/
siiat silla han on lu*

malan palwclja sinun Maan
jossinä paha lcct / nijn pelka: silla ei han

canna, mutta on Jumalan
p^livslja^acostaja/sille rangaistuni jo«!
paha tcke. Romu. \

Alamaisill.
Esiwallalle alamainen!

osilla ei ole muutoin Esiwalda cuin Jim
Mlilalda.Rom.l^

Oleatalammaiset caikille ihmisille ja
säädyille/HERran lahden/olisco ft
Ningalle/nljncuinplimmalsclle/taickaPaa-
miehille/ntjncuin nljllejotca hanelda lahe-
telyt owat/pahointcktjllerangäistM/i/ ja,
hurstaillekljtoxexi. i.Pet.2.

AndaeatKelsarille/ euin Keisinin o-
wae/ja Jumalalle cuin Jumalan owat.
Malt. 22* Mna neuwon/ että ennen caic-
kia pidelaifin rucouret/ anomlscl/ toitvo»
«irrt ja ftfttjef / caickein ihmisien edestä/
Cuninga<tenja caikenEsiwallan edestä/ (f*

ta me jalewoseläisimme /caikes p*
malisudes jaeunnialisudw. l.Tim.2.

NeM



Neuwoheitaelta hePaamichillens
ja Efiwallallens alammaisel ja wuliaifff
owat/Til^.

Awlomiehlll.
teidän Waimojan/

myös Chrisius Seoracunda
racasii/ jaannoi idzens ulos tahtcn»/
että hän stn pyhitäis. Miesten pila myös
waimojansracastaman/nijneuinomja xuus
lnitans. loca hänenWaimoansracasia
hanraeasia ldzians: slllg ei prikan ole oma
lihanscoscan wihannul/ waan elatta jaras
widzc silä/nljliclnn mpös HERra Eco-
facunda. Eph.s.

Temiehelafuealwaimoin cansa tai-
dolla/ jaandacat sil/e waimolliscNe nf\nvum
heikommalle asti illc hänen cunnians/- ni\m
luin myös elämin Armon cansapenllljelle.
1.Pe1.5.

Miehet racastacat teidän Waimo-
jan/jaalfat olco tuimat heitä wasian.Col.z»

Awtowalmolll.

Sara oli Abrahamille/ j*



■■mh hänen fympctw joliga fpltartri
' tMlolctta/jostehpwlNteetta jajiek

kamat aletta/l.Pcl^.
Waimotolcan michislens alammai-

set/ ntzncmn HCRralle: Eilla mies on
pää/ nljnenin Cbrisiuv on Oeu-

linnan Paä/ja ha» 011 hancn ylunnny
holhoja. Mutia nihncuin on
<.fhl'i<inxc!le alainmaincn/lnjn mpe& N?l>
mot pila Mtehillcnswän/Eoh./.

Sinuntahtos plta tyiehes ala annet-
M oleman/ )a han waMzc sinug/ Gcli<).

Wanhemmlll.
SAwihcm/waqn caswatlacat hcita rangat*
jiu/cs «a HERran luchi<ja/Eph,6.

Mlllta joca p»,hcnda phden naista
p/cnimmist/ jotc« vscvwal tmnirn paallc-
m/pammbl hancn olis/ että «nyllpnkiwin-
pusieltaistn hancn iaulaans/ ja vpoteltai-
fin lsteren Matth.is.

Jumala siasi
andoi iain)sraelis/j«pgahankasti mcidan

Isäm



3f«m opctta fyftan laMcys. Että»
wastatulewaifet oppisit/ jalapset jotcame>
la jpndpwat. Cuinhceaswawat/etta hc •
klNllmoilaisttlapfc!!wo/Psal.7

Läpstllen.
fApstt elcatcullliaiset lcidan

millm HERraja: Silla se en oi!
Cun,nipi(a Isas ja,Äiti<is/joca on ensin
nen kafä)/ jolla lupaus on / ettäs li
sit ia cauwain eläisit maan

iapfet olcatamiwfVf
aikifa.' Stlla st on HERnillc otolhf

tie\V&v
W"Nhoillc akmt

maistt/ okat calckl toinen ipiseNenalaMi»
maiset/ia

fn eoreita ylutw
npprille cmda han arnwn.
|1 j.i? cvif Jn Imnaiem wakcwan käden ala/
ktla hän teilä aiiittam eorgotais/l. Pet.s.

Ijannillja
cuin>vikcus ja«chluuo on/

tlcten että
teu äklnonfMm Talwas/Col.^.

«•rl..



Isannat/tehkat myös scfaf(pifc
Vtljoita) M,jkan/ja pangat pois uhcauxet/
fieeen/ elta teidän HErran on lnpös
»pais/ fonga edes ei ole ihmisen muodon
cadzolMl^/Eph.6.

Ei sinun pidä tekemän lahimmaisel-
rvöwaman handu. @i*

mmpaiwämiches palcan ei pidä oleman {?*
nun lpköttashuomenistnasti/iev.ic),

H<l pidata palcfa fildckköyhalda tH
ciswidzewalda/etc. Waan mara
lrhauen palckans stna paiwana/cnnm Au-,
nngonlastelwla/Dcut. 24.

Palcolwlllm.
cuulj, ifH Kidan tmy

siufella/ refcta sydammen pjtitcrtaifatos/
Ei ainoastans fiU

main edes palwellen / ntjncuin ihmisien
mielen noutoi/waan ntjncuin
palwtlpv tehden sydammest hywällamieo
Uäå m«ä Jumalatahto. Ia tietkat/elta

te



\ i oalwcletta HERm/ja ei ihniista.
cat myös/ mitä hywä enkin teke/ ftn hä»
on \åUem HErmlda saapa/olcon oyaeli
wapaEph.6.

Te paltvchae/olcat «lamwalscl iti*
dan )sa«milien
si.ms/hpwillejasiwellle/ waanim;ås tm

Lesteille.
on/han on pMa«s/fH

toiwons Jumalan paalia py,,
spin ainarucow ispölä ia pälwa. Mut,
la jocahccumas cla/ se on elawalda xucllttt/
l.^im.s.

Minä sanon naimallomille ia icDlle:
Sc o» heille hywa jos he owal nljmuin
minäkin. Waall ettei he woi heitans yit
datta/ naican: Gllla Mtmbi vl,

naida/cuinpala/l. Cor.7,
Vanhain Vaimoin pieä idzen»

kapltaluan/nljnl uin pphain sopi/ ia ci ole,
man pankllcliat/clkainommit/ mwafm

nm



win opptttäwaiset. loilda nuoret Ni>
hianlN-acastaPt/lapstlls rackana pilaisit/
oiisilsilHiät^puhtat/Tit.^

ZhttiselleLanssaill^
rf>%idi n\M ii tahdotta että ih-

meet pita teille tekemän/lllzn te
myös hcille'tehk.it: Silla nämät
ewat Lakl ja Matt^.

Macasta lahln?mäPäs' nl/n-
--cumtdzmsv silla nhhm fanem.eo*
co^akiftl/eeall.Rom^?'.

53ilna ncllwon temi/etta en-
NenmtM plvetäisin vuanitrf/ a-
Gmistc/ tommyet k
iiikfem chmistetl edestä/ iSsimx+

Olm Rackalls wllpltöin/

alcat sa§a ia tijimiviip\wat
tyivoi Mcl/clttlcn rqckans ol-

cm



ton sydamelinen teidän teftendtU
j&mäftåtdn toinen toisetis cun-
Utta tckemas/Rom^

AERm sttlnatcon meitä jaWat-
meitä/ HERm wali-

stacon caswons mäbän paallem/
jaolcon meillearmolllnen/HER-ra kandaköl? caswons meidän pilo-
lem/ ja cmdacon meille tfamaickl-

ftn rauhan. Nimen jfdn/
jaPojan/ japyhän Hen-

gen/ AMEN.

£, m





, vAS S I O CHRi S T : £

Meidän \
Hd£iK N A N f

Jesuxen ll3hnMen!MrfiMlsenMolewm^alli
Rämisen /Msnoustmisen ja (!&.■)

wasenastumtssls/Hifiom/nel- j
iast Evangelisiiift |

iooltft, 7

i.Pet.z.
Fhristus kärstlmeidisli ede- f

ftörn/ ja jåtttmälkau\
wan/ että teidät! pttck l
ha'nen "afftktfrnitf nou- j
dattaman. j

Präntätty Turlch/
petar Anno ,647.



ChristuxcN Rarfin,^».
I.

Itditå Cfwftus C hänen
perän fafciitais ) uh

j, tirii Opeluolapsildans )miftlmiiiv ja
tieila Krydima.ch.in mmncsans/ennen

hänen ftxrrt'tfTa euolen^ns
Kilwoitusia.

"JurtK»! am uima tmltet(tri /poI, l>4.

COfra Makianleiwan inhlapanva la<«

no? )cius hänen DpetuolasMsNsi
lclicd^te/ettawhdenpälwan persia tui<
spSåfuxmtn l j<i Polla plönanlie-
««n ri|fintwiili(tt.

Killoin coroonnuil Pappein Paa*
lWtfrVf/>a K'.rj>.n oppmet/ ja Ca»:ss<»H
Joea clldzuttin Tai,'h.is / ja n, ulvo yitit/
cuinga hc carnilujWto tifnmotunfit
h tapatit: mutta he pelkaisit Canjs'.
Nijn he s«noit: ci juhlapaiwanä/cttci
«apinanousi» 6'anjsasa.

Cosca )esus oli Blthani Spita-
Uffe»



lifvn Simonm huonco/ja atrioivzi/ tul* p) i
waimo hänen lp.göns/ jollaoli ilasi tn s»i'<>
lemaloindaja mllisiaNardnrcn woidrtta/
jahan särki öaaslseft paa» s
paalle. NhnmuutalNcK
läns/ja sanm: (4M*i n oi--
tm h>'<asaius: jlfiä lan»a olw falbö inoyta
enambancuin colmecn pfmi}f»#(ti/jtoi
Myclla wain'aistc», / ja l)c n«sW f.wnlv-:
??ljn lesus sanoi: fißtcat hän molla
has/ f Han fefi fj#*
»van tp&i minuncohtani■: fifU lllllaölval

cojca ifcrnanfric
Nljn tl' ftttc heille hywa «i >:u-
llä «na teillä ole; Taniä tekl Mta f)<in woi/
jaennätti nnnun nnimisinn<
fyautamifai Totisesi sano»! rnifla* ffitte
Otsa tämä EvänKclium sacirnatan cajkeS
mailmas / ntjn möns tän« ruin h«n leki/pft
ta saarnattaman hänen muljio^elis.

stljn Sathan olityitoätififtfliwmt
yyt/jeng<?ltjca nilnioli Iftharioch/joea oli

Mn ««>

3lvpctliölapsilda.



n» pois/ ja puhlltlch ylimmäisiä Pappea
jaP.iatt ichiä/cuinga han oli hänen heille
fl< -, fcwa/) a simoi heille: mitä le tahdotte
min-tik atwa / jaminä teille hänen saatan 3
Costa he sen cuulil/ ihafime he/ja maasaisit
HZneNe cobnckymmenda hopia penningita.
Ia han lupais sen heille/ ja sijta ajasta edzei
han tila sattaxes handa ilmaeapinala.

Iaensilnaisna makian lciwan
lia/eofta Paasia» lammas teurastcltin/luo
lil Opetuslapset en tygö/sanoden ha<
ne lie: Cusas tahdot ctta, matan pita sinul,
le walmistaman Pääsiäis lamban spöta?
Ia han lähetti capi hänen
sians/Pelarin ia lohanne/cn/ sanoden:
mengät Caupungin / cadzo /costa te sijhcn
tuletta/eohtaa teidän ihminen candain
wesiasiiaia/noudattacat handasijhen
nesen johonga han mene. Ia sano-
cat pcrhcn »sannalle: Mestari kasti p
«ulle sanoo: Mmunaicanon juurilasna/eusa on wierasten huone/josalninaOpetus<
lasteni eansa söisin Paasiais lamban' Ia

han

4 itbriflwrn Aärsimys



hän osotla teille suuren Salin/ rakelun ja

»almistetun/ walmisiacat siellä »ncille. Ia
hänenOpetuslapsens menit/ ia tulit Cau-
punglzn/ jalöysit nijncuin hanheille oli ft>-
nonut > ja walnustit PaMia lamban.

Multa ennen Paafiais juhla/elta
lesus tiesi hänen ateans
tajiämailmasta piti Ifä«,s tyzp menemän

ok raeasianut omians/
jotca»nailmas cliv m\n han myös heitä ai-
na loppunasti raaasti. Cofta chts tuli/
istui hsn pöydän'lygo/' jacaxlioisiakym-
mendaApoj?oM hanm cansims. Ia sa<
«oi heille: minä okn halullahalaintt' lsyö>
dä tala lainmasia teidän eanfan/
ennen cuin minä Urfm: silla minä janott
eeille/en minä sillen häncst enälnbi syo/sijhe,
nasticuin se täpcetän lunialan wall»a»,un-
nas. lahanom Calkin/ktjtti ja sanoi:
ollacat ja jacacackejkenan: Sillä minä
sanon teille: mmiua juositä cuin wijna-
puuston lullu/ennen cuin minä sila olen juo-
pa teidänxMfaMMUitmun Isäni Wal-
dacunnas. V i(j Ia

5<Ppew«l«»psllda.;



MA heidän lsrnlsanL/sinä yöncb
HERm pettu

iin/ otti han leiwän/kljtti/mursi/
jaandoi Öpetlislastens / jasanoi:
Ottacat/ syötät/ Tcknul on mirnm
Ruumin/joca tcMn edestallanne.
tan/ se lehkät minun muippcnu.
Vttsn myös otti han Laltin ehtolli-sen jälkien/kqtti/ andoi heiile/ja sv-
noi: juocae täsiacaickl/tämä Lalc-
ki on se Vsi
wercsckni/joca teidän ja Nlonen tåfy
den wuodatetan/ sondein audexi
andamiseri/ Se tehkckt ntjn usein
cuiltte j::ctm/ minun mmppmu
lahejoitstttäcaickl.

Costa Ehlollmen pidetty oli/jaPer-
tde oli jo)u?anSim«nnn sy-
dämm« hcn lykannpl/ että hänen viti hänen
hcillc (mmm A sileswF<in«aicft

6 Gtyriftwcnlkcitftmys



fä c kasi,ns andanen/ja että Ijän oli )«NU<
l >if lähtenyt/ jaoli )nmal m tr«,6 «rct-«TY*»

clitolistlda/njsul tttuatttns f.vof*
ti Wcin-n/ ja'm&tä Paiisijtte
wrtta W'ff:mc»ljH!i/j>, rupeis pesemän i"t
pctmUfcno jakoja / M euiwais ne sillä esi-
|'jnali«> idllilhfiN wyötetty oli.

Ttijn hän tuli SimonPetann tygö/
jaPet m sanoihäille: HErw/ sinäkö tm
niini« Kant peset ? 'iesus wajiais/ jn smo»
|aiwOr's mitannmi teen et sinä nyt tiedä/
mutt.z tä<jcdessinä saatsen tietä. P tavi
junoihänelle: et ikänän» sinä pese minun
lalcoj mi?
sinua pese/ nrjn el osa tr inuncans,,
ni, Petari sanoi hänelle: HErra/eiainoas
ft«nsminun iallojani/mutta mpös tätcnj
japääni. hänelle: loea-pc»
fip on/eisclarwldze tifcmijU/ivaan eiu»
jal'ttse<iän/sa>ujn on eoconans puh,
d». )atcolrttapl>htat/ ette cuitengn»
caicft: silla hän U(\i petläjäns; sl.ltähde»»
fytn sanot/tltc caicli ole pii h;at,

7<l>pelu«l<»psild<».



Sljttecmn hän oli pcsnytheidätt jaU
mns/olli §ånvcactum li\M/ jasanoi -taas
hrille: tiedättekö/ mitä niinä ttille tchnye
olen i Tc cudzutta minun ia
Herrani/ ia » fantttt oikein/M min»
mpös olen. Jos. wina jota leidalK

. .mm ia Mestarin/ oken täHn j<ftt<mc
pefnpt/ ntjn pita teidanginkestenan toinen
toisenne jalatpesemän: Silla minä annoin
teille qitu®<m/(iu\H ntjn tekisittt v cmn
minäkin tåUe fehntw olen. Totisesi / toti-
sesi sanon minä teille: ei ole palwelja (mu
tembi hänen Herralw / eikä sanansaattaja
suurcmbi/enin se ftca h<incn lähetti. Jos,
te namat tiedätte te oletta autuat )os te nrj«,
1 1 leettä. En mittll caikisia teisiäpuhn:
multa että RawÄtlu täptctäisin.- loca
syölelpamintmcans.nn/han tallais minun
jalallans. Npt w»na sanon
enin selapahlu/että sytlc cuin se tapchtll-
nulon/te maun jixi uscoisille. Totisisi
totisesi faucn ttirnä teille: joca sen corjacuin
mlnalähelänhan «o» jaminm,; tmtifyn

mu
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wmuncorja/hancorja fen jeeaminun
helli.■ CostaIrsusnamae faew.di htm
tctyi hän (anoi: totisesi/
totisesi sanon minä täue: on teista mu
nunp.ttawä; cadzo/ m'mm stttajattikafi
onminun <ansani p>

Mnsm Opetrslapstt luliemurhcA-
loistne päHe/ tovpat?

litkmesta &&i kysele-
testcnans / cura s? olis joenftn tckls l Ia
rupeisit jocainc<t (anema»'?
nengö mmast/ Ia toinen:
set Muttahan»astais/j<l.<änol: p,rl(lch,<?
dtstloijiakyMnenest/jöca minun canftnt.

tosin tyrni*
ftn poicamenenijncuin klrMetlnon hano
siä/ mutta woi sila ihmisia/ jonga muta
ihmisen Poiea pesetan/ft olis hänelle pa>
rambi/ettlHän c!is syndpnz<t. Ntjn m*
siais ludas joca hänen, pctti/ja sanoi.-
Mestari/ olengo miua ftz" hansanoiha-'nclle: sen sanoin Ia

A v Op/-

9Opetunlapsilda.



Oprtuslapstsi istui hänen rinnallans/ fi?f«
S non Petän wM

in» ' kysymän kenestä han pnhui. Coica
han rinnalla mamis> (anoi han hä-
nelle: Jefna rnifratsj
(V on sc/ »olie minä wstctnn p.?lan cotvtam
%i enin svmollleiwancaftaum / .mlvihan
stn Mudalle Sl>!'c>n )schario«Ä«. I.'scn
palan jdlfrnmenehanchcn perrYfo *Hi\n
s mol jc|«* hänelle/ mllas t.chdot/
tjjjtttee pifc nmin: mlttta ei alrioidznvift
yrlkan ymmärtänyt mmgatahocn han jirn
h.mcllesanoi. Sillä»nulamatlVulu et*
ta lulXilla oli cticfaro / Icsurcn kckskenen
handä ostaman mitä wamri
piti lanwitlaman; eli joshänen plti \mhtv
waiwaiDcandan?an. Coftahansen ra,
lan ottanut oli/meni t>ln cohta ulos/ja yö
v!i. Cofc,' ):«das 01l ulofmennye/simoi
lefus: «pl on Ihmisen Poica tinaftmuf
jahumala on kln asteltu hänen aumana/
nljnon myös IlMi.ll.ifari.i|t\w hänen id>
zczcns/ja kircajia hänenpian/ k.

Kosia

10 sshrlsturen kärsin,)'»



lefns oli kqtos wirren
weisanut/menihän Opetusta-

stens canja Kedron Ojan ylidze/
öljymäelle, jahaoin wälillens
tulirijta/ctlca heistä sillirin piti ole-
man. Vcizn lM sanoi heill?: maiU
malliset gmrinsatwallidzewak/ja
waldanlichet cudzlltail armollM
Herroyi Mutta el te nlsn/waan
jocateisia futmn m / fc olcon Nl/n-.
cuill nuorin/ja joca plimmämen
on,/ st olcon lnzltlllM palwcha:
Gllliicumbl silllrembl on i se joca
atrtoldze taicka se joca palwele3
eikösejoca atnoidzei mutta minck
olen tcMu keskellä» nqncuin pal-
welja. Mutta te oletta ne/ }kut
minunkiusauxisani minun cmMu
pysytte. Ia minä saadan UiM

11Vpetugwpsilda.



VMacunnan/nOcWMnuilD
fani/ (Mfi minulle/ atå tcMn pi-
la fyönian ja juoman tnmun pöy-
dällan: mmim Valdacunnajani/
jatftumahtflucmcHa/;a duomidze-
mm ca/itoistakymmendä Israelln
siuucunda. Silloin sanoi Hän Hcil-
le: tänä yönä le crncft pahenetta
milttlsa/ sillä klyolttttu on: Ml-
nä lyön paimcnda/ ja lambat lall-
masia ha/owal. fßntta sijtte
cuin mma yloslwusen/ käyn minä
leidnn edellän Ga!liean. IaHer-
ra {anoi t Sn.non/SMlon/cadzo/
Sachan on teitä pyytänyt seolo-
xenZ / Kiinm n tylifim* Vaan
mmä rnco.iu: sinun chestäs/ettei
sinllNlljwo ■puuttuman pidä. Ja
mim biim palajat uqn waywi-

12 <Ci>n'#n,tcitK^rslii»)'»



sta wcheM Sftjjn fami Ritari U>
mlle: fostrteläcaicfl muut pahenisit/ c<t
mma «aitengän, Mtnfrs pahene, jt11 szj

sanoi hänelle: tolista siu:on rnrna
jmlllle: fåndpäu/emun
korlähdststtiMa/sitiä rvlmaisi mft
mmkiellät. hän wiela fa i i
joo minlln pidäts ftttlln callsss cuelcttM/
tn nuna fiffufan kiilläie Ma ; «G fc>
noit myös caicki nuutt OpttUölapf.-t.
Ia han sanoi hetlle: costa minä f&
fefm teidän ihmm Wta/ja cuckä<-
rota jakcngtta/ pliutinico fcilfrf
mitali iHesanoit: ci mitan. Ni/n
hcill sanoe heille:waa nyt/jolta fäcki
on/ ottacal: fm/ tuin rn#£ Fucka-
ron/ja jollaei ole/ ft nHykckn l)a*
mens /ja ostacan miecal?: g0
minä sanmz teille: wiela fttintim
kirioileltu on pitämmus utytmU

månt

13<?)petu«l<?psi!da.



mckn: hanon pahamtektäm secan
luettu: sillä mitä minusta kirjoi-
tettu on/ ne pila loppliman. m%n
he sanoit: HERra / cadzo / tasa on cafi
n»iecka. Hän fonci hellle: fylfcf sij-
Na on.

töitå £()tiftm ttfc ja
Kärsi hänen MnS

edw/Krydimaas/ennen aiin han
ktjnniolelan.

«uol<n«tnt>wu3 sanoi/pag. 52»

jocacudzutan Gelhjanalie/
j?j<ioliKrydimaa/johon han meni/

ja hänen Opelnslapsens. Mutta / In*
das jocahänenpelti/ tiesi myös stn pa ican:
silla lesue meni jlnneusein Opetuelastcns
canft. Ia lesus sanoiOpctuslarsillens:
isiucat llisa/Nljn vanwan euin minä menen
tuonne/ jarueoilen. Iahan ottiPelarin

im
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r.'ns<ms/ Johannein/ne ea^ri
gftVranrn peuw ia mpei murehtiman/
wapiseman »a snrewan. % Opi: minun
(Mun on euoleman cfti/dcat
fcifaiawalttvcal nurnrn cansani/ ia xumU
em ettet te jonmis kiusaufen. han er,
(oni heistaV laV*klwella heittä'/1 |Ti pelwil,
km ia hwgei?cafivoillene maahan / ia ra*
eoili/fogmchdoKwer olis/elta han scn.'fan
N'altais ia sanoi: Abl'.i mmun %h/ cicfi
vwat sinulle mahdollset/toi»wohMinr»

poie nunulda ta a CaK,
kl / ei euiteng<in nljnruin nuna iit«
tanijnninsinä. > han tuli OpctUkla-
si«w tngö/ la löysi heidän n «cawast (o fa#
no,P. laeille: Elmon/ macalcos Etkös
w«! utphta hnke rvaltvt mun cansani?
lralwoe >t iaruwllcat / ettet tc iouttus k.u,
sin^cen/ heng, tosin on aldtö mutta liha on
heleko.saas mmi hän toisen fYrra» / iara*
(oiW siwoden; Mirv" Isan / ellei t.w a
Culck mene j>ou> uunulda muuteil, etten

15



Minä Näjuo/nijn tapahtucon sinun tahto»*
Ia hantuli/ ia löysi taas hadan macamast/
silla heidän Mnans olit rastat/ei»a fiennejj
mitä heidän piti handa OWman. lahan
jättiheidän/mmi taas /rucoili wlmannen
tetran/ janoden: Isa/ jos sinä tahdot
n,ln ota pois minulda tama Calcki /cuitew
gin ei minun tahton/ mutta sinun olcon.
ZKtjn Engcli taiwasi ilmesipi hänelle/ ja
Vi 'rdfti handä. Ia ftjoului/etta han
cnoleman eansa sodei/ ja mcoili hartam-
ttw« Ut tyfacn hitem oli ntjttcmn wercn
pisi 'osit. Ia cuin
han icollem. Opceusla-
stcnslygö jöyjidänntmuchentHdenmas
ca,last, "<llle: mmmtiqlmdtt
fa<? km li) aK/je hetkisn tullut/ cadi,

:\m Po,>H plöl»anncti»n spndijkeitz
no/cat ia mea^am, cadzo /fe lähe-

mminun peltä. Mutta xmoim /

tetuliskiusau^rml.

16 Cf;t ifbtjrctt sWt(intt>*



Mitä SjmsiltZ ttk ja
karsi Hengelisien jfåinAnnaM

ja(laifåym itt» HengcUlsr?

hänen puhnfam/ Cadze//Ijl \ sudas cahdejwoistakylNmej
lllli ia lvaki hänen caln

sans/ia yliinmaisien Papprin/ Ph.sten/Walchinden jaKikzan oppennitten
palwcljat/kawl han h>idun rttfh» ja tuli
sinne lpbtyllla ia (omiHa/ttiiamUa v/eipä,
illli. Mutl.>jo»a H.Denpet<i/ eli afiMniif
heille tntxfitVim, ilta
annan / (V o, <jnjk
pölvwiekat. Costa ila
ha„en tapahtuman |
tyitkt fetåk -W,
lesustaNazarenujla. Sanoi lej»
Mnäolen.

Mu nuhpmi/^y
söl

17HenZelisildä.



soi myös heidän cansans. Costa lesussano, heille t Mma olen: assuit he taca-
perin/ jalangei»?t maahan. Nijnhan taa»
kyspiheille: Utö te ttyttål fyfynoitt

Naarmusta. %fu* wastait».-
Minä sattolNtellleMinä olen: jos
ttsijsmuma edzistti/ min sallicatnäiden metlnä. Että se puhe täyte-
ttllsin/mm hän oli sanollllt: en mi-
nä niistä yhtän cadvttanut cultls
milNllle annoit.

fflutta I»da« afiui ättst >ft!/entygö/ <a sanoihantlle: lerweRabbi. Iasuuta andoihänen. Ntjn sanoi lesus hä-nelle: Zstäwän/mltawartensina
ttllit l luda/ suunandamlftllaco
sinä ihmisen Pojay petät t Silloin
ne astuit edes/ja lastit katens IssnssN päal,
le/ jakHnniotlt hänen. Cosca jottaha<
neni?mb<lrlllans olit/ n<lit mitä tulewa oli/
sanoit he hänelle: HErra/emmeta me lps
miecalia 3 "?tzn SimonPttarjlls Bmiec-

to/
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ka / jongahän weli ulos / ia fåi pl-mmäisrn
Papin fXllwcljata/ ia hackais pois hänen
oikian corwans: iongapalweljan o,
liMalchw. Nljn Icstw sanoi: fallmt
tahan asti tulla. lasanoiPttm!lc.'
PW mieckaS mppen: sillämicki
jottamieckan vitweat / ne miecal-
la hmamn. luuletcos/
ttun minä tailaist wielä mcoiila
mimm Isinl/llihcttäman minulle
enclmtin euin laxltolsiakMmend f
legwtEugeleik i Eikö lnmunpidck
juomanfitäKalckia/ cllln Isii mi-
nulleandoii FuingaM Rama-
tut täyktttln/etta nPIp»tä oleman f
Ia cuin h<in mpcio HHncn cor»ans/Ma«ist
hänftn.

Öillähetkellä sanoi 3?ft»« ylimmät
Me Papeille/ ja Templin haldioille/ ia
Vanhimmille / m joneslle/ euin hänen tp<
BsnewlletMt ntlncuin rpöwtlrin

3$ ti » i
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tpgö te ityitte/ mlccoilla /a seipäil-
lä mnma KsnntottMan. 55??trtf
isilnntndcln wkönänjocapPwcl o-
pettam tzemplMa tt ke ojendanek
kciktii mmunpäälleni/ mutta tämä
on tt:dän hetken pimevden va\U
da/ että Prophetall: firjoifti;**
täntetäkftn. Silloin wiifi Opctus,
lapset/ylön.mnoithanl-njsspate"it.

Mutta joucko ia ylimmäinen Paa-
fwhrrffaf/ ftfnrierte

Jessen/ia sidon hänen / ia taivuttama/
poiswieeen msin fyamoftti tye.ö/joe.i eli
Caipharen Appi/,a oli sinawuotenaplnn,
mainen pappi. Ia Caiphas oli se joea
ludal-nsllleol- neuwo että vhtå
tymifta o'is ta. pcllinen euol.tta Canssan t*
desta. layfi nuorueaincnseurais Hand3/
j">la 01l ltjnainen wa 'lepalaan chon pas!>a.
Ianuoret miehet tchnniotit hänen/multa
han jatlisen lynaiscn waatttne/ ia pakeni a-
laljilhellda.
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Ntjn F»f Weil %:smn ylimmäisen
P.,pin Caipharentngö/ johoncaicki Kl>,
jinoppenet olit heldauS
< oonnct. )» Pctari seuralS
(uiU/ ia toinen Opctusl.n)si/joca 01l yli-

»apin tututta i ia iin meni lesn-
a cansa/ ylim naisen Parin Ec'ltjn.

MuttaPctari ja,pios owen taka. %li\nsc loinen Opetuslapft/jotl« ylunaisenPa«
pintuttawaoli/m ijapuhui ojimn war<«
lialle/ ia toi Pctar. I sisälle Mutta pai*
weiiat/jdtl a heistä olit w> lkiankcffelle car<
tanola mrittånct/ siliä kyilnä oli/ seisoit td

, lämmittelil. }aPetari seisoi myösh«d«lt>
jalammltl<:li/ ma b<w ol>> nahnyl

lop»n. Cofta $i nakl hänen wal-
kian tykönä h«n hänen pul#
ttm/ia : jmamyös oltt Jcfurniw
saG.'ileasta/ia olet WiikwnfymifcnJD*
pctuolapsista? Waan hankuisi caickelne-
des> iasanol: V»iimo/cno,'e/ct!mtna tut}t
Ne hgnda enga tlcda nulas sanot.

pllMUläinnen P.lpsi,kpsy y*
B 4 sl»sell,
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surellc hänen Opelwlapsisians ia fånctt
Oveturcstan,. wastais hända:
Mimlolen julklfest m«ilman edes
puhunut/mlNii olen Gynagogas
i* opettanut/johon caic-
ki ludalalfetcoconduwat/ja en ole
mttänftla puhunut. MltaS mi-
«ullekysyt i kysi) riulte jorra cuulit
tnltli mtll<l heille puhunut olen.

mit<l minä sa-
ttoNllt olen. Ia cuin han ftaj»4< p„-
hu>/ andeiyxi nstsil? tubi*ffriffa cui*f läsnä
seisoit ftsnxelle mmptmfim / sanedm:
nijngö sinunpttä dlimmaistä Pappia wa-
siamank Icsns wastal» ; jyS'MlNii pa-
hastl plchuin / Nl/N tunusta se paha-
fi: mutta josminä olkcl.l puhuin/
MIM Minua lyöti)a Hannas lähetti
hänen sidottuna ylimmäisen $ M &4i*
phaMtpgs.

Ntmta Simon Pctattseljbl jalä w
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Mitteli. Ia cohta cnsimalsen tieldamism
jalken/costa haxmcni ulosporstuaan ti<m
loi Cuckoi/ ia hänen Nl!ki taas toinen ptjca/
jocafsnoinijlle joten stella olit: fa
kin oti)esuren7tazarenu/en cansa. Nijn
he sanoit hänelle: etkös ole myös hänenO<>

S %aatkielsi han/ jawan-
noi: En minä ole. Ia wahan hetken fo
rasi / tuli wiela loinen fa todisti / sanoden t
tolisestolelstnäp/i heistä sillä sinun puhe»
ilmoitta f mun. Eanoi mpss hänelle yxi
pllmmaisen Papin pa?wel)eist/ sen lango
jongaPclsri corwan poishickais, Engö
minä slnua n«fnyt fsydimaas hancn can-
sins? ?ttjn han rupeis idzens sadattele-
Man /ja wannoman: En tunne minä silH
ihmistä/ jostate puhutte. Ia»icla hänen
puhuisans/lauloi taas Cucfoi. Ia HEr,
rakaanfiidzens/ jacädzoi Pelann paalle.
Ia petari muistiHErran puhm/ jecah«%
nelleo<i sanonut: ennen cuin Cuckoi cafy*
deistilaula/fina eolwaisti minunkiell<it.l»
Petarl mmulo, jailki calkcrast.
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Multa ylimmäiset Papit/Van-
himmat ia caickiRaavi/ edzcit waara todi-
sil.sla lesusta wasian/ hgndacuofMajene/
ja ei he lepnnet; Waicfa monda waara
todistaja tuii/ nijn ei sitt<-kan heidän todisto-

Wljmttwintulitcaxi
N>aara todistaja /p todistit waarin handa
wastan/sanoden: mc slilllimma hänen
norran: milia tahdon maah.m ricfo lu-
malan Templin/jocatastlla ratettu on/ ja
colmena påhpSna loisen jallens rakcnnan/
jocaeikasilla tchly ole. Ia ei ntjdenKan
todistusollut son clla».

Ia oymmct\Pappi nousi'jaf>
syi : e»lös mitoin äföifci?
mila namat sinua wusian w<s<wc,t ?

Mutta hän oli åtmi/ ecka mitan wajianut.
Taas ylimmäinen Pappi/ kysyi/la (ariui
hancllc:Oletcov sen MnaumPol-
Kai Millawalinotan sinua elawan I«nM-
Un Kaima/ cttas sanot muUi/ jossinä tkt
Chnstus Jumalan \ Sanoi Icsu^
hauelle: Dwipa(m imit/ Mnck

olen.
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olen. Fmtengln sanon mindteiU
la tästedes plta teldckn na"emck,
ihmlstn Pojan istuwan woimaä
otflallapuolel.a/ jatulcwan Zti*
Wallpl'lwlp> Ntjn plimaincn P.ip,
pi waatlcns/j.i janoi: Han on pik
cannut '}wmmt ,1/ mitä »efTirntotilUifa
larwldzcm? nyt te alitta hänen
ytUfam;miuue tuultua? fjtffjö, hc caickj
dupwidzit
jot a lesusia tljnnipldlt / pilc?aisil halwa/
ru!lcoillans/muulaniatf>s,ljt hänen silmi>>
ane/ ja löit ha«wa postclle/iakyspithänelle/
sanoden; Arwa meille Chrlsie/ lueasinua
löl i Ia muuta/ cuin he pilctaisil
handä.

Mutta paiwan eoit,
tm cocoonnuilcaicki ylimaisetpapit/gm
janoppenel/Wanhiln.nat Canjsan seas
ja caickiRaadi/ lesusta wastan/ cuoletta,
fmhsnda. Ia he weil hancn Raadins
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etcm/smoden: Oletcos khrijills? ftne
meille. Hän wastais ja sanoi heille:
105" wtna teille sanon / nl/n et te mi-
Nuausco,- M mlnck taas kysnn/
nqnettewasta/eckämyös päästä
mmua. tästedes pitä chmistn
Pojan istuman Jumalanwoimatt
cifulta puolella. Tty» pe «rirf, sa-
lieit: ntzn slna olet >malanP»ic« ? Hä»
»«N*: janoltaettä minä olen.
He sanoit: m.ta me Den lodistulkatarwidß
fe n? «neollMuasmc»Mlhänenomast»
suustans.

IV.
tiditå £l)tiftw ecke fa
Mrsi mailmallsten duomareln/

Pilaturen la ftv
soßaatiuanoikendes.

<l> Jcsu culnnolee pi/nattt/pitg. 21».

igj» Vioin caich jiifltfo pläfnoufiV ich
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««n/iaylsi annoit hänen Maanherrallp
PontiusPllswMe.

Costa )uda«/jocah<lnen petti/näki <(tå
hän duomilluoli/catni h<ln/ jatoi jällens ne
colmefymmenda hopia pennmgila Pap,
pein Päämiehille fa Manhimmille/jasi»,
noi: minä pahajii tein että mi«ä pelitt
wiallomanwcrm. Ntjnhe sanon: mt>
ta meidän jijhe'» tule? catyo idzes. Jahän heitti lafia penningit Templljn/
fWfcä/ meni pois/ /a hirei idzens.

M utta Pappem Päämiehet olitlo-
pia penningit/ iaft»noil: ei näitä sowi pan,
na vh, tarcl'un: Mse on weren hinda.
Nljn hepidit neywo/jaestit ntjllä Sa»en,
»valajan pellon wierasten hanlamise/i.
Scntahoense peldo cndzulan wielälahän
p<»..oanasti/weripclloxi. Silloin läptee-
<in se cuin sanottu Prophe-
lalda/ jocasanoi: Ia he otit colmekp»,
lncndä hopiapmning«lä/jolla semyyty ma-

he ostitlsraelin lapfilda/ja an-
noit Sawen»valajan
taonWnynWenpe.

e*
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Cosea he olit )csur>n cansa Stoa*
si'l'i eteen tullet/ jmne
fffallf he olis ldzrens saasi<,t,

söisit Päastäis lamban. Nljn
rwi >»l 6 heidän tygöns/ jasayoi:

nvtacanncll i cetllotte totaaleista rotstan?
S}?K?.\lai}ti} ia smoit hänelle' (slki hän
schanlcklä clw en me cm handa sinun
lm anvanetj, %jn Pilatus sanoi bälk t
» i\i otl«at le hä'ida jaduomittat
l»f in ial.kcn. Juvalaiset (amtfyXrtäk;
ei meidän tllle ketan t.ippa: että HesuM
puhe taytejaisin/ enin han sanoi /
d"iMillaeuoleinallahauen pltl cuolcman.
I, herutisit candaman hänen paällens/

löysimme Canssawictte-
le,näsi/jatledamast Kcljarille iftftft antoi
rnan /ja sanomast hanens olewan Cunin-
-s>,n £hri|hnm. itzn Pilatus menitai»
R i 'stupan/cu?zuilcsuxen/jasanoi hänelle:

ct<os )udalal<icn Cunmgas? lesusivMO:' ftlwtcos stnldzeM/ell
owatco mmt scn lnmusta sinulle

janos
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fanctKt l Pllatlls tro(?oi«: fNHNlftaele

ffWokf? ei minun
Waldaamdan ole fäsia tMtrfå*
f <i; josmWVälYiiciilidan of(£
fäfta mailmafta/ nyn losin minun
palweijam sen edcst soezsil/ etten
ml'nä)udalalsillenlöckmnttuxi fir*
lls mutta eiminmlWaldacundan
ole täiilda. p!<Mm ftnoi haneb
le: ntjnsolet Cuningas? %{ww«o4st
sinä sen sanot eltämma olell Lu-
Nlngas. Sila' warten
na syndnnytia mailman tullut /rt-
tämiNti wluuden tulMllstan / jo-
lainen sijs joca totudeft on/ se am,
le minun aneni.Pilatus sanoi hänelle;
mtionmuwl

Ia <uin hän ftn ftnonnt oli/ meni
hän
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yån taas Juvalaisten tygö/ jasanoi hcille:
«rj min* lönda yhtan syytä hänen canftns.
Ia cafea Kanenpaallensplimmaisilda pa,

ia Wa'che«mlldacanKettln/si han
witan wastanuut. Nijn sanoi Pilatus
hänelle': etkös cunle/ cuinga cowasti he (fr
nun paalles candawat 'i jaci han wafian»
nulhanea yblakan sana/ nhn lla Maan,
herralin suuresi ihmetteli. Mutta he wie-
lä j>nsit: han tehoilla Canffan,' «peltain
coco Indeaeia onruwennul Galileasi ha,
Mantahan asti.

Cosca pilal«««uuli Galileat.» wai,
nittawan/komihan/ jo»han Galileasi oli.
Ia »ninhan ymmarst/elta han Herovexen
laanisiaoli/ lahcllt han hanm Hewderen
tygö: silla han oli myä» silloin Irrusale-
mi». Cosca Herodes näki lesuren/ iha,
siuihan sangen suuresi: Mahan oli jocau,
wan aica haNdahalainnul nähdärens / että
hän oli paljon hänestä cuullul/ia touvoi ha,
«elda jongunihmennatewäns. Ia han
kpspihänelle DonmaWa/mutta eihanmi,

lan
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WmltiiftHfatteM. jl

tänhandawastannul. Alimmaiset pap e
ja Kirjanoppsne» nnmfctfait iacartfim

tovein ha<n'npaäNi>t's. Mutta f}cYtt-(9
huswmens ylancadzoi håujupilcfaifi
tapuettihaneli waallcll., k lahet,

Sinä
tlll» Pilatus j« yfiäwarl &{??<
näns joidenwalillä e«men elirtjca oliue.

Nljn M.,t',le cudzui eocoon yljM,
maiset papit ia Waldamiehcl la Canssan/ia
sanoidciUc: te oletts
le monet/ ncjncliin Canssan hairidzim/ »a
cadzo/ minä olenhanda tutkinet teidän ede<>
sän/ iaenlöyda phtan ttnta oli pahanlceo
hancsa/ josta te cannatle hänen paällcne/
elkäHet.'dejcan: Mamina lähetin uitan
hänen tpgöns/ ia cadzo/ ei hänestä phlan
Hengen rlcosia löptty, sentchdcn tahdon
minä hänenrangaistuna paasia.

VTiMM pääsiäis!Ul)!an« ok N?«M!her-
ra tottunut päästämän CmtfÄiti jor.gun fangil,
irralle/jongq hswddolt Jo silloin oli fr&iet*läyri cuulnia ssng' ( nimittäin -y&yJxvau/ioea
<»»d'»t»!N26<tn«bmi/tämäo!»cap!««m nciiait*
Un (fl»|>f tjniiiwu»/ |*ftngiHtt» »><<K«>V)or4



tapitta» oh' fttutbcit tehnytpä canfa meni »a ru*
Bfis d;»»d.: mcoilcmm/ tttembii heille noncuinb4» aina tomutut oli. Wastai»
nodm: teillä on tapa/rtta minlln pila teille
päästämän yhden pääsiclisna irralle/cum-
MaNtetahdottä/eltamina paafian teille/
B.irraban ftrfgfci (Tu*
N!Ngan/ioeam>;ulan Chnfius? Silla
han tiefi/ että ylimmäiset papit olit hänen
raleudestplönandanel. M«»tta papprin
paamichct ia Vanhimmat yllytit Canssa
anomanBarrabast/ mullalesusta hucka-
man, Nijn Maanherra sanoi heille!
cumman naisia cahoesta le tahdotte/että
mmapäästän teille? Ia he huufil caicki/

: ei lata/mutta Barrabas. tfituu
ta Pilatus yutyri taa» heille/ jatahdoi le*suren paasta/sanoden t mitasta stjs minun
pila tekemän lesuxelle jocatudzntan Chri-
fiwi Ntjnhccaicki huustl: Ristinnaus
lid;e/Ristinnaulidze handa. Mutta han
sanoi colmanncn terran heille: mitasta
han paha teki Un minä löydä uhlan hengen
ricosta hanes/ senlahden tahdon minä ha-

nen
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nmrangaisiuw paasia. yc hvgtt
suurclla änellä / pyytain listinnaustl"
ta; jaheidän japllMwälsicn P<?pp<m mi
saiwallan.Nijn Pilatus ctti jcfcrm? janm
stidzi hänen, jaWaanherran huowj e»
til Raasiupan/ MOjtjuit täifra
jouconeol oon hänen
ia puctitPurpur *■>. seen CaapMi/iÄ
sil oyanlappuroljiaCnumlin / \<\ panit sen
hänen päähälw/ia annoitMvgon [jäftfl- c:-
kiankateens/ iacamaW polwia»! e hä-Ki . e?
defatt6/pilckaistt hauda/ ia ruptifit ttt&tt*
taman/sanoden: Terwe
ningas. Ia spljesselil hwlen paalienv/ ia
annoit hänelle corwapuujieja / olit ruogon
lalöit silla hänen paahäns.

SilloinPilatus meni ulos / jafmioi
sri(kj cadzocat/minä tuon hauen teille xu
los/ että te tledäisitte/ etten minä löydä ph,
län syylä hänesa. tftfju lesus ulosmeni/
candain Orjantappuralla Cwunua ia
Purpuraista Caapua. Ia hän sanoi hcil-

C ie:
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le: Cadz o ihmistä: Cosca ylimmäiset
pik M palweljal \)men nMt / huustt he jak*
m\tx handa:
Pilatussansi heilie: £>«,im« te handä ia
nstinnattlitcat: sisla en minä lövda nbtän
syytä hanesa: Juvalaiset»vastaisit handa:
meWsnlaki/ ia meidän lakiinf aikai pila
hancn cnKeman: etla han leke idzcns lu-
malan PojM.

Costa Pilatus tämän puhen cuuli/
pclkäishanwiela enammin/ i«mmi «aas
Zlaasiupaan/ jasanoi lesuMe: custa fa
na olet? Muttaei lesus wastanut handa.
Ntjn Pilatus sanot hänelle: etkös mitan
minulle wasta t tiedätkö" etla minulla on
waida sinua risiinn.n,lita/ ia minulla on
walda sinua paajka? lEsus wastaie-
El {unilla olis yhtan walda mimla
wastan/ josei se sinulle olls annet-
tu ylhälda: sentahden on hänellä
suurcmbl syndi /joca minun sinul-
len ylönandoi. Ia sijta ajasta pyysi
Pilatus handa paasta. Multa luda-
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laisethuusli/ iasanöie: jossinä hänen pää,
siät/nljnel sinä ole Keisarin fttäf
jocaidzens tekeCuningari hän on Kclsaeit.i
wastan.

Costa Pilatus tämän pusimttmli/
wei hä>» Icstyen ulos/jaistu» Duowwi,
siuimcllc / siihen paickan jochcudzUlan iu
thosirolos/nuttta Hel rean G«datha. ja
ft oli Pääfunfon walmifius pMii / lähes
cuudennella hctkclia. Mlllta min han
Vuomioisiuinltlls istui / lähetti hälvn &

Mandettshanm tygöns/iakästi hänelle sa-
nua: äl.' fina mitan tee <ålk
sealle miehelle sllla mina ollen paljo farftfgf
unesani/ hänen lähtcns. )aPilatus ssnoi
ludalaifille: eadzoeat teidanCuningajiat::

he huusin ota pois/rijiinnaulidze hän,
*L S)ån sanoi heille: pitäkö minun x\o
stinnaulidzeman teidän Cuningan? p$
lnnmaiset Papit wajiaisit: ei meillä ole
Cuningast/waanKeisari.

CoscaPilatus näki ettei mitän auu
tmti multa rna huhu tuli/ tahdoi hän

C lj Cans-
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Canssal, mielda n«rni / ia duomitz» hc»dän
anomisen» jalkcn. Ia hän otti wettä ia
pesi tcitw* Canjsanedes^la^ttoi: wiatoin
olen minä tämänVanhnrscan miehen wc,
„tetwcadzoeat teilan. Nijn caicki (Twffa
»astais/ ia sanoi: hänen werrns tnlean
Mc»l>an päallcm, ia meidän l>,jfem paalle.
Silloinpaastl han Barta'.-an/)oca eapin.in
ia murhan lahden fangiuteen hcltetty oli/
jotahe alionetkin olit: Mutta )> suren n-
lönandoi han/ heidän tahtons perän/Vi|?iiM
nauliltg.

V.

Mitä €t)tiftm teke ja
kärsi paacalloin paicas/ caikllda

phteist<i: jamiiahancncuolema-
hctkcllans lapahw.

■>fw«ristin palleripui/p«tf. 21?.
olit Icsuxcn/ jatij-

o|j,(1 <uit hanelda Caapun / ja puetit ha-
«mlll?innaulitta. > han <ando, nji«ans.

0«
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1., cnin he hänen ulos wiv Wlllhe yhyetl
fdCii ssjtä ohidzrkawi to pellolda ttt-

llni neisl SimonKyreneus/Alexandrm
ia Zluffin Isa/ stn he waadithanen rijlian»
ealwatnan. Hänen paallens panit heri,
stin/e«a hänen pm )csuM jalis caifta?
man.

M'»«a handä s-nwis fuutf joucks
€<inf]a la Waimoja/ jotcaitkieja parguit.
?tch, )esuskaani? idzens hcidan puolccns/
ia jmoi:Jenlft!eml'n
minua itketät idze tel-
tan/ ia teidän lapsi.m.Sll!a cadzo/
paiwat tulewat/joina he stnowat t
aumat owat ne hcdelmättömat/
jane cohdut jotaeiftnnyttänee/ta
ne lllstit jotcaci imettänet. Gil>
lomherupewat sanoman
le: langetcat meidän paällem?
ja cuckuloille: pcittalät meitck:
©ll4/<# mftrnfr tapahtumat tuo-

& iii xtfa
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resa pmlsa/mila jyttc culwettlfa
tapahtui

£?qn wietin my4s[yhnn <«l,sans«n INU!»»
pahantcfiätä ftti-iiirttta. Ia he fiit>ctt
fiaan jeert paäcallvin paicaxi cudzutan murto
.Hevrearl Golgach»». Iaannoit häncllc «tuta*
tn eh rnrnbfltiw wrjtia fttoda faprtlzfceoitztma/
|4«jir» h',n nm jli/ nrjn e: HZ» tahtonut juoda.

Ja he «flmnaiilitett HZncn G'olgalha?/
jane carlpah,»» tekiats häucn canftms./ yl>d<,«
oMalle sarslscn waseinallcpuo». «e/ unina le*surenWFclU:. Ia ni,nfrridtiM täycellin/soc» sa<
«»«« pahan ttiiain secaan on h«>< lu» «u.

Ja st «>li liki colMlMnellahclktÄa pai-
wasta/cum he !»»« liDmaiilidzlt. S«lloi»,
(mmyfim jfa*/amiaheille anderl:
sillä ci he tiedä unta he tekewak:
sltjn Pilatlls .kirjoitti päalje kirwiiunn/
«a pani ristin päälle. ja elf nain fitjVb
mm lesils Mazarenns Ilwa-lalstenHlMltlgaS. Tämän pääl<e-

lzzki mvnda )ndalaif<fta: Da
stpaickaoiilasna Caupungila/josaChli-,
fnts rifilnnaullttin. Ja oli kijciMMM
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noit ylimmäiset Papit Pila-
tuxcltc: ala firjoita/ludalaistcn (Junin*

s**. Pilalus wasiais: Mitä minäkirjoi-
tin/sen minäkirjoitin.

sotamiehet olit Ri,
fiinnaulmnct/olit he hänen waattrns/ia
teit l,elja osa / eullengin Solamlehelie osan/
sijhcnmyös Hmt-n/ joca oli untUminth/
calcfi cudotlu/ ylhälda han?an alas. Ia he
srnoitkeffcnans: alkam tätärickoeo/waatt
heitlakamarpa/ kcnenga se pltä oleman/et-
iå Raamattu taylctälsin/ joca sano: he o<>
wat minun waattem idzellens jaeanel/ jat>
wat arpa heittänet minun hamestani. )a
sotamiehet tosin nain teit/ «,-««<« seiso»'ycfa
fen ristin tykonä/häncn 2litin6/ia hänen
sisarMaria / Clcophan e,nänd»/,a MaZdalc-
"<*■ Costa l?js lesus Äitins näki/ ja Ope-
luslapsens/jota hänracajii/ sanoi hän Ällil-
lens: Vaimo cadzopoicas. ®stc
sanoi hän Opelusl«psclie: sittUU
fktifä* IHstjlähctkestä om &p<tw
lapsi hänen Wölw.

39caikildayhtcistst.



Muttacansa seisoi ia catzeli/jaohid-
ityUt

tm& /ja sanoit: Moi sinuas/ jalosi sinä
JumalanTemplin maahan jaatat/ «a coU
mtnapäiwana sen jällenswkennal/<mta tf>
zes: jossinä olttlumalanPoila nljn a\a&*
asturististä, Sttjnmpös Pappein Paä<
Miehet/ Kirjanoppetltt ja Walchunmal
pilckaistt handä/ja sanoittmuila on hän mu
tanut/ muttaci han woi idzen» au«a/)os
han on Israelin Cuningas /ntjn
can npt idzensjaastucanalasrististä' jame
uscomhancn. Han tunvals Jumalaan
paastakan nythanda/jss han hänestä huo!t
Ma hän on sanonuttlumaläPoim tmm a
lcn. Pllckaisti myös handa soeamlchct /

astuithänen lygöns/ jaco< otit I>ineiif elic-
kata/ janodcn: jos Jina olet Ittdalaisicn.
Cunillgasnchl, wapahda stnus.

Ntj!' pri pahanlektjst/jolea MYSS vy

pustetutolit/pllckaivhä da/jc, jano»: jos
sna olet Cbl'lsius nljn <wca ftnuas jamä*
(i Mutta lomen wastaw, januhteli han-

da/
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da/ sanoden: jaet tosin sinakan Jumalala
pcika ettäs tiet nhdes, Jatosin
meolcmmaolkn»! stjya: silla me ftamme
meidän föider.ie ansion jalkcn/ mutta ei
lama mitan paha tehnyt. Ia sanoi )esu<
prfk : HERra / muista minua coscas lu,
lttWaldacundas. Nljtl lesus sa-
Nol hänelle: wltsest sanon mindp
tmlia tdnåp&n pila stwin oleman
llunllll cansani ParadljslS.

Ia jcoli lähes cuubc:mella hetkellä/
japjweps mli witm mmi paalle/haman
phdrMnden helkm asti/ jaAnrilW pimeni.
japhdcxanncjlg ketleila huufile-
fu* ccrfrttfia ämiid/fmwbm :' Eli
Eli lammaasabthanl/se m/minim
mmu vlömnnolt! Multa muutamat
jotcasijnä seisoit /%ofm he sen milit / sanoit
he: Hellasta hän hm«t«. Ia cuin Icsus
tlest jo c<,icki tåfmpii jaecea Ramalm
tfpwftftö/ pnvt hai?: Z^lt^janett.
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Oli sijs yxi astia pandll Etickaca tapten.
Ia cohta juoripahasta / otti sienen/ tåpo
t\ sm EtieaUq / japani Ifrflpia ymbarille
asetti Mgon paahan iviti jm hänen fiiuns
edes za fa j?i juoda. Mutta muut sanoit:
pidäs, eadzoc nn/ josHelias tule handa paa-
siaman. Costa )es»s oli Etielata juonut/
sanoi han: Se 0N tckvtttty. J<X
huusi taas corklalla ämild/ fcmo*
den: 3fvl/ minä annan mmun
Hengem sinun Wf<j&

1 lamm hän
ftn smonaloli/eallijii han paans laplönaw
Noi Hengens^

Ia cadzo/ Templin esirippu repeis
<ahtia / nlfjaidi haman alas/ jaMaa järis/
t.,lliot h>, kezjll. Ia haudat allkcnil/ ja
mondaPyhäin mumist-jotca maannet olit/
nousit ja haudoisians / hänen ylös
»»oujemisens jalken/ ia tulit ftjhenpphan
Caupungin/ «allmefiplt monelle.

CostaPaamies/jota sijna hanccohdal-
lans seisoi/ »«ncMa hancn <«iisaNjslesu-

(ia
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<ra>r,lda xhlciscst. 43

D wartwwzemas olit/naitettä hän \<maU
täftUa h'.'udo!la Hcngens andol/ ia nait
maan jarinän/ia nccuin siellä tapahvuic/
pctfDpil he suurcsii/cunnioitil Jumalaca/
ia sanoit: totlscst tckwli 01l hmstas
ihminen ja Jumalan Poica. Ia
eaicki Lanffa min jin»,ecavzeleman meni/
cofta he nait urita' jaella tapadut / löithe rin-
doihm«/ ia palaisit colians.

Mutta caicki hänen lnltawans/ la
waimot/jotca handa Galileajia jenrannei
olit/seijoit taambana/ja näll nämä caic-,
ti. Golden scas oli Maria Magdalena/
yx Milliä wahcmman Jacobin ja Josen
Äiti/ja Salome Jcbedclyen pokain ii*
ti. lotcampös handa Galileas seuran-
netia palweUcl olit; jamenda muma pu
ca hänen canjans Jerusalennn »nennet 04
ltt.

Wimici(tti walmistus paiwa«li/ja
eiruumttpilanptnstlja Sabbathina ole,
wan: silla se Sabbathin paiwa oli suuri/ .

nnoiljt Juvalaiset PilmnD/etta Peidän
lmins



lmms piti ricoltaMan ia pois otettaman,
talltsotamichct ia ricoit ensimaiscn

luut li toifm' sotca fånc canjansristinnau-
litut ollt. Mult; cosca he tulit
<ygö/ ia näit hänen jocuollexi/ ntjnei heric-
fonel hänen luitans: waan yxi sota«niehist
awms hänen kolkcns kcihallä/josta wnoti
MniaWcst.

Ia joca taulän naW hän onsen todista-
nut/ ia hänentodiftnren» on tofi/i<t hän tietä liä»
nen» totta sanowan / että te n»y»« uscc>is,tta:

«etäisin: «««ldän vldä luuta rickoma» hårns;
I« taae/toimn "&,irioitnn san» i ht saawat »«!>*
dä <uh«nga hc o»m pistänet.

VI.

£uins<x iishristl3s haudan
I4ii lostphilda ja Nlcodemuxel-

da/Krpdlinaahan/ ja«itä Ij/oa
tapahtn.

pl,!M!!,uistaca>n/ pag.2l,.

£,Ostachto tuli/ elta wa!mi>ius paiwa
oli/joca on Habbathin edellätuli )o-
-seph/ludalaistkll Caupungis?iw

MgF
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nmhlasjpnvvnyl/ rKasMics ia <unmlU
ncnRaadihcrra jooa oli hpwa ia htnftitf/
eikä ollut heldan ttentwh? ia fr*
c<>l>ns: siUa han odotti iv.rfo
Waldacut,da/ia oli Wyrm Optt,wl<7psi/
witmgin ftla ludalaiftm fdgw fajfren.

coilihanda tttähän olw
iMlnm.NljnPllalileihlnetteli csslhönjo
Nlöstm oli/ lpgönb Mlmichirvfa
kysyi hanti? a joshch' joalctl cu«Ml oli. jfa
wlNhän ii(!fl ! ;Puämlchelda ymmärsi an-
doihan )ojephllleruunim. lahänosii \i\t
«a waatlcn. Tuli myös Nicoden'us/joc<»
ennengm oli yöllä IcsuM lygö mliut ia
«oiMirrhamiaia A\on<xi sccoitetlua/la,
hcs sata t:auta. Nh„ ho olit lesu/en mu«
win / iakaa»cit sen puht>>isitiTtjnawaow t*
sin/hywin Hajulllsillaprtolllä/Nl)ncum )w
dalaisten«apa 01l haudata. Vwtlafip&
cuin han ristinaulitlu,/ vli Krpdimaa/ ia
Krydimaas oli ufi hauta / jongahan oli ha,
rannul CaUichon/johonga ti wielakmgan
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pandu/oliltt fijhen hepanitludalaljim wal-
»nijiuspmwan tahdcn/ ctla stheltta oli las-
na/ja wktititfultren tiwen haudan owelle /

i' pois menit, hilloin oli siellä muutamia
Maimo ja jolca hänen canfatv* Galilea-
sta tullet olit/Matia Magdalena ia "josttt
Måns/ia istuit haudan cohdalla/ cadzck
lm hauta/ ia cuinga hallenrnulnius pandu
oli, Sljttepalaisit he ia walmisiit hywan
hajuisia »r*eja ia woi teitä: multa Sab-
bathina li-wäisithclainkastvn jalkcn.

tfitttta toiftut pZlwana »alnnsiuren pai-
jwSfla/ tocoonuit pappein väämiehet (« Pha-
riseuxet P.wruren tygo'/ sanoden; -HErr» /me
ntuiltamme senwietteljän sanonen eläisan»/ cob
tuen pälwän pctdf1 miita yloanoitfen. %sfte
(il» tvAKidba hauta colmandc» paivatt asti / ft#
td hänen <!>petualapsen« tuli» yöllä/ ia wara*
siai» Kändä/ ,a sanoi» CtfnfläUe: «sufi
<nollui<ia/!« nijn,älkinm,äinc« tuillitya tule p«*
i!>cnirn«jci cuin tnfimzinett. Pilat»» sanoi heil-
le - si>nä o» wmiat / n,engät >a xvAttioiuat

«chncuin «taidatte. Muna he menu poi»/jg
«»artioidzit hauta wartiain cansa/ ja

lukldzilfi»>en Sinetillans.
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isl)risiuren piöe mu(mu
scstcuollnisia: ja mitä hcln uu
Opstusl.istclwnähden NljnF 40, pllinina/

joittahan idzens usi.isshsiflehanrn ylös^
nonfemistns jalkcnilinoilli.

COsta Oabbathl cutafnif oli/
osti jawalmist» Maria Mag-

dalena/ ja loinen Maria/ ,'oca
cudzumn Jacobin/ja Salome/ ja
Johanna/ ja muut jotta heidäncansans olit/ja olit lesusta Gali-
lcastafturanltcl / hywcln hajullifia
yrtejä / woldellarells
Mutta Sabbathina he olit alal-
lanslainkästylijalken. laSab-
bathin ehtona hti/an/ sinlEabba-
thina/ cliinwjeläpimiii oli/ ensi-
mäisnäSabbathina sangen wara-
hlnAurigon coittais tulit he hau-

dalle
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dalle/eandam hplrän hajmsiayr-
tefd/minhe walmlstanrl olit. Ia
radzo/sijnä tapahdut juurimattia
rlstös; siilaHERran a-
stui alas talwahast/ tuli ja lptentti
klwcnowelda/ ja tjim' stn päälle.
Iahän oli nähdä Ntjncum pitUu
ftn mli/ ja hänen waattens olit
walftat nijncuin lumi. Mutta
wartiat hämmasiyit peljäten hän-
dä/ja tulit ntzncllin he olisit ollet
(«ollet.

MuttaWaimot sanoit keske-
nanst cuca meille wierittä kiwen
haudan oweldal Sillä hän oli san-
gen suuri. Haiuin he cadzoit/näit
he ktwen wieritetytl. )acuin heolit hautaan mennet/ ntjn ei he lö-
ynllet HHrranJesu/enruumista.
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Nhll juqrialavia K?agdalena si-
UKmoittamatt. )a eapahdui co-
sca Waimot ffyfti <$&&(( eftöge
Icsii/crllimusia
silloin scisoit caxt miesia hrw.in tv-
ksnans tqMwtömakti** Wn
he
ta pain. Nhn he satlckt heille:
Mlxi te elaträta cuolluitten fcas
cdzitte! Elhan ole tåffid/vnnfto
ylös imifu Mlnstacat <umga
han keille sanoi /cosca hän w«U
Galileas 011/sanoden: Ihmisen
Pojan pitä ylönannetlaman spn-
disten ihmisten käsijn/ja vi\\in miu
littaman/ja colmandena pattvalea
ylösnouseman. lanqnhe mut-
stit hänen sanans/ ja palatsit jal-
lens caicki na-

D mak
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mcityhdellttolsmkymmenclle jacal'
kille muille. Ia heidäll sanans
näylthouranxexl/eika ltscolltt hei-
la. Fosca saaria sJ?agdalena
jlwxlsnlfnclllnsanottll on)tull han
Simon Pet<u in tygö/ja sen toisen
Opetuslapsen/jota lesuv racasti/
ja sanoi heille: He owat HER-
ran pois haudasta ottanet/ ja en
me lleda clchunga he hänen pallit.

NiinPetari nousi jameni ulos/ja
st toinen Opcttchlapsi/ jahe tulit haudalle/
ja juoM molemmat pnna/ mutta se loinen
Opetuslaps, cuinPetari/
jatuli cnstsi haudalle. Ia cuin han sijhcn
curkhii/ näkihan sielläkäanlljnat/ multa ei
han cuieengHN sisälle mennyt. Ntjn Sl-
mon petari f»li hänen jaljesans/ jameni
hautaan/ ia näkikaariltjnat panduna/ ia sen
hikilstnan cuin hänen paanspaalla oli ollut/
eikaarilijnan cansa/ waan enrgnskaaritta

m
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ttå tftm p*»t'cfiiin Nijn meni myös f? tcU
ncnOpeiiZZlapsi sisälle/ joeaenD fwtida/ic
tullut oli/ janäki scn jausioi. Silla ci hi
wie!aßamaltl!ayu'.li>ättanct/<ttclh.lNoilS
p!ösnouse»va cuoUuPa. sftjh ne Opetus-
lapsetmcuil m$ eocoon. Ptta-
n ihMlteli sila enin tapahtunut oli.

Multa Maria fiifyi haudan
edes ia UH* I < cosca haa nijn itki/ curkljii
han hautaan/ janai Ji Engellta
sa waalleija isiuwali/yn paan jatoinen iciU
Kain puoles/johou he runrnrn pan*
«etolil. ?tesano», här-eiie: Waiino mi-
tav itket? Han sanoi: he owGwMN HEe-
wmpois ottanet/ enga tiedä euhunga he
halien palinelemt. Cosea !;&i latnai: sax
nonul011/kaansi han idzcns/janäki Ifsi!/en
ftisowan/ eikä tiennpl rna se oli le<u>,.
Sanoi lEsllS hal?elie: Walmo/
mitäs itket t ketäs edzit l vmm han
lm»li sen Krydimaan haldia^ri/ ja sanoi $&
nelle: HErra/jossina hallen poiscannoit/
t,i\n (ano minulle/euhungas hancn panit/

D tj k
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jaminä menen hänen ottaman, jEsus
sanot hauelle: Vaaria; nljN han
kaanfi/ ja(moi UmV?x Rabboni/seon/
Mestari. Icsusjanoi hänelle: M
mimmrupe i filld a\ mincl ole Me-
lä mennyt minun Isani lygö.
Waan mene minunweljeini tygö/
jasano hrlAe: Minä mene» ylös
minun jfdnilygö/jateldän Isan-
ne lygö/ja minun Jumalani tygö/
jateldän Jumalannelygö Tama
on se Maria Magdalena/josta lesus stid-
zemen perkelettä lllosajanul oli/jolle/ sijlte
enin han enstmaisen Sabbathinhuomenet
dain ylosnosnul oli/han ensin nayi. Han
meni ja ilmoitti Opetuslapsille (jotta ha<nencansans ollet olit/jolca murehitie ia it-
kit)etla han oli nähnyt HErran/ja että han
naita hänelle puhunut oli. Ia cuin hecuulit
hänen elawän/ ia oli haneloa nahlp/ei he u-
stonet.

Ia
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' Janiinhe olit haulan mennet/ nait
he yhden nuorucaism istuman oikialla puo,
lclli/jocaoli matttetm pitkillä Walkeilla
tvaatteilla/ja he hämmästyit. V. utta se oli
humalan Engeli; jahan sanoi^eille: al-
kal hämmästykö/ minä cicdan ella teedzilta

ristinaulitlu oli.
Ö?i han ole taalla / han ylös noust/ nijncuin
han sanonut oli. Tuleat/cadzocat sta cu-
hunga HERra sandu oli. Ia mengat
pian/ ja sanocat hänen Opeluslapstllens
jaPetarille/etta hanoncuolluista plösno-
snut. )acadzo/han mene teidän edellän
Galilean/ siellä le saattehänen nahda/nljn,
cuin han teille sanoi. Ia cadzo / Minä o-
lm sen teille sanonut. Ia he menit nopi-
asi l,los/ ia suurella pcl-
gollaia ilolla/ia juonit ilmoittaman hänen
Opeluslapsillens. Mutta wapistus ia
hämmästys oli heidänpaällens tullut/ ci he
myös tcllcngan mitansanonet: silla hepel,
tail?l. Ia heidän mcnnesäns hänen O-
pctuslapsillcn, ilmoittaman/ Cadzo /ntjn

B iii «h,
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echdais lEfus heidäu /ja ftnoj: Tcrwe
lcillc. Nljn he mlk }<? Wpeisii hancn pb
(cihme/ ia e«mairf& hända. Silloin sanoilEs,w HM: difät peljätkö/ mengcit

llmoilkamt mimm weljllleni/
tä he menisitGalilean/siellähe saa-wac minun nähd<i>

Cosca he pois mcnil/Cadzo' nljn mi
lit muutamat partioista Caupungijn/ ia iU
moitit plimmaisillc Papeille eaitfi mitä
tapahtlllttll oli> Nijn he cocoonnuil Wan-
himbain cansa/ja ncuwo pidit/ jaannoit jo-

paljonraha/ ia sanoit: Sano<«
tavuta hänen OpctllslapsenK tulitpöUa/
in warastit hänen mcidan maatesarn > Ia
josset<»!eMaanhcrran corwillc/ ntjn me
tahdvliunehaneli lepplla / jafiatam tctdan
suruttomani. Ia he otit rahan/ ja teit

he olitopetetun )a tama puhe on
äni^otettuludalaisien scas tähän t .,j

wänasti.
Iacadzo/ «yri heisiä mmje fina s&u
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Opttynlapsillcns. 55

wana phtcn Kylan/joca oli lernsalanist
ruudcnkymmcnen wacomitan paasa/E-
-------malw nimcldH. Iapuhuit testcnäns caw
kist.l nHsta cuin tapahtunut oli.
pabdmhcidan plchuifans jalntkisteZlcftns/
feffenans/etta %(w idze heila lähestyi /ja
matcustl heidH canftns. Mutta hei-
dan Mnans vidcltm/etlci hehanda lunde-
m> NPI han sanoi heille: mit-
ka puhct ne owat crnn te pidätteke-
stenan kaydesan/jaoletta mmfyU
llftt l Nijl, Cleofas mwltä wastais/
jasanoihänelle: olclcos ainoa «nuucalainen
lerusalemis/ joca et lieda mitä siellä nai-
napaiwina tapahduit Ha'ttsaNol Hell-
le: Mta t He sanoit hänelle: Stjta
lesuxestaNazarenufesta/jocaoliProphe-
ta wakcwa löisa jasanoisa/ Jumala jaeaik?
Canssan edes. Cuinga meidänylimmäiset
Papit iaPaamiehet pionannoit hänen cuo-
leman ristinnaulidzil hänen.
WttttameluulilNW halien sixijoea Iftae-D m «n



lin piti lllnasiam.in. Ia ftytc ?n jocöfc
ma» paiwa cuin nanidf tapahduit. Owat
myos mafia mtitå pcl,
jHltänet/jotean-arahinamulla tulit
lc/<acni!lsihc lytanclhänen ruumiftins/
<n!it he/ja siilwil: että he Engclillgin naptt
nahnctolii/ fttca janoithanenelawan. Ia
Muutamat mci,'ia menit haudalle/ jalopjlt
ti jtocufoVaimot olit sanonet / muttacihe
handalopnnet.

Ia hän sanoi hessle: Ote
tompeltt ja hltat sydammest usco-
man nijta cmckia / arin propheeat
puhunet mau EiköKhrlstu/en
pitänyt nckla kärsimän / ia hänen
cunnians sisällekäymän. Iahän
rupeis V?osexest / ja caikist Pro-
phetaist/ja selitll heillecalcki fmcu
txxjcct/ min hänestä sanotut olit.
Ia he lähestyit kola / johonga he menit/ ia
ha», teettell ha>«ns edemma kayman.. Ia
hewaadll handa/)a jänoit; olemeidän can-
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sam: silla chto joutu/kpaiwa on laskenut/
ia han meni n heidän cansans.

)a se tapahdut cosca han atrioidzi fyu
dan cansms / ottl han leiwan/ kljtti / murst
jaandoi heille. Sftfjn heidän (ilmana au-
Umt/ia he tunsit hänen. Ia han catois
heidän cdestans. Ia he sanoit kcffcnans:
etkö meidän sydamcm meis''palannut/cosea
han tiellä meitä pllhultcl>/ia selitti meille
Kirjoituria ? Ia he nousit silla hetkellä/ ia
palaisit Icrusillmin/ ia löysit neyfitolsia,
tpmmenda coosta/ja ne jotca nijden cansa o-
lit. sanoit: HErw on lolisest y,
lösnosnut/ia illnannui Si>noiiille. Ia he
juttelit heille mitå tiellä tapahtunut oli/ ja
cuinga han heildaoli tu.m lelwan murtaa
Mtstsia. Ia ei he naitakan ltsconet.

Mutta sen Sabbathin ehtona/ eosia
owel olit jo suljetul/josa Opetuslapset coos
olil/ludalaijicn pelgon lahden; Cosia he
naista puhutt/tulilesus idze/hcidän atrioi-
tcsans/soffol heidän kestellans/ j<j ihnot
heille: olcon teille,- ja soi-

D v mclls
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mcu's heidän epällstoans/ja heidän
chdamens cangiulta/ ettet he m\tå
llsconec jotta häne nähnet olit ylös-
nosny-i. Nijnhehamw«lstpit«
i<i luulit Hengen.näk«väus. ja Hall
sanoi heille: mitä tepelka'kte/ja mi-
jtiMalcaisik aimipet tuimat teu
däu sydämeen t gZatyocat minrni
Uftåni ia jakojani/ ttiå rnrna idze
olen/wweteat minuun/ jacadzo-
cat: sillä ei heligella ole liha eikck
luita/ lttjnculn te nåcttä minulla
vlewan. Ia cuin hlin liamal sanonut
oli/osotti han heillekatcns ja jalcans/ jaha-
ne:,kplkens: nrjn Opemslapscl ihastuit/
että he nait HERran. Mutta cosca ei
hc wiclakan usconet/ ilon lahden / waan lh-
lncllelil/sanoi hän heille: Ongo
teillä täjämitan ftötäwätäi lahepmm hänenflecns cappalcn paistetlva ca-

la/
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la/ ja »pahan Mesileipä. Ia hän olli sen/zasöi heidän nähtcnl,'.
' Jahan sanoi heille: Wmae

owat nc sanat min mma plchlMl
teille,/ cosca mma wiela teidän cal,-

salmeolm: siilacaicki pitd täytet-
tämän mitä kirjoitettu onMoftxen3ais//aProphetais/ japsalmein
minusta. Silioin han awaishei-
dali ymmarrUens'/ Kitjoifnm
pmmartäman/ja sanoi
on kzrjoiteltli/ ja näin tuli Lhri-
ftufc karsia/ja colmandena päiwa-
na ylösnosta cllolluista. Ia että
hänen Nimcens piti parannusta
saarnattaman/ja chlwein ande/i
andamustacaikis Lanssois/rllwe-
tenlerusalemist. Mlltlateolet-
tacaickeinnälden todistajat. Gil-
lomftnpl hän heille: ol^

cm
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lon uitte* NijNlllin jfiminun
lähetti/ niin minä myös lähetän
teidän. jacuin hannamat sanonut o-
li/plchalsi han heidän päälleni / ja (lifwjj
Ottacat pyhä s)ellgi / joillete si)n-
nit andexi annatte/ ne anoen
annetall: mntta joille te ne pidätte/
uqlle ne owat pidetyt.

Multa Thomas pxi
kyminenest/joca cudzulan/ ei ollut
heidän cansans, cosca ICftlStuli. 9?tjri
muut Opetuslapset sanoit hänelle: Me
«aimme HErran: Mutta hän sanoi hcil-
le: iUft minä näe hänen käsisäns naulan
rcitc/ japistä sormiani naulain sian/ ia pane
kättäni hänenKylkecns/ enminä usco.

)acahde/an päiwän perästä olit O-
peluslapftt taas siellä/ ja Thomas heidäncansans. tfttjn )Esus tuli cuin owel (iii,

olit/ seisoi heidän keiMäns/ja ftygz.
Rauha olcon teille. Sijtte sanoi
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fyän Thcmarclle: pistä ftrmes iän*
ne/ja cadzc minun lÅfiäuit ja ojr:--
na ftfnncfto/ja pW romun hU
tmi/ /a aiä ole epäufmnm /waan
llscowamcn. Thomas»njtais/ jaft-
lioi hanclic: wmnn ia niilnm
Jumalan. MsiM silwl häNllle:
ettäs nait romun Hcmas/ nt)n j?-
lm liscolt; Auluatowatne jotcaei
Ntie/jaculttngmlfiicirat.

Stjltc ilnioitti lEs,zs tt« ftyfj*
Tpberian meren lpköna/ jahh itoicitli id-
zensnain: Einwn Pctan ia ?h?mas/
jocara/roifrjri cudttttan/ olit nm<a / jaNa-
lhanael/ joca oli Galilcal, Canasi/ ja Zcbc-
taijrcn pojat/ ia carimuuta halien £prn;s*
lapsisiane. Sanoi SimonPctari fcriÖr;
wina menen calan. Ne sanoit hane?ie:me menemma cansas. Ntjn he mmt ia
astuit cohla wcnhesen/ia ei he sinä pcna my
tän saanet.
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SDlutfo cosca Amu oli/seisoi lesus
rannalla/ mulita ei Opettwlapsct liennec
maseoli M-s. Salwl IHslis
fyilkx lapset ongo tällä mitan chö-
tdwdtfa He w.istaisit &aW: Ei.
Nljtl sanoi han heille: laffecat
werckone ockalle pllolelle Weneh-
ta / NlsN te löydätte. Nijn he laskit/
ia tuli caloja /ettei he woinel fcu
il I<i se Opetuslapsi sanoi/ jota lesus
racasti/ Pelätille:, HErra se on.

Coica Simon Petari sen cuuli/ettase oli fy&mte / wyötli hän hamens
tiiict-i : <»Ua han oli alaisti/ ia heitti idzens
»mreen. Multa muut Vpecuslapstt tut
tit Wenhclla: filla ei heollcl caucana mwU
da/!vaau lähes caxi <ala kynäralä/jawedit
:v. i, ckoja'.'alomens.- Costa he olit. maalle
euuct/uait he htjlee l)anduna/ia calatNtjden
räalla/jalciwan. lEsusftnol Hell-
ui tnocak tänne nqstäeoloista mm
MlUjattte. GimonPetarimeniia

wcti
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well wercol maalle / umåm sumhlralojc /

sala jacollne cH«tlakMmcndg. )a ma j<«-
ka ntffa rnjn rtfäjffoi otf/d cuiicngan wcr<'o
"wcnnye. • lEjw ftnoikeilleiii;**
cat rualle. M<M ci,'nsm DDu^lapsistlNlscald.-!!!t>thal-.da kvspa: tltcas
fcl? fißa hr liqu (Vn olcwan HsMM»''.Nljn lEjw M/oltl (anwn/ jaantoi &c'ft
i«.'/»llj», lnyös catott. 'hhna on colhk*»
frna/rtjin Icsus OpttustaM<K'l-s ilwn>
fipi/jhtlc cuin hän oli pifottdjjiitc aioficijfo

Coscahr:syöntt chl/W?l leslisSimollPeM'illc: Simon Joall-
nis/ racastackos mmm MM
tum ncknät t Hanp.noi: %j HER asitta licdaletlalnum slnlla racastan. S\fa
sanot hänelle: nlykt minunLm ld-
zo/ant> "y a~ hän (anoi tms hänel-le : Simon loannl^/racasmckosminua: HtZtt wastaw! Ia HERw/fo«a lieVatettaniinaDnawcasiqn. ga,

noi
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noi hän fyåmlkt vuoti minun
lambaitam. ja 3&fns sanot:
colmannen kerran hänelle: St-
monloannls/racaftackos mmuai
Petarimli murhellisexi/etla
nenkerran kysyi hänelle: racastackos mi*
rnw? ia siinoi hänelle: HErra/sinä tiedät
caicki/sinä tiedät myös että minäracastan
sinua. lEsiF sanoi hänelle: ruo-
ff minun lambaitam.
totiscst sanon minäfilmtte t cosca fu
nä olit Mlott/nijn finäwyölilld-
zes/ ia menit cuhu"gas tahdoit:
mutta coscas wanhenet/ nqnsina
ojennatkätes/ja toinen wyöttä si-
nun/ja wiesinun cuhunga et sinä
tahdo. Multa sen han sanoi andain
lietä/ millä cuolemalla hänenpiti Jumalala
tulmioidzetmm.

Ia cuinhän ftn sanonut oli/ sanoi
hän
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hän hänelle: ftulaminua. Ntjn
Pelari käänsi idzens/ janäki stn Opetus-
lapsen seurawan/fotalesus racasii/ ja oli
Ehlolistslcftytnrinnoilla maannut/jaoli
sanonut: HErra/cnca se onjoca sinun pet-
«<i? Cosca Pelari hänen näki/sanoi han
lesuxelle: HERRa/ mitasiä tämän ?

jtfyssanoi hänelle t <os minä tah-
doistn hänen sijhen astl oleman
enin minä tulen / mitä sirnrn sijhm
lufe* seurafinäminua. NG, wel-
pesienscasluullin/etteisen Opetuslapsen
pitänyt cuoleman. Multa ei lesns ha-
nellesanonut: eihän cuolc; waanjosmi-
na tahdon hänen sijhenasti olewan cuin mi-
«ä tulen /mitä sinunsijhen tule ? TämäO-
petuslapsi todista naisia/ja on namatkir-
joittanut/jame tiedämme häne
eodefi.

Mutta ne Ope-
euslasta mmil Galilean/sillemaclle/johon,
g« lesus oli heila maärännvt. Ia hän

E näh-
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tiafriin usemmalda cuin sadalda
weljclra yhdellä ajalla / joistamolidawiela
<lawal/mulla muutamat owaecnollet. Ia
coscahenäithancn/cnlmrsil he handa/mut»
<a muutamat epäilit, Jp lesus tuli ja
puhutteli hcita/sanoden:" MlNulle 0N
mnctm caicki molMt» ja
Maan Mmgät M ja
vpettmatralcre Lallfjä/mrasiasat
helta/NlmenMn/ja Pojan/ja
pyhän Hengm. Ia opettacat
hcilä pttäm<ln calcki /cuin minä o-
len teille kastenyt. loca llsco ia
tastelan/se tule auman/ muttajo-
caeiusco/stcadotelan.

Multa namäeowat ne mer-
kit//otca nqtänoudattawat cuin u-
stowat: Mnun Nimem cautta
pita heidän pcrkelet ulosa/aman/
osilla kielillä' Plchuman/ karmet

poi^
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pois ajaman, M hc jotakin
myrcfy jlwwal/Wjn el hcllle milän
wanhlngolta. Gairasten päälle
ptd heidän käteusvanenlan/ jane
paranewat.
len teidän tykölM joca paiwa ma-
ilman lopplm asti.

iHnsiuM Taiwastn a-
stunilsest/ jamltci sijnä silloin ta-

pahlU i cuinga han myöspyhän
lahcttä.

Yf;\.V»M «nm.» cnl» hän ylåå otrttin/ofotti
hänen» clnwäxi/ ftäilcn

»älkcn hänentitaeuisfopftlieris/ mcnuiAfc
ftlla oprttamisclla/c«scahän idzlänn heille nä*
yttcli palwa/inpuhlii hcille lu<
NMlO» Waldacunna<ta/ «watcn yn»när<-
tyjccm/ V.ir,oituxi« ynnnärtanlän. 7l« cun,

hän heidän eaonnnt oli /kielsi hän heitä tibte*
»nästlerusalcnust/waan cnä he lup««st«
«d»«isit/ sanodcn,: CöSjo/ tNiuä IZH« tän 3#*m wf gnxen tndän päällen/ joft* « nnnuw»
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euulletotetta. tNulta teidän pitä oleman I«r*iufalcmis/ sishenast» min te vvaanr. woi*
mallacorkeudtsla, Julianne»tosin east»
wcdelläMuna eecasietttn
monen psslw'<n perMi «loscahe s<i« coconn-
dunctolit/fyfyiitythälte!!e/siinoden:
tiytfoa Iji-aelm "Waltaavtmn rakennat?' Vtiin
liän sanoi heille, ei «id 'n tuletieia <z>caeikä het-"te >otc« Isä «n bancn woiman? pannut. Xo6<m
teib&n pitä saan,anpyh veointMSicf*
teidän päällenne tulewa on. Ia teidän piti ,ni-

»«nntodistatanlole„mn/cl ainoaftan»' Jernsale-
«,<>>/nmtta myo» coco ludeas jaGanMrias/ ja
tz»>ttemailmanZreen.

z?ii!,tiän»el heidän haman
an/ nostikatcn» ia {tintata hcltä. Ja se tapalx
dui cosc<shän heitäsiunannut oli/crcanihänliei.
fiä/ »a otenin heidän nähden«vlog/ia meni tai-
wascn/,a pilwiwci häneny\6s heidän silmäin»edestä /ia istu Jumalan viliallakädellä. I«
enin he cadzelit taiwascn hänen n,ennefänl,/cäd«
,o/nijn heidäntyksnänn seisoi eaxi nliefiä wal«-

"teifa waatteisa/ »otca sanoit: Le Galilean trne*
h«/mitä te seiftttai» «ad,stta taiwascn?' tami
lesus on niin tulewa /cu«i te hänen laiwasen»nencwongin näitte.

lacoscaliehändärncoillct elit/palai-
sit he t«a<» suNrella >!->»« ?<rusa!en,in/ »uorel-

SHymåexi cudiutan/ ia on Jerufillemistliki Sabbathin malcan taeana. Ia eninhe finenetulit/ menit he siihen «aliin/cusa nämät yrw
miclisest coosolit; StWWIgevdn»/ Ioh«n-
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«c« ia Andrea» / phtlippusia Thomas/Bar«
cholonteus ia iNauheun/lacobusNlphcinpoi*
c«laSi>»on3clolc»/iaJudaslacobi. Gaic*
ki nämät olit almoniati coofa rucourc» ia anos
«usea/wainloin ia N?aria«3esui?en Aitin ia h«#
nen wclieinn cm(a/ia olit aina iCemplis Vi\itfa
måa Jumalala/ Arne».

XZiinx päiwinl/nonss petari<l>petu«lack
fic» scast/ fa sanoi ( ia jcudfa oli mnes carifytiMi
menoa «oistasata) Te miehet jan>el>et/ se fiticie
tus piti täytettämän/ jongapyhä -Hengi oli Da-
»idin suun cauua ludastaennen sanonut: iont-
niiden lohdattafa oli cuin I:|iven tfimiotiti
Glllä hän oli nieldän lncuun, luettu/ta on tämä»
wiran »«eihän cansanxne saanut Ia hän o»
«nsainutpellon Vääryden palcaxi/ hirti idjerja/
»a onkeffeldä cahtia pacahtunut/cttä caicki häs
nen slsällyxens ulos putoisit. Iase ilmouetti»
caikillc «uin Icrusalemi»asuvat/ että se pelds
heidän kielelläng c»df»tan Hakeld«»>,a / se on»
»eripeldo. Sillä st onkirioitccm psaltarißa«
tvanw. hänen«otons pitäkylnlille tulenian ei-
ka siinä pidä asujanda olcn,an/ia hänen mvcam
pitä toisen saanmn. t?ijn pitä nyt näistä miehi*
fiä/ jotca uieidän cansan, «llet o»at (caiten se»
<»aneuin-HERralesu« meidän eansan, ulo»
ia sisällekawi/rnwcten Johannexen
harnan siihenpäiwän asti/ ,ona HZ» meildäylös
otettin) yxi otettaman hänen yls«noustn«isen«
«odista>ari/ ynnä nieidäncansam.

Ia he asetit eari ehdolle/lostphin ioc*
«nd)«Mln Jbfitfabw/fo lijalda ni„,elda lust«i>/
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«• o .
pxhän hengen läbett>'lnlsest.

oMatchiatt. yafctucöilit/ ia fsttoit:: ftih?
cAickein fy&ttutct tiedät/ osata cun,-

,«an flns* naift', cahdcsta olet u>Almmw/ että hl»
talis 4vx»an pcttit tähän / ia Apo-
stolin wivcäan / »osta luvaaon po<»
iipt/ ia pols>nc«l siallcn». Ja he heitit heistä
«r«AN/iA ArpA lnngclo JTfcmhwm p&tik/pc*
siitte lueuili Apostolin
fcc«rtn.

Ja enin wtjveukxinmenespäiwa taytet-
iin/ olit heyjtfntfelffift «ooftf; "3« hunmuu ta-
pahdl»! äkift taiwAst/ntjnculN suuri lnnlinpaä o*
lis mllnt/ ia tä>»tt! huonen cnsa he istunm» olit.
Ja heulc wtjletMlj* ktelet/ ni,„cu»n tuli-
set/ia istuit cunain heidän päälleng. JA he
tAytettin ctticki pphällä Hengellä/U» rnpeisic pu-
i)Umctn nwtUfl kielillä.

tNuttA he menit »A saArnaisil ioen pAicA»
W HVRrA wAicutti heidän cAnsAn«/,A wAhwi<

sti Sana» noutawaistcn m«tf«m cmm-



Jerusalemin
Jumalan pphätt Cern*
pllNgm/ sllrkmn jacauhia hckwl--

toym Historia/ Flavius Josephia
da/joca myös idzc sijtlg oli/

Kirjoitettu.

Zacharc iz. v.l.

Cadzose paiwaeule HErmNe/ «la sinun
saalis pita sinusa jaellaman: sillami-
na olen cocowa caickmaisel pacanat
sotiman lerujälemita la
Caupungi pita woitttlaman/ hupZ
nel rpösietän ia waimotraiscaean<.

Matth. 24.tV.3j.

ToiMsiamaahucku/ mntla minun
«ielpidahuckanduman.
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Jettlftlentt Nenwotan

I.

Jumalan uscollisesi wa^
wlttamiftst sssian (åtiimiwm/

moninaisten erinomaisten merekem
MUtta/paidn sitä cul» idze&fitmU

lucancn ufein ncuwot-
tu oli.

£Osca aica lähestyi/ jolla Jumala tay-
doi Jerusalemin ja ludsn Canssan
rangaista/ iaftn wljnnnaisen waiwan

heidän paallens tuotta/jofia Prophetal ia
meidänHERra Christus heille usein ennen
«hgatensanonut oli/tapahduit ennen «<w
watseurawaiset merkit.

Taiwaas napi miecan cattainen
siötahti/ jonga jocainennäki juuriCaupun.»
gin p«Wa coco ajastajan olewan.

Mikianleiwan paiwänä /nimittäin,
lahde/andenapaiwana Huhticuusa/ liki yh«»

hetkellä polla/walais stncaltai-
nen kirckaus Allarin tpköna Jerusalemin-Tcmplis/etla jocainen luuli paiwan ole-
MN.

Suuri



Suuri maskinen owiTemplis/jota
ca)sikytMUcnt>ä:niestastlurcl!a työllä wais
ia sulki / idzcllans polla aukcm> liki cuudW,
Nella hctkM/ ehkä han waliwoilla salwollia
lalucmUa/ lukittu jasuljettu oli.

Toisnapaiwana colinaltakpmmcndH
neljällä ciihnaua Tai-

was/Waunnl edeo ja taas pilwis ltjeJW
w.m/ ja jouckohangittua Solawakeä/
jotca suurella capinalla ja hltudolla tionm
toistanswasiancarcaisit/ntjncnin he hse*
nans olisit sotinet ia «pellet.

Helluntai pölia Pappein lempii»
t\k&-/\a Juhlantarpeita wa<mistais/«ulllie
he ensist sulncn hyminän/iacohtaanenhuu,
tawan ja sinowan: lahtckam fcläfoa.
Waicka wWtamal sanolmt sen silloin ta*
pahlunen/cuinChnsius ristin paallakarsei/
jaEsiripputcmplw repcis.

Icrujalcmintuli myös ichlimajan
Juhlalle/ pxi wihcljainen Mies / nimelda
IcsusHnanian poica/lamaoli erinomai-
ftlda Hengeldawimmaltu/ rupeis corkiast

E v huu^
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huutaman ja sanoman: huuto idäsia/
huuw lanncsiä / huuto cnklsta t&b
jå\U Tuulesta/huuwIcrusalcmist ictlm*
pllst/ surklawalilusplkaijt iaMorstamisi/
huutomyös caikefi Canssast.Taincaltainen
cauhia huuto oli hänellä uvkamal fVtö polla
etlapäiwalla/tajuofelcheli nljncuin mieto
eöin jocapaiwapmbärin» Caupungila. Ia
zvaicka muutamat (jolca fita pahaxnit/ etla
han heille ia Callpungille paha ennusti;)
hänen wifinanskljnniolil / jaarmottomasi
«vidzoillasuomeit/eihän cuitengan huuea-
mafi lacannue. weit he hänen
Maanherran eteen/jongaRomalaisel olit
heidän päallens asettanet/ se andoi hänen
surkiasti lnchin asti ruoskita. Mutta ei
Hall ikanans sanallacan armo anonul/eika
westpisaratawuodattanut eli stjta totellut/
multa huust lackamal: Woi/Woi/Woi/
sinuassinawalwainen lewsalew. Hei-dän vuomarins Albinus piti hänen mielii
puolnaihmisna/jaftnlahdenci hänestä fo*
eua pitallpl. Nainkawi hän coco scidze,
lnenajastajeqenjmmitten wi\ww/t\p el-

Ui
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tclhan monen canft cattsakäpmijk pitänyt/
»nutla oli nijllcuin hänellä joilacmla coe-
keitä asioita olis ajaltclemist ollltl/iatama
oli aina hänen smzfans lWol/Woi/Woi/
jjimw*sinä waiwainenlerufalc /efcl «oftan
sijla hlmdofia hänen anens lanZfn«ll.Cofta
Romälaiftt olitjoCaupungm pfjrit:anet/
kawi hän aina muunn päalla pmöarins/
huutiin/ ja sanodcn: Woi Cavpungia/
Woi Tewplia / Lanssaa; WIM
mein lisais myös tammr jotaci hän en-
nen ollut sanonut: Mol miuullengm. Ia
Ma hetkillä han wlhollisilda cuoUajciam>
muttin. Naniat ia muut emchial merklt
tapahduit ennen cuin Jerusalem hamtec-
tin.

11.

@qta wmwatsudcsi ja
surkeudest cum ludan Kanssau

Maamnnio ja )emsalemis oli/en-
nen eitin fc ptjmmm.

COsca ludalaisel / nijncuin «nurhajat ia
,'ttläjm olit »jaltymanChrisiu/en p«li«

0t
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w'lda pois wpeis coco ludan
iva paivoakå helkcnemän ia paheneman.
Jummalsft Vilpit myisit muita Papeja
tt>ai»«!ian7 hmainia woimallisten mi*
hclla/01l alinomainen wlha, catcus ja
«o. (Iwcti käännyit cripuraisutcen / irfjtt
että jnlklscst jom wuutos näyi
fcnrawan. Senralfaisesta Mllodotlomasta
roamo\la/ tateudesia iaeripuraisudesia/nij,

wewattifim walilla/nousit moninaiset
ta wahingolisel eriseurat / fotca

p .i( jonp.cha matcan saatit; nijn myös sekä
Icrusalemts että nlcona/paljo tchtin wåtu
«ealda ja murha/ntjn elta mailmalinen ja
Hcngclincn hallitus oli joperäti langanalF
lans.Keis.'r??erolähetti
ruren(jonga lahden el wahin meteli tapah-»
tunut) luyalaisia hallidieman / mutta etla
hän oli mones asias heille aiwa cowa ia an-
gin,/ haneli ahneudens coreudens ia plpey-
dcns lahden /ajoit ludalaisel hanen pois/
«asijnä jodas culi, he hänen canfans pidit/

tik
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löithanelda emuun wijsitlchatta %ina*
laisia. ¥iåm ludalaisetkiucudzit/j, har-
sptlelil( Jumalan ftllimW/jocaheM,
pahojatecojalw rnwccfia ja rangaistal.ch-
doi) Romalaisic,
scMg. Muttarosca?icw (åtrm ticta
sai/lähctti han cohta Flavnw V. spasianu-»
jfenhanmpo!sanoTllu.lcn canfa Epriaan.
GÄoin olimyös phlcincn luulo jasanoma
co. o Idaisclia maalla ( nljncuin IwopiU
lus kirjoilla) «la ludan maaida oli mjl,

,«voimallinen tnlcwa/jocacaikcn mailu:a»
piti alans saaman; Wclicka se tosi oli ja
laittin pmmärta Cfrnfforrcn; Hengcllisest
haLilurcst/minjliloin pphan
mincautta/cocomailmas ruotimin cui-
tcngin muutamat pmmarjlt taman naisiacahdesia Mutta I«-dalaistlomistit taman hcillens ja ntjn idze-fians selitit/ etlahe enslsi muulamis tappes
luriswoilit wihollistNt, / ia rupeisit sijtle 9*lönpaldisesi ylpcileman iapaisuman/lehden
heillens colme Paamiesta/ia woilit ntjn A-
ftalonin CauMgin t muna Mhe cah<

dcist
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txiftRonmlmsilda woitettln/ia lydw bäU
da ena min tuhattaheidän
plmmaistens canft.

Stjlle mmi Vcspasianus Keisarin
kastyst Galilcan/joca oli woimalmc Maa-
tunda wäejla/ryösti iatoimitti sen ntjn ftny
tiast/ etteimurhalla/ryöwaniiscllaia polta-
mistlla phtan loppua ollut. Silloin si, l'ä
monda ludalaisist tappcttin/ phdella eruila
wiftkpmanda tuhatta wahwa walittu., so-
tamiefia / ilmanWaimoila/ läpsitä iamuut
ea Canssata. El Wihollinen armahtanut
**>a nuortacuin wanhacä/ eiraseaita Wai-
moja/ei mpös/iapfiacan
nus lahctti cuttl' tuhatta nuorta miestä A-
chaian yhtä n»,nda poicki eaiwaman. Or<»

myytin colmekpmmmda tuhalallwa,
laist/ja wisljtkpmenda tuhatta pclgosi
lanspoick langeistl/ ia corkeain makein cnc,
tuloilda idzens maahan Sljhen
«ican oli yn wijsas iacauluisa Mies / )o,
fephus nimeida/ joca myös Pappi oli ja
Mämicsludalaisien sodas'/han pakmipel-
OoM muiden eansa lalapatan/ Galilean
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Maiwaisu».
Caupungin/ iastjna lyMli.
hän ktjmii saaitin ia tygs
»vietin/ ennusti han VespasianuM Kcisa,

handa annahdcttin
f/i Vlspasianu.relda jimre» arwos pidetlin.
Tatna sijtle-Hlstoriat firjoitli / jolcameillä
lud<ilaifien<llmoistaowat. Cofta
nain Galileas tapadnit/ cocois suuri toncfo
Rpölvareit.! idzeus lewlcmisi/ia ensisi j>
lapciiMmurha teit/ia rupeislt sijlte )nl-»
kisest wöwaman iamuchaman/iasilatri-'
fjeJiJfffa Jerusalemin Caupungitasurkiast
tvaiwalnan. Tainan oli yri wonnalinm
Herrasmies/ Johannes nimeldä/ tmtwn
saattanut/ elta han olishallilMN alans
saanut. Silloin myös muutamat vlim-
Maisista Papeista täpcttin/ia listasi Tcm,
plisakin weriwuodatetlin/ia eaz itoistakym,
attntå luitta ludan parasta Wapaus-
miestä stjnaeapinas surmatkin. Muuta-
mat luulewalRomalaisien tämän capinan
salaisten neuwoin ja juondein caultamal-
canlaattaneFj. Ia nhn Jerusalem silloin



colminaisella waiwalla walwallin/ imit
tain/Ronmlaisien sodalla Tapsalla Cau«»
pungis/ja Tyrannein julmvdclla jotta tou
nm totfmo perH» cawalilla juonilla
<orgon't/l<» Hcrraudens lahden Caupungis
wertawuobalit. CoftaGadarenitidzcns
Romalaisia wastan asetit / «ta
wipm taydyi Talwisiaans muuta/ japicai,
feli idzens heila wasian walmista/ nhnhan
«eittiheidän Caupungins Gadaran/iaftn
Päämiehen awliap
pagos liki collnekymmenda luhataBo<ga-
lila/otti ani tuhatta muu Cansisaemn pacoon paasi/syöfltidzens lotda-
mm WMM/ joiden cuollet ruumit oikenit
lordanita myödenal<"»Asphallitan mewn/
pu cuolllyi Meresi «udzulan. Jane
Juvalaiset puolen Jordanin/' haman
Machcronm asii/s?jllejoca paicasßomas
tai<Ada woiteltin/ jasuuri/ pelco tuli heidän
paallens. Cosca talwi culunutoli/sai Ve-
fpasianus cohta Kewaillä sanomanCesare,
m/ma Keisar New olicuollut/ senlahden
tvdmtöi tfjwjii/täjj Cesarea-
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sta/iajijltecuinhan caicfi Ilwan ia Idu<
Meerein Caupungit woittanut oli > paidji
muutamita linno>a/jotca wicmn sytawäcn
hsllus olit ' twttx hfa ne Caupungil Ro-
min solawaella/cttä hän sitä paremnnn olis
woiltanut Drusalemin / jo> a wielä ainoa/
sians woittämaloli. Nljn
walittin mcuulmellln Sotawacldans ?ft
hen aicanKeisami. &\m meni ha«, l&
gyptijn/iaaicoinljn Italiaan/
dan/ Juvalaistencans/ Tieuren h.ildun.

111.

Jeruftlempijritttan 14.
Aprilis, Tcmpltpoldctan io+ äu-

gufti, jahawiletan 8. Septert bris;
nmä n»7«s nmma sillä »Alilla

rf*Oj*ca V.m ajoi >ruNernw ohidie/
pyritti <en/olit)udala'set hänen pian

fmgixisaanet/ että hanmstinpaasi.Sttt-
tesioitti han leirms Sn pnrehen johonml*
jävosapmiculmarli Hsjpun&ifta/ folfo
helli Sotawakens Caupungita »tjritta*

3 ma»
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mäth Silhcnaican 01l p'ljo Cat'sia D
itsh Caupungeisia PaMis Juhlan tch.
yc»ilcsuftlnnintMtt/jobc>!' ttwengin fiw*
tl joudfo ''olttil sta Tanssa fts?ri& wonnue
dj( jotcaOalilcast ulosajctl's olit /hjjfn ct"
ta sijna cMfrnpimnili*
Gden eprm<lit/ia<co« o hallituxcn / nijfmwft
uimtap&fnumåihink (namin
ia pahensit. Wdella Osalla heisiä oli t<tti*
M
n oNin iygöns neZelc't''slt $&
dans pidit./)ot»a di' aiwa pahanclklstt/ia

paljon i AitlnmaiNen
puoli Callpungita
jocacaika, pahuvcnalul jajuutioli/jo>tajV
ennen puhuttu on. • MuMawen puoki
Caupungist oli Zimonw halius/cahdew
kymmenen tuhanen Edomecrin ranjav

cudz,ttut Zelotercin wäkiwallaztaw
"!>,l"!ia C'Mpungi.'a H,

nhc »ujn joutunetolit/olisit he mielet
n* 5 ncallaisisia juonisifia paasta

Mtt/mntta ej hc mmtt. Costa Ti-
tz, M*
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N,s taman ymarsi /ettå Caupnngi oli plö, f
paldisclla waella täytetty /roMis hän ld,

zms lssn-almlstlhiinenskfznlff Caupu?'gita
parittaman/ia andoitchdaWaliep ftmba„
nns CaupunAlla/nljncuin Chrisius heillensanonm oli/ctm ncjn paljo Canff,
-coosoli/ jahanolis sen pikc nmm taitanut
heitä näljällä cMlelca. Cofta )uvalaisee
<aman mitf .pawistt he ulos smlriwmalli,
woimallans/tahloin sila ejia/ mmta dyå*
danmitanaultalwt: f?flä lahdöi

nptheidan canfan:,' .opinnchda. Scn--»
tähden ei heidän nellwons ia
<ungäjoutlUict/ nxwn caickijouduit wchäs,
<lk«waldaisuteen.C'auplMg!o lapahdui sun*
ri paljo CanffaTcmptin tykönä
tapeltiniasiirlnatlin. Jerusalemin Cau-
pungi oli kyllä roahwa ja coln»inaijeliH
Muurilla lurwatm ia wahrvisieltu / sildg
plloieldacuinCaupungintulda olw tailtu.
Sentahdenßomalaisct idzens calkclla woi-
mallawahwisiit/ Caupungila waklrynna,
fotiå ommnktvManm/ is sailwHm,

F ij wcin
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«mii fmmfta tyW ne ccr» nijmmeistä
mnuria/jolla ajallamyös paijo Cnnffa siel-
lanaikun evsli. tfte jottafrikat s' rae-
kMMailMwai cfktciit/v(nv k»ffcnans
ltiwan palaisrn lahdet? tappelll/ lapstt tcm,

Maisit uftin man WanhemtailiS silnsta.
E. Wetji armahtanut sisartans/ eikä sisar
treljians.CarpioOhnamaroimonda cul-
da penil.gila. Whmtatmtfoit sunrenaljan
tähden Meltömalnllwndocappc loen sow-
da/iacdzeilmyös touhutta i<? felnolvll»da
spötawafa'jolla he olisilnalkans fatwmt*
tanct. Mtllttamat npilw söitnahan mi«*
tans tupesta/ muutamat löpttin clwlluna/
jowenhelnä wch< o oli suusg. Sljhm 41V
cau cuolisiellä näljästä nijtt paljo Catiffa/
nfjwuin Aninlis Eleajaril» polca/jocaCau«
plmgista/ sila Titllrenpttrittais/pafenl/sa-
no/että.siellä h.-, udalllu sata tuhatta ia
kpmenda tuhatta cuotilttta.Egesippuskir-
joilta ainoast.ms rhde portin cmttamonda

kuhitta rullttiista ulos cannesun/etta lähes
tllli/l sata tuhatta ihmistä sijng capinas
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pois tuli. Juvalaisilla oli wiela Antonia
HMus/ wahwa jaluja linna i fttjn myös
Tcmpli/ josta silda oli Caupungin tehty.
Näitä cahta woitta oli suumnbi lyo/cuin
jolaculc, nijsta »nuisia paiccist/ ja waicka
tt.*<?ä )uda'a»sta suurefi ahdisti/ jatadoilo-
pun heidän ccmf m tehdä/ cmtenginajattc-
liTilus sen pilkalliseni/scntahdcnncuwoi
hän Sotawäkca«w linna wakil-nnnakölla
ottaman ia woiMllisclla kädellä woitta-
nnn/ja waickase waarallinen aicoimincn
oli/ sait cnilengin »voiton:
mutta Hudalaisilla ci olitlt yhlan otttw/ttibsuan l,sias. CostaRomalaiset linnan jäif/
«a Waffitorwella mcrcki annetlin/ nljn
caicki ludalaisct tapettin/ jolllaiinnaen-
ncn ollut oli/muutamat plidzeMuunn hei-
tettin/muutamat idzens mUtitt pudotit/
ia muutamat polla Caupungin pakenit.
Stjtte he suurella woimalla nljdcn päälle
carcilistt/joidcnhallus Teinpli oli /ia sano-
tan että Tilus tahdoi Sempfta armahla/
suin uscotlapaolilumalan tah-

F itj den:

85>H'wtt6«



dm; multaci tpkån amtatmt/ silla
Nlaiatadbl"ettei sijna mitan pitanpt an
Mahdetlcn

Scneähdm/ cosca he sangm
in aica slsun llawaiwalia heidät' ennsans fa>
«inet ia taycllet olilla ci luvalaifta tymåU.
la eikä psshalla tomu saada anHmanimv.f,/
joea wiclaheidän H.Msans oli / ei mpötz he
MlllacuLa nöprpltänct. hcitans / mrnnorj}

taitw muutoin MltH
hcldan mielestans näkyi

pitklVl/ laicka walklalla/ he fytp*
tlt Tem"lin palaman, Ia nljn se sangen
caunis iacuuluisa rakennus (nrha\ii fufKtfi
piloi/joca sijhen aicansumest yllsielty pta*
paicas oli. ludalaljP/ joi'o.n halluft y--,
llnnnäinenpuoliCaupllngita oli/ pakenit
muutcim uEaupungljn/iuutta enin oja sun
m'ttmim\«Ua /a tilleillä» Papit sultlaji

ccka
da- * jfi§wa!t -is (nljl'cuin Egesippus
kirjoa tta) <o,<aTeiNpli jaJumalan palwc-,

tus
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Kwpoison/ntjn eiena fcvxdmifa
jacantarwita.

Jerusalemin Templin f>»tfos tw
pahduiknmmmdenäPäiwänä Mätacunl-
ta/tuuri sinä paiwana jona enfimainengin

Babclin Cuningalda poldctlin
jonapaiwanäusiasiKircoiljc pallo »asioin
käymistä ttpahttmut on. Eljta ajasta
«uinTempli Cuningas Salonlonllda ensin
«keltin / nhn toisen wuolcn / Vcspasianu<-
jrenhaLites/cului pxitoisiukyMVcnda sata
ia pri ajafiaica. Mutta sijta ajasta min
Templi wastlwestraketti»/ ftta loisna £i>

tapahdut/ cnluiwijsisata ia
pbdeMN seidzematta fymmetibå ajastaica»
)awaickaludalaiscl nam ahdistelut ia fuU
jetutolit/eikä yhtMn loiwo ollmheidal»

paasta/ cuitengin ne jäa>lelolitama ycciw
net/eikamiliantawal'a myötä auhavet/ist
ei muuta nljn pctp pelsannct tm nalka.

Jos»fhus kirjoitta että sis.a i amåHxå
enin oireko paloi/ tapahtui. hiw:„»ne» «a
cauhlaleco/jongajalkentuewaiscllvolästu-seo tmmtt- M cunnialinen %hwo/
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nimelKä/ jocaoli suurcsta sugusta ja
muutoin ricae/l akcni pclgofiflmuidecansa/
toiscldap wlelda lordanm / leruftlcmin/
iacofca Caupungis nijn suutinalka oli/otti
hai, imewäisen Kehdosta ( mutta
winga caltaistlla sydammclla ia surkeudella
tåmtapahdui/ taita jocainenajatella )tap««
poi sen / ia söi *>f ta itppvokv f multa loisen
puolenpani hai Sotawam cleen/ jolca jo-
capaicasMbärins huoncsta huolnsmjuo-

i jotainsyödarms. Cosca he
itamal; na:c, caubif?u?> he fiiå/ia
sitäköyhä ia
lvallallelerusalemis il-noitit Tanacauhia
työ rnjn paljomaecä \mui c.ca he sijtapai-
waMrupe«z!t cansa rauhasta iaso-
«vinnosianeuwoottam.»»!. %ftut:a etlahe
lujn hlijain tätä rupeOt toimittani 'anode
\uma wapautta/ iaolll muutoin naljaliä
ntjn lähcs jowoltctut/ ei hcillcn sitä ena *aU
llttu/waan mmitwmm palwain pcrajia
suuren tuscan ii» «hengen lahden lapdyi
UKitmuoirian C«lstan Caupungljiaulos

pacta
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etawihollijien taflfnfivtca heidän jijttt
iicoin ia joueoin wahan hindan mpit.
apahdui myös/ että Sotawail näki ph-
n Juvalaisen/ nn?mamia cullan .iippaw

; omasta jäljesiansottawan / fotui han en-
m niellyt oli/ jostacoh la yhteinen jt,noma

. jco ieirljn tuli/ että ludalaiset jokeaCan-
heidän tygöns paenetolit/ olit «'k

da laynans / jottahe en>n nirllet elit mn he
'saupungisiaulos tulit: Mennen eum he
sllupu»,gista ulos paastemn/aset etfa U
miitmcun etten awisti/ chckitta/«tlei;x o,
tk wienet cuidat iic?amuutaeemfw»/ cuin
3iom,?laistcn hywari olis tainnut tulla.
Ta»na (monia aribpi tilan/ elta Ictyeeaari
tuhatta Sotawaclda phtcnä
pöna eahtlaleicattin/ luullen eaiklstallwa,
laistsia euda löytäwäns/ ia olis wlela cpå
ludalatjia tapettu/ jos ei <itusolis ljta,
nyt iakicldanpt/ettei Fangeja pilanpt lap,
j>aman.

ztaupungi woi-
tettln/ja ei enä nuorta minwanh^

F v tm

89<tza»>to«.



m\ olis ei tielty o-
lls että nhea min ei
sotaan ollet "clwolW. Ia nckm
<oco Jerusalemin Jaupuugi sur-
kiast hawltettin/ poldeltiu japerä-
ti maahan cukistettinj He ;&$*
muutamita wclhick huoneja fhftv
man/joijaRolnalaistcn Sotawck-
ke asumanpiti/ jamaacunda war-
Oleman. He jcilit myös siHen
niulttamika caunita padzaim /a
corkeita torneja/jälkemuiewaifille
muistoni.'että sijltä clluluisa /a hy-
win rakett" Kmlpungl oli ollut.
Ia nifn Jerusalemin Saupungi
woitettm cahdcxandena pckwänä
Syysantsa/ ioca o!i mvts §iuiu
caufi Dte min hän enfin pijritet-
tm. Titus %alimyös Alehan-
drian nMä wmnUififtA fttlgei-
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siamin ftalu 011/seldMmtolsta-
klimnicndtl lchatta nuorta ja wa-
ktwal a miestä/ jottasiellä nijNlUln
atmon»alstt orjat piti kiwick ja
Laickla candaman ja mfämån*
Mottda myös sijta nuorestaLänsi
ftsta,; wchckn hlndaan mvytin/nlfn-
tuin jarjcttölnät luondocappalel.
Lmi tllhtttea lähetkttm ymbckri eo-
co Rcmln Waidamnnan La«-
pitllgelhin/pckom eteen heitettä ja
tewiitd /Fanstä leikites jailmt(s.
Fangemjouckv mm jckinet olit ja
wielä eilt/oli phderänchnlmenda
tuhatta ja ftldzcmen tuhatta/ joi-
tacllitengln eufist / cosca Laup,m-
gipljntettltl/olienä cmn tymme-
nm satatuhatta lniestä/enimmit-
tenmullcalaisiaja ci Vorgarelta/

my

91■%£witi&.



lmtenM ludanSanssasta. .Co-
sta Tilus olt suureita mtmialkje*
ruftllemm wolttanul/ teloittanut/
poltanllt ja caickt peräti maahan
cuktstanut/wahwist! hän felWaa-
cllnnan sotawckliä/nluidcn Maa-
cllndain tchdel? jotta pnlbäristölla
cat/ia waelfi wir-
fan tygö t Ma rnjn mlwas Ro-
malalsien Waldacunda fichen ai-
can, lllotui. Losca se pyhä Sau-
pungi Jerusalem htkwlteltln/ oli
mailmanalgusta cullmut/ neljatu-
hatta ja colme kymmendä ajastat-
ea. Stztck («m Romi ensinra-
keltin / cahdexan sata jastldzemencoimattakymelldä ajastaica. Lhri-
siuren tÅxflmifen jäiken/ Zllstm
paella / a/astaica.

Näm
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Näin {ai fe cuululsa ja vlisetty
finfk>h fx surullism lo-

pun/ joca Idiiiftllä maalla kyllä
suure? artre^pldettin.
Päätös/ josa ustoWsi
neuwotan/ että tutin/ fcU vMen
ianiujden Illwalan raligaisiosim

lahden/aiwftans idzcstans waarin
otlais ja pcmmcfcn

itim
rangawll:mala Fllda-

he hatynpvhä E-
wangelmnutans wamoifit ja sen
plöncadzolt/aseltam heitäcoco ma-
ilmalle
mtstt heidän vlpeydesiäns eppW
Jumalan wiha jarangaisicsta pel.
kaman/ ja heitans gsti\ayc tun-

nu-
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nustoxen fdåtmffltt M jos et
jumala ole oma Lanjftns ar-
mahtanut/jöllehannlzn montt »a
Launit lUPMtU lUWMM"t 01l/ joi-
Km fcasmyöttmAldit funrka Pa-
trlarchatjaProphemt Äcklyt oli/
/aiVieläsiitte idze LHDus heistä
ftndvi: Lumga ei uMmmisihckn
'sitäLanDW ragAscwa/joll? hän
flilast armöst ia z>?upludcst hänm
pyhas sanans-lahiolttanut ot^/joh-
ra cllltengnl'/ stllpahembi/ Petä-
tl tljtkämckltömcit owat/ oiklän
Jumalan wainojat/
langiat/ lippinlscaifet ja wastcha-
fölset/nljn rmi endtjengän ailW
nmillnas juitnembia ja alWram-
bia ole ollllt> Senkähden ei mahda
miMn epuilla?ettet rangalstuF ole
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jo owen edes/ja heille on toklfest
tchn taypä lllln ja'usalcwlllengln
tapahdlti.

Tätä ttlle madsn täydellä to-
della ajatella/ ja sydämen panna/

lehda fymiittiQtvmi&ia kaandä
meitämManKhnsiliren

tundoon/
V M E S*.

95<GäwitoÄ»





Jerusalemin häwitöxen Hlstoria
fehlp.

åIstona on tofin id)''stans / Cootln
cocoon järjestys/ Jmtfatanrnjc»
pust.ludalaist<n myös paatmnast/ia

caictein maahan caalumast/ Joit elheill
ennusiett hopufi. Prophctaie eihctotcUel/Ehristust ei paljo hywa>llel/)ola heit fpp
«eleincansa/Calumchanneuwoi la waan-

Idze sijs HERra motita wuot/
Tunnuftahdfi heill edes tuow Ain armo,

tariten heille. Ett olifil oikein tim*
dynel/Ia ei pahudesans nFä"dynet/Waan
tullet toeudcn tielle;Handa idzeylistämän/
Ehf'st<,ji julki julistaman/Vaan he nait
wihusit/ wainoit/ SiU combisiuttcoiwil»
Vaiwoin.

Costa lähestyi suuritusc/loca «ah,
tin cuinAmu rufc / Mvnilaiftm merckein
cautta. Juvalaiset juur julkijest/CesiuF
fiawastan waldamiest/Kcstcnanscapinatt
nostit/ longa he pojes carcolil/POill'p^



t3n mysstattotit/WWtchatt
Knihli/Paetes silloin haccannricki.

Costa laman tietä sai/Ett teh,
ty oli murha töi /Ia Keisarin iäti lasielt/ |
Sanoi hln Sotomiehillens / Tulkeill pm
Hu ia kicllUcns/Nyt olen minä sotaan haa, <

sctt/Wcspasialws joudu jo,Sprjastasiel,
dä euo; Juvalaiset sodan alca/Mul
hcidas. pila sa imanpalcan.

Illdalaiselmenit Astalon /KehVit/taaldämewoilon tuom/ Ia calua caikcti
paljon. loillpoifiam mepois puolestam/
Wiholiselestamhaonesiam/Ehk cuing he
olisit.vahwat/Mutt ei steldmonda '

nul/Eit hewoisten paalle carainnut/WHs
kpmmend «uhata siella/Tapeltin ja tykin
«clla:

Wchasianus woimasians/Galilean
fljrttfti rohdafians/ Silla siellä oli paljs
Wukc.Polit» ia murhais moda miesi/Wai,
motto lapset andoi piefi / Wiela fijttetin
moknuts na?>/WW tpmmend tuhat lu*
Valaist/Ilmanphtäkan wuucalaifi/ Ilman
myös waimoit ia hejalwoist r>
tmhopfcit

Ei



Ei nuort eik wsnha cmdfi*it/<gl yhtall
lasta carwahdett/Sill ft oli jurkia leicki.
Cuus whatl nuorta miestä sitt/ iahttellin
Achaian ntjst/Z)hta menda caiwamin pote*
ti. Colmckpmluend m,?tin psie/
lolc olit orjana funro löi,s/W.zs tuha«
cuin näki heidän ortntÅ*
<ens.

ClnnRyöwarit taman tietä sait/C«
Galileas oli tehty nait/Dwsalemin cocoi-
fitheitäns/Siellähc cauwain much.ustt/
Ia toincn loisens surmaisit/Maltain
miapaitans. Meri sicll wuoti lackamat/
Ei paasnpt monda Hackaniat/Caick Öfaitfja
olisuureswaiwas/Etl rpöwaril rpörcai»
iapauhais.

Jumalan Templi sowaistin/ Pap,
pein paast hiuxet tohrraistin/Wcrta oli
Templi lavnans. luhatt
Herras miest/ loscphlls tunnusta / joca
ties/ Ett tulit pois paiwalda paänans.
Sill olihätä hädän pääll / Mollda waiwa
heil waiwais rvihalncn e»
dee Capina/nalka Caupungin tädcs.
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Miehet taatfbåf&mpain/ipökamme lujasti
wasian. Mcspasianus totcta mies/Heit
tvastan cohta neuw. n ties/Ettei säestänyt
gsrjfan lasta, £olm< tpmmend tuhatt
matym tuhat sängyt sois wci/io,
plttjolc e, Mtunttfajtfrv Vpotlt hcidans
lvirloin |<j lresijn.

; lt«s ftlplysolamies/Tauen se tar,
can neuwon lirs/Cuing lewsalcmin julki/

han w.'hwist wakenens/ Glawie
mpöscaiwalt ymbäeins/Ett hala nahtinjulki. Nalläll h« it aiwo» ghdlfta> Ia sij,
hen ncnwons wahwisia/Ctlhcidan sijna
kljninappais/Ia jocaidzen heuge tappais.

Coscahenaln oiil (caM%«m/sacai*
ti!dah.Wwildfangatut.Nalkil |ij« joudui
tt>u 'tap(£i OUIH mitan lei-
wali pala semmengan / muuta ti§*
tawa teoraf. Ei ollut wara Wanhem-
mallz-lapfeil leipä anda anowall/Eita luin
olls tainnut spöda. Mutt lapdpl lajia a-
no!vatlyöl'a.

Wlfii hcit waati huistiman/ )a joca
mmtaonnuijiman/ pldettp lucfu dj
ttlkc. He söit |ua (Uiti nuhista/Ia caickl



tamåt pöyhifia/Cuinolismajälki. HätH
on ollut heiN sängen suur/Tama on totinen
tofi jnur/Ett monda söit nljta olcki/loilc,
he jalwoiUanspolki.

O fltä walwa »aiekiat/ Ia llm wiw
ta hHikiat/Cuin silda waimolda
ca oman lapsen» cuolia ri löl/)a sijta cohta
puolen söi/Cuin (latvan luultin.
Multa sotawaeld toinen puol/longa jal,
kenhansuuresthuol/Haneld rpöwatlin ia
wiettin/Coht» mpö» makiast spotin.

Ananias selkiäft lminusia/ Ett sata
llchalt mumista/Hän ons<lmilian< nähnyt.
Wljjlwifiakpmmcnd luhatla/)ot« Zitus
aicoi murhata / Mutta ennen nalkaan
naannyit/Toisi ei stjn saatu arm<chta/Eick
cuollut haolan carwahla/ )d;estäns oli
cungin tpölä/Mipalwa seka yötä.

lolca taa» Caupungift carcoisit/ I«
lcrcin parkolstt/Fangiutcn tyrittiin

Hcltans/Tuh.:tl j?ella slztt phten pön/ Sa-
nottin he owal culvans spön/)a tahlowat
nyt sen pcitta/ Halalfim caictl cahtia/Huo,
»il cuin olit wartiana. l»jn ctyittin cul,

A 4 d«



da iaraha/Ntjden waiwaisien ihmisten m*

Ss«tuhatmyös pojes nil-
ctf tauti «na<chan löi/Ainaj.il seidzemfl, wll-
con. Cchdc/ankymnimft tuhat wicl sq 11/
Myösrutto tauti maahan lljlt/ loec hplo
jaijit Jumalan lljlon. cohla Cau-
pnngi waltellin/Ia sanomakellot ftiteetin/
Caic? plösalaisin spöstin/ Tcmpli mpas
macchan lyötin.

Alexandriaan sijllahclettin / Cuin
Carja cdcllajettin/Seidzcmen teistakym,
meno tuhatt/Ca,nkpmmcndtuhalt canne-
ein/)alopeurain luolan mmtiw Ia mui,
lm peloin murhat. J)hdeM ainoasi pcn-
mngist/Colmkymmend annclin ludalaist /
Ett Chrlstus oli heild halpa/ Slll maxctin
tim cauppa.

Nyton tas lyhykäisesi cuulla saat /
Cninglerusalem on maahanlyöt/ludalai,
set julmaficuollct/Mix ei he sana totellet/
Opetnfia wastan otcllct/Eik jumalasi mi-
«an buollel; Jumala wielaki» coste-
k/>» u sinä handa tottele/Kylla han wiel
%\hu rosia sinullpaho)a löita.

Sill



Gill oppi hywä shl'ifiitt tas /

Jumalan Sana olla lss/Äla hand pidä
halpan/ Costa nain hacaltu
Oxilla täytetty Suden suu/ Cadz ettei
Jumal anna sua salpan/ loca olet ennen
pacan 011/Äffen wedclt ChristuM licll/
S'llpyda hand seoral taiwan
wcilljällenslaina/Amen.





Johon monda jumalista ja larpel-
lista Rucousia jaKijtossana/

M. Jacobin Suomalaisen R«l-
- nyt myösmualda

coottu jakattp on. Cotona ja Seura-
cunnas/ Jumalala caickinaistenSaatpin

jatarweltcnedestrucoilla. Jumalan
cunniaxi; Chnstillisten / jlimaikstcn

jahpwain suopain Suomalai-
sientarpefitchtp.

, Pfal, Ig.

Ähdlstuxesani minärucoilen HER«/»a par-
gun »nlnun Jumalxn, tygo/häntuule minun
eneni hänen Te,nplistän«/ j« minun huton
hänenedesän»/tule hänen c»rwljng.

Cunniallsen Miehen Slffre Salcon
R««dmuehen culutuxell<l(>oldginyds

näitä l6otä>»)

präntätty Turusa/
Pelar 1647.



€äiiik Jumalisille ja
Lunnialistlle/ Suomalaisille/ ja
Milkoin Sllomen Kielen racasta-
chalKe/ Holholllc/Watville jet

jamielen non*
ttxi ; mjn <£imnia;i myös/ tåtnå lyhykai-'
ncn c()få/cuieengin monelda ioiwötluRw

ct>w*s£ivw lumalisudenjaRucouxen
Christilliscsta rackau-

dcjia/ 0N dedicerarttt

Siffre Galcoldä.



Rucount armo saadarem/
Jumalala oikein rucoiUa: ja

Isa meidän Rucous/
Rucou/en eawallapldetty

ja selilcllp

l/ancaickinen jw
mala/sinä jocameitäUffct ha-das ja tuffls chgös pakeneman/a

apu anoman/ olet myös armoltt-
fest luwannllt meidän riicoiiwnf
eulllla. Minärucoilensinua/et-
täs minulle armon ja
Hengen andaisit/ että minä coh-
tullisella jumallsudella jawahwal-
la dscolla/ meidän HERram ja
Lunastajam lesiyen
Nimen/sinua -yengesä jatotudeft

2l v\ m



rukoilisin. <3uule fifi racas tai-
wallmen Isä nyt m aina minun
rucouxen/ja anna minlllle mitä mi-
nå sinulda anon. Smun rackan

danHHßran cautta/ Amen.
s>/Rmolinen HERm taiwalinen Isa el-

sinunrackan Poicas cautta olet
meitä kajkcnyt sinnas roeoileman/ ja
tahdot hcnges ia totudes ruwilda: s}tjn
minä rucoilen sinua andaman minulle/
Mjncuins luwanmit olet/ armon ja ru-
couren Hengen/rtta minä wilpittötttafiia
puhtast si)3am»«cst/ mmun ia caickein ih-
mistm t.nwetten edesi/ wahwalla vscolla
jahywalla sydämellärucoilla taivaisin/että
minlln rucou/en / fmim jalken

caicki saistlvmim me
tarwidzistm. Sentahdcn kaannan mi-
mminunisinun puolees / nostan plössy-
tammen/ silmän ia täten/ja sanon:

3ftmcMt\/im plektaiwais'.

2 Isä «,eidän.



s(\ Caickiwaldias laarmollinen Isa joca
paicois meistä murhen pidal/

cadzot meidän parastam/ elalat/ warjelel/
kitket ia suojelet meitä.

pyhitetty olcon sinun Nlmes.
Sipilna laupias Isa finun pyhä Nimes
™(VIfiaftV oikian ja puhtan opin cautta/
ilmoitelta/ että se meidän scasam/ suures
fUnlai? pidetaisin/kijtetaisin ia plistellaisin.

Lahestyfön sinun Waldacun-
das.

weas Isa/ sinun pphatftnas
meidän scasam woimalliset olla/ että

me/jotca ne ottanet olemma/nljsa
pysyisim ia wahwistuisim; jactta monda
ihimist sen cautta meidäntpgomme tulis/ ia
sinun Waldaeundas jocapqiwä meidän
seasamlähenis ja enanis.

Olcon sinun tahtosntjn maaft
cum talwals.
04 Racaslsä/tapahlucon sinun tahtos

ei Perkelen/ eikä meidän wihamie-

3Isämc>ldätt.



(fcm/ eli ftn&un muun/ joca sinun pyhä
Sanaswaino/ja sen cauttasinun walda-'
«MM» pyytä fffö iawäheta. Annamyös
«armojas/cttä nje c.iikisa olisimkarsiwalscl/
cttin meidän sentahden karsiman pita/ ja
ne woittaisim/ntjnstten me meidän llhayl.
heickouden tähden sijtä eris engaluspuls.

Anna meille tiinäpän meidän
jocapalwainenleipäm.
fK Taiwallinen Isa/anna myös meille

elamas rawindo iatarwe/
ymmärrys/taito/lerweys/rauha/tarpelli->
nen ilma ia muut caickinmstt ruumilliset
tarpel/zntjncuins luwannul olet/ sanoden;
Edzikat ensiji JumalanWaldacunda iasen
wanhurscautta / ntjn teille caicli nämat
<apahtuwal,

Jaanna meille meidänwelram
andexi/nljncllin mekin annam mei-
danwelgollistem.
■4[Sjj£ rueoilcmma/racaslsa/ettes caw

meidän ansiotam/ttkö myös sitä
meii-

4 JsZ »neidin.



meillesoimais/ mutta olemeille almollinen
la anna meidän ricoxem anderi/ nijncuins
luwannut olcl/ efta me pelkamattömaNa
omalla tunnolla olistm ftrnrn edesas/ jasi-
nulda meidän tarpcilam anoisim Auta
lnyös Pyhiin Hengen catilta/ että mekc-
stmam pjiawalliset olisimme/ toinen fotV
jiamkarMmlnc/ ricojref
mciaunhotaisimme.
Iaalä johdatameitä tinfaujcm*

IjU/ ettei se taida toisin olla/
mutta että me tasa mailmas/ monella

uluotokiusatan: silla sewanha Adam Mei-
sä wirläkm jocapqiwa waiculla/ pllytta ia
waati meitä riettauten/ laiscuten/ plönpal-
disuten/ahnkulcn/ petojen/ jacaickinaisctt
p.,hillen. Sftfjn myös täsg mailmas on
mondapaha esimerkia ia haucutosta/ että
mpös jocuwialoingin ihminentttjdeu caut-
ta nopiast sptplelpr ia woileW tulla taita.
Mailma myös/ cosca han smollla ia töillä
meille wahingota tele, yllpttg usein meitH
pihan/ ackiulen iatuimulcn. Ntjn tule

y iii\ mpös
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mnos perkele hallen moninaisilla myrkyllä
sillä nuolillans/ ia meidän ntjn haawoitta/
että me seka sinun sanasia työs unhotam ia

ia sen calttta ajattele meitä
sijtte weta pois ostosta/ toiwostaia racfa*
Udusta/ ia saatta meitä peität
måttomk; cangiariaepaileman sinun ar«
mostas. Sentahden/ raeas ettäs
meila olet kaffenyt rueoileman/
xncoikn sinua noyrast/ ala minua fencak
daisilla anna woitella/ Nljhin
miclypa ia nrjsa sijlleradotetuxi tlllla.

Muttapäästä meitä pahasta.
tulistm/ jouga mri*

dan piimäinen wihamichem/perkele/tahto
paallem saatla: silla jos et sinä meitä atv
molliststwarjele/ ntjn enmeyhtakan hetke
el silmän rapaysta meidän terwepden
puolesi saa hanelda wapal olla.

Amen.
£)> aeas)sa/n«'na tiedän sinun totisex/joca

kttan pcla/ jaettä sina olet nailä lu-

6 Jsämeidan.



wanut/ cuinme anonnet olema/meille am
da/ mjn en minä miUn. muoto epmle/ ettet
sinä myös minun rucoustani cuule/ iamu
nuUe annat oman hywan mielcs jalken/mi-
laminanpt rucoillul olen/ Amen.

Wlelacarlßucollsta,
CAicklwaldlan i)<mcaiäinen Jumala/ sinä

foert meitä kästet hädäs ia tul?!!' tygo» parV*
neman ia apu anoman/ oletmyos arinolis

sest luwanni» »ncidan rucouxcm cuulla. X\Je
rucoileimnasinua/ itiåe meille andaisttarmon
iarucourcn että me wabwalla v|'col!a
„,lidän -H<lö«'mn lEsuxen Chufhtjrm nimen
sinua-Hcngen ia töwde» , rucoilisirn. Cuule
sl,n raca« taiwalmen Isä nyt ia aina meibfat
mcouxem/ ia anna Meille arnwliftst/ n,itä»»e
sinuidaanolnine/ scn sinunrackan sioicas le-suren Chriftuxc» meidän -Hik-Rran cautta/
A MON.
CV/Jvrnoluien -HERra ia taiwalinen M/ett»

sinunradan psicaa cautta olet meitä
kästenyt sinua»rucoilema»/ iatahdot -Hen-

gc« ia totudc» rucoilda: mjn me rucoilemma
sinua/ walalst meitä pyhällä -Hengellä»/ eltä
me wl!pitt6»,ält ia puhiast caickin
tarwctten eVest'/ wahwalla nscolla ia turwa-
liscllatoitvolla sinua rucoilisin,/ lameidänru-
couren»/ sinun lnpauxe» jäljen cuultnxi tulia/
saisim caicki nutä n«c sielun ,a ruumin

2l V PUO,
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»uolcst mr»yldj,.'!n/Sinun rack«n poica« mä*
pan H<LRra«, C-Hristuxcn cautta/H»»cu.

Amu Rucourct.
pyhän Nimes sinä ri-

Lhrisie minänyt nousen/ si-
na jmminun (allilla werellas!u-
nastit/ sinä minua tänapän ja joca
hetki hallidze/ auta/ warjele/ fi-
nua/ jaannahvwii onni ja juma-
linen meno minun ajloisani ia löi-
sam/eltci minun eUmani iaaiwot-
tureni/sinlln kljtores ia culnnaxes
tulia/ wahwista minua myös
caickin hywin töihin tätniydn ja
zocapckwä/ja tämän onnettomalt
elämcln peräst/johdaka minua i/an-
falcklftneUnnlll/Amen.

8 Fmn Ruesuxee.



Caickiwaldias Jumala/ sinun hal-
jahusmas annan minä tfo

tiåyån ia aina minun sielun ia ruumlnj/ u
lamani/mmi/ pnimarrpxeni/ ajatoxeni/
pnheni ja lcconi. OPpha Colminaisuus/
amk minun, rucouLeni/ jatänapan
pahudcst/ synnin pahennoxcst/pcrkelcn jno>
Nlstiapcwnst/ jaminun wlhamicheni hh
sist/armoliiscji milma estä jawarjele. Si/
nun rackan Poicqs Chrisiufcn,
cautla/ Amen.
Jgjimafton mmm tanapckn m

aina/jfä Jumala/jocaminml
luonllt on/ smnatcon nunuaPol<-
ca Jumala/ joca mmirn Lunasta-
nut on/ sinnatcon mmua Pyhä
Hengt lumala/joca minun pyhtt-
tanyton/ Nimen jfån ia MM
jqPyhän Hsugen/Amcn.

EHO
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Wto Rucouxet.
mnnllstan sinum ede-

maail luoja/caicki minun jyndlni/
jotca mln<l hamast mmun nuoru-
desiäni tahan asti tieten ia tietä-
matoin tehnyt olen/ja erinomaisest
mitä minä sinua wastan tänäpän
ajaturellani/ puhellani ia tiiliäni
rickonutolen. Sinun edesäs/O

ra/ minä näitä caikesta mi-
nnn sydämestäni tunnustan/ ja la-
dun myös että minä wmwainen
ntjtä tehnyt olen. Ia waicka mi-
nnn syndiän on mondaia epälucui-
sta/ nljn rucoilen minä cuilengin
sangen nöyräst/ ettäs olisit minlil-
jellarmollinen/jlacaickl cuin minä

P
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Ohto Rucsnxei. 11.

sinua waftan täncipan tehnyt olen/
jasinä-minun tvicapäxl tiedät/ un-
hotaisit iaminullen andexi antiai-
ftt. Sytytä myös minuunpala-
warackaus/ nöyryys ia Pelcö si-
nua waftan/ jaanna nunullen ar-
mo/ paratarenl minun elamatall
ia päiwapckwaldci tullaxen wan*

esuren Sfyxiftiipm
sinun rackan poicas cautta/ %

mm*
/K Caickiwaldias tjancaickinenluma-

ktjtan smua/ ettäs minun epa%
kelwottoman palwelM/et minun ansiosta-
ni/ mutta ftnun suuresi armosta» ia lau-
piudestas/ tanapan armollisest warjclmt v
let. larueoilen/ OiaUpias Isa/sinun
sanomatoinda hpwyltas ettäs tultw«n yön
minua puhtalla ruumilla ia sydämellä kal-
kisit/ että minä terwcna iaraittjna jallens

sinua mtitfin palmlisin/kht-



taisin ia cunnioittaisin. Sinun rackan
poka* lEsuMChrijiu/en/clc.
jf>>ärncoilen sinua HERra

ettäs tana pöna minu,n m
tönani olisit/että eosia ruumis lepa/ mk
hm sydalncni sinun jalkes voalveoi*/ jaettä
minä caikis sinua minun sydämen
fini/ ia silmäinedes pidaijin/ja
nain caicfia pahittta ia syndiä cartaisin.
Sinun ppha Engelis warjelcon minua/
tttcisepahawihsUinen minun tpgönilahe-
jtyis/mutta että sinä HERra yxinäns mb
nun tykönäni pysyisit. Minä rucoilen
Mpös ettäs warjcllnresaUapldäisit catcfit
nm, minun omani owal / .ja ntjncaickia
weita suojelisit/ caikest pahudcji xvavjdv
sit/ja wljmein tlancaickisen autuullen ar-
n:vlise<t auttaijlt/ sinunpljnas ia cuolemas
cautta/Aincn.
M Ätdäll HHMran lEsuxen

" LhrljKyctlrlsitntlattlltun M-
mm/mmå Nytpmn lqwala/ han

mllmch
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Ehto Rucouxet.

minua siunatcon / warjelcon ta
ljancaicklsen elämän johdattacon/
Amen.
S\Yäö meitä racas taiwa-
(å&Jimcn jfd/ ja waxick siida
rawqlalda KiufajalW tctaaim.
ymbärinskäy ja kicrla cdzemketck
han sal'6, niellä. Anlia mätien
armojas/etta me wahwalla vstol-
la vrholltsest hända wasmn seiso-
isim/ ja sinun pyhän warjellM
alla murhetoma lepcksim. Ol-
nun rackan Poicas lesuM Sifyu
ftuxen meidän HERran tautiaf
Amen.

meta walwoijäm Herra / kätke

ChrisiureN cansa/ jarauhasa l,,paisim/ Si-
nun haldus HERra Jumala/ minä an«
wnminubHengmi laEleluni/ ettäsHM,



JocapäiwälnenRucsu».
da ChristuM/ joea on meidän elaman ja
plösnousemisem/ ljancaicklsest cuolemast
warjclisit. )arucoilen / ella sinä / joca
totinen walkcus olet/ sinun armos palsten
minun pimian spdammceni wuodataisit.
Sinunrackan Poicaslesuxen
cautla/Amen.

locapaiwamen Rllcous.
tf\ Taiwalinenlsa minun Jumalani/

puoleni/ja armada m»*
nun päälleni/ole myös nopia minua autla-
man/ clta mina tanapan ia lana hetken
daisin ruwcla waltaman paha/ja tekemän
hywa/ia mikä otollinen sinun silmais edes
olis/annaminullen totinen/ oikia ia wah-
wa vsco/ sinun ia sinun Poicas
Chrisiuren päälle/ ctta minä taivaisin sen
tieia/tuti, ia vstoa/että haN on minullcn an-
neltu <>/ wanhurftaude<ri/ pphp-
dcxiia iuffafajccpi ja että pan on minun
sowiltajani/walilnicheni ia cdeswasiajani/
laitia wniutim mnw ftmmpm hänen

0



jalfians/ ja elää hänen fanam iakäskyn»
jä!rVn. Autampös ettamma jocapaiwä
cuoletaisin lihaUiset ajatpxet / h lut ia hi*
mot/ nöprptaisinmlnuani \\nun(tifis/ ja
sitanjiiia wajioinkapmistä/ cuin siiiäini-
nun päälleni panet/ karsisin ia hywnxi ol-
taisin. laettamina myös Mchisin ra*
casta minun lähimmäistäni/ nljnctimidze«-
ni/ja tehdähäncUcn hpwä/ Nljnchih Chri-
stus minullen tehnyt on/ ja että minä juu*
rella c.nlamisilla wältäisin nijtä jotensinun
mieldäs wajtan olisit. O Wsu Dnun
wapahtajani ialunastajani/ wahwista mi-
nuapyhalla Hengellae/ jajos minä kiusa-
u<res/lihan hcickoudest/ perkele»'
ja pahain ihmisten johungtm
spndin langen/ ntjn auta JpEßramrnua
nopiast p!ös jällcns/ ala salli että niinä p
nuakiellän ia plönannan. Anna mpos ar-
mos/etla minä sinun pphän ?limes wlj<-
meiscllä hetkelläniaukeni huudaisin/ iapa,
nisin eaikeminun lurwanija toiwoni sinun
catkemnptznaas jacuolemaas/jonga minä

B aftlan
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16. Rucsus 3s',>l!l!„.;lau.t)>go',

nsetaNMinNnsyndinia sinun du mios xcat
pc/ O minä olcii oinas/ sinun §aU
lm niinä annan minuNi/ ja(akti initå mu
nulla on/ tanapan i.i joMpaiiva/
niinun päälleni/ cuulc minun rueoureni/
t:tmUttia aulwxi/ iasaata tajla surkeasta
aihostl,/ taiwalsWaldacundaan/Ämen. ■

lan tygö.
OHERmlmmla Laickiwal-

dlaS Isa/anna meillett andyi
meidän ricoxem ia waarydcm/
paasia myös meitä sinlin lnutzm-
des lahdell caitista synnein siteistä/
ja hallldze meitäköyhiä palweijoi-
tas pyhällä lellgelläs.
myös Shrlstmmda ia meidän lan-
gsm/ sucllm/ tuttawam/ hywinte-
klckn ia rlsttweljem oka sttttlN huo-mas



mas ia haldus/iakalke jjptäpvhy-
des/ pilhtalldes ia voiattmabetf/
Puhdista meitä cäikesta, pahndesta
januhtest/awllzlas nietmkinasta/
annaineillenxanha taecnrrys/
cclrcota meidän lMywaifct (arnfe
kemättölnat wiham?ehcln/ lahjoi-
ta meibalj ystckwmem ia wmno-
mlchillemlolmcn rackaus/ lchall-
himot hilltdzd / ityiniwen lima
meillen fowila/tauti ia hiifåpolS-
ota/wcdestä ia maasta anna mm
armollifest/ walwalsten/ Whrll-stenia radolistcn waiwal wahell-
na/ purjehtlwalstell ia wcsli ole-
waisten tilstat ia hadckt estä/ sana-
sien klwut ia taudit huoftarnmchti
tee/fangein walwat wahennä/or-
jjrnn hlwcau/et laupiallsest cuule/

17Rucons 7?!'"' 3l«ma'ss:! txgs.



(äidein fctyäin ihmisten pacot/cu-
scat/hädat ia ittut nåe/dmk la ar-
molisest lieivifd iapoisota/ lessein
iaorwoilasien pilcka ia ylöncadze
rangaise/ walhetteljaitten ia pet-
tawalsten pahus alaspainä/ pa-
canoitten coirus för£åjtf tee/ stli-
rac, ndas wlhölllset wakewästi
murellna ia tacaperln aja/caikillcn
vscowaisillen synnit andex/ jata-
man elaman perast qancalcklnen i-
lo/riemu ia lepo sinun tykönas tai-
wan Waldacunnas armolisist lai-
na. Sinun rackanPoicas lE-suxen sshristly-en tahdelt/Ämen.

Rucotts Jumalan
Pojan

tteosottaman//ola me si-
nun

18 Rucoun Innlalan pojan tyQc.



nun tygös tulisimme/ Mutta sisäl-
le plchaldaman/jolla me sinun tun-
dlsim / t/ancalcklst elämät allda-
man/josa me sinun tykönqs pysyi-
fim.
ste/ wapahtamall meitä synneist.
Wlhollisist pägstamän / myötä-
käymtses hgllldzeman/ wastoin-
käymisis Varjeleman/ meidän E-
siwaldam ia Lallffam siunaman.
Nlle HHRralEsuLhriste/ ja
ole melllen j&>fus/ totinen luna-
staja/ etteiperkele meitä cukistais/
ettei liham haucuttelis/ ettei mail-
mamyrkytäis.
suLhrlste/finun vscos meitä wah-
wistaman epäusco polsottaman/
toiwo corgotmman/ ylpeys alas-
polkeman/rackaus sisälle wuodat-

B iti lama
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taman/ cateus iawlha uloscata-
man. Vule.HHßra lESV
Lhriste/ eriscurat pois repilnän/
An/ichrisiloenkaffylalftt cadotta-
man/ ldze AlltichristMN mufen-,
daman/ seka hänen/ettähänen fto-
ranslltlnvot hajottaman. Tule
tvyös oppiLhri-
sililistcn ia vftollisien fydamihln sy-
fyltämall/ja se opln haldiatpaiwa
paiwalda/ lackamat llschldHnan
<aelländaman/2lmcn.

Lhriftuxen tulelnisest.,
§ERra Jumalaracas taiwalinen Isa/

iiwktjtammc j?nua sydammcjiam/ pll-
jiictm <a cunnioitam flrnja tjanfOcflsest/ efc
t.w mnlk köphille lhmisille/ jolca synnin
Mden cuolcman ia pcrkcicn wallan alla
ftntuna oUmmu' tifymt sinun ainocaisen

on ypi wanhurjcas
Cunln--



Cmllngas/ jatahdoit saalta meidän hanc»
katkeran cuolanans caulta wapax meidän
synneijtam / wapahta meitä euolemasi ti
ealkestpaha st. Me rucoilemma sijö sinua/
ettäs armollistst meits pyhällä Hcngelläs
h,»llldz«j«t/w.ilaisisil ia johdataisti/ että mc
jkchen ainoan wanhursean Cuiungan ia
W>?raht!),'!, fl»rwajstm«ne/ em pahelidain
wcitan h.menkophpdesians ia
pejtans/ ncjn< uinmailma tcke/ mutta
pm hänen paäliens tunvailisest/ elta mc
h,.nen tzaneaietlsejt autua/i lU-
<c<nnlll/'Ame«».

ShnsMMsiindynusest.
ifzfåkljta nftnm jumalatai-

laupiudts tehden/ eltas aincn aisenPoicas
mailman lähctit/ ia annoit ihmiseni tulla/
jamclta hänen eaultans synnistia ljaneaic-

ktsisicuolemastarmollisesi tahdoit auttaja
vgpahla Me weoilema jmua, walaise mät
pun spdämepphälla HengeUgs/ellametai-

ch iilj tai*

21Lhrlstuxen \JntytwfcftRuco«s.



d.nsimolla ktjtolliset sencaltaisen armos ia.
hpwantccos edestä/ ia stnusa ktjnnirippua
calkl a hadas ia wastoinkapmlses/ wahwista
myös meitä caicfinaisia tuskia ia waircoja
mielellamkarsiman/ eltamenijn sen sinun
rackan Poicas
ta tiancaicllsest wapafi ia autuas lulisim/
Einä jocadat ia haliidzet yxi totinen )u,
m.lla/ ynnäPojan ia pyhän Hengen caw
tjainaicfiseen/Amen.

FhrlsiuM karsimisesi.
tjancaickinen lumala/jo<?

sanomattomasta rackaudcstas
ainocalsen Poicas meidän tahtem annoit
ptjnatta/pifrelta/ristlnaulitla ia surmatta.
Suo meille armolllsesi/ jolcanyt stnua ra*
coilemma/ että Me hänen pyhän kipuns/
haawainsia cuolemans tähden/ Mahank.irsci meiyan edcstaw/ olijim sinun armo-
jäs ia yjtawydesab/ ia hänen callin wcrens
cautta tuiistm re<iy/i meidän synneistaln ia
caikeji pahuoest/ettaliie jmunasumaslaxcs

kelpai^

22 Christuxen kärsimisesi Rucous.



felpaisimme/ janijn taiwan w,
jonga sinun Poleas meillecuolemans eauft
ta ansainnut on/ tulliimme/ A-
mcn.

Fhrlstllrmcllolemast.
fä HERm 3&{u Chrisie elawan In<

malan Pena / sini-n calkcmn iiicltv
ttta» me astt.immc npt ia aina sinun cowan
oikian duc>miosia mcidan sielun »<H&cuY/
lljaitcngm euoleman ajalla/ osota meilkn
armos ia lanpiudes. Anna tupot» lainan
sinun wiatlonian cuokma* lahden/ sinun
Seoralunnallcs rauha ia psimielisys/ me\?
dan Cuningallcm onni ia veoitic/ meida,»'
waldatunnallcm lakia ia- sowcljas meno/
meidän IsammaaUen caickilainen wilja
maasta/mcdzäsia ia wcdesta/meidän pstd*
willem armo / lvainomlchillem synnit an*
dexi ia hpwa mieli: mutta meillen wai
waisillen svndisillen taiwan ilo ia ijancaicki,
nenelama/Amcn.

B V LH N-
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24. Lh« lsi»astl»asttw'<sest.

KhrisittM ylös lw!?scmljcst.
A\ hy!va/ laupiay ia armollinen HERra

M «oa-s rnaftiii syli-
deilp lahdcnolel fiiniä
mt mutta lneidänwayhurscaupcm lahden
jallciiö r lolluista gffcft.rfnu(; Minä ny

wilen sinlln cizunialhcn ylösnonscmlsM
Mben/Herala ir*ii;uq synnin ia wa«rpdl'n
haudasta/ Limu annys cautla/ effi minä
jocapaiivä/ p !ch?itt'nZin duo<-
lmolla/costajo qidzm cup.Quifid nouzktnan
pita/ sinun t)thiwu\';mifc\h& ofalliftn (ji>

llsin/Ann-n.
Khnsi. taiwafttl astlnnistst.

✓jft Sinä mm/ suloinen ia amoliticn
Wsu EhWe/ jora s>!p>:<Hi*

fftrnfe* falfen «iMiH finacOa aumalla
iå woitolla ajillilylös ja ijiut % -
farituiifo täyllä/ ntzncuin roäkcwa Cli--
ningas ia suuri Herra/ weda mtnnatäal-
däsinttntpgös/iagutactta minä taldalfm
jeana silmasiihch tzan«lcklscn eunntay/



ja etten minä waftis enga sunttuis fimm
l»?gosttt!e!nast/ sana» penmi !ahc<-
tat/ 'a sinä mimm taalaa cwitla tahdot.
O HERra Chnstc/ minun luma-.l.in ia minun elon/ wedssn-mnataalda ylös,
ftn cUiwån wedell lygö/ että mmä juo--
fcäfaifrn/ j., si/clc ttqnsaickistji eläisin/ A-

NncousPphänHctt-.
gentygö.

Pyhä Hengi tävAaftc tai-,
wa(talas pum panMwalke-'

ns/tllic köyhäin Isa/ tulclahjatz
auyaja/ tule ffelim ftrcfauö/ smHparas lohduttaja/ ia sielun hywä
wleras/flllolnell lypös jamnmys/
työsa sinä olet lepo/ heldesa wir-
wotus ia ltttifa lohdutllS/ Omu.
kein pyhin walttus/ tchta DW

25PMn^cnZcntM



:£. pyhän tyg<s.

uftollistcs sydanden pohjat. )l-
Man Imun wotmakas/ ei olephtan
toimltost/ eikä mitan wiatolnd.
Pcstscclim ftastainenon/ castase
tlnn ciliwa on / paralttia ft cllln
haawoitcltu 011/ pehmitä st cuin
cowa ott/ la mm:ta se min kylmä'
o!!/ caidze st airn erynyt on. An-
na sinun ustolllM/ jotca sinliun
furwawat/slllunpyhät lahjas/an-
nauscon wahwistos/allna autuas
loppu/anna ilo lacfamat/2imern

%s\)()ån Coiminau
suden tygö.

(fy Pvhä Kolminaisuus/ yli to-
tinell Jumala/ armada mei-

dänpaallem/ caickiwaldias qan-
caicknen ia käsittcimiitömlumala

Ma



jolla el ole alcua ell loppua/ jonga
paaile mevstom/jönga me mnos
yhdexl colmlnalsudexl tumu,stami-
W/ jacolmeri phttydeM/sinua ai-
tioata mc rucoilemmn/ sinua me
cunnwltam/ chtäm ia yllsiäm si-
tmn sullren rackaudcs ia hhwcku
tecois meitä erhetMnzhilllchM la epauston pimeydestä
wapahtanutia auttatiut olet/ja p
jtttsinun armostas mettä oftlllM
tehnyt. I?e rucoilemmä fmm
fydammestäm/ wahwista ia tizn-intä mellä sichen fimin jllmallsen
armoos/ että me caills afwts tay-
delllsejtmeltam slnuun luota sim/
ja sinua setä myötcl että irastoln-
tavnuscsaina kqttälsim/ cunmoi-
Mlsim iq: qcastalslm/Amen.

jm
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Jumalan armon edestä.
as HTRra/armollinm I<
finms meidän waiwaisten

paallcm sinun simrcn armös tähden/ jont
gas wällm lESu/co Christu<res osotit.
Silla en mc tohdi mewan pnhlidem t<s*
den tulla sinun etees/ cika meisa ole tmllä
Mc (Inuii edesas nieitam puhdista täitaifim/
tngö myös tiedä cHunga nic pqkenisim ia
wcitäni kälkisim/ ettet sinä mcita löpdais/
ja jos Me si: usta luömiUmt/ ntjn pahus
Mcldan otta. Sentahdcn ci ole
mtiM waiwaisilla syndisilla phtan muuta
neuwo/ mutta eitä me nöprpdclla tulem
Hgöe/anodm sinulda armoa iapstawptlaz
Nljnme waiwaisct wihaN lapsetrucoilcm-
Ma sinua/ tarkan Poieas pn>
»ran ia cuo...uan talfiai/ettås armon ia
piudeli meidän eanfam tekisit / ja sinuas au
na meidän paallem armahdalsit / sinapa
laupiuden lahdeia armon Isa' olet/ sinun
lnpös armos ylidzc kay caiken mailman
spynjt/ sentahdkn armada miiUn paallcm/

28 Jumalanarmon cdcsta.



Vngelittett warfeluxeft. 2^
t) laupias Isa/ lESuxm (ifyifwxai
vachn Poicas cantti,/ Änien.

tctt nwfrjritijrvst*
flmta HERw Jumala lai>

armes edestä/että sinä pphäl Engelis vlci
asettanutmeitä warliölVzemat, ia warM-
Man perkelen pahoja juonin wastan/ javii*
coilemina sinua/ ef (as meidän sydamc»n ia
»niclempyhalia HengelW mln haLjdM/

aina
ekten me sinun mielvas eefaw ricfefe/ltigj
lnitan sinua wastan IM/muttaeMD
lneidan luskisam il, hädasia, pldatsiui set»

sinun Engelis meitä ia
Mewan omiam irartiojdzewat/ nqfn ettei
mailma cli perkele mcitå woitta eikä wa-
hlngoitto laidais. Siliänlsneum splidein
andexisaaminen ia ch,neal'cfmei» clmå on
meille Chiisilleen kautta Im&u
tw w 4 MM w\tin xumm ia vwtf i eultt



jo. Ju>„. Sanan la Scoracunnan cvcstä.
meillä on sinun pyhäin Engclittcs «uiffc»
rvarjellaisin ia snojcllaisin/mcidan j)Eß-
tan Chnstuscn cautta/ Amcn.

jumalanSanali jaCcora-
cunnan cdcsia.

CAickiwaldias tjan.aickincn Jumala/
mom taiwalincn Isa/ mc rucoilcmma

ftfiua sinun Poicas
lahden / cttas armolliscji meidän scasam/
Masam ja Caupungeisam yhden Chrlstil-
JljVn Seoraeunnan sinulles cocoistt/ japuh-
tan opin sijna woimasans pidaisitz/ että me
aina turwalliscsi caickein tarwetten cdest
sinua simarmoilisim/ janijn taallaclalsam
oikias cuuliaisudes sinuapalwelisim/ja sijt-
le cuoltua n ljancaickises auluudes ljan-
mcfifcft sinua plistaisim/ ktjttalsim ia cum
nioltlalsiin. Suo meille mpös armolla
sisi usiolllsia opcttaita/ lahjoita että he oi,
kulki opilla iawitpitlömHlla elämäkerralla/
sinulle ia köyhälle Chrisiicunnab
le mnuuderl/ sinun Christillijia Seora-
«und.w palwclla ia taidaisit/



SinunPsicas lEsuzsenChrlsiilM mei-
dän HERran cautta/Hmen.

Vscolllsten Opetlaitten edestä.
sfS&aidimftw ljancaickincn

HERmnIesuLM Chlisin»cn
Isa, sinä joca madan olclkastcnyt clomic-
sicn / se on/ uftoUijren faarnamiciten jatoi-
mellistcnOpettallte ruco<ll.<:
Ntjn mesijsstnnn siinomalsinoa iaupiultaK
tucoilc/ loimellisia saarnamichiä ja
siaopellaila meille läheltäman/)aana Jljfc
te sintinpyhät ja tcrweliset sanas heidän (V
damihins jasuihiny/etla he wikiltölnaji
nljta opetaisit/ja sinuftkch?ps jalakMstolitH
(Vst
Nas wastan olis/etlä cosia mernjn sinun pp-
hasta sanasta neuwotalsin ja opetettaijin/
stjttetaivalsimme tehdä »nita sinullen otolli-
nen/ja idze mciUem tarpellinen olis. iaim
HErra sinun Pyhän Hengcs lahja ja Iu-
Malinen wljsaudes/että sinun Sanas py-
Ms meidän stajaw/caswais ja hedelmä»E tm

31Vfcollifttn Opetmitten cdest.



tllöltms; ja että sinun pcilweljas calkellä
laamajsil ja julistaisit/sinun

pyMe Christilliselle Scoracanllallcs
rannoicxi/ jauscottChristien mcidan HERran mmf A>
mcn.

Saarnamiesten Rucölls.

cas Pottas-lesus Chrisius/ ynnä pyhän
Hengen cänsil/tahdot sinun pyhän
oman cunnialcs jaChnsiillsfnScoracun<
han cutmfttpi/ anda sa,m»ata/ ja pyhät
Sacmnnntltoikeinjacttaja naulitta. )a
olet minun kclwottoman jamahdoltoinan
sijhcn corkian japyhän wircan/ sulajt aft
mostlailisestja cunnialisesttudzunutja aset<
tanut: nljl, meriittiminä sinua/ cltas my
tmlit pphan Hcngcs andaisit/ joca minun
suuni awais/ sinun pyhas Se«r«cunnasas
Canssa oiakein opettaman/ja heidän ftwsans cunnialisist elalnan/nljncuin sinä ja>
smunracas Pojcas lejus Chrisins käM

32 s'M*n#n\iefim R»conn.



nyt on/ala jalliminua el hctn^mlaiigcia/ii
tvaaran opphn eikä jumalattomanelmnan/
joiden calltta sinun pyhä??i.'nes fji Oanas
turmcliuxi ja hHivaistM tulis/ multa f?it4
minua pyhän Hengen mutta w«htra> a/
vikias opis japphas Mmas / että minä oikia
maan suola ja mailttian walkcys/ntjycuin
Christus Mnajal cudzu/ olisin / että sinun
Nunes aina pyhttetcaistn/ sinun öwiwu
cundas läheziyio ja sinun tahtos
sinulleeunniaxiiaktjtoxezv joea elollahal-
lidzet yri totinen Jumala/ sinun Poicas
ia pyhän Hengen eansa/haneaicklseji ljan-
caiekiseen/ 3ltnen.

SmmncllllltolttenRucous.
CAickiwÄldias HERra / Haucaickinen

Jumala iatalwaiinctt %\/ joca täh-
detelta sinun ppha Sanas pila saamat-
tamaw cuultaman/ vscoeeaman ia scn jal-
tm elama ia tawal kaptettamän/rucoilcl»
mink si«,ua Chrlstunn tähden/
flkgs pyhän HfNZen caulls ffWf» auttai-

EH n.
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sil/ennen eaickia sinun waldacundas ja
wanhurscallltas edzinian/ jeon/finunppha
Sanas etuileman/ sitä uftomaNja sen jäk
kcn tckclnan ja elämän. Aseta ja estä
kele/ mailma jameidän liham / ellei he mei-
ta sinun Sanas luulosta erilais. Awa
HErra meidän eorwam ja ltjcula meidän
sydämen/ että me ntztä mielellämcuulisim/
cuins meilleopettajani laheltannt ja
nut olet/ .a että mc heitä seuraisim/ jolea
meidän sielua warlioidzcman/ ja wirasians
sinun cdesäs lugun tekemän pitä/ että he
ilolla jahywaslamieleKa/ huoeamat jawa-
lillamatsen tekisin Anna tnyösracas
walinen)säck>mos/että meidän e. uliaisu-
dem/ sinunpyhälle Sanalles/oliv muillen
estmerk'i/i/että hekin miclclläns sinun Sa<
ttaas cuulisit/jai sinun alas heidansaNdaisit/
ettäs nijn meildä caikilda tulisit
samesijtte caicki ijancaickiD elämän peri-
sim. Amen.

WäartaOppettalta wastan.

34 U?ääriä ftpcttaita wasian.



(im joca sinun raekan Poit.,s Icjiiren
Chrisiurcttcautta/meitä ilscolisesija isällä
scst neuwanutolct/jakästmpt että me ahkc-
xastmeitam cawahdaisim waarilda Pro-
phetailda/jotca lammasten waatteis mci-
dan tygöm tulewat / multa sis.llda he otvaf
raatelcwnsct Slldee. Ia että wijmeisina
paiwina/ joina me nyt elämme/ tulewat
wahlngollstt ajat/ että Saihan hanens
walkcllden on tckewa/jawaawl
opettajathcidans oikeina ChrijiuxenApo-
sioleinapilawat/ iotcaulconaifclla kaptla-
unstNans jawaaraNa opillaw pphasti owat
elawanans / mutta idze awuilla jahedeltml-
la he sen kicldawat: ntjn myös / etla totu-
dest langemue n tullut/ jaaicakäsis on et-
la Spnnln ihminen ja cadotu/en lapsi pila
«lmoileltaman / nijn aulameitä / oputtia*
la/ armollisesi/ elta me loluttaraea staisim/
ja sila wastan täydellä todella caickia wg,
lehtelewia hengiä/ jantjden waara oppia ja
Jumalan palwslusia wallaisim/ ellen me
jkanänsuscon toludesi luowuis / engamei-

C iii ttm
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tfcn nailda ssjta csieltä saldis. NuacttH
Meaina fmun pvhas fomfe* mhvana py«
silisimme/ ettei häijyt ihmiset wieckaudel-
fan! japewMllan< meitä werckochis Jaffan*
aufifrn cadoturen lapsiri saattai».
jjfjf/O jmmk/hiäiasinlln w<Mttuja
hm tå(å msilmän saneynattomas pahuhes/

he lkanans waäryeeen exntttais ja «v
hety,ri-t: lyhennä Herra taman
waariHlse.» <sjan paiwat. S)u; ma Snn-
«i< - ihminen ja cadolltrcn 10\\ smun p*
Hengesamllia/faclllljiahanenwoliMliNe

telemeita armöllsestMeki,
nalseji ja waäraji ©pt|f\/ caiftst
raatc!ewa'sijla Susista/ fe rcnfi\ia jotca,
ch ltk iMat aselo,ree HZ! jawat jaf\i mta
hmnosta sililln pyhaäiiSeoracilNdaas pyy--
t.»päk. O HEsira/ peiajka meitä tititftå oh<
&>.«£cifb «iin wiholinen firnrn hpwpn jie-
lncncs stcaan secoilta l.!hto/a:lla / etten me
warcaildZ sieluen muchailda
kW (ulia* Suo sllamc flnun ainoat* mn?mu

36 "o.Uria Gpctt<n'ta wastan.



disiV/ia totisella uftosla ja jumalisella ela-
må kmtia sydamcstam sinua seuraisin.Että nijn sinä ja sinun pyhä faus noidan
ainoatuiivam ofo/ jongacaullaeaickiwal^
hsttcZlsstHettgctcoeecl!.i!sinjaduomjtaisin.
2 taita (aietta tmnokmwa mc sinzzlda/ O<»
chdmollncnlsa/ Icsnxcn sinun
wckan Poicas MkjdW wapahtajaln cauita/
Mest.

Nlppi cli spttmn tmnny
stos Illmalall edeja.

lsä yancaickmen
Jumala/sinä tiedät että minä

suuri syndmen olen/ ja suurembi
cuinminä idzesanoa taidan/ silla
sinä tlltNstelet sydämet ja miina-
stllul/ja tiedät midi mitä minä mi-
nun nllorudestani minun pahoilla
qjalo,rillani/ janoillani ja töilläni/

L Uit cai-
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caikisa mittun menoisani rickonut
jatchnvf olen/ jotcacaicki owat si-
nunedcM/ ttfjmiirn yn ilkiäsaa-
stamcnraapale/ rastailla jafuuxiU
la synneillä tahrattll ja hierottu:
silla minll olen syndiä tehnyt ja
taicken pahnlen Mmuani harjoit-
tanllt. Eentchdcn minä ilmoi-
lan mmlln jyndmt/ ja en sala mi-
unn pahoja eecoja, ti/mutta tunmi-
stan sinun edesäs/O caic-
fr minllll ncorcni/ ja rucoilen si-
nua/kaanna wihas ja hirmuisu-
des mmttn tyköäni pois/pese mi-
nua pahoista tölstani/ja puhdlsta
mlnua synneistäni. O HERra/
en tlllc minä sinlllda sencaltaisia
minlin ansiostani rucolleman/joca
en muu olecum sula pahuus jarie-

taus/
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taus/multa sinun pyhän janas ja
lupauxes tähden /M/wurns meille
jameidän Isiilem luwannut olet.
Sentahden/O lal.pias Isa / ala
käy oikeudelle ja duomiolle
jascansa sillä ei sinun cdesas m-
kanclawä wanhursca/i tule. "O
HERm cllllle mmm* rmoly-enija
huutoni situttt pyhän Sanastch-
den/armahda sinuas minun päal-
tenisinlm lmlpiudes tähden/pyhi
minun syndinl pois sinun suuren
hywydcs tähden/ ole minulle ar-
mollinen sinun pyhän nimes täh-
den/ja and<ri anna caicki mtmw
syndint/SilUlNrackan poicasle-
fujrai Lhristuxen meidän HER-
ran/ Wapatajam/a Lunasta/am
tähden imynnä sinun cansas elä

£ UUf ia
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ja HMdze qaktidifeft/ Amen>
:nå waiwamen syndinen lh-
i -nen/ joca stka fijnmt

itiå jyndy.nytolell / ja xoitlå sijtte-
tm/måcm minun elinakanam
f 0 :ä clämdtåpitånm olen/tun-
nustan mikesta jydamestani/ sinun
edcD7Ocaickiwaldias i\a\mkfu
nm jmmla/miiiunracas miwa-
lmcnWn/etten mmd ole sinua
castanutvltdzen caickia cappaliea/
engä minun latztmmaistan nffncurn
ldziani. Minä olen / sen pahene
bi/monella muoto rickonut sinua/
ja smun pyhiä käffyftnoM wa-
sian/sekä ajaloxilla ja töillä* Ia
tiedän idzeni stntähden anfmncn
Helwetin ja qmmitfifm cadolu-
/en/M sinun pidäis minlm nffn-

, duo-
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dlwnudzeman/ min fnnm cowa
offendeLwaatt/jla minun syndmi
anfttnnct mau Mutta finära-cas talwalmen Ifi olet llwall-
niif/ ettäs tahdot armon ja lanpm-
dcll tehdä/ caickein wniwalfien
syMsten cansa/ jottaheitanspa-
ralldawak/ja wahwas ttfwf-finzm
käsittämätlöman ltWllildts tygö
patcncwat/ nislle tahdot sinä ar-
jnolllnenolla/ chka attnga hc sinua
wastali Ytäonä owat/ ja et lka-
näns cna heidät; syndians stima.
SOenminä waiwainen jynVittett
myös idzem luolan/ja tmoikn
tmivallif(ft/citäfmd(ai fmm lu-
pallxes jälken/ollsieniitnilfc armo-
linell ja lallpias ja midi minun
jyndunande/l antoitöf/finmi. py^

han
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hän Nimes kijto/yi jawmwi/
nen.

)«!mala ja taiwalli-

yhtän lopplia o.'e/sinä jocaoletkär-
si wau etn / pttkamiclitlcn /jacalckt
paha: tegol/ncoret ja synlttt silu-
«f? armosi anderi m\mu Sfe o-
lemma/ jcllpahembi/tchnet jptldia
meidän Isckmcanja/ me olemma
waarln tchnct/ ollet jllmalatlo-
mat jasimln mielesrickonet> Sl-
nulle allwalle olemma me fyifiiä
tehnet/ jasinunedesas pahoin teh-
net: nultta ala muistele meidän
endisia pahoja tecojam/sillä me o-
lemma sangcll wiheljaisexi joutu-
liel. Allka meitä Jumala meidän
Wapahtajam/ sinun nimes cun-

ntan
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nian tähden/ wapahda meitä fr
anna meille caickl meiVM syndim
anderl/ja mrna meille jtmmpyhaZ!
Henges armo/parata meidän sim-
distä elamalan/ Gmun foiavS
lesilren meiMHGr-
rancautta/Amen.

Ohurscas "esu/Oracaslesu/O'
täynäns armoja lolutta/Omakia
lesu/ armahda sinuas meidän
paällem/sinun suuren laupiudts
tähden/O sinärackain
lesu/ minä rucoilen sinua sinutt
Pyhän weres caueca/jonga sinä
ristin hirsipuun pällä meidän wai-
tvaistensynnisten edestäm wuoda-
iif/ ettäs minunsyndlnlandext an-
datWqcqiken wäärpden miwlsta

poi^
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pois ottaisit. Oracas
jt(u/ joca mimm leit/ ja sinun

rallilla wcrellas lllnastit/alä anna
minun huckua ja cadoleluxi tulla.
O hywa jefu/ålåmimm pahllde-
m oniia minua tiivmclicu
ttusta mitdfinun omas ombi mitnu
fa/ jaota pois minllsia calcki ne/
joita et fiiiä ole nummn luwnu

laupias jefu atmaba minun
päälleni/ ntjncauwan atm armon-
aka kasis 011/ ala minua anna ha--
mån ala tnUa / sinun cowan ja oi-
fiatT duomlos edes. Ia waicka
uuna sinun oikeudes jälken/jaml-
torastasten syndeini tähden/ olen
llallcaickiset! cadoluxen ansainnut/
izPNllitellgm lyckän minä minimi
nöyrällä lchallMliam/ ftnftlun

cywam
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Rippi di fyndein tnniinstoxei .< >

cowan oitcudes tiefnW sinun (a--
nomatwtnan annos ja tuttifxät*
mattomal? lallpmdrs ala mvev<
dcn/että sinä rn'z w«m hvwa ja,ar-
mollinen jfd \imun pä&ltini ar-
mahdat. Siliä mitäs ft|fvl hyö-
dpl/ että millä hljM/jä mitä fiyun
sijtä hywä otl/ että Niina hcitetan
tjamaidifen cadotuxen
lllleen. O VARrg ei ne mck
lct sinua Mtä/cika y/ssän jöca hel-lvettin on alas manmu SettläP
den/ O laupias lestl armada st-
nuas minlln waiwaifen ftndisen
päälleni/ Omatta Icsu neidzestä
Mariasta syndymt/wapahda mt-
Nlla. O laupias jcfu/ rlstmnau-
littu meidän edesiam/ole ni
Mlwgiselle spndiselle amyllmc



jaota minua sinun walittuin ysta-
wlttes secan. O j>efu taitfew
nijden Vapahtaja / jotta paailes
luottamat/ armadasinuas mmun
päälleni/ ja anna minun syndini
andexi/Olcsu Neidzen Marian
Poica/anna m'"ulle sinun armo-
stas wizsaus /rajaus /puhtaus/
lwyryys/ ja caickinaisis wastoin-
kchmlstss jawaiwois kärstmpss/ et-
ta minä sinusa wahwanapysylsin/
sinuaracastaisin/ sinustakerscaisin
ia iloidzisin/sckä tädllå/cttå taU
?oas hancaickisest / Amen.
Osinacaickein armollisin/HEr-

ralefu armahda si-
Nllas minun waiwaisen syndisen
päälleni/ jacadzata minunpuoleni
finlmlalwelllasilmilläs/nlitlcuinsM
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sfrli sondein tnnnustoxct. 4 7

Peeachl puoleen cadzätit/cosca hän Hmm kieidänyl oli/ ja
nizncu?ns cadzoit syndlstn waimolt
pliolcetl / pöydän tykönä ollesiis
Pharljelmll hltonesa: jarpöwä-
rili plwlecnrljnnhirslp3?nn päällä/
jaavMammlkfimm caicken py-
h'mlnäll annos cauttä / että minä
Pctarln cansa/ minun siindiäln it-
l n/syltdlftn walmon cansa/ si-
N' a täydetllscst racasiaisin/jarpö-
wärln cansa/sinlln prhiä cafwojas
taimi* qamaiä\feft cadzellsin/A-
-mcl,.

Mclnaffen Rl:cous.

hcldanwanhllrslan humala/ )öo
ta taiwan ja»naan / ja caicki mitä nfjja on/
fåm vltt / ja oln meren f jtonittanpi



fai?pfll* / |<i sywydenpeictanytHnun
ttttUfmjacunluifrn ?'liVcs cuHfttari'/ että
jol-,. mm haMnastyis sinun rtvfl* / japrk
tälsfinm» suurta woilwas: Siliä sinun
wchas on smigcn sinä uhcac
dlsita/muteaftlaupiW/)0l-ga sinä lupain
on mlmtoin ja mtkimawin< Sillä si<»
HERracalfk«iy<ork<incoco maan phnn
pMftå/ olct e« ja sangen arrnolj*
nen/ftctMielellas ihmisia rangaiss/ja olet
sinun hpwydcsias lmrannlit catun-jccn
synrrin antcli sa -mistxi Mutta «ta sinä
olelwanhurftt-stcn lumala,'Nljn ctsina ole
pannut eatttmufi., wanhurf alleHbrahaV<flie/IsaaHllle ia )acoWe/ jolca ei sinua
wojiaii snnd»a lrhnet: multa min' olen
sp.neia tt hnyt/ja minun spndiani on cnam-
b: cuin sandamesesa/ joillaminä olen sinun
wchaankthoittanut. Scntahdcn notkijian
«tninannt minun spdanicilipolwet/jarucoi,
len HERrasinulda amo. Ah HERra
Minä olen spndia tehnyt/ tosin minä olen
sondia tthnpe/ ja sinä tmmt mumn pawe

itlo-
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teconi/mina rucoilen japarglm/ anna mb
O HERm andcri anmtny

n«lllc/ala anna minua minun fmmifani
kua/ja ala anna rangaisirsta fjarnwf ilcjf .1
Minun päälleni olla.
epak. lwotoinda slliun suuren laupilldcs tah-
d^n/ntjnmlnaxaufcncumnim clinaicanani
sinua ttftån: silla flnmkljttan-atcackenfl,i-
wan sola/oucko/ ja jwua pita yllstettamä.
'ilman ktfamat ljancaickiscsi i'§ wt}r

RucousßipmMen.
lfancaickineli

Jumala/ ja laupias Isa/ mi-
Na tqtän firma sinunftiuren armos
ja laupludes edest/ ettäs mmm*

köyhän synvisen olet Mlens ar-
mois ottanut/ja minun syndini ar-
mollsestande,ri andanut/ ni/n ru-
lollenmina sinua caitcstfydämcsi/
ettäs minun td(ä sinun awtosas

49Kiuoiw Rlpm lälken.



annaisit aina pyhwälsen olla /ja
snna minulle sinunpyhä Henges/
että minä laman snndin andetl saa-
misen/jongammä nyt saanut olen/
wahwastuscoisin/ja fflla* minuant
lohdutaisin/sckänftt että caickena
minun elinaicaliani/ caikes mur-
hes/ tuscas jawastoinkapmisesVja
wtzmmein kasta mailmast lähteisii-
nu 2lnllamyös armo/as/etta mi-
rnf tästedes simdia waitcilsin jacar-
taisin/ mm etten mma sillcn cnam-
bi snlldiä tektS: mutta aina fud
wastanollftn/ ja coco minun eick-
mäni sinun tahtos jalken kchttal-
sin/Sinun rackan poicas leju-

cautta/ 2imem

Htla
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Että me Vscoja pysywaiset

- auttaja/etlas meidän imouv
armollifefi olct cttntia luwannul/ttljn

rueoilen minä sinua caikefi fydamefi / lifa ja
wahwista mlnun hcicfo Vscoli/ ala intrn
anna epailewaistn olla/cosca sinun Nimccs
jappha Sanas walnotan: Mutta jos st
heickolldeji tapahdllis/ nljn cadzala armoll-
sistminun puoleni/nijnmins laupcilla sik
MilläsPetannein puoleen cadzatti / jalah-
joitaMinulle totinen janöpNl calunws n/i-
Uun spndieni tähden/ ala salli että »»rna ji>
luista luowlttv»vaan otanunua welje/es ja
cansi, sinun walpacundaas. O
HERra >fii Chnste laheta minulle (b
nun pphaHengev/joca minua n.INUN
Ilesani opelais/ nijncuin sinun pyhän Äitis
?teidzen Marian cansa tapahdui/ joca
Sencautla uscos wahwisteturi tuli. Suo
minulle pphan
niine hqnellmginja caikillc muillerpalituil-

Bilj le
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K'9 suonut olet/ elta wina yhden oikian
C'hr'stilliscn vscon eautta/ nljn lujasi sinun,
cansas yhdi<k<'lyri tulisin/etlalninaverkeo
len,wo(man cunnian/
Man «a tuchudcn/ nijn myös eaiekinaisin
wailmaliscn hqpian ia wasioinkaymlsct».,
hyhalsin la rlöncadzotsin/ia tala mailmas,
mmuni alnoajians sinun pyhän tahwö fiU
fenkayltaijlnlaklaisin/Amci,.

Ruconss ennen Saarna.,
sf\ Caickiwaldias Hancaiclinen

la ia I i».ipttJö Isa/ että caicki lyeidaw
ansudem sijna on / ctta »nc oikcin pmmar>
raisimsinun Hanas/ mina imoilm
sinua nöyräsi / että minun olis.
< ncflnaisest furnff ia menoji wapa/eaikcllch
ahicrudclla/ olkiasvscos sinun pph.a
jascuuleman ia taittaman/ että minä ftn
lautta sinunpphän tahlos ymMrralsin/ja
pta vscoUtsest seuraisin/ sinullcn HERra
pjcön parano^cxi/

ytjn.

52 Rizcous ennen Saqrng.



nijn etta minä sinun p,'hä'n amws cautla
olisin y,n hyrrä maa/ johon sinun jumalinen

juurruis/easwais ja kar
fimises hedellnan tuottajs/fichcn
sen clamqn/lEsnfm Chrisiltzni sinun
PoieaKywtta/Hmen.

Saarnan jällen.
✓fS Caickiwaldias HERm/armolinen

/ mckljcaittsinua/ sinun racfan
Pi>icas )T.suxm Christufrn nn-ieanHcw
vjnciwtuv cuas lncillcwaiwaiDe sinun

nyt armolisi-st »lmoltc-tta ja,
opctl tta annon ; me ru.coilemma sinua/an-
na mcllic sinun pyhä mciran
wilam walaiscman/ tttån ittåmån) nun

cautta / tahtos ja-
hywydcstundelmin opp.jim/ sitampös a-
lati aj.tttsllsim / sen vsioisim fo(Vtij4iftfJ
meidänelamal'kapt!al<:M. Auta uk|<o7
ettei seruma hengi piru mailn>a ia meidän
omaliham/ »neita eravseon/ hapian/ spw
ninja muiden pchaln juondenuwtta/ sijta
ewitM/ mutta että 'eaina sjnä slMasla

53y.wcou-i Saarnan ifXlcth



$.4. Rucouret Jumalan pöydälle «nennes.

oiklasvscos loppun äsii wahwanapysyisim-
me/etta mc chancaicfiftji aumani tuliftm*
me/Sinun tcufan Poicaslcsu/en Chch.
siu^cntahdcn/Amen.

Rucouret Jumalan
Pöydälle menncs.

£*% HHRra lEsu
im xiftin paalien/ nieidän

siinveim tähden / pyhän nmrnt£
muiitta/ ja «tilin weres wuoda-
tetta annoit/ ja fijttc frntrn catke-
ranpqnas wahwqri mulstoxl/ sen
sinllN ruumis laweres/pvhäs EH-tolises jaetrakafflt / me waiwaisct
syndlset/jotta nyt syndclll mfotjci
saamisen kahden aicoimme sinun
Ehtoillsclleskäyda/tticollem sllmä
faltest spdammest/ anna meidän

jMUlll



Ruconxct pöydälle mennes. ??.

sinun ruumlUll weres/ olkias o-
scos nautita/ että mc sinun pisnas
woimasta la cuolemas ansiosta o-

tullsim/ja isancaicklsen cla>
Miinperisim/Amcn.

(g> HERra lEsuLhriste/silllm
totinenruumis / jocaminun e-

destanicatkeran cudlemall on kar-
sinyt/ simm myös'pyhä/ ca!!is ja
wlawln weresV jolla minäfälkns
osteltu ja lllnasiettll olen / joca
myös minun edestäni/ ja caickem
mlnun sylidein
katettu 011/ se minua nyt rawit-
con/e!ättakön/warjelcotl/ caickem
syndem andexi samisen jacacon/ja
tjatlcaickiseen elämään mekon/ A-
MEN

D v O Her-



foS 2U'jto,«*»rtßuclmn.po/>äld« pfåfty.

O HHRralEsilShnste/3-
m/mMimau wap.cht.ya /totinen
Jumala/a wapahda
lneita .'.uzill pyhäll ruumis ja we-,
rcs cautta/ c#fi |ta meihin ftnnci-
ftitm/ja auta atdvne aim fmm
pyW tahtos K en M-
nälis silllljttl luowufs/Awen.
Mtoxet ju Svucount

3 4 £&nf** / slnun fuu-
/a Momattomatl wckalldcs

tähden/cltas chMftnsilläu sinult
pyhHl cuolctttas unitta armolltstst
lllllastlt/minä rucorten stnllanöy-
tD/gutg mlnm/jsttUjinun callls

we-



sa Rne.lum pordalda päästy., ??.,

weres minun waiwaisenjytldisen
tähden tlzrhan olis wupdatettu /

wlltta ettäs mlmm sieluni pyhällä
ruumillas rawidM / jla minun
hengeni sinun wereltäs wnwotai-
sit/etta minä frnirn tunttoftK/vfto-
jarackalldes/pelgos ia jumaliscs
elama's paiwa pckwalda caswai-
fin/lisännylfin ia auimfrn/ jaw/«
aina M jäsen simzn Lhristtllljcs
GeoranlNllasas olisin/ Amcn>
(f\ phdlsta mitllla st-

' nnlnanM/ nljucwnsluwap-
niif ckt/fa sinunruumis ia wcrcs
cautta/jolca mmanyt nautidzin/
ole nunusa woiftlalillen/jaata mi-
lumncaicki hpwar halut ia
toxet/ ttmmallsct plchet ia tawat.
Ole inyss fiw Sauallas/Sacra^



£B. Vfitöxet ia xä.'sty.

manttllas ia Hengellas nqn vau
imn tyköna'm että minä tjamaidu
ststsitiltNwkönäs ppsytsin/.engä l-
känäl.'s sinlista eriäi^/Amen."
$> HCRra IHsu Lhnsie/an-

na meidän se puhtalla sydckn-
melia pila /cum me nyt sunllam
nauttnnet la ottanet olemma/ että
smun nmmlslaweresolls meille
l/ancalcktjerl aumoexi ia awu/l/
Amcn.
A HH.rra/ tartucon seruumis'/

jonga mmä nyt nautl'dzin//a
st wen//onga minä nyt join/
minun sydämeni /a omaneundoni/
,a laina/ ettei Mm M yhtclkalt
synninpilckua eikä saastalsiltta/ io-
honga fimm ruumis ia wcres o-
wgktullet/Amen.

Vsw-



Vscosa exywalsten.ia hciclovscoisicn edcfi. ??.

Vscosa e/ywäisten edestä.
/K iaupias Jumala ia arnwlmen %*/

mc rucoilemma sinua eaikcsisydamcsi/
kltas armoliscst caicfia nijtaauttaisit/ fofeä
tlsrofia powlangennel/ cli sijta Chrisiillisssi
opist iollakin muoto erhettynet owat / että
he walaistuxi tulisit / c-ifuin ticn jallcuscfiu
Pf/ja halun sinun ijancail-sisxn ia pjtifatai*
sentoludes perän saisit/ /asijttevnna mci-
dan ia caickein walittuin 10n5.3 hman lop-
plin asti wahwana pysnisit/ Sinun rackan
Pm'cas)fsu»-tnChnsiu/cn mcidan Hcr,
fcmcautuv

Hclckouseoisten edestä
caicfemwctaili HERraftlia*p W.ipahtaiani ygfu Christc/joeaprl-

näng jmlln ju:' alisi lia ivolmal/as Utmm
paan musertanut olet/pclkclcn
nansarkcnytia woillänut/me tii&iltmihå
sln»?a/ettas meitäköphia heicko usi oisila i&misitaseneawalania cauhian Perkelen/ja
hsnm läsMlttMS wiha./ p\mm kmim



wastnn/Wa hali meitä ftnun pyhistä (anoi*
ftctö peljatta i". eroitta pvnta/ arwolisejk
warjellsit ia auttaijit/ ntjn että me fimn ryF
hisa sanoifashaman loppuun
wajioin eajc-kia hclwctin portfi., / totlfes ia
oikias opis/ntjn tnyös Christilifes opis
wchwanappspisim/ja seisowaiset
imen.

Murhelisten la waiwal-
loijtcn edestä^.

lsa tjattcaicklncn
lohdutos / surulijieniw

ia heickoin wakewys/ anna lulla sinun e «'es
catcJVin nyden l-ucouxct/jotannurhkisans/
walwolsans ia tujkijaft« f iiarn tpgös huocä-
\vai ia hliulawat/ elta hernjfa heidän lusti-
jans ia wastolnkapMijljano sinulda *»

wttl»/ja j,)ta sijtle sydamnusians iloidzisit
ti siluil, i{anmtfiUf tyttaiflt/ Sinun me-
kan Voicas lefmcn mudan
HERwnegutta/^men.

per-
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pcrkcle!, R!l,s<w,st., wastan. &

perkelcll kiliftllsia irasian.
*K Ginarackain

Poittv
jocameidän caickfin Jttitaffotata
laolet/me n c »ilemma sinuayöpycst jarnen
wil'äljllisc!i ihmlsen ftnjm la
caickein meidän perfefffo
<owm sviö
ncn frnirtt ivaiwäns?ja; »mle rii eidan tncom
jrrni/tcchatte!» lvamalioinen tilaus paratif
mari/w.chwlsia ia lohduta danda tåfa (n*
mc&hvfauicc&/Q}'\ hanka hänen tufafanä
pl Memnl tn cpctci (jälttä ra*

fä hänen unta maltomudeWs / chahwMaHandä totiftn usioon jlMN»daalles/Valikls
handaläsa haetti tyhnlydesanS' utci
»vemlnald lerngriß* Anna ha-
nelientotinen parannoe sinun pyhän weres

ctrafenjtfå
tahanda autuc. xi/, minnyösi cltn hankarsia
waUiscsi tätä risti hänen p&jfc
lens clet tulla (Ämit/ja rna häntäfiaM?molliseji ttibt iniuiie kiwM/p-



tl Tpyl)Ai\ senscn waicutoxcn cdcst.
ta <umafi/{rfå sinunlsiillfs ia py-

hällc /)engcUc/np l ia tjancaictiscst / Amcn.

Pyhän Hengen waicuw-

CAickiwaldus ia armoline», Isa /auta
ettei minun ufton ole cuollUt ia hcdel<-

«,acöin/waan elawaine ia waicuttawainen/
sijtarackaudestcuin minulla caickljn sinm,
kalkpihis on/ tehdc tåtå Christilliscs cuuliai--
slldesja jumallses elamas/ wahwista jae-
nanna/ Oracas Isa/ se hywpys/ cuinsmi-
nusalcanut olet /ala minua sinun caswois
tdcst poisheita/ a'!a myös ppha Hcnges my
nuldapoisota/ walaise jahallidze minua py-
halla Hcngcllas sinun suuren laupiudcstah-
den/anna minulle sinun Poicas lEM'N
Chrisiuxcn ansion jamapn lahden calu-
waiucn sydän/ prijscota se Chrl>
siuren callilla werclla/ja tapla pvhallaHen«!
%cW ustolla / rackaudella / ja caickinaisellch

aicoimiftlla/AmkN.
HP-



onmntunnon!<» auttml. lopun cdcst. 6;

Hywän Omantunnon edestä.
mvcämm Isä/ettamina caio

minun elinaicanani sinuun tutt
svan/jafinunpph.i nlli.w Nlcollla tahdon/

minun Qmammm ettåmU
na sen aina caitcjiwairydest plchdoslia xi*
daisln/ jam sr inhiMllllj',,. hcickoulest jaa*
siutcttltilulls/mlnauta armolissst/ ctta st

ta wilpittöman catumuxen cautta
lrwolllstti iouduis/Ei un Poicas lesti*

mcidan HERran raulta/
Amen.
Hywän lopun ia allwalisen eronu

dcsta tasta mailmasia
/fa julmen ia armolinen lesu

cunnian walkcusjo
wanhurscauvenAurtngo/ joa?minun wai-,
waisett syndisett tähden olet fyirtåhfttn (act

lahden Hengesristin päalla 3(3* käsljn an-
f»if/ lainaminullen armos /ettäroina aina
aiattlla/wuisicka ia lutkijiella/ja minun

E spda-



sydämcsäm ptfa taidaisin/ sinun ealkeratt
pquss k cowan elwlcmas/niln ctlamina
ftncaltaisen aiatofcn cautta cuolisin ioca-
Paiwa/ja luowuisincaikista synneistä/ liljan
himoista iapclhoisialaVoisia^acoscgmi-
«un wljmmeincaican tuki jaminun taäldä
pifa eriämän / että minä silloin wahwafi
tahdoisin minlini luotta sinun iå sinun axf
mos päällen/ja nHn sinuncansas Paradlj-
sin iloon ia riemuun kayda. O HERra
Ch» iste/ole«»lnun.apuni ia turwani minun
lvljmmeiseLa hctkeNani/ ehdi minun au/enicosca minun tästä Mailmast pita eriämän.
Wariele unnua caikilda minun trihamie-»
Hildani / wapahda minua cuolcman häda-
sta/lohduta iawahwisia minu«/ola minua
sinunannosseka nyt ja aina/muttalijai--
lenkin cosian hengen hallcutoxes olen.
O HERra lEsu Christe/ anna minullen
se armo/ tttå sinun wtjmmeinen sanasri-
stin päalla / olis myös minun wtjmeinen
sanani täsä mailmas/ elta minä nljncuin \h
«äfin läjiä mailtnasia erisin ia janoisin:

31*/
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Isä/ frntrn kasis/ (juonia* ia haldus anini
minä minun Hengeni/ sillä sinä
t»tinen Jumala olet minun wapahtanut ia
lunastanllt Iawsia minun kielen ei sillen
puhua taidat ntjn cuulennnuu huocanren
la spkameni halu / O makia lEsu / aia mu
Nulda näila kicUa sinun catkeraN pljnas ia
rowan cuolemaslahden f Amen<

Rmous Nljdm edestä jotta Hcn-
gcn owat.

/K Caickiwaldias ia laupias Isa/ sinä jo<-
'^cameitä elama» ia cuelcmas warjclct
ia plöspidat/ me rucoilcmma sinua/ cttas
laupeilla silmiUas tåman meidän sairan wU
jen (sisaren) puslen cadzoisit/ia handa mut
min ia sielun puolesi auttaisit/ caicli mpös
hänen spndins Kanelle andcri andaisit.
Ola sinun rackan Poicas Icsuren

wiattoman cuoleman uhri hänen p<w
haintecoins ia syndeiNs mapofit silla han
on hancn nimens cafitttu/ja hänen
lans pcsip ia puhdisteltu/auta handa hanett

E i\ sliw'
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surusans ia taudisans; ivbenna hänen ki-
puns ii sairauvens/wahwistahandäoman-
tunnon rascaudes ia waiwaS/ja caickia scn
pahanwihollisw kiusiiuliawastan/ella hatt
miehttlliftsi vscos solcis/fa woilta taidais.
Suohanclle tasta mailmasta autualinen o
ro ia lähdend'/laheta sinun pvbat Engelis
handa sGen hancaickisen elaman iohdalta-
man/ja sinun walittuin Seoracundaas /

ljancaicklsen ilon ia riemuun/mcidan HEr-
ran/sinun rackan Poicao Jessen Chri-
siurcn catkeran karsimisen /kiwun iacuole-
man/nljn mpös ansion ia ma;on tähden /

WymmeWduomwst.
((< HERra lesu tytiftt Cunigafietl

iaHerrain HERRA/jon-
gakalenlsav an andanutwallan caickia ih-
mijia Hallila/ja on asettanut caiken mtäU

ioea sinun sanas pe-
rast tah dol tulla suures herraudes ia cunni-
as/caikclla taiwalisella setawäellä wtjmo
meisna päjrpsna/Myian loppua talle ma-

ilma
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ilmalle/ja dttomidzeman elawita ia cuollei"
ta/ja tytcåt pahoista erittämän / Minä ru-
coilcn sinua sndämestäni sangen nöyrästi
ettäs ennen tasa mailmas/cosea rviela av*
mon aikakasis on/nickiminun sondini an*
dexiandaisil/ja Isas minun cansmi sswi-
talsit/elta minä sen cowan duomion wal-
laifin cuin jumalattomat duomitan: mew
galpois tekirotut tjancaicklsen tuleen. Ia
elta minä caickeinvscolistencansa sinun oi--
klalle puolelles asclettaisin/ ja jen suloisen
duomion ia anen cuullsin: tulcat tänne
minun Isani siunatut/omistaman sewal-
dacunda/euin teille ivt silmän algustawal-<
mistettu on♦ O HERra/aseta sinun ar-
nios ia wiattomudcs/minun syndini ia ffc
«un oikeudeswaliile / jasaata minua I(as
waldacundaa<'/joea on meidän oikialu-
waltu Isanne maam/ jongamesinun cuvle-
mas caultaperiä saamme/Amen.

Rauhan edestä.
/ft LalcklwaldlasM/ csancair-

Jumala/ mmm Lu-
% ilj nin--
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ttingasia laiwan ia maanHH,R-
ra/joca sinun Henget mimcaickt
halltdzee/jolda myös hywak aiaeo-
Zet/pyhat himot/ sowelial neuwot
m wanhlnscat työt eulewat/finck
asetat ia loimitalcaickl hywin/fina
oletrauhan Z l! nala/jolda ytimte-
llsys/rauha ta sowindo tul?/me
rucoilema sinua lestlren Lhnsiu-

meidän HErran cautta/amux
sinun palsvelioitles ia lapsillcs se
rallha/jota eimailma heille anda
taida / ctta meldckl sydcimcm sinun
kastyesala annetut plisit/ja fdnc
eailkl wihollisten neuwot / että me
sinun warielu/es alla rallhalllsesc
ia lewollisest elalsimme. Omun
rackanpoicaslesuM LhriMen
welMHHMrqn cqutta/Amen.
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Esiwallan edestä.
riS Laupias taiwallinen)sti/jon-

aa tafis catrftmatlmaftnc" mu
ma ja on/jongas ldze
Mntlvt ia asettanut olet/ pahoille
rangasiuMt ia hywille lurwa/i/
jotlga käD lakl/jaolklus/jacalckl
maaculuiat owat.Merllcoilemma
simla/ ettäs armolllsest cadzoift
cuidein Herrain/Funmgastctl ia
paamieften puoleen/ erinomaisest
nuiHn \mamc halotan iaFunin-
gatlp!!olen/ja hänen Ncuwonan
daittais iaKaftyläistens pllvleen;
tll/u myös caickein muidenpuolen/
,oeca lailiseri asetetut
owat/etta he mallmalllsenmiecan/
luins heille aildamit olet / oikein
lalldaisit/D sitä pitelifit / oikeuden

E iilj wah-
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lvahwistaisit/ja calkenwäärrden
alas polkisit ja lyhichn tdifiu
Wariele la walaise heitä wölmal-
las/ja sintin Ni-
mcscunniari. iilä heidän anna
sinun terwellistä sanas walno-
la/mutta että he caiftst sydämcst
sitä racastaisit/ja lackämat jijnä
wahwanapysyisit. Annahcllle/laupias /wljjaus la ym-
märrys/etlä he luhalltsesttotuu-
des ia oikcudcs/ mjn cuin sinulle
kelwolinen olis/alammaisians hal-
lidzisit lawarjeltsit: sillä sinä olet
ylimämen ia oikta duomari/jonga
duomto ia laki oma on/ suo sus heil-
le armos/eltä sinun pyhä Wmes
heldän cauttans mx ia hancaickt-
sest pyhltettäisin lg 'eunnlylkettai-
WJSmtu M*
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,f% Mmm Isaini Jumala/M
cacklllalipllldcHErra/slNii

juacaicki ftnallas lchlipt/ja ihmi-
senstnu wqftudellM waliNlstanuk
olet/ctta hän hallldze caicki llwn-
docappalet/ jötcasimllda luodut o-
wat: että han mailma hallldM
cunlualla ja wanhurscaudella / ja-
duomldziSoikialla sydämellä. An-
na milmllewllftllttä/ jocaon joca-
paicas sinu lstuunes ymbarillä/ ja
414hylja minua simm lastes feast:
sillä minä olen sinun palweljas/ ia
sinun lhmiuen/
joca et cauwan ela/jolla on wähck
ymmarryst sinun ja olkcude-sas. lajos jocu wiela lhmlften
läpsisi otls tapdellinen / ni/n ei Hall

E ullj mi-
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mitan maM/josei hauella' ole sila
wqsiultta jocasinlllda tule / lähetä
sijshändäalas sinlln pyhästä tau
wastas/ jasinun airniuttf isiulmel-
da/ lähetä händ<l/ettähän olls ml-
nun tylönänl/ ja työtä tttfömimm
cansani/ että minä ymmälläisin/
mikä sinulle otolllnen on / sillä hän
lietä caicki/ja ymmällä sen: jaatu
na hänen talutta mimia minun toi-
siini toimellisest/ja warjella muma
hänen woimasans. minun
työni tulewat sinulle
«lMmuiä dllomidzen sinun Kans-sas oikein. Amen.

Alimmaisien Rucous.
tymcaicfmm Jumala

Isa/ mc rucoilcmma sinua sen saman sinun
«ackal, Poicas tähden/ tttas armollisest
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Alannnaistcncdcstä. 73

yicidan maacunnasain ja CaupuNgcisam
rauhallisen/ Chrisiillistn ja onncllistn

lainaljlt/wariclc/laupias
la/mcwan Chntiilliscn Csiwaldam/ ja b.tU
lidzehanda pchaLa He«Zellas / että hänen
elätllans ja hallitorens/ sinulle
idze hanellens jameille köyhille alam..iaij:i-
lv' ranhali ja oli»/ clla han
myös Chnjiltlisest sydam nest ja mielesi/
Iwnalan cunjata/ Chrifllilisia oppia ja
harjoitusta tvoimasms pivais jam.mit*is/
Ämen.

3'lammmstttlcdestck
jaarilwlinen HErra/sinajeca

riuhan humala/ anna caickcin
Chrijiillisteu alannlzalstcn E,in>allalien!)/
salklsa luinftnulie kclwolinrn c»!ls / llluliai-
stt olla/ handii cllnnlpjttaza haneji suotui-
(>({ ajatella ja puhua/zacttä hc mielellälw
hänelle andalslt mitä he blrM
stlamcfljltc<alcll sinua rauhas ja sowlw
110*pallvelistm. Warjcle heitä/ OAau-
hsn %umhl ealMWltsmudelt/ erhey.risiä



sa Eriseuroista / joihin cowaconvaisus/E-
--n'angcllumin rrarjon alla/yhteisesi rangai-

tullut on. £> laupiudcn Isa/lohdu--
jarascasten sydandenvoa\aU

sia/lisa heille karstwalisyttä/ ja wapahda
heitä sinunpphanNtmes eunnian tahdm/
An,cn

Taloin/ja stjnä asuwaisien
edcsta.

Cllule mcita ppha HERra/Caickiwal«<
dias Isä Hamaidinm Jumala/ja lähe-

tä taiwasia sinunpphaEngclis/)oca katkis/
suojclis/ wariclis/ holhois jahallidzis wk*
kia cuin tasa huones owat jamajav asnwat/
Sinun Poicaslcsufen Chrifiu/en saM-
ta/Amen.
MDzittcle HERralaupias Jumala<rncansa tama maja/ jacaicfi wiholi-
sen hänestä cauwas aja/ia sinun
sphatEngclis meidän cansam ainaolcon/

tasa asuwalsia rauhasa kalke-
lön/sinun myös jiunauxes meidän paallem
4mlulcon/Sinunrackan Pojcas/:c.

Puh,
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Puhtan eldmän ja hywanAwio-
staffpn edestä.

ipjr ERra
Vcaidzckin puhadas sinu olemiscsas olcf/
japuhdast ellllnatg tahdot/minä rucoilm
sinua/lusminus puhdas sydän ja »rarjcle
minua pahasta himosta. O )sa Jumala/

Minun clamanl HEAm/anna ctla minä
minun ajatoxeni lanniezisin/ jaminun jpdaV
meni sinun sanallasoijcnnaisin/warjlle mi*
nua hecumaliststcadzannost ja pahoista hi-
moista/ ala salli minua hecuman cli hlion,-
tenjoutUa/waanwarjcle minua «aickinai-
sista häpialisista menoista. Auta etten mi-
na lulis pahain seuraan/ jaNljldä sizllc wie-
ielläisin. Varjeleminua plpepdest/laiscu-
dest jacaickinaisest turhudest/ nijncuin per-
kelen wereoista ja Paoloista, Wiela ru-
coilen minä sinua/ ettäcoscas minua Awio-
stastpn eudzua tahdot/ nijn lahjoita mml
le armolisest hpwa puolisai/jo«gs cansa tay
na ilman estetä sinun pelgosas/ rauhas ja
rackMes eläisin/saisin jacastpglajsin sijnF
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lapsia/ sinulle cunniali/ minliLe ja lninun
puolisallmi iloxi f<i awuri. HERra /fU
Nlm paällcsminä tasa asias luotan/nljncuw
caikenaminun clinaicananikin/HMdze vaU
ll»a minun lkäpaiwinäni pyhällä Henget-
las ja anna minullearmos caikisa min ml--
m sinun lahdostas eteeni otan/lesuxeN
Christnxel, sinunPoieas cautta/ Amem

Wanhlmbalttßucous.
if-\°sn* kljlan sinua minun laiwaline y

minuepakelw<«omä sinun
witm c unniaan asettanutolet / että minä
ManhiMlnaxi cudzutan/ sinä olet andanUt
minulle puölisan jalapsia/codon/ cartanon
ja tavpdifen caicki nämal olet
sinä hywa Jumala minulle andanut/joi-
Nengotahdcn sinulle «lcon lljlos ja.plistös
lzancaickisejt. Neminä annan sinun ti*
sijy huomas jahaldus/ januollen / Jessen
Christien sinunrackaN Poicas camta/ el-
tasarmolliftst nijtacaickla sinun jnmaludes
woimatlachallidzisit/ ole minun puolifan
Zilttaja mimm lasten holhoja jaopettaja:

O In-
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Dlumala suo että hccnsisi ja cnncn caickia
sinun pelgosas cafwatetlaifln/ jasijtlc saisit
wljsalwen jaymmarryfcn/ jatulisit MwcU
listii johongun palwelUrecn jawircaan/\*t
hons heitä tästedeseudzua tahdot/ja ttta h<l
scjltc sinun armostae nqn hciran »trcai?»
työt omalla hywälla tunnolla tekisit/ ctta jfc
nulle lulis ja
himmaisellens hpwan/ awuxi ja tarperi;
wielarucoilen finUa raeas Isa/ ole eoeo mi-
NUN taloin warjelja ja holhoja. O
la/ cuule näila eaickia armollisesi/ lesu/m
Christien eaulta/Amen.

Lasten Rucous.
Jumala taiwalinen)-

me rucoilemma sinua/lE-suxenKhristuxen sinunrackanPoi-cascautta/suo meille siniipyhä ar-
mos/etta me oiklas Vscos/hywas
harjottures ja opis alatl wahwi-
stmsimme/jaettäsincl meita/mei-

&4#
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danWanhimbiamja Esiwaldam
calkista synneistä /onneltomudesia
/a caicklnalsest pahast/ tukea jawa*
riellatahdolsit/Amett^

Pelhchwanhembam Rucous.
(&Q4$(X& Jumala

tien jfa/fm4 olet meidän elä*
män/finä mncit Wiik fiebmjä
runmllt / codcn <a cattanon/ mdi
mtå meillä on olet fmårrn an-
dannt/sinuldamene olemma saa<
net/aseta ja toimita/O ?)£9fra
Jumala meidän taiwalillc Isam/
caicki asiat meidän taloisam
ftm ja caikls meldan tölsiim/ hy-
win ja stnlln pyhän mieles ja jll-

mallsen tahdos jälken/idzesinulles
fqfwt ja jamonelle ih-
Dlselle hpwa>i ja tarpoi: M si-

nuun
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nuunmemeuam turwan/ älasijs
mettä lkattans ylönanna.- sinutt
suojeiux<s ala me lneidam annan/
wanhembam/puollsam/lapftm ia
perhem / coeom ia cartanom / ja
caickl m:ta meiilä «& Warjele
meitäsylMtst / häpiast/ tulipalost /
sodasta/rljdoista/ ruttotaudista/
näliastti ia caickinalsesta muusia
pahasta. Lähetä madan lygom
sinun pyhä Engells/joca meitä oi-
kialle tielle johdataisia tallitais ia
meitäcaikis paicois scurais/etten
memitän puhuis/tekis eliaiatte-
lis /cuin sinun pyhä mieldäs ia kck-
styiaswastan olis/mutta nljden
fMtm aina eläisim/ja sinua qan-
caictisest kt/ttalfim ia cunnioittai-
sim/Amen.

3 Pal-
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pakollisten Rucous.
Jumala taiwa-

imen llå/fmä joca mintm si-
rnrn Poicas lesiyen Lhristllxen
phnan iacuoleman caueea / synnin
ornldest ia perkelen wallan alda
armollisestpelastanut olet/ia olet
lnyös minun cuoleman/perkelen ia
hclwelin herraxi tehnyt / minäru-
roilen/ anna minllllen armos/ettk
minäuifä atälltft*palwelMs/jo-
hons mintlNasettanut olet /cangia
olls/en naptsis sinun pfthä asetu-
sias waftan/engä muiden ylöm-
mäistcl wircacadetis/waanraikel-
la cuuliaisudella tekisin mitä mi-
Nlm tehdä käffekan ia Nljncll/n sinä
minun kastenyt olet/etten Mlnck

ainoastans
lhMl-
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ihmisiä palwelewani/mlttta myös
sinua. Lahjoita «minulle sowe-
lias palwelus/josa mma ilman
estetä sinun pyhä Sattas cuulla ia
oppia saisin. Anna ärmos että
minä perhen ivanhemmll!en/en
mnoastans hywille waan lnyös
pahoille/caikis mahdollisiaasioit/
sinun pyhän Sanas jälten/yxiker-
talsudes/ntjncuin Jumalalle idze/
cullliainen olisin: Ei palwcllen
aitwastans nätywls dscolliftst/
mutta myös mualla/paidzi ulco-
tullaisutta. %ita että minä ai-
na uscollsex löpltäisin/
caikisacuinminu käsqn vftotttlont
Anna minulle taito ia ymmärrys
aina ahkerasi minun isändäni pa-
rasia cadzoa/ Nlzn että caicki hänen

F lj omans
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omans minun Wsani enänisit;
Suoma caickl cum minä teen o-
lis sinulle otollinen /ja tulis sinun
pyhän Nimes yllstöxeri/ perhen-
wanhemmlllen id-
ze mulullenl cunniaxi/lesuM

cautta/Amen.
Tarpellisen ilman titftä.

Jumala taimalinZ
luonnostas hy-

n å laarmollinen/ ja lupmfit sinun
Poicas cautta aina meitä muista/
caickttialses puuttumijeS/tarpes ia
hadas. K?e rucoilemma sinua/
älä meidän spndlämia pahatecoa
muisicle/mutta meidän suurta tar-
trettam sinun sanomattoman lau-
ftlldes tähden /ja anna meillenyt
mpcllinm sade(pouta)/a sencal-
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täinen ilmassilä) cuin meille wai-
waisille tarwidzewille lafsilles
cohttllinen olis / että me miu sillin
armolllstawus cautta meldän jo-
ca paiwcksen lelpämme saisin/ja si-
Nlia sen edest
Lhristuxm sinun rackan
caukta/Amen.

Maan hedelmän edesick.
taiwal-

&" lmen Isck/joca simmtoncaic-
kisen jumalisen sanas cautta caicki
luonut alet/siunat ia cohdallans
pidat/sinua merucoilemma/ cttdt
sen Sanassuxen Ohrlstuxen meillen tlmoitm-
ft/ja sen metdän sydämihlm siu-
lglstt ett<i me taultans sinun

grmo-
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armostas osalltsext tullsim/ ja si-
nulda calckmaiset sielun ja ruumin
tarpet saisim/me rucoilema myös/
ettäs hqnk cauttans finnaifitmeu
td/mcMn maa/wamlö m calawe-
tk/ädalN willa sekä maastaettä me-
restti runsast/ etf4me elon ia caicki-
naiset hedlemät/pellosta/ nlztulsta,
ia muista palmsta/joista me wllia
pyydckne/ ftlsimma. Ia laina
armollisest / että me senealtaiset si-
«lm lahias la atldoss cohtulifest/oi-
kein ia sinun m.:eles rickomat nau-,
tidzisim/ idze metflemtytotyi / U-
hilnnnilsem tarpoi ia sinun Pyhän
Ntmes cunmajri/J esuxenKhllstu«
stn silum rackan poicas meldan

mma/Amen.
?ar-
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Tarpelisen elattytn titftå/
Salomonin Rucous.

(fy HZrra/cahm cappaletta mi-
nä sinlllda anon/ettes minulda

nijtätlellcks ennen cuin rnrna clw-
len.Epchumalan palwelus iawal-
he olcon minllstacalleana/köyhyttä
iarlckautta älä minulle anna/waa
anlm minun siiada minun maarat-
ty ofrnirawmnost. Etten minä/
(M mma ylön tawltuF tulisin)
lieldaiS sinua/ja sanois': Luca on
HHRra i Eli ios minäylönköy-
han tulisin / warastais ia syndick
tckls JumalanViima wajtan/A-
-men.

Rmous suuren nälianaican.
Caicklwaldias (\<mcaictimn lulrala /

mm* laiwaUmen )s<Z/ mewaiwaiste
3«1 ,

sp«-
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syndlstt ihmiset tunnustam/ meidän sym
neillÅm siunaures/andw ia
meidän jocapäiwäifen leipäm/
hendanyt ia liki pojs sllanulolet / ja(Vn sis-
än kiroufen/cowan aian ia nallan mtxxt
nut. En me/hywa ia armollinen Isa >wu
tctigan sinusta sentahden luywu/ nimta sini
Nopemmin sinun lngös pakcnem/i arucoiie/
ettäs caicki meidän syndim/sinun rackan
Poicas cautla meille anderi andaisit/ ta-

sest psisottaisie/ ja sinunar 10? ia (Innan*
zresjallens meillen andaisit/ctta mefthnfi"
nunmieles jalken tasaaialifts clamas rawh
laisin /enga nallqs naannpis ia huckuis.
Sinä Israejlngin lapset mulnen «hmelisefi
corwes lain>alisclla leijalla moftit/ja calli-
on wedella juotitx (pinå mpos Prophctä
Elian/ja sen köyhän leffen poiklnens/wa-
hllla lauhoilla ia öliylla nalian aiaUarawld-
zit. Sentahden mekin loiwom/ ettes
meitä köphialapsias tas<l hadas janalias.
holia / mm sinun armoDs wltlakin vuo*

kii
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kitmcita/ja annat meille jocapäwaifrn kv
WM ia caickinaisct ruumin tarpel. Mut-
ta ennen caickis anna meille HERra /

Hengclmen leipa/sinun pphäSanas/mw
dän sielum ruoca/ että me siea aina isoisin?/sen jMmdlmåmkapttäifim/jatekisim
fa jlnulle etollincn olw. Alila myös
mätåtåfå eowudes
foistm cuormi candaman / ja rackaudes
to. -en toistam karsiman ja wolwom peraji
auttaman/että sinun pyhä nimcs enney

tjancalckiftji nijn qawaicFtjVn ktj-
tetäisin/Amcn. - ,

Meidän pstawlttemedesia.
A\ HERra lumala/joca rackauden/py-

Hengen arruncautla/vseollisies
sydamihtn rruodalit / jatahdot meitä lo»e
lvlftam sydauestamracajtaman/jakezlc-
nam ystäwät oleMan/lne rucoilewma si,
«ua/talwula pphanHenges cautta meidän
kylmä ia cowasydamem tfutwtw/pfiäwp*
fen ia sorcindon/caicken ihmijicn (<m{a/\ou
ca [\nm culpas ialken luodut emt/ft Ifjaö

F v tttl-
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g§: *COaincmiefteti eticftH.
tcngin fitta mcille hywa suowat/ jameidän
psi.lwam tahan ftaela ollet otwu iaina
MyZshllllmHEßr.' sielun ia ruumin
tveys>rawha ia onni heidän tölsans ia ah
woitnnsan'/ anna myös sinun annos heil-
ien/ettähe sirni caikella racajtai-
sil/ja täydellä rackaudcllaiahvwalla mie<-
kUUaicft tefifit nijncuin sinulle kclwolinL
e'is/ntjn myös lählm?naisians caikest sy-
dammesi >a ntjncuin ldzchMnswcast uj'!/

aicFi wn-nmein sinun cansa»
tu'lsim cautta
Amcn.

Wamomiesien edestä.
/f\*£>\w% sinunraclanP. icaslesuxenshw
siuren meidän HERran caulla/olel meitä
wihamichlawgm k iskenyt racastaman/ia

tekemän ia nijden edcjirucoile-
ma jolcameitä wihawat/ nfjn wc nyt sinua
rucoilemlna / ettäs armollisest oaickia mei,
dan cadzoisit/anna heille oikia
Etumus hewän jaspndcittO e -

dcfi



desi sydämenkipu/laina myös heille/meille
ia wco ChnsticunnaUe/lunlalaea pelka,
pamen / yifawalinen ia rauhalinen fn*
pan / Sinun xacfm tywa» Ehri-
siurcn meidän HERran cautta/Amen.

Wlholllsm wasian sodan
«ican.

ä£* 3«ua elawatä /
Jumalala/ meidän HERm

Icsurcli ChristllM Isa/ caickein cappalde
luoja is fynftityiaWpnm sinun Poicav %o
susta Chrisiusia meidän Herram/japyhä
Henge me «upm huudam /armada sinuas
meidän paallem/ sei, sinun poicas
Christu)?en tahdm: Silla me olcmma eb
let jyndlset/wa irin tekiät/pahanalkiset/
jumalallsmat/we olcmma rickonetfinun
mielcs ia kastys plidzekapnet/ja nijn
heittänet sinun merta wasian / Ntjncuin me
naem ia ptmyarräm ntjssta rangaistuasi/
joilla sinä tottelemattomia lapsia» rangaK

fit/cuin owat/Ruttstaudil/)amuul sairaus
%W nglka jakephps/ sota ja tappelus.
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Nchicnin nytkin on meitä wastan idzens a-
sett'Ml«t nr« ylpia Cansja / jocauscalda $aU
jouteens/ jonga wäkiwalda ia waarytlä
wistin«n idin onnye waadit-
tu sinun P4få>« i.llkcnchanenalawmaisians
warielenan. Scnlähdcn/Olaupiaslu-
trnla / calliffo c >rwa» ia cuule / awasilwas
ianae: S«l ä mcldan wihamichcm pyy-
tawatmcila cidoffa ia hawilla/alamclta
hylialotcas fjawaidFffrfi cuolemast wapah,
tanut olet/cuule meidän rucou/em/jaar-
madasinuas metdanpaällem. O luma-
lacuulemcita/O mciUenar-
molinen/anna meidän syndim andexi/
mxidtk hallidzemeidän Esiwaldamsinu

nlmcs ktjtorcxi ia ctinniajri / hslho ia
su:>lcie mllta iawcldan maa undam/ jota
wch mlchethan-ltta/ia pcrati alans saada
<ah,on)at. sen sotawaenty-
go, iocatämän maacunnan edeji soti/ sinun
ppha Cngclis/ joca setä heila että meltä
<var«lls calkcha m.hingesta/
Umnå m*fa me rau-

ha»
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has ia yziarepdes toinen tl»isarme cansa ela
fäifjrn/ janijn sinua caiefe> a meidän elinai-
canam fhttaillm ia mw ie tf is<,n. D
HERra / jocacaiefinnifts hadasa«,tta tai*
dat/luule meitäarm Ni ejl Sinunrackan
Polcas meidän HERram tähden/Amen.

Sotanmenewalsien Rucous.
/f\ Caickiwaidias)umala/sotawaen Cu-

jocaEngelilles callttacuhun,
gmmaacunda-scka sodan että rauhan tm
mitat. Smajoca myös Me wahalsellc/
nuonlcaiselle/asettomalle ia laitamalta
Wall» Dau mlle/joea ei sodan menon enfln*
gan ollut tottunut annoit scka sydämen cl-
tawaen rohkic>st sita iulma Goliali lingot
lans paiscata / maahan lpöra ia vaoitta.
( ina HERra kplla ticdat/zos lama sola/
johonEsiwalda on npt meidän asett.nut/
jengunhadan eli muun olkian syyn tähden
on eteen otettu / sentahden mcoilemma me
slnua/ ole tasa sodas meldan aultaiam ia pa*
tae neuwon andalam. tahela mpös finun
Engells mejdan tytfm/)QW m\tå johdan

tm
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fai»/(fttYcii» ia meidän edestäni sotis/eäi-
krst mvös maarastia hadajt/sielun ia ruu-«
trrn ruolcst mcila paajiaw la pelastais.
Mlltt' ftlidzen caickia rucoilcmma mesi--
nua/ rrihollisen sydamita
n>>»dota ia rauha pyytämän/ettei yhden-
gan ihmisen wiatoin weri
rruodatetais/ntjnminpcha Hengi perkele
soisia tahdois: Eli jos ci he rauhan pain
olla tahdo/ mjn anna tyibån paallens atillit
nen pelco lulla/ettei monta huekuis/lpitais
lasurmalus, jaeltanlihtettomat/foiliaoi-
keus on/jotcas idze parham tiedät/saisit
meneiipren la woiton. )a walcka mei-
tan puolellamme waarys olis/ nhn alacui*
tegä metia hywäW/wihollistkkasijn
M ttaauta/warlcle ia suoiele melta/)a caic,
ti talnaa sodan menot hpwin toimita/elta
sille pian hnwä loppu tulis/ja me sijttt toi-
nen toisimme ealnsa rauh.is ela saisim/ \a si-
nua ijamalcklsiji plistasimme/Amen.

92 Solanmcncw^istcnßucoUs.



Terweydenedestck.
)um»la<aichMne»)sa M

hnwndisl'«minun luonlti
olet/ andan<lt win:?Ue |lln <*' / corwat ia
caicfijasenef/ncdonia tafoon/i&cfet ne fä%
han asti woimaspitänyt/ joid»'n edcst mi» <!

slNUtl sydämestäni ylistän. iTlim rt cc it
len/ettas minulle melakinrauhÄi ia terwe-
pden lainaistt/tvasiele mvöe minua perke!e
nuolist ia raaUelareauxist / (da lMvepdey
el»a muiden puolesta/ei namat oltchlviftn
omas wonnas / joc<? on nijncuinpuustanscwa lehti/ jawahatmkn puh.ilios / jo.a
picaisest mcibån ohidzem waelda: &kci
euca elawa laita idzenv taudiji ia liiolcmcst

Sinä ainoa sen tehdä taidcs.
Sentahdenanna annos paista minun hli-
con lnondocappalen \ aållem / jalåtytå py,
hat Engelis/jott smeidän voavtiatcm asit-
tanutolet / meitä tasa murhen cakhv
«a meldan clitiakaxiam warieleman/ jatui
N<jn ealclinalslst chdlstunst/ stnulle cun,

tmU warjeUut ia wa-
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94. sairasten edestss/fa SairastenRucsu».
pahdttut taalla' sjtle (lellii sinuntvtönaS
l^ncalckizcstclaisilnmc/lesuMCHrisiuM
cautta/Amen.

Sairasten edestck.
Ak l?aicki»adiaO tjancaiekinenlumala/
*■*- frna joca ihmljim heickouden parahin
Mnncl / javrinans wake iawoima andatai-
bsl/me sinuap/imielistfi rucoilemma/ettas
pphan Henges / fäVart sairaU sydämeen
wuodataisit/ jocatasa niutlwuotesans sinu
funglnas maca; la merncoilemma myös
sinua/ nljnclli',p)hatApostolitkin vscon o
fcefi >'coilkt owat/ lisä H'Mra hänelle v,
s - läwchwlfla ha'ndä/ja iosircukiusaus
hänen pallens tulla taidais/ettahanoik«?s
bfto* wchwanapyspls/ )esuren
noidan HERran cautta/Ämen.

Sairasien Rmousi
sfc CaicFitwlotös Itimala/caickein affc

paras toiwittaia ia sowittaia/<tnä
olet minun nytruumin heickoudella ia ra*
failia mudllla kasitmnpt/jajos sinä npt mi-

nun



NunlaaldapoiscudM tahdot/ «isin minä
rucoilen sinua sangen nöpraji/ että» alidai>
sit minulle wahwan vscon ia loiwon sinun
rackanPoicae lestiren Christurcnntt!,un
wclpchtajani päälle. Minä tiedän ia en
epallefila/ ettacaicki minun spndini owat
sulast armosi ansion tahdcn mi-

annetut: silla ftnpaälle minä
olcncastetlu/ ripitetty ia HERran Cbri-

totisellaruuNlilla ia werella rawilcu/
etla minä nijden caUlla spndini saan/
Nljncuins sanajäs minulle luwannut olet.
Ia että se ruma hengi piru/ minua aina
pcljatla pyytä/ nljn rucoilcn mil,ä sinua
HERra Jumalataiwalinenlsä/aulawi-
nua iawahwista minun vsioni/ että minä
siläwiecasta wlhollisia wastan Mlei)l,lllst<k
sotisin/ ja hänen woitlaisin. O Hsßra
Ehriste/aula minua tasa hada«/laltta myös
armolas/ että minä karjlmises sinua odoZ
taisin/ 1 sijhentytyisin/ cuins minuii pääk
leni pa,.et. O Pyhä Heligi/ walaisc mi-
Nua jumaludcswalkcudelia/elta milia vscon

G caut,
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callttaautuuden saisin/ ja yancaickiscn da%
«van perijin. OPpha Colminaisuue/si-
«un kastjsann^nminä" He»?gcnia Sielun:
sitla sinä HERwtotuvat Jumala olet my
nun wapahtanllt ia lunastanut/ jchdata |!t>
minua tajta surkiast alhosi/ lzauca;cklsem
lieonTaiwan Waldaeundaal»/ Amcn.

Rastasten Waimom edesia.
ljancaickincn Jumala /

wainlom vååilc olet synnin lahden
thufo pannllt/cttahcidan listin ia waiwan
alla heidän lapscns sijltäman ia synnyttä-
tnan pita/ jongamurhe»? ia kiwun sinä cui-
tMin rackan Po«aZ Icsuren
wiattomalia ellc»l«naij«z pnhittanyl olet.
tyjiuui UlwiltN jmua/ annahda taidia
rastaita walmoja/ la ftmiö kasialas/ heikan
cohtunshedeln-a/ armoliststwariele/ ettei
he invustms ia waiwasans turinellais /

»uutta sinuida autclaifln/ pclastelaisin ia
paajictaijin/ lefu.ren Chrisiuren meidän
HEZlwttcautta/Hmen.

96 Aascasten tt?atntcin cdrsta.



'2'ascastcn yOMntfin Rueöu»,, ?".

Rastasten Waimom SKweutf.
rfo HErra Jumala tamilini %

sa/ minäftjtalt sinua/ctläsml-
nunpyhän Awiosttstyn säätvn a-
stttannt iaauttanlll olet/ja nyt ar-
molllsest awioskäffyn hedelmällä
siunantllit/senlähden tmcikn mi-
nä suma lesilxenLhristuren caut-
ta/ ettäs mmnlle andaifit Pyhän
hengen/ cckmän ristin lawaiwan
alla lohdllttaman ia wichwlsta-
man/ että minä tästä kiwust ia
waiwast armollftst pclastelurifll-
lisin. Auta että tämä minun coh<-
tuni hedelmä hengis ilmantatista
eläwänä spndyis/ että hän ni/n
wastudest Lasten caulta simm
lapsexes ia tsancaictisetl elämänpe-
nllise/i/ouduis>la josfmun pyhä

G lj tah



tahcos nhn on/ etkä minuntämän
cuormall allapldais hengen anda-
man/ntjncuin pyhä Rachel/ la-
cobln Emändä/lapsen taudisruw
min puolesta cuoli/ntm tapaheu-
con finlln tahlos/ anna culfengin
minulle tästä mmlmast hvwa lop-
pu ia autuas ero. Jos ei mvös
tämä hedelmä eläwis pyhän ga*
steen tule/ nqn olcon sinun pyhän
annos ia duomios ala annettu/
rucoilen cuitengin että hän Poicas
werellähengellsest tulis/
jahänen cuolemans tähden sais si-
nun waldacunnasas pyhän Hen-
gen/ ftndein anden saamisen ia
taiwaliset tawarat. Annan mi-
nä sijs idzeni ia minun cohtuni he-
delmän/ sinun pyhän kätes ala/

tee
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tee meistä pyhän tahtos jalken/
mlztta clnlengm armon peräsi/ ja
että täsiä klwust ia waiwaft mi-
nullen Uoinen ialohdlllmm loppu
kis/jtfu?m Lhnstuxen meldan
HERran mim/2Jmrn +

Ktzws autmlifm lopun ebefiä*
rt) Laupias Fumala racas tau

waillmz "({a/fnhip.iMiififtn
elämänForsit s4£RfKa J&fu
gfynfte/ mfn myös lohduttaja py-
hä Hengi/ me kiitämme sinua sy-
dammesiam/cllas tälle edcsmen-
ncile chmijelle totisen catumuxen
la wahwan dscon lahjoittanut o-
kt/ ia hänelle autuallsen loplin an-
danut/ joca myös sinun pvhäm
Ellgelels/caickeln dstowalsten pal-
tveyaln mautta/ nyt ljancmcllsen

G iii ilon

99%i)tos autualiscn lopun edestä.



«lon ia ParadGn/ Abrahamin
hellnan ia Jumalan Katcn sieiun
puolesta wlMott/ josahan ilman)
waiwcua lcwos ia ranhas oila
saa/ jahänenkynnelens owat caic-
kl hänen ftlmajiäns pyhityt/ suru
ia ahdistus on eaucana hancsta/
yancaickinen ilo on hyinen
puilla/ iafyin on muhMa ia rie-
mltlla pljritetty/ nifncuill frntrn to-
tiset sanas todistawae. Saicki-
waldiaS Jumala/ armada siuuas
meidallgin yäällem/ jotca wlela
lckillä elämme/ jajälken jäänet o>
lemma/ lohduta meitä tasa miitv
hen lax®s/ ja aura että me karst-
watiiscst tuman maillnall waiwa
loppllll asti kärsisim. Auta että
me myös sencallaista.vsco sturai-

(m/
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fim/ja nffncum tämäkin meitäm
Pca aica autllaltsest loppumab ia i-
feita lähtemän walmlstaisim/A-
---mcn.

Rutto Mlldm rncana.
(jS HERRAIuIyaIÄ taiwalincn Isa/

waiwazsl t syndlset
toclNldin/äkilistn mokmm/mnm sairaudcc
iaruumin fnvw/bimmfm
joecas jhmistmpaaLe tasarnaifytöS synnm
tähdcn panet T«iltt.'N<lame myös/cttsn
mc ainoastans/ole mcidan fpnditv ia pahu-
dcmcahdcn tainwlfaiftortfaflilM raliKaisio-»
paanfainnct/miuti myoö stclun pllolesihi>
Ssllftu ia hancaiifi ji? pijtta. Ia tiedame
ctlesainoajians olc hurstas / oikla/cowa ia
wchainm: Mmta mpös suloincn/ lan-

ia armclltlicn Dmala/joca wihasastin
armo muistelet / jaet syndisen cuole-
mat/mutta etta han parrannais idzcns/ja
sais ela. Scnlahde pakenem mesinu tpgö«
iaeucoilemma finua/walaise meidän spda-

G iilj mcn/
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menua mc fpijbf |«rn catuisim/eläman
rannaisim ia sinun mieles jalkcn mcitam
kapttaisimclttntne cwolcitwö nuckuis /ja
meidän lrihollscm stjtlc sais meidän cadotu-

iloita. Anna sijs ande/ meidän
spndlV/mchotameidän ricyrcm / cadzo ar-
molisestmcidan puolccm/)a ota pois w.ei*
tan paäldam tama hirmuinen Ruttotauti
ia akiNincncuolema/ftnäHERRA sen tai-
dat tehdä jos jmatahdot / jscaarmollisest.
Dawidingin aican Watti
din lacalit/cllci he perattömar cnolltt.
Mutta josmeidän pita foto rangaijtoren
alla cuojcmä/nljn «pahlncon jmuntahlos/
anna cuitcngil, meille hywa loppu ia alllua-
linen erotajiamailMiijta/ella me sinun ty-
gos ljancaicklsen elaman
Chnlkn/en meidän HERran
mcn.

Fangein edestä
CAickiwaldias lumala/joca

ftoii» Pctmin tornista ia fifri|ia pää-
ftil/

102 Fangcin cdcstZ.



siif/ja ilman csictä mrnrman saäsit/l)na
Melakin eakFrin f.ipgitluin yalmljäi» (fc
tcct annolliscsi paasia ia tctmtcma/ttiå he
pnna meidancansam wiela Scoracllnnasas
sinua kijttaisit/ ia me hcidän pelal)u,restan«
lhi!jilllsim/janljn sijttc calrkia ntjtä/cuiy
fiicitä fanglltten saatta taitamat / foi>cimc*

Chrisiu.rel, »nei--
dan HERraneautta/Amm.

Wsttwman Fangm,

rft caicki sa-kaudet ndct/iakyllä ttedät/etta
mrna syyttömäsi fangilm dai/ja
Mela pMstM surmata tahdolail/
jos et sina/racas Isis/sitä armoli-
sesi estä ,'a foiflu Männä* Ja
zraicka minä täja afiaS / cuins tlc-
dat/wlatom olen / nljll cn minäole
cmlenga peräti puhdas sinlmede-

G v M
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siis/muttttMhdimDawlvln c<m-
sahuufa: kay oi-
keudelle palWeWs cansa/silla ei y-
likan clawa iövka edeM wanhur-
scari. Gentähden xmoikn minä
finlla/auta axiiötifcft minua fäfä
tuscasMncmns wiawmda loft-

m Gusallnae
tvoimallas antit ia pelasiik.
alutta jos mlnu llyt pahanttkeäll
tawalla ciiolernaii pika/ nijn ta-
pahtlzcon sirnm tahtoa jaru-
coilcn sinlm/racas Isa/ettäs ar-
molllseft lesllrenLhrlstllxen lah-
den milum syndim andcri atldai-
sit/etlä nnna sila rohkiamast tiet*
(tila omalla tnmwlla/sinuun mi-
»nlnl turwaifin/ja cuollsin> Wah-
wiftapyhän Hetlgenxaum minun

vsco-
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hstoni/ ette minä perkeleldäkulsau-
/ctl ia epäuscon ftatctais /ja etten
minä nhta /jotta minun päälleni
waarin candanet owat/wainois
jakiroilis/mutta ftdamestani an-
dexi alldaisin. Losio on fimm
HERra/oman sanas jälken/sinä
stjs tiedät cuinga ia cosca sinä tle
heille maMt. Kosta minä nyt
lacaslsälläin siuulda autetall ia
wahw?jtctan/ni'N minä mielelläni
cuolen/ja sinun huomas minun sie-
luln annan/suo hätien ilon ia im*
Hall ia cckckeitt
pyhäin cansajnula fyuämän tzan-
ealckisest/Ameli.

Viallisen Fangin Rucou^.
$> Lalckiwaldlas lumala/pM

M/caickemrn»r§f lfjirn wttm
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106. ITNtliqcit hanginRucous.

ja lohduttaja/mma waiwainc syn-
dillk tnkn lwtfåfS minun mmfycfa
sinun fvaös ia atmolhls//a tirnnn*
sta.n sinun edcM että minä olen
monellamum fumn pyhät käffys
rickonnt/iammlln elämän simgen
haMlsest käyklanyt/ olen mvös

heickozzdest ia per-
Mmhauctlloxest tähän syndln lan-

tähden lnmä lcht full-
gma olen la ajeleman dnointtta
eaydotall. ja ettezz mrnä mi-
wamen tiedä cumga minä tästä
lvapa/l pääsen: Slllä en minä ole
mnoastanS tällä symllä ia titejccU
la/ tätä mailmatista ratlgaistosta
anjailmut/wulka myös qancaicki-
fc cadotnxcn ia hclwetin tnkn/fdä
«elun että rulimin puolesia//os si-

nä



Wwllifm FengmRnccu». J fyi

t\d muutoinoikeudes ptxåfiä mmn
duomila tahdoisil: diifi mmä/w-
--cas Isä/pakenen sinut? tttmffflto
tmoikn sinua chdamesiani/ettäs
armahdaisit minun paallem/za st-

poicas JestlLen Dri-
sinM tähden caicki minun syudltti
ia ncoMl andeM'azidalsit> ana
myös tama ansaitlll fangmss ia a-
jallinenrangaistus Mlnulle olla y-
)-llsällnellwldzaus ia armollinen
curitos/eteen minä qancaidifia
ja helwetinpl/na kärsimän tulis;
O racas jfå/find olet ne suuret
snndiset /Dawidin/ 55l'anassen /

ia mondamuuta ar-
mos ottanuttasynitanderi anda-
nut/Nl/n tee myös minullgin tatu
san//a walaift minuapyhällä He-



aellas/ctta minä paha Henge/ja
hänen cawalllajlzon!ans tamifin
wastan olla/ ctteihänmilma km-
sauMla m epällftolla wotttals /

nnilla että minä wahwas ifcosy
ja oikras /umaludes loppun asti
pysylsitl/ja ttfftt sijlte mielellän
cnolisin/ ja sinun lygos' kaiwan
waldacultdan/catckempyhäin scu-
ran tulisin/Amell.

Mttcanilesten edestä
ljancaickinen Jumala/

mottia pyhä jhmisiatasä mailmas
heidän nnitwifamrauhasia lerwepdeswa<
cto-i andauul olet/ ja heldan asians sinun
micles jalkcntoimitta stiolnlt/merucoilem-
masinu.i eltas wlsläkineaiekiamatcamishlä
pyhäin Engclitles aneun caullasuojelisit i i
war,!elisil/ettel heille sielun/ruumin ia calun
Puolesi mitan wahingola tapahduis / waan

cai-,
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caikisia tussista iawaroisia pelasielmisin/jH
sijhen paickam cuin he alcolnel owat/ ilman
ejtet jchdaiettaisin/että he sietlaralchas ia
tcrweydcs asians toiinitalsit/ja sljltejallenK
ilolla iahywalla mielalla omains tpgö pa-
lajalsit/lesurcn ChrtsiMmeidän HER-
wneautta/Amen.

Malcamiesien Rucous.
tf\ Caictiwaldias jumak / jcxa eaieki

tievat/ja erncFiö paicoit»
o!ct/ ehdit myös caicFia auttaman. Me
rucoilemma sinua/ Ma* mnhan Gaelin
meidän lpgöm lähetalsit/sijhcn paickan/ jo-
honga me aicolnncl olemma/ ilolla/ rau-
halla/ «erweydella ja hyrrällä onnella/
ilman estel/sielun/ ruumin jataliin' piit*
lest / meitä johdattaman ja jaattanen. Äla
salli Pcrkelcn eli jongun muun wiholliscn
meitä eosean peljatta/ estä fli wahingota
tehdä/waan cllame hpwin ia sinun mieles
jalkenmeidän asiamtoimitla laisim/ja ntjn
onnllem terwenaja hywM sanemalla pa,
lajaijim/ sivun hpwpllgö eajtfrin muide,»

eans<,
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canft/jotca meidän edesiamrucoillet owal/
kljttaman/ plisiaman ja cunnioiltaman/
Amen.

Purjehtlwaisten Rllcous.
fä HErra lEsU Christe/ ihmisien toi-

wo/waiwalsien turma ja wapisewai-
sien rohkeus/ jocayaljalla ftnallas/ opetus
lastcsrucouren jalkcn/ tuulen pauhinan afb
tit/ja sulan weden paälla/nijmuin wsh-
wa«MHttdercs/waelftt/ tehden
cttcs ole ainoasians taiwan ja maan HEr-
ra/ mutta myös tuulen ja wcdcn haldia.
Me waiwalsel jolcameidam tuulen hal<-
dun mesille olem andanet/rucoilem sinua
nöyrast/slemeillenlasa purjchllmiscs tt>&
kewa haldia jakircas tahti / jocameille oso-
lais/cunga »ncidan waeldanlan pidais/ja
cuingamecaickinaisct esiet/tuscat ia waa-
tatwaltataitaisim/ ettei meille wahiugol/
sielun/ruumin eli calun puolesi tapahduis/
cltcl, me aallois huckuis/ ettei tuulispää
jaraju ilma meitä upolais/eikö meren l>
wpps niclls/mlltta että me sinun warjelu-
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I«tca tuulcn ia wlden hädag owat. |«,

/e,g calltta.täjtanlcrestaia weden sywpdcn
pailo^/sowelj.iniahywänsalaman isinan
wahingot ia hadat ja siellcsijlte
hplMa inielella sinua kljttaisim/Amcn.

lotca tuulen jaweden ha-
dgs owat.

tymcMcfmcii Ilunala/
maanluoja/jonga lroimajo>

ulottu/ frnå jo<a corkiatla
parrut pulltcorwesa halcaiset/jamaan jari-
scmäl'saatat/sinä mpösmcrcn pauhinan a*
sctta m.aallot alenda taidat/cosca nc ylön
maaralda paisuwc>t. <oina HERRA o>
kt puhesas totinen ia luja lupaun-sas/ wa-
kcwa »nyps ia armolincn nhta amumun/
joleatpgös pakenewat/NHn nilcnmia mc
npttasa hadas sinua nöprasi rucoilcman/
eltas sinun jumalisenapus meille osocalsit ?
jataman pauhawaisen meren ia raju tiirai.
aselaisit/cttcn menpl wahingota sais/cng<l
tasa hadas huckuis / mutta clta me sinun

ia meidän lahimmaisem hywchi



iii. tuulen >ä wcdenbföta dttxtt.

pelastetut
nhn/ idzc wcdenpaisumises
wapahdil/ Istaelinlapstlcllimlla jalgeilo
lapnnaiscn 'meren lapidzen Utfoå annoit/
ja Jensen meren spwyde»/ Walascalan
wadzas/ warjelit. tfttyt juuri wsimasi-

on/ mcitå ia muita anlla/
stittahdcn osola HERra sinun woimasia
päasia meitä tastabädafi/ nljn mescn edefi

sin'.:a kcjtäm. Ia hytra Isa/
josmcida!) aic.nN jo nyt joutunuton/ ntjn
että meidän pita cuoleman ia rrniinrö puo«>
lejthucklMian/ mp tapahtucou sinun lah-»
tos. Ginun haldus la huomas me am
naimcmeidaii vuuuckn ia sielum/
a,e,ukw pairois olet/ taidat heille rauhan
ia lcrron anda/ ja lrijmeisna pairrana taas
yhdistä. M«!lt-l me rucoilcmma sinua
lEsuMN Chrijiuvenlahden/ olemcil/ear--
mcfiin.eN/ jaamia hänen f'ljna!U'ia
manp cauttaMeldansnndilll ia\ict>fematv
dm; roalaise>neitä Pohal!a hengeNas ia

,wifia öikian etten me coscan
ilmista lnopnjs/ mutta sinuft lujasti rip-



puisin,/ \a nljn wljmmein sirnm Poicas ty-
könä Paradtjsis taiwan Maldacunnas
%«4isin/ Am<n.

Maecast tullm si{W*
/K Caickiwaldiasiaarmolinm Jumala/

woimam ia wakem/ toiwom ia
taitom/ilman sinma en mc mitan woi/mga
Loimilta taida. Mitia kijtan jinna sintin
armollisen apus ia warjeluxcs cdesi/ cuins
minulle aina/ja lstailcMin talla retkellä ia
watcalla/ josta miuanyt raubas lulin/osot-
tanut olet. Minun toimella» <n minä
taitan«lt mitån-toimitta/ enga rauhan/ fe tv
weyden eli onnen cansa waelda/ iaaigoit-
tm paickan tulla/mutta ctta minä olenrau-
has waeldanut/ sen sinä HERra olet teh-
npt: silla sinä olet eaiekin wljsain/ suunn
woilnas iaparas toimcs/ sinä olettien osoto
«aja ia johdattaja/ jinaminlmgin asianrdl.i
ln matealla/ pphain Engclittes cautta par-

Dain toimitit/ sinä minua rauhasia terwe-
pdes edesweit ialacaperil, toit/ stntahden.
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minasinun pphä Nimes tahdon kljttä npl
ia Hallcaickifcji/Amcn.

Vitattia.
A))n'c Eliisan.

Eleison.
Ky> ie Eleison.
HERRaiNulc mei-

dän m. o !<rem.
tm

walmenlsa.
MRMI jumalm

Poicamailmanwa-
HERRalumalapy-

hä Hengi.
Olemalle armollinen.

i
Ole meille armollinen..

AM Elcisott.
Eleison.

Kmir Elnson.■■ HERRacuulemei-
danrucoujetrn

Armada mei-
dän päälkm.

, laupias -H.
I Jumala.
Auta mcita lät*

j Jun«l«».

II4- Liwnia.



Kaikista sylMista.
Laiklsta ery/lsta.
Lalkcsta pahasta.
Perkelen pelo/ijia ia

juonista.
Pahasta äkillisestä cuo-

lcmasta.
Ruttotaudista ia cal-

listaamasta.
Sodista ia tappelll^i-

sta.
Kapinoista ia rtjdoista.
Rakehista ia waralli-

sesta iltnasta. !
tulipalosta ia walki-<

anhadästck.
Ijancaicklsesta cuole-

masta.

Warelemei
talaupias

la.

Varjele met
ta laupias
HERRa
humala.

H iii Si-
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Smunpyhän Spndv
mises tähden.

Smmkärsimlses/kll-
woituxes m weres
wuodatMN,lahden

Sinun tlstis ia ttwle-
mas lahden.

Omunpyhän ylösnon-
semlses ia taiwasen
astumiscs lahden.

Kiusauxen ia cuole-,
man ajalla..

Mljmmelstlla Duo-
miolla.

sfte waiwalset syndl-
setrucoilema sinua,

pyhä Lhristil-
lista Seoracundas
plnbärlns mgilman

Auta mcita
laupiasH<.

' Aula mätä
laupias

4. HERm
Jumala.

WttlleWD
laupias

" HERra
lun/al^

hallid-
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halltdzisit ia warje-
lisit.

Httas calckt Kircon
EslMtchet/Plspat/
Papit ia Sanan
palwcljat/ terwell-
sesoplslaplchase-
IdrnaV pldälsit ia
warjclisit>

«ZMis caicki waärat
opit ia pahennet
asctalsit.

caickt yynetla
wtetellykpalatalstt.

danjalcaimalapol-
klamahdaisim. I

&uå& vscolllsia pal-
weljotta finlm elo-
hoslahcltaift. j

Cuule mätä

Jumala.

Cuule meitä
laupiasH.
Jumala.

I Et-
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Ettäs SanallesWlit!
Hengestä woimas
andatjlt.

lisi l ia heickomlell-
sla lohdutalsit la
auttaifiU

<£,ttåscaifilk sunin
goillc taWaldamie
hllle rauhan ta st-
wtnnonandaisif.

Httäs meidänLunin-
gaamiaMaanher-
mn/ynnacocoKu-
nmgallstn huonen/
Neuonandaita tammm mm
Wtlaautta,M

£jm Mlcklg Nhlal

Clmlc meliS

meitä
ä*sm -

Ma



Dtca tuscas ia hä-,
däsowat/allttalsit!'iawaxidtfiL

HttckscalM rastaita
Wallnoja fimnifU.
ia auttaisit.

Ettäs taitiltt ftiraille
Ettäs caicki köyhät

fallgitpaastäOt.
Ettäs caufui kfM ia

. orwoiapsiacor/alsil!
laauttalsik.

Ettäs armahdaisit si-
lnms calckeln lhmi-
stcn pacille.

Ettäs meldan wlholli
slllcm/cadchtiotilcn.
m

O v

Clmle meitä
laupias H.
Jumala.

Cuulc meitä

HERn,
luniala.

hei-
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heidän stndlus an-
dcxi andaisit ia hei-
ta kaatldaislt.

Ettäs caickia Matca-
michia /wedella ia
maalla/ sinun En-
gelittes caytta joh-
dataisit ia warjeli-

Ettcis hedelmät maa-
sta ia merestä armo-
lisestandaifit ia cas-
wataisit.

Ettäs meitä armolisest
clllllisit. I

- Cmile imita
,! laupias H.

Jumala.

iQTiiufe meitä
laupias

l HERra
f Jumala.

O lEsu Chnjic Jumalan Poiva. Ar-
madameldanpaallcm.

V JumalanCaridza jocapois otat mail-
man synnit. HolhomM laupias HEr,
ra Jumala.
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O JumalanCandza jsca pois otat m«&
man spniut. Cuulc »ncitalaupias
ra Jumala.

O Jumalan Candza jocapow otat maiU
man synnit. Armada sma& meidän
päällcm.

Ehriste cuule mcila. Christc cuulc lncila.
Kpric Elcison.
Chrisie Eleison.
Kyrie Eleison.

älär<,l««lst «eitä »teinit ABffont
Ä<3 myös costa meillc incid.iN «ääräin K#

Rucoilcam.
G HERmLazcklwaldlas ju*

»• mala/joca walwatsten chlidl-
frcn hliocanM et vlöncadzo/ ja
wlirhellstett sydilnden halau/ia et
hylMuule armoltsest meldän ru-
cou/em/culn me meldan hadafim
ruwllemma/etta calck mm perke-

lelds



keldu ia ihmtjllda meitä wastan o-
wal/siilttn armos nc«lwolla este-
tvri ia fmttm tultftt/ että mepcU
kamat sinun pyhas Seoracllnna-
fas/ ftlma alati kljltcksim la clin-
niolttatsim/ Smun Polcas lE-
silxen MristuM mcidän
rancalltta/Amcn.

Litania Msm.
CAlckiw.ildias Jumalala laupias Isa/

mc.kljtälnme fuma caifVff spdaincst/ \V
nun moninaisten ia sanomattomain hywain
tscoi»edestä/ cuinsmcme köyhille lapsilles
armolliftst tehnyt olet/ jaerinomaiscji/ el-
taz sulaji annost/ raekan Poicas cautta
mejtq lunastanut/ ja sen meille pphan Ea-
n.w ia Saeraincnleis cautta ilmoittanut
olet: miten armo/ fpndein andenfaami*
\\ai wanhurstautta ii ijancalckistaclamata/
caikiile ihmisille/ jotca catuwaisella spdä-
mcUä to wahwallavsiolla fmtoyilmtw

stawal.
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siawat. Ia me rucoilemma sima/ racas
taiwalinm pidä sinun pyhä Sanas
U Ewangrljumis pubtana ia (dtiånåvoan
jclc ia wahwisia Pailnenita ia EaNM'
palweljoila/ jotca sinun laumastaidzcman
ia rawidzeman pita/ talla murhcllistlla a-
jalla/ waarla opetlaita wastali: erino«
maiftst Palatsia wasian/ jrtca fmndk

ia ttvmi wuodatu/M/ »uin-
cuin raatclfwaisct Sudct ia kiljuwaisct
ietjonat sinrn köyhä Chrisiicundatj Hjou
tawatiahairjdzcwat. Cadzo/ O huma-
la/sinun Calisias wlhchaisytta iawaiwai-
sutta/ jatcc ivihami, hm ylp<ndcl!c iaitmV
sehc aicoimiselle loppu/ c<ta he julkisesinh
kisit ia pmmarraijit/ ctta sinä sinun Seora--
cundasedesia fcHt/ jaaanna handajaa-
lixiheirankajhns.

Slitte nicollcmma Me sinua/ laupias
Isa/ ettäs armollisesi Nlallmalllsi Esiwai-
da eadzoisit/erinomaisesi Corkiasukmsia
Frökinatä/ Frökin CHRISTMota/
Ruodjln Waldacunnan PeriFörstinna-
ta/ iamlium Dromingita/ anna sinun
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siunauM/eltahan Christillistsiia
lan pclgos Waldacundcing
j<kmv&<ss\mi(iKuiftaia Corkcita Her<-
roja/ Ruodein Waldacnnnan
w >!jla/..walaift hcita pyhällä Hcngelläs/
3 »Wton cnsiji ia cnnm crndfia
to mptoan/ Va/dacumlatt tcrwcylta ali-
na hywia ia tcnvcliisiä ncuwo)<j

Mc rucotlcnmA, jirnra myös sodatt
Paämicstcn ia (£dt\i jeuconedcst / jotea
'Vtlldaclnman ia Jumala»! Scuracun,,

wastas owal/ warjclehcila
mcfimtfcft waarast ia wahingosi/anna on-»
ni lamcncsips hpwat ncuwot/
frnun pph.m NilNwcunniaxi/ Scoracun-
d.is ia mcidan surulllsclle I-

■fanrnaaiiVrn rauhani ia icwo^N..N-tzn myös rucoilcllnna mc sinua/
WaldacllnnON Sotalaiwain ia Sodatt-
<arwelt,'n evcst/ ia caickcin cuin Walda-
wmwi hqllltuxcn jamvftlufmtarwilan/
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WHERm Jumala cairkiliamcn wftw
go ia waara/ jaanna caicfi menksiya/ cnitt
Chrlstlllismopinawu).!/ iamcidan racfan
Isan luaan raMri ja olla
laita.

Vtjmmeiselda wcoilcmma sinua/
laupias )sa/armolu'srsi caickia ihmisia cad,

zonian/ jolcasmus ia murhcs orrat/ war-
jclc mcila rutto taudisi ia akillisili cuohv
Masi/ naljasi ia callisi ajasi/ tulipalosi ix
wedenhadaji/ Canjsan mctrlisi iaeripuwl>
sudest/ rakeisia ia raju ilmoista / jaanna
meillejocapaMaincnrarcindo/sillnasruo!,
lcn tpö/maan hedelmä/ jamitä ena Wa!<»
daemmanhallituMe/ jaalamniaistcn taiv
piilulla laita. \ Anna yhteinen soroindo/
vscollisus ia rackaus toinen toisi»ns vca*
sian/ lohduta caickia murhelisia / ,olea e*
wat Draudes/ kirous ia waiwas/
des ia meren hädas/wurhcs ia lusias: )tijn
myös caickia köphia lestiä ia orreolapsia/
rastaita ia spnnpttawalsia waimoja: joh-
datgeaiclia maleamiehia/ jolcaheidän oi-

■ mu
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kcilla wtHUåm mercllg cli maalla owal ( u
rjkiomaistsi taman Scoraculinan uuma*
MM) cttahc tcrwwdcllä ia
«omalla mmUcns jålkm lullsit. Auta
wcita/'L)MWaiinen JfaV calkrst waarast
ia wahingf,st/ ja pnsy mcidan tpkölialn/ tu
ta jo culnlningin chlo joulu/ ia mailman
loppu on kasis., Ia cosca meidän kliaicalll
loppunut ml Ntjn wapahda meitä finun
jllmallft'!, inarmcjiftn tahtos pcrasi/ tasta
finfia|f nlailmaji/ ja johdata laiwalistn ia
Hancaickistn cunncan/ cttÅ tm ntjn wicfi
(mm, nyt ia ijalnaickiftsi kljltaij.m/plijiab-
\m ia cunnioittaisim/ Anien.

2!iua >Mlt.) Jumala »neidän N?apahta>a!n.
Ja sinun pyhän mmes tähvcn ole nieilie ,<*«*

mollmcij.

Rncoilcam.
/H HERraJumala taiwalinett

Isä/joca ct syndlsten ihmisten
mokmata tahdo/ etkä siio heitä ca-
dotetta/ mutta että he ldzens pa-
xmmifit ia tldifif. Me rlicoilem-

ma si-
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Rucsus crncftiwfkit «rwettcn edcst. 127,

ma sinuacaikest sydämmest/ etlas
metdnn syndiem ar-
mollisestestclislt/ jaanna meille py-
hiä armojas/ ettäme lneidan eia-
luanparannaisim/ GlnunPol-W ZEsu/eyFhrisiMlt meidän
HERmncmcka/Amem

Wiela ijjft Rucolis cmcfrnrn*
stcnwrwfttsnedsst.
daivata / Caickiwaldiasta ia

tanIEslVM Christien Isa/c<iicke,'n
paldcn luoja ia hallidziata / pnna sinunPolcaslEsusia Kristusta meidän HCr-
ram/ jaslta ppha Hengcme huu-
dqm/ armada sinuas mcidan paallcm/ ftn
ftotrn Poicas ChrisiuM lah-
dcn/ jongasinä sinun chmclliseji neuwostas,
tahdoit andatulia uhrixi meidän cdesiäm/
fa asetit hänen meille ia sowic-

sinun ia meidän waiheljanz/ slla st-
I nun



mm hirmuinen ia simriwihas/ mailman
fyndia wastan/ iasimmpphä armosln»'idan
(ohtmn scn muta ticttawari tulis. Pyhi^
ta/ puhdista/ walaise ia ilahuea »ncita pv-
Hä-U Hcngellas. Cocoo/hallidzciawar-
jele sinun Chnsiicunda»/ annameiNenar--
mcs/ mame sinun totisen iapyhän Sanas
jalktN/pyhasclamas caikis asiois wahwa^
na waellaisim. Varjele mpös meidän
Esiwaldam / sinun pyhän nimes klftoxe^i
ia ia meille köyhille alMWisille
hywaxi/ awuri/ ilori ia S$aQ
lidzc myös meidän Isanmaam/ ia sen UU
diat/ anna heilien armos/ etla he oikein ia
<oblu llisest sinun mietti jalkenmeitä hallid-
zistt. -lama mcillen hengen rawindo/ fjw
windo/ rauha ia lewolincn meno. Anna
hywät ia onnelliset nmwol caikisa asioisa
iamenoisa/Annamyös meidän taloillcm-
mefnmam/ Annaftelun iaruumin terwe-
m/ Anna tarpellinen ia eohlulinett ilma/
Anna wilja.ftka maasta etla merestä/ sinul,
pyhanNlMesktltqrefiiaeuuliiari/Sinun
rackanPoicae/elc. ' M-
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AnnaHEßl.a rallia caftillc wManmilk.

Rucoilcam.

ostta stlnm salwmawln tau*
piudes n«l'lle/ llltidcin myös ni*
<ouMi m sydämen» hiioca!/xc't cur<
le/ culnme-Mchzem että caickem
chmlstclua saatyln cdtst sinua vu*

finuu lygös hl?ccaw-
me. . 2il!namllwlllschsalckllnet-
däli jyudlrnmrlco/cm fawqh? cm
myöspois nUldall pMhchy ran-
gmstqrtt ia walwat cum mtwipcn
lahden ansainnet vlemmq/ lama
(aMeKhrlstllllsille/mlla itåms
wiras heowat/ fiefon iaruumm
lerwepss/ onni/ rauha/ sowindo ia
rawindo'/ ettäcofta hefinulda au-
leka/ m caickumiset tarpet sinwal/

3 i< nijn-
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nhn he sinlla fijttt iloisesi ia murhe-
toinna UimielGdes palwelewat
iayllsiawat/ Oinun rackan Poi-ms lEftM, FhristuM meidän
HERranraulta/Amem

Oran. 6c Gra. Acend.
In Spiritualibiti.

pVerbo Dei.
Pro ■{ Fidelibus miniftrisr*.

(_ Informatlone juventutisr*.
Contra Ha?rcticos & eorum raachina-

"tir iesr%
fRemiffiong pcccatoruni-j.

Pm J Gmia Del
}GubernationcSp*Sandi.
(Felici exitu.

Contra infidias diaboli & ircpcntinafri
morterhj.

In Corporalibut.
Pro "fSanitatc eorporis*.

C/Egrotis*.
Contra Peft<s& naorbos Epic\ 4mico«.
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rViftu &: amiäu.
Kammoaa åeris temperie.

Pro pifcib', quaiiru-
I pedibur\
LSegetibus, metallin"**

Contrafamem & aonona;caritatem,
TPace &felici Republica_, f

IRcge & Frincipibus lia'rcdi-
Pro tarijr*.

fßegni Scnatu, Nobilib.Ex-
l crcitu,omnib 9 Statib 9

+

Contra infidias boftium, eorumque
machinationesr\

»HERraälä fcSyfcuomiöUe sinun pallvel/ai»cansa.
Sillä eij sinun cdests ynUn eläwäxcfiti

hurscaxi.
Mcoilcam.

O HERra Jumala taiwalmen
jfd/ sinä tiedät etten me nPI

monlnaisisa ia suurisa luffisa/lnhi-
millisen hejckouden tähden / taida
selsowaijet olla/anna meille tuu*

MIN
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inin ia siclutt terweps/etta me calc-
kia nijtä/ cllln rontti fynnmiähden
waiwawnt/ sinlln pvhtik awus
mm 'voitta laldaisim / ©mun
Polcas Lhrlstlixell MD
banMßran calltta/Amen.

Rltcotlsten paätös>
AK HE3IÄa ss(a Chrijie/Jumala»?

mailMan Wapsthlaia/ ioca u\&
tm hywyda, alcu ia juuri olet / sinua «ne
nöyrästi z U'.<?i!anma/ tttfo cacktsta naista
p.choisia/ min m? :iyt lmltrlimmc/ iampös
«nmsta siclnn ia ruumin wa-aroiji/ tmn
meiflctaidai." tap.chlna/ armollista/ meni
töphia p<ilwl,ljoitas/ paästaijit/ ia pck\m>
f?t; Ettäs myös caickinaistt He!,gclistl
ia-rumnilliset lahjat/ cuinme jinulda«m
mtckmm/ ffiittn taiwalijelda Isaloas
mcilicn Kattaisit/ ia nijta sijtte meillcu \h
v,un nlicics jälkcnjacaisit/laydplaisltia li-
säisil/lneida'l tarp»/emiasilM cunnmes.

Sinä
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Siliä woit stn,tchda/ettas olet Caickiwal-
dias Jumala/'sinlin tlile mpös meila mu
ta/ettäs oletmeidän Ctwingam. Sinä
niyös taidat meille Isaldas namat parhain
toimitta/ että» olet meidän plinnnainel»
Pappim/joca eaicki Isas salaudet tiedät/
jolda ei myös Jfåmitan tidlL Ole sijs
aina meidän tykönam/auta ia holho meitä/
rnjn me sinua ynnä Isan iaPyhän Hengen
cansa / kljlalN ia lUnnioitan» lackamat,/
Amen^

Rämät c.iicki tapahtuw!?/ O tacosta*
tvalinen W/ meldan wcoupem ia sydame,
lisen ppplamiscn jiifm/ sinnllrn ljancaicki-

wielanylNljtt ricas/ lrakcwil/ hpwa/ lau-
pias ia armolliucn/cums itånåm<ils,uft o>
lct ollut/ ia pysyt ljancaictlscen mca.m.
ScntHden olcon sinullen ainoalle» kljtos
«a cunnia caikilda wndocappalilda / tau
waas/ raitit»/ meres ia maasa/ «»f ia alati/
tzancatckise<i tzancaickiscen/ Amen.

3lH> Ml-



134. Rucous kellon lyodes ia siunauxcn tawat.

Rucous kellon lyödes.
siunattu Colnnnaisuus/ I-

Jumala/ joca minun waiwaisclnh-
miscn luonuton/ Poica Jumala/ jocami-
nun syndlsen lunastanut on/ JumalaPvha
Hengi/ joca minun mahdottoman pphlils
tänyl on/ hänen jumalisesihywydestälw/
talla hetkellä/ minun ia caickein ihmisten/
jotcanyt elawal eli cuc»lcwat/ ap»un ehti«

kön/ ia caikille armollisesi onnelllst hetke an-
dacon/ lesuxcn ChrijiuFen lähdcn/Amcn.

SllmauMtawat.
Slunalcon meitä taiwallinen woima.

Suojclwn mcita hengelinm,"'"' ,

Kätkekön mcitä ljancaickmen j
Wlrwotlacon mdtå cmmtalincn • )?*

Warjelcon meitä
fuM* Cohendaeon meitä Avvoatmwin
hpwys. Hallitcon meitä Isän woima/
elatlakön meitäPojan wljfaus/wlilaiston
meitä pyhän Hengen apu. OPpha Col-
minaisuus/Zle MeMn lerweps/ rauha ia



Smilaurcn tawat. lFf.
wa,lcll!S/caickia wihoWa wastan/ jftSfp*
waisia ia näkymättömiä/ ja tule meille sie-
lun ia rimmin tnrwaxi ia awlyi/ Nimen
Isan/ ia Pojan/ iaPyhän Hengen/Amcn.

Cunnia olcon Jumalan Isan/joca mci-
da», luonut on> Cunnia olcönPojan/ jo-
ca meidän lunastanut on. <£imnifl olcon
Pyhän Hcngen/joca meidän armons
tayyfytiånp on, Cunnia olcon plimmai-
sen iajacamallomanColminaisuden/ joca
mciea tasa elamas siunafcon / warjelcon/
ichduttacon/ ja lamanclamanperast saat-
tacontjancaickisccn claman ia taydelllften
ilom / Taiwan Waldacundaan/ Nimen
Isan/ja Pyhän Hengen/ Amen.
i<TERrafiunatconmeitä ia war-

meilcl/H.plöswalistacon
Laslvons meidckl päallem/ iaol-
con meille Armoilmem DERra
käändKönKaswons meidänpuo-
lehem/ia andacon meille ffawawfcsenrauha/Nimenlstin/la
«apyhänHengen/2imell.



C»y<!>ca tahto <nm»djH° tulla/ »ijn hänellä pie«
cnnen c«lckla ylytancn

"2>ne« Vjco.
Jocacisitä »'vdcllisnc-lavulitana

«nleepälleinit catotcmri cjaitcattfffeffc
N«jn on t«ln« k yhteinen C hristillincn Vp

cc»/että »ne yt)ts Jumalata csolmmaijudeg/ia
<Coi>inHrtifiiKflyhwy&es cHinfltfrtni t'« cunhtofo
trttn.

Si enitengan Pcrsonaitfccoittoin /ctto »im
malista olettrnfh» eroinain.

Sillä tomen cm Isän persona/toinen po-
san/ja toinen pyhän hengen.

ffIMM Isällä/ pcioUfl ,a pyhällä Henge-
ltä «altainen cun»ia/,a

liancaicklnen covrVus ia herrana.
Jföngäcaltainen Isä on/sencal«incn on

myös poka/ja pyhä Hengi.
L.uo«,atoin on I»ä / luomatoinon poica/

luomatoin onpyhä -Hengi.
M<tta»natoin on?sä/nlitta!natoin on poi-

ca/>:'!lt«>nat?in on pvhä Hengi.
Ifancaickinen on Isä / ijancaickincn ci»

poi«a / 'jaiisalckncn on pyhä Hengi.
Ia ci cuitongan ole colmc tjancaicFtfto/

n:»ttav?> ijancaickinen.
nsiiicnm myon ei olecolme luo»natoinda /

«ITO colmc mittamatoinda/muttayxi luomatoin
,a,.yri'N!ttamatol».

Vlv.n nivoa CflVcFiwal&ms o» Isä / <saicr'l-
waldm» on poicit/tMäimtofti} $" p^häHen-



Ia ,'l' cu f f cnpm ole coI;w C«riä?iteÄW<*(t/
unittayyi C^alctiwaldia».

Ui;» 011 myös J>a Jl»nal«/poica on JH-
«irtlö/pylw on Jnnmia.

I« cl a>icn;gan qle colme tfmlaUt*/ mut-
tayr:ofj3'um«Uj.

Vi im lsi c>», / pciat o»
3«»2Ui7py»w .Hengi o» H«R&3f.

Jaci aiitcngai» colme .HGRra/iuMta yju
cnHjE3\r«.

ftilla nijttenin CbWstriiiheii totmiii n-aaj*

«icnä/ciiligiil personan oinöiwtiain Juniasjl»
Xi ia )'.rari tuN»,llsta>nan.

Aliinmyosyhtciiten ClyiifiHHtiai Jittn&la» palwcllu, ricldä incidän coime 3'uiimlttra <-

llH<HXrasanomast.Js ci c>lc yhdcstärä» tchty/d litotw/dfå
fyirtynyt.

poi.a on «fuoafi Is«st/ci tehty cikäluot»/
Hiotte tjynbynyit

, pyhä Hengi, 0,, Isästä i«po,<,sta/ei ttlyty/
t) lnotu eikä fytjbynyt/nmttu vioafaypS-

Sentähdcn j»,rtvn Js^/eiM,«e Isä: yri
£wc<m coline poxa: 3E>yi p)'dä Hengi/ ei eol»
»ne pylya Henge-

Ia tnjH ei ole yxik.,n per-,sona toistan» cdcliseinbi eikä i«lr'iriniiscnibi ; ci
)»xlk«!» silurenlbi cikä ».'fnnibi toistan».

Mntla caick colmc pcrsonat /owm yhden
chaucaiekisct ia yl)den caltaiset.n«« että ylidzcn caieria niittcnin sanottu
on/Colu,inaisuu« I)bteydes ia ybtcya Colmu
naisuden pitä cunniotenainan/se on/ctta nieidän.
p>s« co!,nc pcrsonat yhde» Inmall»l»c»;fa yl)-
ta I««»a'M colrncs Persona» t,

Joe*



Joeasrjs tahts autuaxi tulla /nijn hänen
pitä näin <lsolmiyaisudest ajatteleman.

HYlutta \e on my<ss ijartcaidrifen autuuteen
tavpelinen/ ettå wc wahwast vfcom/ meidän
.Herran lesuxc»Christuxcn jUhanottam-„/ ja
»hmisexi tullen.

Nijn on nyc tän,a se oiiia vfco/ctts me vfanm
ia tunnusta»» /että »neidän -HGrra Icsus Cbjei*
stu« Junmlan poica/onJumala ia ihnnncn.

Jumalaon ty*n~3(åna ole,nlscst ennen
fia ai&ja ijancaidifcft fynbynyt: IViutta ihmi-
ne» on hän Hitlng olcnusest aiallisest syndy-
vyt<

I£'y(i jumala/ tayfi ihminen ymmärtä-
wälstst sielust lachnuscn lihast pysywaincn o-
Icwa

Iswg wcrtamc» lun,al»den puolcst/Isä
XvMjembi inhlim syden puolesi :

Ia waicka hän on Jumala >'a ihinincn/ei
cuiiengan ole caxi/nmtta yri Christu»,

Vxi h,»n on/c» nijn että Jumalug on nmu-
tcttit lihaxz/nmtm että inhimi|>ö on otettu In-
tmlm-

-2?xi tosin/ei olemisen secoltu.rclla / mutta
yhteyrellä.

Sillänijn6U!N ynunärtawäinen siel» ia li-
ha on yxi ihinine» : nijn Junmla ia ihminen
g» yri Chrisiul».

Joca n,cidan autuuden tähden prjnattitt/
astoialashclwettin/colnwndcna pälwänä no«-
siyli. cuollnista.

Astui ylo» taiwaisijn/istu Is'" «talckiwal-
dian Jumalan oikialla.

on tttlewa duomidzema»cläwitä ia
«ollulta. ,on-



chinisct pitä tmu

ih »llann
Ia lugun omista toistln« tcfeiuän.
yotia Ijywåtdynct ovvat/pttå ijittiatkYiftn

tlhmn ttynun: »nma jotcä pal)ä civat uh*
l»Vt/tj«ni<wcft'|Vit talcrf»

T.'"> l 0!» o!k'«7 CbVifhnittrrtV?
?/>oca ei fitk totini ia Hiiiywaiiv\co/

ei bÅn taida autuaxi tt»i!a.
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Amun Rukouxet 8.
Ehto Rucouxet 10.
JocapäiwäinenRucous. 14.
Rucous Isän Jumalan tygö. 16.
Rucous Jumalan Pojan tygö. 18.
Christuxen tulemisest. 20.
Christxen syndymisest. 21.
Christuxen kärsimisest. 22.
Christuxen cuolemast. 23.
Christuxen ylösnousemisest. 24.

Chri-



Christuxen taiwasen astumisest. 24.
Rucous pyhän Hengen tygö. 25.
Pyhan Colminaisuden tygö. 26.
Jumalanarmon edestä. 28.
Engelitten warjeluxest. 29.
Jum. Sanan jaSeoracunnanedest 3o.
Uskollisten opettaitten edest. 31.
Saarnamiesten Rucous. 32.
SanancuulioittenRucous. 33.
Wääriä opettaita wastan. 34.
Rippi eli synnin tunnustuxet. 37.
Rucous Ripin jälken. 47.
Että me uskosa, pysywäiset olisim. 51.
Rucous saarnan edellä. 52.
Rucous saarnasta päästy. 53
Rucouxet Jumalan pöydälle mennes 54.
Kiitoxet jaRuc. Jum.pöydäldä tuldu. 56.
Uscosa erywäisten edestä.
Heick uscoisten edestä.
Murhelisten ja waiwaloisten edestä 60.
Perkelen kiusausta wastan. 61.
Pyhän hengen waicutuxen edest. 62.
Hyvän omantunnon edest. 63.
Hywän lopun jaautualisen eron edest. 63.
Hengen haucotuxes olewaisten edest. 65.
Wiimeisestä duomiosta 66.



Rauhan edestä. 67
Esiwallan edestä. 68.
Esiwallan Rucous. 71.
Alammaisten edestä. 7 .

Alamaisten Rucous. 7 .

Jaloin jasìnä alamaisten edestä 74.
Puhtan elämän ja hywän Awioskäskyn

edestä 75.
Wanhimbain Rucous. 76.
Lasten Rucous. 77.
Perhenwanhembain Rucous. 78.
Palcollisten Rucous. 80.
Tarpellisen ilman edestä. 82.
Maan hedelmän edestä. 83.
Tarpellisen edestä .85.
Rucous suuren näljän aican. 85.
Meidän ystäwittem edestä. 87.
Wainomiesten edestä. 88.
Wihollisia wastan sodan aican . 89.Sotamiesten Rucous. 91.
Terweyden edestä. 93.
Sairasten edestä. 94.
Sairasten Rucous 94.
Rascasten wainoin edessä. 96.
Rascasten waimoinRucous. 97.

Kiitos



Kiitos autuallisen lopun edestä. 99.
Rutto taudin aicana. 101.
Fangein edestä. 102.
Wiattoman Fangin Rucous. 103.
Viallisen Fangin Rucous. 105.
Matcamiesten edestä. 108
MatcamiestenRucous. 109.
PurjehtiwaistenRucous. 110.

Jottatuulen ja wedenhädäs owat. 111
Matcast tulluen Kiitos. 113.
Litania 114.
Wielä toisin. 122.
Wielä Rucous Caickinaisist tarpeist. 127.
Dispositio Orationis publica 130.
Rucousten päätös 132.
Rucous Kellon lyödes. 134.
Siunaucen tawat. 134.


