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helinnan jaBogsundin /Ruodzin wal-
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Mllinn plcheni Rir,o«t«ta,sil, / josca «e Atr-
ian» pandaisin. Raudalla ca>»etalsinply-
«yxn / ,a ijancaickisext muiston hacatatsinA»»"».. Tämän Hiobln loiwotuxen mlnä nyt
oickein luulen walieuleen tulluex,/ tain caunihln ia
«ortlast ylisiettäwän präntläy» Konstin «utta /
jongacansa Jumalan sana / wanhain tirjottattlen
ja muitten oppcnmllen miesten iirjotnret/ monen
«pälucuisen lchanden K,rjan caickinaifill» tielilla
tule ychtchcn vannuri / ia yancaickiscn n,uistori
Paperin päällä Präntätyt / caitille Inhim-sille
coto mailmas Hcidhän Christiliscn nslons ylös-
rakenofert / jaSuluin rjaiUinctiscri aultuudeft:
jotamyös Jumalanawulla samallamuoto
«älän ja julistetan mailman loppunasti. T«l«
wiccka ja ammatlia minä nyt olen nlsspitänyt
lasä waldacm»l«s4). wuotta/jaaitoinut Juma-
lan awun cautta fijnä wielc edespäin olla / M
«luwain cuin Jumalapaiwiä suopi/ ja nytluma-
lan seoracunnan ylösratenoxeti etehen ottanut las-
nä olewaista Suomenttettstä?)lanuale laikaKa«
sitiljatähän muo»hon walmtrt ntemän. Ia nin-
cu»n lapa on taincallaijia Kiiloja cortcillc Ouri«
suluifilleHcrroille jaPacronille cleclicer,!, ja an-
da; nin minä myös olen lilan ottanut tätä halpa/
»vaan clmcngin sangen larxensta ,tysl« teidän
OreifnMel annoilen erinomaisten syuttn tähden
or?eres2taja tugötirjoilta / n«ä leiden
Greifi. armon ombi Jumalan sanan ja eaictein
ntjuen jvlea sitä haljoltelewat yn waldicai» ja
leriia holhoia/ Ma myos coko IsoiFnrftenosmiVuomenmoa/ siltä cum ltjdän Gmftvilisen ar-

mon



mon 6eneez! l3u!,ern«mentin siellä wastanätli/
se<H että pyhäBiblimSuomcri lcidanGrcifi. «-

«non achteruom ja loimitiven cauita on läälly »a
Pläntälly/nr/N Myök että
mic, 7°l»vi«l.ja monda muut caumst piendä
Schonlu on ylosrateturi lullm/ suuren ilon jasn«
damalisei» riemun lansa onyMmäriänyt
NYI; Joille eaitille teidän Grcifi.Armon on hywät
rlivilegiumil toimittanut jaandanut / nin cttä
ltzecullatin on hänen tarpens ja ylospilämistns/
jongacautlaKirjalisel Konstit sialla mil lirin eor-
ltiast ylöslulewat/ cllä joeainen acbtercii-c loinen
toistan» ylitzentäydä hnwisa tawois ja wys..uec»/
jostamyo» seorapi että tämä luwallinen Prant,
»äys Konsti paremin aina Päiwa pmwälrä ylöss
pidclyrl lulepi/oppenuilien micstc lirjoilusten cam-
tt enin Präntlätnxi ia jullsteluri lulcwal. Eitten
»mbi myö» teidän Greifi. Armon tomiturcn ja
laittamisencaulta manda caunistCaupnngiaSuo»
mes jaPohianmaala udcstsunclerallu jaylosra«
lettu ja eaickinaiset hywäl Ocdningit aseleludh/
ioidengacauttaenneunimitetly maanpaicta jäsen
«suwaiset owat ja<oste«eenstulluet/loilic caictie»
«desttcldän Greifi.Armon CorckiastCunnioittltai

mn canwain luin ma»lma seiso on chtel-
läpä jaylistettawä. Wqiyein ombi nuiös teidän
Greifi.Prmonracas ja nyi autuas Greftvinnaz
SeSunsucuinenFrouwa FruCttK I 81IHH

S»ecnbact/ Oräfwinna Wy-
fingjbolin/Fctiherrina?iydboho!man iatiidhol-
«ohan, Snndyn» Friherran Tytär Orestenin ja
flonehsttin/Irouwa Slorgardin / oliul yn Iu-

Mllnen/







«alinen/SiMä/ ia lanpi.»»Gsefwinna Koyhi«
waiwalfia wailH!»/ että caickllnhimisel yanoä
ylistit ja cncoilil hywäedesi/ja costaHancnOreift.
Arinozis sen cuoleman cau«a Turun lin,
nas »650.14. luny. Poi» nuctuw, encoco maa<
lcmda sen yl»>en surcuitellulla HänenArinon» il"
lenyl. lamnculntcidäillHreiftArmonJumalan

ladyn ja edescayomisen lautta
embi nyt loischcn awiostästyn itzen» andanul sen
Suun surmsen Frouwan/ Fru « L 7° ä l)«l,
0 KUI e ?l, «Hrefwinnan Wejfingiborihin la
vrlalan/ Fcttherrinnan Cayanan ia HArestan/
Frol>w«n?iHsicrcn / Neestahan / Vogsundin/
Stöfzsiön ja Matchoiman/ cansa/ nin minä «p>
ö» «idän Oreift. Armollcn lo,wotan syhenpal-
jon onni jamenestnstä,Ia rucsllen sangen nöyrä-
sti / että «idänGreift. Armoin tätä minun halpa
ja cullengin tarpellsta työtäni armolisesta jahy>-
wälla miälellä tahdois ylösittä / ja minnllen vr«
Armolinen Herra ja introni n«in täst fdep cuin
tähän asti ainq olla. Jumala caictnvaldias tei>
den Greift. Altnoan suoielcon / warjelco» jaan-
dacon teiden Oreifi. Armolle» sekä ajalisen että

Hywästisiugnauxen. Kir>oil«ttuStockholms is. Uitud. .65,.

leiden Grefi. Armon
nsyrä ja

VMinen p«l»<li<»
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f tn.Erichin/ fa Lapitularisien tiedosi
,> suosiosi, H. Hen,n,i>ig:nÄlaschunKirtsherran w«iwalja nll«<»^!.
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Opettacätia manatacat

psalmeilla ,a kijtos N?irslllä / ,a
fillä lauluilla/ »etsaten armon cautta He>°
ralle/teidhän SydhZmisänn. Ia cgicki

ta te «että puhella/ eli se caick teff
kätte HErrgn Ichixen Nimehen. I« khstäkätte Jumalala jaIsä hänen cauttans.

Hywän suowa Suomalainen/
lotan,outeld g.aulawainen/
HErran töitä Tunnustele/

hywxt Flistele/
lamaa«R»eleli lesustkijtta/
Mitä teki Muista niitä:
Cuinolle,» Auman anda/
g.ohdh«uxen Caunincanda/
Nämä »ähä XVirsiWrja/
Oppimahan <!)le w«r,a
AZäaennen M«a laita
Odk he heicod Olla taita/
Cnin caunllnbit Hdhcs tnodan/
lotcsinun saawos Rxllä suovan,
Mefter Jacobin Jalolue
Onnenteht? Osipuhe
Cateit «vastan U?astanxel
«Velenmauxheil lasnunftuttex.
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MorsiM Husnen Smmus.
chancaickincn Juinala./

sinun hywZstisinnKuxeL tämän '

NlorsianHuone» pMe / euä caiki täsä oU-
Rauhasa/ za sinun mleldäs noudhaisid/sa sinunmckaudhesKselälsiV/lesnxenChusts

«)enn;eidhän HOrran cgnlta/Amen.

WsZMittmylidze.
HancalÄlnen Juinala/hy;

Smnadesn te>dh«n Runnnnasa
teiShän Sielunna / jaanda»-on hänen hyvä-
ftisiunaurens teidhän päällcntnlla/ nijn cu>n
hän Abrahamin/ ia Jacobin hv,
wW siunaisi: JumalanRäsi war>elcon
«eitä/dänläheltäkon pyhän Engelin»/ ion,
teitäkätkekon/ caikeNa teidhän ellnmcanan.
Isä Jumala fa poicaia pyhä Hengi and<f-
con hywästisiunguxensg teidhän Mzen /

Mll^



I. Oumamat Mtos
WinetVdhest Testa-

mentit
MarianRqtHsiwirsi/Luc. l.

sielun suuresta
Herraa / »a minun hengen «-

Jumalasi» mmnn N?apah-

Gtts h«n cadzoi pchcans n6ytyden pus-
ien/ cadzos tästedhes pitä caickein sucucun-
dain minua Amuaxi cudzuman;

Sil se wäkewä omby tehnyt suuria ih-
meitä minun cohtan/ In hänen Nimens on

Ia hänen wupindcnsa pysy sugkusta«Hn
< sucnvun / nhdhen ylidze iote« händä päl-

käwät.
-Hän osottiwoimam hänen Aäsiwarreblän»/ ia hafottl nclorcacorsatowatsydhg-

meng »niclcstä.
Nc w ' i-Isis snG!hWcurlstanUtistn-nn!d ? "Novrat.

1Vhesi3lesiamentis.



Vdesi
»Hän coriasl Israelin hänenpalweliansj

muistadhen omanlaupiudhenspällen.
Nijn cuin hän ombi puhunut nieidhänIsädhen tyghs/Abrahamilla hänen Sieine-

nellens nancalckisest.
Cunnia olcon Isa«la poian/ ,a Pyhän

Hengen.
NHn cuin ollut on Nlgusta ,'anyt/ ,a

aina/ ,a hancaickisesta lMcaickischen / M
men.

Sc sama.
Sielun surestkittä Herra/
viistä n,snin kerran/hengen iloidze lumalasan/

Mlnnn w<ch»as !wapahlaiasa«.
Ett hän cavzoi pijcans nöyrää/

Kik ylän anna coscan Aoyhää.
Cadzo/pitä caickein Sucucnndain
2<utn«r nunua cudzunmn.

Gillä -Herra cuin wäkewä on/
IhmelisiitsitTehnyt on/
Minun cohtan kyllä hywin/
Hänen t?imens on caicke in pyhin».

longa lanpfull ei l6ytä lncun/
locapysySnghustaSucuun/
Nijdhenylidze laffewa /

Enin HäM<?ina pelkewZt».
HD>
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.Hän osotti wäkewän wo>n«»ns

Vylkowall'Räslwarrellans/
Corjat hajotti HZplällifesiä
Sydhämens ylpiäst mielestä.

KVsimallsed maahan oncaannut/Istulmeld' on cukistanm.
IZlZns corjai» hän ne köyhät/
Zlo« corghott» ne näyrät.

Isowaisill armons näytti/
Idtc jalofthywydhell täytti.
t7e rickad owud HZtäynnyt/
loichänontyhjäx jättänyt.

lolsraelln palweijans
Hän hywm kyllä corsais cans/
Vnma armons mnistain wielä/Ia luwattm laupinns päällä.

Niincuinhänon jopuhunut/
Meidhän Isillem lnwannut/
2lbrahan,ll' ja sen Giemenell'
Jo hamastyancaickiseld.

Cunnia olcon aina Isällen/
Sainal muoto myo'Z pojalle»/
t7ijn iken» Hcngell pyhällrn/
Nyt jaijancaicksehen.

ZachariaanMs wirsi/ ~

A)-s,letty olcsn .HNrra Israelin Jumala/Esillä h«n yn edzw^t,a Lunastanut hänen-C«nssi,ns.
Ars 3^



Vdhest
Ia ombi meille ylss oiendanutauluudheN

Sarwen / Dawidin hänen Palweliansg
Huones. hän on muinen puhunut/ hänen
pyhäin Prophetains Sunn cautta.

Että hän „,e«ä wapahtaman piohäis n»ei-
dhen 'Wlhollslldam/ ja caickeinnrjdhen V«-
dhcft/jotca n,eirä wihawat.

Ia oftttaman laupindhen meidhänlsils
lem/ ja muistaman hänen pyhän lchtons
päälle..

Ia sen walan päälle ssnga hän wannoi
Abrahammill meidhän Isälle», / meillen
jindaxens:

Oltä n,e lunastetud ««eidhän wiholli-
stem Rädhest/ mahdaisime händapalwel-
la ilnmn peMmät/ pydydhes ,a
dhes hänen edhesäns cmcken meidhän eiinai-
«anam.

Ia sinä poicainen pila cud;uttan,a» ftn
Mlimälscn priphetax/ sillä sinnnpttä käy-
mä» Herran Cafvon eteen/ n?almista>«an
hänen Lettän».

Ia andaman antundhen tunnsn hänen
Canssällen»/ heidhän Syndeins andcri sä-
«miser/

Meidhän Jumalan GMZ »e''s-, lan-
piuden cantta/ >o!la meitä ««"; /t
ttoitro^lhäldä.



nijtä iotca poneydhes ja
Cuolonwario.» istuvat/ »a ojendaman»nei-
dän lalcam ««uhan Tiellä. Cunnia olcsn
Isän »g psianfa pM«Hengen/ «

Se sama.
V c. Minun Sielunsurest Wtä HNRr«l»>

oleIstaelin Jumal/K, Nyt Caswss pyhäo länn cninar/
LansDas ftnä oletedzinyt/
Ia cadhomrest päästänyt.

Glll sinä aulundhen Sarwen
waetcw/

Dawidin pyhän palwelia»
Huonesa/ sangen armelzast.

Nchn cuin sinuldsn nmine» puhutti
Ia endiseldennuftetu/
Prophetais pyhäin GuVN eautta/Kttäs n'«tätahdoit antta.

Mtidhän wiholistemRädhest/Caickein wainohittenedhest/
<l> sotit laupiudhen Isillen,/
Muistit pyhänIchttos päallem

Ia sen wagan walan päällä/
longas wahwast wannoid täällä/
Nbrahamill mcidhan Isälle»,/
N?iss stä andaxes meille»

Että me pääsned wiholisild/Vm»a pclkämä! p«ln?e»isim/
Olki»-

3TestamsNtist.



Vdest
Olffiudhes/ pyhyvhe» hywin/
Caikein nieidhän ikspäiwin.

poicainen pitäcudzuttaman
prophetaxi sen <sorkein,an
<suin kZwi Herran Caswon eteen/
LvalnustamanhänellTietä.

GVangeliumln Saarnalla/
Ändaman Herran Cansftlle/
TiedhonAutuudhentulemisen/
Ia andcxfaamisen.

Sekin Jumalansuloisesi/S.aupiudhest sangen haiuisest/
Joston edzinyt n»eitätääld/
Christus kirkas coitto ylhäld.

N?al<ftaman cuin pinieydhes
Ifiuwad/iaCnolon sywydhes/
Ia nijn ofendaman taalla
Meiohanlalcam,Rauha« Tiellä.

CunniaolconWn/lc.
Simeoninkijtos virsi/ 2,

»ytt-tzKrra sinunpalwel>ag/
menemam sinun sanas >«lken.

Sttlänlinun Silnmnowatnähnet/ sinun
autuudheg.

longa sinZolet walmifianut/ caickille
canssoille.

N?a!k>udhexi U?<,llstaman pacanoita /
jasinun Canssas Israelin Cunnigxi. Cnn-



/i?;" Se Sama.
v. c. Minun Sielun smnest kqttä Herraa.

n?t HNrra palwelia»
menen.a» sowcliast/

täst surkludhestpois olken/
Sinunoman Sana» »äiken.

Slll owat nähnet minun Silmän
Sinun VVapawafaZ /o!ln,ei/

aimosi'mätäin
Lalckein C<!nsaln C^jrooneieen»

LValkiudhix walistaman
pacansic, >aZ.l'Nasta<i,an/
Canssä« mxo» -
Cuulnlsaxcorkiax eunniax. Cunnio.

WieläseSama.
HA Annas raeki tääldnyt lädhen/

:lkt« Jumalan tahdon/
t7vi eratt ilon canZ caickcin nähdenTast Mailmaii mahdan/
Sen puhen perän/ cuin Jumal «,im«l ltts

wan on/
Cuolema minul nmolewa on.

Sen nijn lekepi lesus Chr,st»g/
Se wahwa Wahpata/an
long minun S,ln,en owat nähnet wisust/
Senwsconolewan/
Meidhän gms amuum /a elZn,ä»/

4TestameNtisi.



Vdhesi
HäVhäs ettäkäffcllCuolemal.

Tämän Herra alet asettanut .
Armosi caickeinCanssäin ele en/ '

Ia hänenAl?alda<undans ,
Caiklstcudzlm tieten/
Sanas cansa callinia pyhän/
Cuin ilmoitta synnin iahädhän»

-Hän on ÄUluas kirkas wals/
Luin »ataisc Mailman caike»
Ia sen JumalanHysnes,alon/
Pinieydhest po/es.
.Hän pandu o« Ismelin corkiax
Ilor/Antuux,a Cunniar.

P. Ambrosian ja Augnstinu^m
V>l,tos wirsi.

>Alumala sinua me kytänlme / Sinua .
tunnnstanune.

Sinua Hancaickistalsää/tunniHltta «aie.
ki Mailma.

Sinna «icki Nngelit/Taiwaatia caicki-
naiftst Wallat.

Sinuakyttä wäc Cherubin, ia Seraphln,/
sanode» ilman lackanlat.

pyhä / Pyhä / Pyhä Herra Jumala 3e-
baoth.

Täydhct swae Talwat että Maa / sinun
Herraudheg cunniat.

Sinua kijnäpi Pyhä Apoftolitten jsncko.
Sinua



Tesiametttis.' 5-.
'SMlMmysskchtäwät/ caicki Pyhäl Pro-

vheMt. . . .

r?hn «»yä» ktrckad Martyrit/ Wtäwat si°
«ua »ahmalla todhistuxella.

Se pyhä Seuracunda ymban Mails
n,an / tunnusta sinua JM

„ . „

I« sinuncunuialista /totista jaalnscalstl>
Poicas.Nij» my6« lshdhuttajat pyhää

Sinä thriste cunnian Luningas.
Sinä olet Isän ijancaicknen poica.
Edh sinä wieroinnnt Neizyeu cotzu»

liutta otiaissa»/ lpapahMeslnhinusten si-
kioit.

Sinäylidje wo,tit Cuolenla»/ iaawnisit
Taiwan nijlle Vstswaisille.

Sinä istnd Jumala»oikialla/ sinun, Ifis
eunnia».

Sinä myss nststau tulcwa»/ yhdheti
Duoniarixi.

Nljnnie si/swcselemma sinua/ettäg pa!«
wel>oita» auttaisit / jotcas callillaVl?ere!läs
olet lunastanut.

Ia anna heille» Hancaickinm ilo / sinutt
pyhäis cansa-O -HNrra wapahda sinun Lanstas/,'s
siuna sinun pertcuudas.

-Hallidze mys« aina heitä/iayl<sscsrghota
Ancalckifest,



Vdesi
Iscapäiwä n>e kijläm me sinua/ iacunnij

oitam sinun Nimees tjancaickiscsta nrjn!
l'jancaicklsel)en>

»neitä -Herra tZnäpäiwän / caikii
sta Synnistä.

Armadha medhän päNäm Herra / >a ole
wellle laupia?.

Sinun lanpindftesolcon meidhän pälläm
nijn cu n mc sinun pälläs toiwom.

Sn»un «? Krra me turwanime/ äiä anna
meitä itanens häpignala tulla.

P.itlcheruxenkijtoswirsi.
sinua kstäm/

Sinua Herra cnnma, pidh«»n. H
Simll ijancaickMlnlsH/

taiH Mailma cunniat lisä-
Engelit,»Taiwan woinmt/

Smultij oren ama mowat.
Sinust Chcrudim ja Sersphim/

hnutawat ynn.? nZ n:
p)>ha onI«»'ala/ Jumala/

Herra Zcbaotd/
Cum nieille caicki tuot/

Täydhet owatTaiwat ia M««
Sinun herrandes cunniat.

Sinua Apostoli! kijttäwat/
SitäProphemlchdäpMäwat.



GitNart)? ein »oucro sinua unhota/
itNutt alat sinua cunmoltta.s Sinua Clirlstlcilnda tunnusta/

Mac^nda!! you iu!ista/
i Ilari cmcklva!?iar/
>Za palcas Mallnm'» haldicx

pyhä h> ngc
Aa ny»yd< niouutt^jax.

G cunnmn Cuningas I<. su Christ/
Isäft paicaolet sinä wisiili.

Idmistn lunosturl n tähden/
!Ktt Wleroln cohtua Neidfen.

S«z'Z cuoleman alas painoit/
Talw«,?>u!cousil teldawoi.

Sinä <stud I»än olk-all/
Suurel woinmll so cunniall.

Sinä ustotan n,yo« mlcwan/
CaickIhnosed dus»nil»)en»«n.

Merucoilem Canssäas auta/
longas lnnastidwercs «utta.

Taiwan cunniall n»eit pu«a/
Pyhä»» jouckonanna luetta.

U?apahda -Herra GenracundnZ/
SiunadxwM pcrlcundas.

-Hallidze hetltääll sllcsans/
ColgliotyeitTalwasen tnllcsans/

Iscapäiwä me s,n'M kljte.-n/
SliwnNimes alat )?!i!?äm.

S/nnist n,elt tänä päiwän »ayele/
SM

6TeDmentist.



Dawibii
Sl<ä HGrra <»c smuld anelen».

Tee laupiu» ean>am Jumala/
Armolla» puolen, lumarra/

Tulcon pällen» pyhä armo»/
Ginä olen, me aina toiwo».

Sinun päälle» HErra me wotam/
Alä häpiät päällem tnosa / 2ln,en.

li. Muutamat Dawidin Psalmit/
wirsix tehdyt.

?sHlmus i. Veatuz vir.
«/Vtuas se culn ei käystele/

retkell/
Aik synnisten tiellä astele/
Elkistupilcaittenkestel/
tNnlt «Erran Z.aki lucstele/

päiwät sitä tutkistele/
Ve tulehänen wijmenhywäx»

Hän on enin istutttmpuu/
JuoxewanOianreunall
Cuin hedhelinäns aicanans edhesWO/
long lechti ei waris wehmal/
N?lta hän teke/ se menesty/
tNutt Inmalatton hännnästy/
Ia haso cuin tuhka tuule».

Sill ett ne Jumalattomat/
V< wsi seiso duomlonedhes/
«icb syndiset catun,attH»,at/
e.6«ä hurskasten seas/



HErra hnrscastcn Tien tietä/
'Nutt Jumalattomat«piettä/
Gma Tie eadhotuxen.

?lalm- 2. fremuerunt.
kiukus sanwwat paeanat/

ontnrhas meno»/
XVallitja Cuningat pauhawat/
pistädhen yhteen neuwons/
HErra wastaanja Christusta/
Joittuli» «mlla wisusta/
Ia pitä heidhänVäffyn» i!>

»He puhuwatnäin keffenetts
ycnpäll my6» tekewät walans?Hlken cucan niclst ikänäns
2lnd«o heidhän alans/
poick catcaiscam heidän slteeng/
i?aäldem hcittäkäinpoi« ikeena/
Illkä"» heidhän orjan» olwo.

Mntt Herra culn Taiwas
heidhän juonensanäke/
<Hnn lietä pllcka ja nanra/
HäpiZnnlaheilsäke.
Hlyn närkästy wijmeinpicaistfi/
Tiuffu heitä my<s« wihaiseft/Ia lausu tällä Sanall:

poican niä panin Cuniuga/?/
Glonin Xvuoeen/Ig so»lttn hänell cuulM/

Sckz

7Psalmit.



Dawidin
S»kä XvalihanstläNuoren/
Aälkin hänen tahtoni ilmoitta/
Ia wärest opist kirwotta/
JotchaucUtcldut o!>>.

Sanoin hän. I pudcn tämän:
Sinä oled minunracan poic n/
lNmä synnytin sinuntänäpän/
Sinun cautta» pirun woitan/ .

lNmäcollmst sinunyl6g nostin/
C llill werel»ä«myo» ostin/
3?c cuin cal>hotctut olit.

pydhä nnnnld pacanad periä/
3?e «nnan niinä smun duomas/
Tuikist«l MailmanäZliä/
37c olcon mys» sinunon,a«»

heit »nnserra/
Cuin saw» Astiad puserra t
Sn u?all«n sinulleannoin.

Herrat Cumngat
MnimärtäkältnyltnZlka
tNacn Dusumrit myös oppicat/
Ia parandacat teltan.
Herra palwelcatt »apisten/
Iloitcat hänegWaristen.
Se omlx minun tahton.

poican sijss «vastan ottaeatt/
Hip t<Zn teihen sitt suutu.
Hikätthänd coscan wlhoittttcS/
NhnedhtetiiUhucut



«m akisthän sytt? wlhaan/
pahatkyll'pian/

Auma» hänen päällenswr»»»

>A. llal. 14. Dixir
- v. c. Se cuin öll».

Vllnn» tyhmätkM kerstavat/
päl»elewan»ln>nalat taiten/
j<,syVhän,ell poiftleldHVä»/

Ottei Män Jumalat ole caiket.
lun»alasterywät taidhosans/

siauhiat hänell ö»»ttsi»/ «»oisans/
jlii hywä tee tM kengän.
Id,HVrra Taiwastalas cadjol/

Nhnnsten lasten päälle/-
Heift io» iocu oli»/ cuin tahdhyi/
pikein wta Jumalattäällä/
Länd/a hänen tahtsns tiedhäis/
Myi»/ iahänen sanan» pidhäi»/
Ven jällentääl mys» elä»»/

tNutt eaict poishachannetsw«t/nuur Jumalan oikiast «unnost/
turmellut caick/ ean» kelvottomat/
txyxin «ukinkimn,oi»/
«Vastoin Jumalan nueldä«aiN aln teit/tuinhy»äteki/ eiolluyxikän heit/EiJhmistainoyhtZn.

caik pahoin tekiät taine
Nlerkitä M,at»e«ä/

B Istt

8Psalmie.



Dltwidw
Jotcminun wäkeän wäklsestwaino/
Luin ö.eiwän ylss niele.
Jotc ciensingänJumalaan Mrwa/
Oik händg i,ädl,äsäns auxiiuudha/
N?utt luottamat ilycns päälle.

Sydhän,pe!glioFtMll wapisews»/
Sekä aina että tuscas/

durscail anda lswoy/
3>äsna nyt/ cnin pysywät Vsco».
Sen Aoyhänsirianneuwon sitt
Te häqxst häwäisltt/hyl,äisltt
SM ett lun»al on hänen lnlwans-

Josc Israel saisi 3ionist
L.nV<:tl,n auman awuu.
Lofca HErra armcstans omift
pois kZändäp FanZin».
Se Christuxcn «autttapahtu/
Luin wapaytafHx on luwattu/
Nhn ilolVzelsmcl rienmll.

?sal. 15. DOrnine czuigKabitahit.
Nrra cucO sinunMajasas

alat Asuu iapysyy ?

Ia pyhäl U?uoiel wafasas
Se cuin tääl wä.ttapi wicaa/
iLi kenengän tee m6s lijca/
Ia totndhes ktjnnirippu.

Nc« ei N?el/enspalMtek/



tNuu hllttdjeRielens aina.
jLikketän wiha»a caVhettell/
jLikpMaala» paina/

lumalatsindcnule
XVaan pyhäin jouckoonalat t„le/
I„ heitg cnnniasptta.

Jocatoisell n,x6« wannopi/
myo» solakin lupa/

Ia walasans wahwan stisopi/
«rahto Sanans jällens tuta.

Macasta myös S.ähimä>stän3/
!p/tä häns antta hädhZstans/
.Hvoimansja taiton» peräst.

Jocaeimysa pydha woitta/
N?aäryll toisen taluuja Rahaa.

Mik »lanomaldotta/
»Cuin Mailmas on tapapah».

cuin nainteke,a elapi/
tVlenHiLrra Majans wetäpi/

siellä »ahwMapM

?sal, 20. Lxauäiat te Veus.
!<AK.csn Erra sinul laupias/

rucouxes cuuleon.
!>Hänon luonnostan»arnlias/
GentZhden auxestnlcon.
Jacobin Junml sinuawarlelcs»/Luin sinun Cuningax tek»
H»n sinun turnms ni/ss olcsn/

35«
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D<twiditt
locapälwäiahetki/
Ven toiwolta caicki XVäki.

Taiwast Herra sinuaauttacon/
Vttei wihamies sinuasurn»ais/
Ia Sienin sinuasaattacon/
Siäl olet sinä hywästurwa».

ombi HErra Fedaoth/pysyp luian»a wahwan.
loca hand wastan sodhan«tt/
Cohta se lystin umhan/
Ia sai nijn lopu» paha».

Sinunuhri» pääl hän cayoesn/
Iapalweluxes n6/räu/
Rucoures wastanottacsn/
S»e onRickau »nieli fa R6yha».
Mitä» pyydät hän sinulandacon.
U?ahwistacon sinunneuwos.
Onni hy»äsinul lainatcon/
Toisä» ia caicki» n«enoi».
NHn olet sähywä» le»o«.

Nlekerfiainniesinnn a»ustas/
longlumalannoi cautta».
Stnäwahwtslatineit nenwosta»/
Oip muutoin niitänautai».
Sota» lunmlsnNimeen lähdeni/
Ia s.ipunnostan,yl<j».
SillCuningastan, Herra nähden/
Auttaiawetätygsng/
lacuulie hänenpyytsm.

V?«w-



N?«unut/ Orthit edhe» oletan/
Gomnni ennän kyllwahwast/
Ia nHdhen päälle luoteta»/z Jote e» ketän päästä »aiwast.
Mutt me Herran auren, otan,/
Mennesän, kaffetyn Götan/
Hänen pZällcns meitin luotan»/
Hän olconmeidhän Otan».
Hänen n»e cdhellämtuotan».

Ne Jumalattomat langewat/
Oman coirudhen»tähden/
Jahäpiän cans p«kene»at/

3 Fangv mys» po>e« »iedhän.
Mutt niecnintnrwantHerranpZäl/
pysyninie cohdallanswahwan/
Se »apahtu HOrran »äel/

H IninlupaismeillenRauhan/
<l>tla päälden, pois »aiwan,

Olcsnrijlos nytt Isälle/
>Zacunnia Jumalan Polal/MliftssHengcl Pyhälle/
Sanocan, caikel woiniall/
Niin <ul« ollut on Algusta/
Nyn loppnn astiolcsn.
Jumalansnrestarn^sta/

!!Äpn n,eil aina tnlcsn/
Hänaina n,)?6s n»eilä cunlcoN.

Cnvllman klwu» sanoi/
Viij Cose

10plalmle.



Däwidw
CosckZrsei Isans wlh«n Naiwast:
INun Jumalan/ mix mun ylönannoit
wun Jumalan/ täs sywäs waiwas
Ginnn tygho» huudhan lactaniat/
Npu anon läsä bädhZs/
sLng »aicken Gin ftaiwin parcu«<ast/
Otl wasta / etk tule lähes. G aika ikäwät/
Pahain pilcat mua piinawat.

-HErra sinäpyhä cuitengin/
RauhaslstaelisNsut.
Luin sua am kljttäcumnunZin/

holhomast ett wäs)».
Isän, hundhid/ luotit pn«!les/
Olit heidhänamoturwans/

hadhästäns päästit wäelläs/
Tuin olit M rascan tnommn/ Ai» MM

. näit/
Mtkhäpiähän andantullaheit.

Minä Maeo en Ihnuuenliene/
Ihnusten irwltys ia ihme/

«ick muatiene/
PM pudista/ nanroo tehne/
Sylkee pitittä: Caickipilcka
Mun Gydhändän suuresi waiwa>
t?Zin puhuwat minust idze ilMtr
Nlurwais Jumalaan/apnvtoiws.
Saan» nähdä coht.
Jos hän Juinalanpoica on tstt.

CnitcnZ JumqUullVguiolet/



Psalmit.
'. iNuntoidulos A»>n cohdnst/
HillNrinMd muncurwls otid/
päälles heitctt olinHitin eohduft,

Mäsig hätä on älä sle cankan/
Suur tuffa/ ettei apu ole custan/
Gonnit suuret mua ymbärowat/
2N»ll»t lihawgt nma pustewat / Hengen»

perän/
cuin Jalopeura.

« <lKen cuin wesiulos caaltu/
hawll ersin yhdesb/

Sydhämeni sulattu/
'Cuin Medhenwahft walkian Keteesi/

«pois cnlwrn cuin Cruusin myr»/
'XVäken i«l woiuianliene/
isNuhox purekipu/ suur suru/
Guun lakehenta«u pielen/ on
kuoleman cahus olen suur. lsunr/

Coirild olen ymbär ahdistctt/
Mässell lUttrlulmoinparwe,
V>äten/ lalcan läpidz läwistett/
heitit pääl Arwan/
Mun waatten heheiliens jaoit,
ipuunpääl olmpingoitettu/

<«ca läsenä«iha/oit/
caick o!i«Z.nuni inetw. Ihasiuxens

näit/OttPHnaspahas olin «Z,n.
HKng n,tm?n wskewxdhenole IZssn/

Biiy Auxne-



Dawidi»l
Huxnennä/älä ermn minusta/ C
Miccast/ coirainkäftstSieluni päästä tl
PZäst mua Jalopeuran suusta/ <l
Nlnieg »eltjllem julistan/
Mrjtän st,a Gcnracunnas. <l
Calckktjltäkät -KHrra ylistäin/ t
«ruin händ pelkät i Sucncnnnat Israelin/-
Lunnioidcat händ hywin mielin.
- KihyljänliönßadholllstWaiwaist/ t
NikCasrosnshäneftpoiskaändZn.
Cuuldeli hänen huutoans Taiwast/ <

AinahZnenauMNsriendäp. 5
Suures Seuracnnnas sinuakijtän/

,

l
A?a?an julklupanxeni.
A6yhätH6wät zarawitan/' t 1
Luin sua edziwät/ snll ylistyxenLöst tnowg z
loidhcnSMäneläRanha» »sain.

Mailman äärin mmstettacan/
Ott käänyisit (hristuxtntnndo».
,Hä»d pacanat caickcumartacan/

heilCuningari pandu s».
R»ckat köyhät händpalwelcat/
?.6ydhä» hänes anmudhenuscoll/

arn«on« pwarutt ä»ate!«att/
Joit Saarnatan snloistll menolla s.aften/
Nhntiälslinaicsinast».. <^«psl>«

?lal 2Z.
sillein «ita puntw/

«ofl



CoffHErra tarpcn suopi.
lMif mss niahdan hänen sunttu/
<soff Taiwan Z.äi»äll munruocki.
Ia sillä wedhel mun suotta/
«luin Sielulle lewon luotta/
Se on hengen».

- Oman Nin,ens tähdenosottch/
Hän minuloiklanlaidhan/
«suja Sieluni »irghotta/
Ia sanallarawttta taida».
Sill pydhännm olla wahwg/
Ilvaick piru pulisten panha/
SM s, äp cansanivlrli
; Sinun 'Wivxlb / ftkä Sanwas

tygsli.lnuatnocon/
«A tcnmmäer)'st can»a«/
«tngtullt, harhan luoiom
Sä waln>ift<t mmul pöydhä»/

pyhän sana» lsydhän/
M nun wainollistan wastan.
! Mun Pään sinäwyss wsiteljt/ j
Pyhän hcngcn Oliuncansa/long sinäniinul sowitttllt/
Plilt.nlulisPiru»ansan.Suun armos minun elättä/
Ia tygs« wedhättg/
«lusa erj nmän punl»,

12Palmit.



Dnwiditt
Sua GMämen sangen hala.
Annarmos »unull / apus laina/
long peränhalun perät pala.
lurwattoniallmull turwax tule/
Otcei wihan suowanisaiZ iloit.

Ei yxikän häpiän ala tule/
Tuin sinuaodhotta/ sinuun luotta
»Hönd sinunRätes ulottune/
Muchest/ HZdhäst u!go»luotta.

saawat pi!cr'a>al caick/
«ruin ai» wainowm lxytä paidj
Sinun surmsi, palweljoltas.

Nlnll osot/ opeta ties HGrra/
33ijn anna minunpyrkij ia elä«.
Totutehes»uinua «vie »ocakerran /

Ginäp olet minunlumalauwielä/
tNin»!, Apun/ Turwan Vscallurcn»
<l) dhotan sinua/ ain «käwsidjen/
Aeng cadotta/ cuin sinä antad.

Muista HMrra ain pääll/
AackamattHman laupiudcs.
jLtt ne lu»ancansas seisomattää!!/
Cuin sawat armo» nautiaxens.
Mailman algust,o päätcän olet/
Ott nijt cuin Chrtsturen turwanet/
Sinä Antuax tehdä tahdot.

Nuorudheni syndiälä MUlstß/
z?e,ft»nullandexa.nnssls,'d»

N?lmtf



PMiuit.
tVimr muawlvlst/ synnist sulit»/
jl»lltykönä» eläain saisin
päälleni mmst/ nnnuaarinostnähden/
poicas pyhän piinan täkden
I ng eVhcstämkärsi huikan.

H Erra on olkia/ sulomenhywZ/
anxeng huntawatrmstan.

Jou osawat ho, j«t« sondin syw«N/
,ä!!cu« hcit ylösnosta/

heille» opctta tahwng pyhZn.
harsotta tiehen» hywän/

Heidhän sydhändäns lohdutta lujasi.
.Herran Tie? hyrvy» ja totiusowad/

Gill cuin häntnGananspitä
z?imes tähden Jumalruc ollen eowan/
päästä caicknmn syndin siteet/
longpahmtminug palio liene.

kästyi» «iell »ma »viene/
Gilmn pyhän tahdos jälken.

Nc cuin Juinalatapelkäwät Ml»
Gaawat ilon autuan Taiwas.
Jotca hänenpäällen» Vscowgl «in/
jLi ylen anneta>»»aiwH«.
>HErra heitä holho jacorjapi/

lujan heillilinoitlapi/
hengen» hywänlainap

Silmän HErra tyghes nostan ollen/
lksw6idzen ain apun/

PZ Ppahasi panlast/ cusa kijnni slcn/



DawidiNi.
longperäs on Cuolenmncah».
Äh HGfra ole minul armollinen/
Silloltnwaiwainenradholinen/
Caiklld ylencadzotll»,cowln.

Aut «ydhändcn mnrhest ,q hädhäst/
Andexanna SyndlNlieltat.,
)Viknma ulwos XVlhsllstenAädhest/

on nm!l n,«nda mima/
Luin wihawat niinua ilman syylä.
»HNrra luscast nunna päästä pydhg/

surulstsurkluttai».
Suo/el.Sieluan/anta n,,nna nMMtcn häpiähän langelgi

Pälles -HGrra slm-uscaldannt/'
Sinnld apua tsiwon sangen,.

nunna s„i ustMscast
Armo» tähden HErrahUtffa»
Chl lsticundas cuule ja hylho,.

n„nä nscallan/
e«n tullÄhapiänala/

Oikä »6« liäisen waiwan.
Ruco, l< n sinua/ waric le minua/
ArnwS cautta Isa Taiwan.

Sinun wupal Cftrva» tänkannU
GuuleRucouxen/ riennä//
tNinul pyhä Henges lälietä/
Nlmazpunttkewslgs tuke//



,4.
Annminun waiwan wähetä

Se>si» canftn wahwan wahwa sangar/,
Mlnul «Ie s.,nna lu,a/angar/
zVltiolistaplrnnwasta»»/'
«ustCohtalsin/ Soty saisin/

pellen ssahoin<aln haasta.
JumalsleNminnn.XVäken/Elsn/

M<nun mrwan/ Apnn/Nmuun/ IlsN/Minun 2lsen/ k<lpen/ cans Calliy»/
ihanan/ cuin antad Ham

Nda wainollstenwallams M<«ln,a minua paliomwaiVa/
Xvaihcii/ ilValnsll/ Coirnll aiwall/
IL«cvhes tghdotslnn tuodha/
Na an sen padut nunnn seurat,

hengen, HErra hal?ug ann«n/Isä «la nluuaylenanna//
Moicau pisnantähden/ '

Mchpeis all autbadhastg/
Tygo« »urwan täyt he n tophen.

> Aijtoslunlal. n nioninkerran/Asa"' pojanMlidhan H jErran,/
O.olit>uttua,anpyhän hengen/
Cnin woimallans meit halliyc c«Ns/Sitl e<meltwahmgold;kengän.

sinä p« hgxes pango/

BvA K«:



Däwidii,'
Mailina» pahoi paljon. <Z

Cuin Heinä pianpoi» lange/ ,

r?qn hekinhuctuwatwaljon/ ,

TurVa sinua»ain HErran pZ«!I/ ,

TeehäwäZ/asu Maasi, tääll/ <

Juinalsinun ruocki runsasta
Tydhy nutä Juinalpane pääil/

G)'dl)Znle3si,o!»«t sinulsatta.
HGrranhalduntiesheuätääll/ » ,

Hän hywin senkyllä laitta. D
«Sinun oikludheshän ilme» tus/
Odhot hand/ etthän sen sinulsuo/ !
3Vacl»udhe« tolmeentustta»

long tääl mcncstyp mieliwalda/
It ä smäcadhctl sttä/
sktes »ääri» tee/ wihas nmlda/
pahat kyll «atomanpitä.
Paicaftans picaiseld puuttuwst/

maas asuwat/
Rienmns saawatraudassuures»

Hnrscast haasta häijy häwittä/
»Zambangkiristä pahoin puna
Micckans wetä/ loudzeyg lännittä/
Tappaxengköyhää cutiaa
Mieckakäyp kcstell Sydhand'smaa/
Joudzimittup humalan suoman/
Cmn naurap pahoil päiwänZ tullex»

Hmscasten wähäkestäwämb on/
TuinSananen S^aliKsnun/



Luwhc» R«slwarsi«tkewa on/hurscait holhop »uuri/
permdonspysy sangen/

Hmjyll a»a! häpiään e» lange/
nälkäWuosin.

Juttnat/ chk sunr ialot/ catowat/
' Itlld/ enin sawn pois hajop;
Maramat helaina?ottawat/

omans hywin lah>oip»,
siunatutmaan peri/

Amen kirottu»» maasteri/
jsfunr fuurinengpois »uuritetan.

Hurscan wafellug -H Nrrald hallita»/»Mumom »vahingon idzens VZM.RHorfacta hän/ huckuu e, sällittä/
hänV Rädhelläns käcke.

«.apsudhest tulin Wanhennur/
Mn nähny hurscast hyliätyx/
«Vng hänen s.astans keriäwäu Leipäs.

poicke pois pahudhest/ pysy hywäÄ/,'
tNulsta niitä wircas waati.
Oi lumalMn anna pyhäns/
?Wahwan warsellurenhänellftatta.,
Viw,än sikjät.HErrald siunatgn/
Pahain pofadpahastkirota»/ >

O ikwttlumalylös autta.
Oikiudhen opit hnrscanßicles/»sjerranLaki ain my<ss Mieles/O/et„n. ettei tsisqns lilpistx/
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Däwihitt.
XVaickhäijy händ wäcjyniä» istu.
ze< ?un,al jätä senhaldun händ/
Eosk wäärä» Doomion all onpand/
HNrra händsMsmna pitäi

RätkeHErran kästxe/ hand odhsta/
aiallans m»t, a siima ilmei».

pahoi poi» catowan pa>d, niuodhota/Näkemän pitä sinunSilmän
Nänmuren Gangerin waldian/'
Ohidzkäwin/ c«toi« kj»ll
kysyin

LViatoinole/ oik. in sinus käyts/
Rauhan wrjmeinle sinnll saaltg.
»Hätjpn elk set huckuu täyey/

Mcn wiimcin caick caata»»
<HErra hurscau autia hädhäft/
Päästä pahoinlekcjtten Aädhest/
Nllhe uscalsit hänen päällens».

R«'xKä wäiwaist/
Halun», senpuolenkäändä/

händarmaheaLaiwast/
Gän hädnä» holhonändä/

warjslc waara»/
Vätke/elältäscca haara»/
tNaa» n,enesty hywinanda/
Klilk salliwiholisten walva.

Io« hsstt tuletaudhin lus«,n//



lasa<lu!«<rauten/
' rfchtä händHErra hurscain/

Jamctta terweyven..
Sanoin.HErra armadhpa«!len/

Zparan n,s» minun Sielun täällä/
Minä sinuawastas ricoin rascast/
An ander/walttan waikiast.

pahan suowat »ninnst näin puhu <

Cosca hänn«,htane<suolla
,<sosca sifs hänen nimens hucku?
3jli» s<»si Mailmas minua olla»
-He curkistellencadzowat/
Minun wicoinn he wartioiwat/

« Ott panetellen laitaisit/
lalcani» ala minua saisit.

Kvcholisin minua »äijywät,
Minnll «vahingot tehdä «yytäin.

Maea purren he häxhywat/
' puhnlnminuffpaholn paid, syytä.
Coiran parit päätid psanäns
MinunMzen-Näm sanoit Sanana z-Caam hänen täytytähän mseqn/
M<k n«u«/lss Hä« coscan.

»ohong uscalsin/Jotaminä ruokin ratki/
Sen »uonetilliätafiaidzin/

> tll!«lalcain«ala minua potkit
HErra ole minul laupias/
N»t »lgos t»sp«,st «lchlast^

2l<M
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Dawiditt.
Ann eeMsehen minuanost<»

tahdon iällens costa.
Ette» minull armss osotgd/

Gen saan nnnä tästä tietä.
Otteg salliwihslistan suotta
Verscat/ wäkiwallasrietä:
HErra tiedhät minnn wiattomax/
V>?ahu?ifta9 K.apsexes omax/
Asetat minuaCaswos eeehen/
Z?i>'n ilon ijäisehen.

JunmlallIsraelin -HErrM
Niitssia cunnia olcon/
Nyt aina ia jocakerrall/
Nrmons edhest/cmn ontar/o»
2lin Aoyhq U?aiwaisi wastan/
Joit ei hän yle«cad;o coscan/
Xvaan apuns ain anda sangen.
long ineill n,/ossuocon /An'.en«

?lal. 4;. LruÄavit cor.
HWEisan yhdest corkiast Cnningast/

wäkewän »aldang wolmast/
Mr ihanan Wirren.

Luin on minun asun ajalnxen/
JaAielen cauniskirioiluren/

ylistäxen sadhoin kerroin.
Cannin sinä sea« Ihmisteng.asten/
Kuules suloiset caickinlasten/
Gil! sinunsiungnm on Jumal/



t?6n tMlcmckle! woiinal.
Sangar wyotä Micckas wy6lles/

parhar nzenestywo»/
SSM cunnialiscst käytä.
«KttRoyhät O ikiudhe»saisit/
Ottei healas polietaisi.
<Z)>k>a RateZ ihineltä näyttä.

ylen teräwät owar/
Ott Canfttctees langewat/

wiholiscssaawat/
Caick hajowadyhtä haawa.

Sinun istmmes/o Jumala/ftlysy lu/on ft, jalona/
Isancacklslhin Aicoin.
Vinnn waldacunda» waldickk

oNudhen wawlcka/
wlkiutt racaftat caiki» paicoin/
Lvihatlumalatoind menoo iulm«a/
GentZhden sinnnlunialaso Jumal/
Ninun woidhello» ilonOljull/

sinun osawel^ig.
Cuins Cunniasallstas ulgostäyd/

la,'aloimas pranusas/ näyd/
LoaatteB,ha,u!l hywäll tulle.
Aäywnt Cumngan Tyttcret cauniullas/Morsian seiso oikiall Nädhelläs/SulascallimmaZ Cullas.
Cunle Tytär caunis >a cadzos/C«l!'st CorNM za »sta«t>;es/

VnhKs»
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Dawidin
Vnhota oma tanssäs/
Isäs „,)?6s -Huone cansa^

Saap Cumnga» haluneannintes/
Hän snHerra» ihanalsutes»
Händ Snnpilä cuniartanian»
I!y tHr TyxliLahisinenstule tätttt/
Rickainmt Canssoifi cans tähän/
Hänen eteensru»coileman>
Se Cuningan Cytär kyll tallen/
On sisäld «conans caunis caiklt/
Hän on puetet ylld) «ictein/
Eannenlin Cullaisin

Hän waatteis nionen mntcal cudhotNl«n
XviedhänCuningan tygho' suotuis/
«Mg NciV)«t leickSisaretkäiwät/
lotcahändaina nondhattawat/
CauneillFVaaueil »aateunt o»at/
<ludcaluodhan tygss uaurain»
Ne n,6s ilon ia ricinun <an«
Sisäll »iedhewiunrcohdastans/
Enningan awaran Salchn/
He käy wäd sin»sisäll talni»<

Sinun liadhc» m6« edhest/
Sinun s.apsii pitä saamam todheft/
loftfal oli ida!iun n,ahd„t.

sinunpäämtehir panema»
Piia yUd, awaran Mailman/
t?ä>Ni» ?u i,alanarmon n,eill saatas
NhnSnghnft Suc»ll»ny<ch<»t,

«in»

e



PMmit. W
Olnu«pyhät?lme» nmiftettchgn.
Se«t»hl»en CansacaickMte
HinyZisest sinua kq«3.
' Gämä wlrsinMweifttttt/
<l)n Jumalan poicaan werratu/
Cuft HZ» cudmtanGangar/
Nhncans corkiaxi Tnningax/
Vensuuren wald<ms cunniax/
<l)nlZlkäpran»i mo« ftngen»
<rud)«an HZnen Morsialnexeu»
Senracnndacannlstoxens.
JostInmalanarn»on näen» cahtan»/And khtän,/ nnelemtat» johtain.

Se sama toisin:
'Vscowaiscn Sielun haluChnstuxenMen»

kirckast Comtähti csitta/
totult/armomna/

Se?esscn suurenlWesa/
VinZ dawldinpyhäpoica/
Muncorkia cunnia Tuningan/
Vieluni sinunperaspala. / ystäwatt
Ainoani/Arn,«hani/Ihanani/
Vtidmun omax Morsi«mexes.Mun Culvan caunis/ cunnia Crunun/Aino ilon runsas rienmn/humalan s» Maarian poica.WydhZnien. sinun cudzu cuctaisex/

, «y<n»n suomis Kn>angeli»m„



Dawiditt
<!)n Hunaja/ makia Matto. CulVan Cu»<

nian/
Taiwan Manna minun sysd

Sitt en suutu sinnhun rjäs. <anng</
Sydhämen sinua halaman)

Rackaudhcst perä» palaman/
Sinäkircas lesu Christe.
Ilahuta minua eläwäx
lyleman Ruuu»« läsenäx/
Alat am >ln,ancstet. Halan/ palan/
paras paljas / aiwa armahas / sangen sal<
lälkesolen ratk ractaun himosi. (r«<

Cuins cavzod laupiast nunun puolen
Ilmei ilon paiste pääle»/
lunmlald jnur julki coitta.
Lvahwast nunua wirwotta wircnx/
Ganas/ Henges/ Ruumig/ XVeres/
O lesu armonAitta. Corianrinua
lesu armias/ parmois/ anng ««NOK
Castes cautt cudzut tulent^gss.

Isä Jumal/«>un Isanarman/
Algustennen alcn Mailnmn/
Racastit minua pojasas.
Poicas nunun uscollRihlan «N/
Hänen Mis Awions olen/
Hänautuas ilon ainoasi. Erja/ Erja /o»
Ilon elämän/ Taiwan tawaran ylhälan-

daws/
Giel häud<ihftn<?st ijät tDän». Cgnnii



>« Csunist ftel Candelet cajgwgt/
harput heliästhelisewät/
Vrum uus wirfipa«ha.
<susa caunin Jefuxencang/
3NnnVlkenarn,anc«ldan<ang/
Saanrackas ilos olla. weisat
Hvoiton wirta/ Herra ktjttä / liänd/listZ/
HorkulP oncunnian «kuningas.

O cningan olen iloinen/
HLttpyha poica lesuinen

liene.'
>HHan minun»ie wisslft
paradqsin i!sn ilmei/
Tästpaucuta Räsiain lienen. Amen Ime«°
Rlosiisjoudhu/ Luld» Lrunun/ ilon/

riemun/
Pergs lkäwsidzen.

? Deus noltee lefugium.
Linnan, on Jumal Taiwast/

vilpein ia Olani/
»Hän amta meit hadhaft za waiwast/>Cuin usein paällem coomn/
Meidhnn wiliollisem/onhirmnlinen/
/Nenwoig nioni»/ pahois /uonig/
»K, lAtaHänen wertans.

HZndä wastanomast »oimast/Oi tohtm yxikan mennä.
Mlllsanlumalan sizmnast

Chri--
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Dawihin
Christn» solan tuli tänne.
HNrra 3ebaoch/ häldwoiman poisstt/Se jaloSangar/ ja
Sai woiton ylldzcn pirun.

KValckcocoMailn, wast<lnoli«/
Iaperät meit cadhottatahdoin/
Eicnitengan evhes tuli»/
Vik madcan sais mitäaieois/
Hänen päämiehen»/ossttacs» wäkens/
Hän juonen»cansa/ pyytä meitansan/Idzep hän tuoppan lange/

Rauhan he n,eill pitä suoma»/
XVaick owatkiucu» jahullun.
SlllChristus onmeidhänwoima»/
Hän on meitauttaman mllnv
Is» he meild poi»<emm«»at/
Hengen jatawaran/
OIcon neheil/ jääpcuitengi»meil
lun,ala» »aldacunda.

Se sama samallNoolill/ ?.

on Jumala/
Sota Herra kyll «mala/
Tnkiturwa»a Muuri.
U?ast«n »ainollsli/ ia nmrha miehy/
Culn surkiansummaan/ ja juuri julmaa»/
Meit wetäwät wanhoi jaNuory.

Kttz»,,eolenlw)eftäm/
Van,



'

>G»ngen >a hiecot/
si,s hinnan turwatcam/

>IMpchlewät peicot.
«z?»l,l sen lesus/nijnsn myss Christus/

3ebaoth/cuin synnitpsis stt/
Dlsng Rasi» seiso.

pirut» Ilnms,a perkelet/
Vpangonpaxuldcuin Säästiä/

lesus n,e,twar>ele/
<I« paulat poses sy6xe.>Ze ymbär käywäd/ c uin Jalopeurat/
Micsiwat aina/ meit alas paina/
«N?aan HVrra heitä.esM.

Jo» Jumalataas sen salli.
Vtt piruRwmin tappa.
Rijsu n«s« pois Calut callit/
Ia rijstatrickat nappa.
Otucan wapast/eihän Sielun tapa/.
3en Chrlstu» osti/ elämähän lunasti/Anäkemän cuoleman Cnoppa.

Cunnia olcon Isälle/ loca on catein
s.uoia. (stafa/

lunnia hxhäll poialle / Joca on Luna-
Nrjnpyhän hengen/ Cunnia sennnengin/
wasta» walnoia/suloinen suoi«/Hänon n,ys»Kodhuttasa.

Wieläsesama.
e Jumal
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Däwidyf.

HM Vmal o» meidhZn wäkewZ«pum/
Tm w« tosin tuffis sunris.

Single sils pelkä että hucun»/
Ohk Mailnm cukistuis suuri/
LVaickMeri cuohuisit/
LVuoret Meren sywyten wajoisit/
Mäcd mullstuisltylls alais.

Culteng Jumalancannis laupung/
Cuin on pyhäin SeuracunVa/
Cusa Jumala»» «suwa omb/
U?ahwa« on ikäcundans/
MeiZ on,isans aft» «iin Chrlsiuo idje/
Autta/ wariele n,eit/»attioidze/
Kenghucuttap HErran Huonett

Cuningain wallKtcnWuwat/
pois huckuu pacanat t«>'ty/
Maa on wärisewä ,a wapiscwa/
Cosc Christns äänens näyttä.
.Halnt» HErra3ebasch cansamon/
Meil Jacobin Junia! turwan» on/
<suin caidje Lhristicundan».

Tul«tt cadzocat HErran lottä/
Cuin hän maan päällä tekep.
-Hän Godhatpois soittap/ hsiottap/

.londzen»a Reyhän särrep
rickop/ Pyssyd poltap/

Oi kengän händwsi odhstta/
Hän sotlp Räsi»arell tuimall.

Tvnyecgt minua/ minun »olnM/



»Ottolen HKrrs,al«m«l.
>pa««ai«seag Cnnnianwoita«

(, luxr wahwallwäkewäl woimall.Heidhän pääldän wiholisettsrfun/
etei kengän häpiän horjat/

Idz Godhin/ »dz Cunnian canna».
HErra se suuriSodhan päänne»

,'ldz nieidhänedhestam Soti/
Vacodm Jumal »vastan wihamiest
XVohwast wariele me« toki.

«Hän totinenturwa/ tuki meilon/
«lumalfa Miesmeidhän Xveliemo»
Christns/ jollMos olcon.

?sal;i. Nilerere mei Oem.
päällem lun,ala/

<ll.S'nun suuren hywydhe» tähden/?a pyhänarnws wolnmlla
Pois pyhi nununwääryden.
Pese mna Synnistä puhtax/
Wahutenniinä «nnnen aing/
«edhesäs synnistä l6ylänrun«x.
«inä sänoisos sangen wahw<».
« Sijtes.nunä olin syndinen/
«Mynni»Aitin minun MailmautHi

olet totinen/
Valaudhes minull iln,ei soit/

cans päällen wista/Mhnwjen^ttmiwAkW/
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Dwidi,,
Amn mun cuul menorle>nu!ista/
t?Hnser/etxt»3.uud tulewat ilsiser.

pois Gxnnlstän/
pahus minust pojes puhdhista,
puhdhasGydhän luo nunuscn/
<Pikia hengi nunuun uudhista.

minua ylen anna/
Älä minuld hcngespois ahdista.
Sinun terweydhcs ilo niinullcanna/

hengi minun waliwista.
Sinun tygss pahat wäännäisiu/

M tyhniät tiellä» wedhäisin.
iLtt he tygos idjens kännäisit/
Iakhttä sinua ticdhäisitt.
O Herra wapadha nnnua/
Synnistä fa menöst wääräst»
NiinRielen krjttäpi sinua/
Sinun oikeudhes edhest.

los sinä minuld uhrea anodh/
Nijn minä nyt sinullepyhän.
Se uhri enin sinä tahdhot/
On yx murhelinenSydhän.
OleSionil acniolinen/
Nchn sanalla ylss raketan/
Sinun Tapungis Jernsalen,/
Cusa puhdasLhrt sinul haeta,».

Se sama.



»Sinun suren hywyhes juomal/
iSynnist nunna vlwos auta/
»Sinun suuren laupius cautta.
>IH sinun armoftas awarast/Vpese minua teghostani wääräst/Dplchdist pnhtax minun Syndin/
Hpohsteconi minä tunnen.
>Si!l on cdhesanain/

tein ainoastMua wastoi» /
Mdhestgtein palion puhaa/
»Sn« sanasas olet kyll wahwa/ltosts Duomitan ncjns woitat»
!, Cayo synnisslensyndynyt/
»Htin on synnis nlinnnsi/ctänyt/
l S/nneistst Siemeneft saanut/
»Snures synni« olen niaanm.1<5,3;0 lumaltotMt halat/
Lprisaudhes cuin on salat/
Iln, oittanut minul olet.
Tutkii sitä «ldl?e«todhel.
N?ala -Hysopil -Herra päälen/
Ott puhtarK.unuwalkiax tulen/
Miemus iloanna cuullaxen/
Ott neH.uut saisit ihastuxen/l lotcas särkenytolet.

Caswos synnistänpslspeitä/
Padatecon caictpoi» heitä/
Caikist st/nlst minua puhdist/
Sinnn henges minuun undhift»

E'? Puhdch!
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Dawidnt
Puhdhas SMZn »zmuhun luo/
Ginun pyli« Hcnges n>in»!l suo/Hlä minuld sitäpois ota/
HNmua sinust älä eroita.
AVahw«st minua turwal!/
Nue nunna -HengellZg wapaU/
Nahdfton ties opetta synneisill/
Jotca ei sinuatllndenet wiell/SLltkäänylsithetygös.

Minun lunial ininU pääsi/
AVcren rpioist/ e» Aieldäni säästAvanhurkautta» fulistaman/
Ghnun kycostag y!istän,än.
SMslNullVhrieikelpa/
Nai Vdri HKrrall eiole halpaa
Nhdhistet,a färiett Sydhän/
lNnchelinenHexgi,apelfän.
Nee HErra hywin 6iomn<ohtän/

raketan Sanas woimaan<
Jerusalemse Caupung suur/
Cusa sinulVhrlt kelpawat suur/
Enin Vhratan AlMris päälle.

kerffm wakewZSangar
paljosi pahudhefias/

jLtt wahingot tekenmn eled anggr/
NiedhHErran laupiudliesta/
Vtt st M keft^/



« tuln sinuninones taita estä/
> longasVädhcn allaoled.

Nleles«vahingonwalheeU
Cmnparta XveioziWijle.

» Wäärytt/pahnttpahu maitta/
Cmncadhowst cansang tnotm/
Gitäs pyydhäl puhun suotta/
U?ieckallja wZärällRielett.

Junml sinuncsconans cadhottK/
tM«ux niuserta nmista/

Z Maiastashäwittä/hafstta/
>' Maildmyss peräc pois soitta.Ne-Hurscat cosca sen näkemät/ .
, TZstJumalat he pelkgwät/

s lanaurawadslNmzsonnaln.
Cadjs tai ei JumalanmctpannM

» hywyteen/2 Xvaan on idjens pääl luottanut/l Rlistaansfaßickauteens/
Z Paha tekemän oli wäkewä/l ?cVah!NgotcaikillMewä/
l Ista Junml ei woi kärsiä/Pysyn minä HErran liuonestääll/
? Cuin tuore 01,u puu caswain.j s.«otan ainlumala»laypinn pääl/

Z Riitän ett näin teki cansain.
, Sinun Nimles HNrra »dhyM/Cuinwscollisiag lohdMta/
) Jostiloidzetpatheaina.
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kial. 58. planL muti.
>sc s.ettak te wMt nijnratki/

tepuhu oikmtta
Nok tahdo Dnonut cohtutta
paljon pahaatectpahudest calcki/3Nui!len maacunnas edk malda
Tekemäsi »äarytt wDiwaldaa.

lun,a!attsn,atfo2lic,ns cohdust/perk pahan elkiset owat/
erhetyxin.cowan/

Jo kinculdzewat Hitins cohdust/
Pahaa am ajatelmat tehdhä/
Culn V.arn,etk>ucnvan nahdhan..

?Ke owat cuin Ayykarme cttursi/
Tutuktjnni lnkldzeCorwang/
Otei cunlig «andä Inniosans/
Joca>nur hywast taita lun,oi t
Nijn ei he tottele totnlta/
jLiknijt cuin oikein opetta.

Särse HErra heidänSnuhutts hijmbftd /
Heidhan HZiiyd ncuwons hafot/
Ia pahat juonens niy6s iaot/
tNnren Jalopeuransyön, Hanibat/
«HeidhanRiucuns perät poiscadSt»

.Heidhänpita catoman akiseld/
Cu n »uotawayliwesl mene/
pHiscuiwap « eleenä:

Cuitt
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Luin Nuolet amncm iuurlväkiseld
R>ckanduwat/ pois puuuuwat i
Nh» ikänZhähyd huct'u»av:

He hucruwad/ cninNäkin codat/
Auringon paiftesratkraukewat/
Cuoresan» wcdhex snlawat:
Cmn Wannon lnodhen cando heHw<;t t
Auringot heei nähdhä saa/
I«c aicowat Asuu pääll tNaan.

Ennen cuin Orfantappnrat nuoret
täydhex pensang pääl/

R wilän/ hacatanpoisLicld:
Niin heidhän fusnens puolitnoren/
Mihan canttynnäid; Sikisinnna
pois »nnritetancoconans.

Hnrscas se siftä iloidzcnhn/
tosca «äke costopäiwän
Inmalauom«ny!id) käiwZn/
Jost lalcanspese sen U?eres/ siin/Cusa coston näke tulewan
Suuremnian/ cnin sois olewan»

Ett /ocaidzen sanonianpitä:
Cuiteng hurscas tiywäxen» saap/
Gtt lu,nal Duomar on pää!l maan/
Cuin wariele/ holho hurscan sitä/
pahain wainost jHwäkiwallast/

pahatajaUang.

OcuB nMreatur.
<sp IWM



Dtttvihw
zAlVmal päälleinarniahtaco»/N)lp hywästlsiunatcon meitä/

Laswonsylidzen» walistaco»/
Andacon meit armsllans peittä 3
Otts me maa» pääl mndifim
Hänentiens jaoppins wahwan/

pacanaittenseas myös cuulisin,/
«thrifiurenmeidhän
kunnian jakhtoxen saawan.

Coeo Mailnm sinuakHttäksn
G Aielel/
Laicki «kansa myös iloidcan/
z?yt weisaten hywäll mielelle
Ott sä tänne tahdholtmlla/
OiklNlta teken,än caikill.
Sen saamme my6u sinnst cuulla/
Gttäs nuhtet andexannat nijll
lotcarmo kerjäwät sinulda.

Sinua m)»ss Cansa kijttä »nahta/
Iaylistä sangen suureft/
Ott cukm aina nähdä saa
Nlaan HedhelmZn
Siunatcon nmt Isä ja psiea//
Siunatco»f»yha Hengi niyös/
peljätksncn?in tNaal, paicka
HErra suurta jawäkewättyss/
Venpääll mesanon, Amen.

kl»l. 6Z. Lalvum me fac.
VW



loivia sywätSieluni ylid) puusc»»/
l U?irta wäkewa npott minun.
pohjatton,an Mutaanwa»on/

l Muotoni hafo/z Cuitcng wiel turwan sinun.
puntain wäsyin/änenirauwen/
P7ssksni soennut: Mcenyn «auw»»

: Odhotan ininun Jumalan sälken/
apuuni cltmmMgkerkiäp.

Epälucuiset wäkewätoVat/
> I«cpa»d) st>ta minua wainowat/

! Maxan/iolenRyswännydt sle/
Jumala minun «icoren tiedhät/
Ala sali» heit hapiähän lviela/
M»wn canttan cnin tnrwis tule/
iVllnunturwillan sinuaedzi aina/häwaist HGtra «la anna.
pilcakarsin caickein nähdhen/Sinun,aRastii» tal,den..

Mucalaisex tulin LVeliillenl/'Oudhox mmnnHitin lapsille»/
HuoneZ kijwaus minun sxo'pi.
Pilcat nydlien cnin sinuapilkaisit/
Minun päZllen langetaosaisit/Se minua klpiäst lyopi/
Mmä itkin/ paastoisin h«rtaft kyll/
ttaurettin/pMnMnyll

zutwntulla/
IWM
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Dawiditt
Juon»penglg wlrtcnä olla.

>Lrrarucoilen lanpius cautta/
Cuulvelnunua hädhäs/

U?eslst/
Otei wedhenk)»yml minua lainois/
jL>k Caewon aucko päälleni painois/
U?apat nunna wiholisist.
Cuuldele minuaarmostas ajn/
Caswos ä<« peltä/ käännä päin/
Minun Sielun auririennä/
Auta/ ahdyistuxes lienen.

Sinun Silniäs pilcat caik näke/
Tuin wlholisen minull teke/
Se SydhZndän ricki särkee
<Z)dhota» »nyog täsä hädhäs/
Io« iocnu päälleniarniadhais/
Ia tahdoie apuuni kerkcj/
Oi kengän ollu/ ei ketän tullut/
Luin sanallansn,inna olis autwmtt/
t7ljn olinperäti hyliätt/
pilcat caikild»asyliett.

Sappia annoid minun syo'dhgx<N/
IaAticat fanssa» i«odaxen/

heillpaulax olcan/
costoxia langemifer/

Silnmns ssetcon plnliäx/
K,andettsain hor/uwax tulcon.
XVuodhat wihasheidhänpnällens/
Geit hirnMddchs fgsit '«llens/



Hnoncnsheldankyimlll olcol,/
z Hikon asu/at sinnetulcs.

longa» idzc loit/ sitä woinowat/
» Sijt ihastuwatfakcrscawat/
Z Kctäs angarast omias widzat.
I snlli sondin länget/
« Olkmdhcs t/ko heittäpois «ngä/

Otei nialda o>et« id;en»»
« xspyhi heit elämän Atriasta»/
H Hläann kirioitetta hurscastencans.
> Minua radolist apusautton/
« Sinunnimelläs kijtost lausun.

Se sinul varanib/ cnin Mullein uhri/
» IsstRoihat iloidzewatsuuri/
H Sinun edzHtäs Sydhän elä/I^NrratuulepAoyhämhuutoo/
> OikFangians ylenan millänmuots/
«Cu>n hänen turwawat wielä/
VM»«/ Meri/ Tmwas kc,ttäkät HErra/
« llött Sionwiel Asutan kerran/
! Sen peri hänenpalwelians Siemen/
> lotcktjttäwät HzLrra»N»>,e.

v c. O»HVrwlunmla Taiwaft,ne
Jumal/cntn edheLtOlsinkäy

Main,a« Maon päällg.
Nrjt Jumalattonmnunä nain

tps MY»/
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Dawiditt
Jalon/ pramin Rauha«/s.ewos/
Oi cuoleman hädhäs/ ,„»«« pelwos/
jlbi ole he misan tuscas.

wäkiwalda tekewät tääl/
Nadhhon» perän caick paättäin.
g.uottawat lnrhanTawaran»pääll/
Idzens kyll coriastkäyttä«n

nywäl ncuwot hyljäwät.,
lainawat,'a sylkewät/
kclp»watomat suonens.

Nelwat täyty mitä puhuwattääll/
oli» puhuttu Taiwast.

Delhin mieidyCansfa maan pääll/
»Heidän »uoninsylistä wahwast,
Zlöi usco Junmlan näkewän/
M>cähetäällä «kewät/
Inlk Jumalat pilckanewat.

Jos jo!da>n»asioin sanotan/
Se
A6yh» taitawa ylo°n cayotan/

tnscanis tähden.
Ottlnmalald hän widzatan/
Jocapäiwämy<ss waiwata»/
Ain täyiy hänenkärsiä.

Jost näky Jumalinen halwimmM
Cum Inmalad olis hylsyx.
Inmalatsin Jumalanpalwehax/
Hstnwan Jumalan syli».
Wntf Hjhrrau sauas »,«ne/



psicknie.
tLuinlieidhän lopustans sentienem/
Mix tätä pitämänpitä.

! HGrraheitpanetliuckaanpZäll/
s,l«st nkild langewatoites.

jtnnencuin hawaidze kengän tääll/
»perät owat pois cohtoites.

Cuwans cuin uni pois cats/
K, kengän sittähcift näin sano:

«s"! Jumal laupias liene.
> HKrra omas warselet ainostans/"Zeuä ylog pidhätsaloft.

suod heitä cnlkee Ma/o<st«ns/M
Hpois luopuu tästä elost/

Se toiscll tawal tapahtn/
Sinun cunniares se > shtu/

«Ia heidliänSieluns autunf.
Sencähden kärsiä mahdhan/

.Eik ylpeit totella täällä.
Nlvikcin idzenkäyttä tahdhon/ViNuista aln loppunipäällä/
Vtuin Huomen is tääld culkeisin/

sulkiudhestpois olkeisin//»Jota ikäwsidze» a<«a.
HErra minunwahwa Gatanma»/NNinun paras Tavaran olet.

Paliok wähäk/ ftamu/ ftatawat/«Sitä ei lncnu olle.
Cosc SMamesän Henges lah,« «N/Minu»

Ny»



ZDawihiti
t?Hn nunullkyl! tawarat liene.

U?aick SieluRuumis minuld wgipnis/
taick Maa saTiawashuctuls
Cuiteng G/dhämeni lyghss taitnis/
"Vstallnxell sinuskiinni ripuis.
Sinä lesuChrist oletauttaian/
<l> san/Turwan/ 'wapautt«/an/
Sinä minua ylospidhät.

Tyghog pidhän ia oppis «Iln/
Se minun ilon amoc> onchi»
Ei cunniad corkiad,a wallad/
Oi tawaMd/-HErrmn lemdl/
Joiftmmlma palion pitäne 5
Minä Vastan waiwoin kerscanen
Sinun NimestäL ja toistäs..

klal. 7/. Vace mea.
V.c. Sinun HKrrstuleu.,

huudan,a edzinFErrag.
Hän cuuldeie minun äändän.

Katcn osennan,<?ca kerran/
UJucheisan muistan HZndä'
O lenS7dhan,en ahdhistnrcg/
H?net«in/wäct6in/ hämmästyres/
jdi salliSielun lohdutetta.

Jumal Hanckaikisest hylfänek
Otei sillanarmon» näxttän

yät puuttunet«
K,kslll»upqustttnst^«an^

Ollg



psalmit/ 28
! Oughän founhotmnarniabta i'
! Klt enä tahtone pZäl cadzahta
1 <!)ng sulkenwlhans wuoxarmons

, Turhan nunäidzenwaiwannäin/l Hkild Jumalcaickwol muutta.
' tehdä ain/

Tnscas awun anda Snmm.
wanhsi aicoi ajattelen/

, Ondlsiiapu/anmistclen/
! tuin Junmlhädhä» mlnull «aytti»

Muistan muita HOrran t6itä/ -

la ihmenä sangen suurh
Tuin omillens tehncxloytän/
2>>n amtain heit hädhas,nur».
Sinä Israelin Cansjäs oinas/
Vlos weit ihnieitteswsimas/
Vrsudhestsangen suuresi.

Sinun tahto» täyty tulla ilmei
Caick luodhudluondons wastan/
Tmwag/Maa/Meri/ Ilnmt/ pilwet/
Ia caickcoscas tahdot costa.
Cniwin JalgoinMeren läpid; weid
Sinun cansfts coscas ihmeltteid/
Jumal sinun werta» ei loytä.

Sinunstyos ihnielised liene/Tutkimattomaton nenwos/Tnscag autta aina tiennet/
Nijtcnm sinua ed)iwät toiwss.
Sinun lupft awun aina/



Dawidw
Ooiwon ett» sen minull nytkin lainat/
Vinnn ainoan siittsnkhtog.

k/ai. 79- Deus venerunt.
Erra Canssas pelittZwgg pääll/

swat.
Lvärää Imnalan pslwelustwäell
pääli lungein edhes tnawat.
Oi woikärsi sinunpyhää Sanaas/
SaastutitRlrckss/ polghit alas/
<san« cnkistidCaupungis perZt.

pyhäisweren »usdhntid/ c»in wedhen/jdikengän heitä HauVhan/
hinduinrusx >a maan pedhoin/

naurain.
Mlxbär asuwild»ne pilcmmn/
Ganas tähdenalas pohetam/
long cautta häwäistän Nimes»

.HErra cuings cauwan tahtonet
Nijn wihalnen o!!a nieillen?
Kdk6s syndmi andexandane /
jkdkosammhtane meidhä» päälleni
Hlä «'eitrangaig lu,lmuVhcsaB/
Muista päällcmK,anpiudhesas/
Armosann/apuhumriennä.

nHdhen pääll/
Cum ci sinua tuta tainet.
Cukift cans ne 'waldacunnat tääll/
euinei sinun NiMias NWNned/



' Mnttseisoroat sinua wasta« aina/
Z Ganaas pyytäwäl alas paina/
'! Ia pyhää Ninuäs pilcac.

Auta meit auttaja», Juinal/
n Sinun NiMes cunnla» tähden.
! WlholistenMmudhes tuinias
l Arwadha päällen,/aur ehdi.

Ondtsi, SyndiZi,, älä muista/
lnandex/ lepy wihas suisia/
ZNe waiwalsex olem tullet.

Slid; bäwälfiystän, jawahingoiu/
z,' N>iel KViholist d kärsiin enä/

> Cmn S>dhä»«enkiwun haaliwft on/
l Coschc näm pilcat^tiene:
r Cnsa se Jumal johonlnstid

l> loldawunhelUäns toiwotld t'
Ahnous HErra/ costa heidhän pjlcans.

Ann huocauxen etees tulla/
> CorjameitWolewasijL.apsr,g/

Joitapyytän surman ala/
HolhoRäsiwarrellas ratki
On «,e turwatoisia tiene/

> Jumal sinä n«ill turwa lienet/
> Sinäp lunastajan,olet.

pilcat pilckaillen n,a«/
Joillsinuapileanet owal.

!
« Me olem canssäs oma.l>' Auxhuudhstn»si»»/päälles lus«m/

Cose
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Dawidil,
Cosc meilleapnsinuld suodhan/Nhn /ulista», kijtoxes ijät.

seiso Jumaltenstas/
Ia puhui sanoill näillä/

3? t,!len iocc l, m astttisians
Dnomarixi maa» pallä i
Cumg cauwan te niin tahdottg
LVäannDuoinitiahallita?
Ia ncjtä hywii cadhotta/
pahoi wääryten awiiia.

SenKöyhän «sian pois heitätt/
Jota leidhäntulis autta/

oikludhensniyos peität/
U?äärän Duomioncautta
Orwoilastcn my6s tiywytt»
pyydhäl tcidhänalan wäärydhell/
z7tjtö.stjncdliestpoig lykltta/
Joit teidhan tulis lepytcll.

N?aiwa>sill lVlkmsanvaca/
Armahtscat R6yhäin paalien/
Sort» ,aRadholist auttacat/
Jotawihatan sielliatäällä.
U?aan etei heketän tottele/
Pimeys heidhan kasit picaisest/
pahus myösMaan waftan ottele/
Ia siirtäpojes siastans.

Mmälein teidhZn Iu!nalo«>/



Ia saatinCunnian suuren/
Cudiuin n,y6s poix/
Ia asetin istunian»uuren.
Mutt nnnä »nllens alas cuklstan/Teitä oikindhenlstnmest/
Ia caikell Maacunnall lulistan/
O»ä nnn» teitä wihan hirnmiscst.

Cuin muutkin Ihlmsel teCuolet/
tNutt Coirain tawall hucut.
piwld »oitetux myss tulet/
Ia cusleman ala nucnt.
O HErra nouse iakerkiä/
Caiklll oikiutta saattaman/
Sill sinä saat Waacunnaac perij/
VHs tule nieit pian auttaman.

?5a!.85. LeneäixM Oomme,
Erra enin olit/

A/Vsein sinunMaacundas cohtgn/
Ia JacobisicmnFangix tnllt/Lunastit heitä »ällens iohtaln.
Canssiw sonnitandexi annoit/

palMecons peitit/
Ia leppyä wihastaswannoit/
Älvihas iulnmdhenpoisheitit/Coffas paransxen meit wcdhit.

Jumal pois käännä wihasmeist/
Meidhänwapahtafam»nenä lohdut.
NWstnks pättllen, chqncgickisest?

Gughust
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Däwidm
Sugbust Sucuhun wihatatahdod
jLdko°» meit jallens wirghota i"
<L« Canfsts sinus sais iloita/
Meill armos HVrra osota/
Tasa tuscas nyt nieitZ auta/
tNeidhan inurhen, »neifi pois«t«.

O ,os«n culla cuitengsaisin/Mitä p/hälunmlapuhup
Rauhan hänenpuhens lupaisi
Lansjallens/ sota nain lukcp;

ha» holhokylien/
jottei he tyh»nyten tulisi/
Oik epäilisi hanest ollen/
Iakärsimä«on,at olisi/
lost lumalall laitos tulis sitt.

tyken on hänen apnns
luinhandä pelkawat ainrjan
Ottcunnia meidhänMaallam asuisi
Ia caick hywinkawis tjan.
Ott laupius jatot«g tasa
VestenZns toiftans cohtaisit/
Lvanhurscaus >aRauha lasns
Toinen toisens Guutaannaisit/
Jost °nk»n ilon sitlä saisi

Tocus myss tNaast wesoiwannakyiz/
idzens Taiwast alas anngis/

z?äinnleillen HKrra hywin tekis/ ,

lMeidhZ»n,aan Hedhelman cannais.
HOrra n,c»ll <?»»« Arn,<»stas/



Vnhotsondin/armadh päällem/
«Duojen hätan,/lepy wihasta»/
l Anna aniem/ama n,eitätäällä.

Gi«kijtan, sinu» Guull Sydhämellä,

Domino refuZium.
/A-HVrra Innmla Taiwafi/

sinä hädhäs,a waiwas/
>z Meill turw» yäinen ollen,
l Onnen cuin Wuoret fa Maa sli/
I Ia MailmalnodhuxituN/

> Sinä lunml ijancaickisest olet.
I Guu«nsumn >a waiwan perän/

Ä g>«ffet Ihnnset Cuole»nan erän.
« Sanot t Asemin fnlcat jällen
> Te Ihmisten s.apset ollen. ,

Tuhat Aiastai on B>ädhesäs.
5 Cumyx eläin peiwä edhcsä».
3 Tuin yön warnus pois astu/

CumCoffet wnotaVat/heitlasset/
owatcuinyx uni astein.

« TuinRuoho coht lakastu/
loca warhal» cuin cncoistu/
NopiastEhtsn poi« snrcastl,
t?ytetän/cuiwa/ pois caeo:
Nqn Ihminen haio ja poigjaco.

Sen saattamat sonnin,,»!»'<»/
Ottspäällem VihaftnYluinal/2«st mehucun, »gin »uriasi/

GiNIM
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Däwidw
Ginun liinnusudhes teke tain/
Ott äkild tääld temmata», nai»
Cuolenianklwuill surkiast.
Viel pahaty6n» etees tule/

synnein» sul>et
XValkiutehenCaswos eteen/
Joit ei peitettä laita toten.

Tästlneidhän ikän lyhy sn/
Elom äklst culnrva on.
Glnunfuurrnwihag tähden.
Xvnotemplkemin loppuwat
Enin focn laaritng huckuwa/
Cning enZkestä mahdam.
<l>n eliaicamseidzemänkymmend MM/
Onin cahdhexan kynnnend suot/
Gekinparas/ tusca/ suru suur
Luin s.eten sekinkcjruttap >uur.

Mutt cuca sen nyt nsconep e
N«stnik tuimasi »ihastunet/
Synnein tähden meidhän päälle»» 7?

wiha» wastan waplsene?"
Keng hirnmsuttaspeliäne
Aeng pyytäne siispois päästä

opeta ineit ajatteleman/
jbtt n,e,dhän pitä cnnmung Cuslewan/
lost ymmZrtäwäistx lulisim:
Gltt SydKämell wahwal! ain olisin^

HNrrakäänä sinua»puolem/
pal»eli«s nze «»iteng olem/

.ArmaW



2lrmadd« waiwalsuttam-
Tävtä"«eitpian armolla»/
Otteläisäm tloidzem awullas/
>Hue>en surkiuttam.
Mtts nieit cauwan waiwannut olet/
Io« onnetcomutkärsinet olem/
!N7eitilolllahuttäällä/
<Nhn sinua kijiän» ijät »ällen.

Armo tyo°« osstta palwelioilleg/
'Sinun cunnias
Ven jällenSydhän meis pala:

lunnll meil lepuis olcon/!2lpuns cans tyghem aina tulcou/
Läikin tätä onom zahalam:
Netten tvöd täyttäkö»/
«e meidhän cansan, päättäksn/
sia<cL hywin Sielun Ruumin pnuolest/
l?Hn ainakijtän, sinuasen edheft.

wo?<l)ea Corkeiman lurwis ifiupi/
RZ)ld;ens hänenhuoman» andap/
NaCaickiwaldian wariosAsnpi/
Hänen tyghens toiwous candap.
Se sanop.Herral; Sinä minun turw<;n/
lNinun Jumalan/ minun hinnan/Zfonga päälle aina uscallan/

wäkewäst nunua pelasta)
KäsiMn pahasi paulasta/

32psalmie.



Dnwidi>f.
Alv raatelwan Rmon wallan.

Snlillan»on sinul wahwan war/sn/
Lvastan wlholiste» woino.
Sinun suofas hgnen Vijpeins all sn/
Rohwaig sinua»/ala ole caino/
-HNrranSanpnwahwawacuus/
Joll luiast lupai» tulla «puu»/
<l>n Keihä»/ Rilpl tnkitnrwa/ .

Cuin laimill eij anna sinua/
U?aan waarast wisiistä «utto/
Jo» lulast sijhen sinua»eurwat.

-

pellättsmän sinua Pldhä/
pälwall lendZwäiset Nuolettuiniat
Oi sinnhun osatta tiedha.
Oik tartu tautl cuin plmeis
OikRutto/ culnpuaiipälwam
AVaick tuhanet siwusa» caamig/
V,)"n»nenen tuhatt oekiall curill.
Slln-lsl» nahdhen nuklfims surill.
Oi cuitengan sinun sacnis.

Sm» Sllnnllä» iloa» «dzos/
Cuing pahatpackan» sagwat.
Se Alimainen on sinuntoiwos/
«Li sam wahmgonh«awat/
Idz-HGrra liurscasonturitutwa»/
Cuin wisuft sinua waricle w«gr«s»
Oi mitän pahutt fua cohta/
Ii»l»k!«n srmost ftt Mest



EH w<ds«»« »Mn MaMslähesi/
Ratk Rauhas saatolla««a.

Ginust -HERrasnNngelcill kästyns
Kätkemän sinua iscahetkes: (gndgu/

palwelluxen»wisustpäättäin
Xvartioiwat sinua »ircasretki»/
Ia käsisäns sinuacanvawat/
Jalcase«es «le lonckowa t
Xvaicks käisit lalopeura»päällsulmM/myssVyykärn,en/
Oip woliingoidze myrcky s.ohika«me/
Sill iv; sinust näin sano Jumalt

E<t hän minua halais ,a ikäwsid)/
>Zandä ininä hävhäst päästän.

tunde minun Nimen pyyno'is/
!>Varielen händä i« säästän/
Hänanxhnuta minua, händcuuldelet»/«änen tyk<sn»ns tnsca» olen/

pian pois temman sield/
«Cnnnian »ijmein saatan liänell/Raw»d,en händpitkäll ijäll/
sändAutuuteen corfan tääld<

Ml. 9; Venite exultemuz.
Mln weisatcam 'Zerrall/ Meidhän Au-Etuuden Lurwal/Rälkäm n,yss kijtoxell/
,änen eteeng ,a psalmeil. Sill Herv« suur
Imnal/ Vlidi caickeln lumalaln/
M suur pää! caickein Cunlng«in/

D ij
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Dawidin
-Hänen Rädesäns on calcki nucä Ma»s-°sa on / wuorten cang cuckulat / Meri Ma»

omans owat / Näit caick on hänenRädeng
tehnyt/ walmistan päänäns / Lulcat «,<

martacam / polwillein langetcam/ -HKr,
ran «»eidhänL.nofa>n eteen.

-Hän mcidhän luma!am/ -Händä me miu
eunmrrain/ Me hänenkätten» s.anma/Ela-
tus cansa oina- Jos te tänäpZan cuulet Hi
nenäänens / ninälkät paadhuttaco Sydäw
dän / <suin a>«ll hakiudhen CorweZ kiw
sanxes«paht.

Siel Isänne kiuftsic n,mua / mun yön
nähdä sait». Rärsein täm Canssa näin neliä<,
kymmend Aiaslait/ Täll Canjsal! sanoin
näin:Sydhämel hän exy ain/Kik opprj nm« ,
«icän tahton/ loil wihoissan
Ktei pidhä nmnlepoon käimän.

Cnnnia olcon MN/ kiitos suurican«sposall / Pyhälle Henget n,yo°s / Cuin n,ei< >
autta oikias tyos. Cnin se smbi ollut Ägust I
aina/ niin niyos nyt/ I" Hancaickiseld/ Nij»
yancaickisehe»/

Sielunkijtä HVRroa:U?) Moninkerran/
hänen Nqmeanspyhää/

m>nu<



' 'Minun Sielu» kylä-HVR^a/
>j Aläunhodha/

> / UM tehnyt on n,inn!l hywää/
> Ottarmostans/juurcohdhastans/

Minun paranda/anvexanda/
Minun syndin/wicain,anuhtein/
Ricoren ia myös muutpuuttein.

Hän Hengen hädhästaina päästä/
Cnolen,ast cM

' Arnionsylhäid anda minun saadha/
Mahlan» laina/tawarall täyttä/

Caunist mua käyttä/
> 'Hänen hywyttänsViittä mahdan/
'.zTeke tuorer minun/ ia nuorer/
Dnomion tuotta/oikiun saatta/
Laikillcuinkärsiwät wääryttä/
Ncjldäpahoildapaidzi syytä.

Moscxell tiettäwäx tehnyt on/
Tahtons/ cuin H7M sn/Israelin Cansftll kZstyns/

HKrraon halnifest Z.«upias/
. Aiwan armias/

Marsiwa sunrest hywydhestäns/
i3q hän Här/ rhtel lrjar/
lihaanhidhas/eiktjätwchas/
Elk syynneisyyn,älkencosta/
Kltik pahan tyFn, perän nieillemaxo.Luin tgitpgs pääll nman corgotetten/

Ny» Hltrrg gndava on/
D «y Arn»ona
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Däwidin
Nrmons pelkäwälstenZpäälle.
<smn cnuVas Lännest syrty on Itä:

NhnmeistpolsM
tNeidhän pahatecon, täällä.
Cnm Isä mahlaLasta armahta
3?rjn HErra ikäns/ armsi pännäns/
Nrmadta pelkäwäisteng päällen/
Jotchänvauxen» huutawac täällä.

>Hän tietä n»eidhän heicon menom/
MikämeissNt

Olem Tomncninpois raukep.
Cuin Ruoho/ on Oläisäns Ihminen/

CuinCuckaitle»/
kohtcucaistup/ cohta
Cosc Tuuli MN pnhasda pääll/
Oik kestä enä/ cik sianstieue/
37chu aklldElommenep/
pcttäwä tääll n,eidhän ikäm liene.

I/ancmckfest ljancaictlseeu/

armotulottuwat/
oikiudheiwpysyp nijn/

Lasten Lapsijst
NHlcuin hänen lijtosans owat/
2lin käffyt muistain/ Synnift inistain/

sn/ Naiwas tawoitan/
Sanan canu hänen waldacundans/
Lewläp ylidze caickein lNaacnndain.

AHttäkät HOrrate Engelit/



Cuin hänen Räffyns tieuä/
Gtt hänen Sanans «ni cuullaisiu/

JostCnnnlansaisin/
Hänen Sotawäkens Hän3äkchttä/
palwcliae« cuin hänen«hdons teet/
Laick hänentyons/ calkis paicois myo°g/
Aljitäkätt kilwan
lUiunn Sielun kyitä händ n,snm kerran»

Se sama loisim
Sielunkyttä HErrao/banen Nlmeengylisti

Gill etthän monin kerran
Cnnmans Christityil inlisto.
Synnit andexanda<,<««,/

Heicod häntekepi wahwar/
Nrmons hän meille laina/
Cuslenmst säattKwapax/
Runsast hän n,eitärawidze/
Hengenwoiman n,y6n uuVhistap/
Vikiudhen ca/kille taridze/
U>i<,tt<,n,at nuhteist puhdistap.

Hän meille» ilmsiltapi
Hywäntahtsns tien« ,aneuwons/U?iel siträ »nys» osottapi
Armon» suosians,a pyhät ««enons/Hancnwihangpian loppu/
Elf «nsion iälb nr«ng«ije n,elt/
Kapiutenäkist n,)?o°g tollu:^

DM H,
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Dawww
Ia lohdlMlamurftelisel/
Luin Taiwas on Maan pääll lewitett/
NHn arn»ollans meitpel:«ä/
Cnin Itä on 2.ännest eritet:
t?yn hän synnit meist pois heittä.

Cuin Isä s.apsians armahta/
nnhtens unhottapian:

Nijn Jumal «,eit puolens carwachta/
Josmc mrwanl hänen H«n/

tunde meidhän heicon luondsm/
Nlt me olen» tehdyt Tuhwast/
Ia olen, werratutRuohon/
Luin ha>a,a cukoift» puhtast/
Losc tuuli senpääl puhele/
Lohcaselacastu/
3?q« Ihnunen äkist n,y6s putele/
Ia perät po>es lahastu.

Nlutt armo on wahwa/
Nht wastan cuinhändpelkäwät/
Ia pysywZt hnrsca» aina/
Aäffyns»älken inyos eläwät.
Naiwas on hänen Istnimens/
Ia hallidzeHancaicksest.
Te tLngsltt hänen
Luin Saamawat woimalisest/
Teidhänmyssylistämän pitä/

cans HErra.
Minun Sielun myo's ainakhtt»
Jumalaamoninkerran.



v. c. Jumala suuresi hxvydhest.
wastan

»ainoians walittaWHicklasi»
Cmx hänen oppians/ omians.
U?chawat/ watnowatwieckast/
Joitcauhiastkirop jasadhatta/
Cuin ei anna idzcns opetetta/
Aikojen»»» oikiallTiellä.

Heit leacastan heillen hywäteen/Xvapatan pois pirun wallast.
heilit ralk rucoilen/
pyyhän pois wetä Tiesi»äargst/
Opttl oikial o/etaannan/
Sanan camt saatan Jutnut saaman/Fin «hennan/ csrjan/ heit holhon.

minua/ oppian/ omi«n wastanEnin tNail„!as Orjana owat/
Idzcns käyttawät kyll camalasta/

wakewäst Vainowat/Pilckaa puhuwat »nyrkyisel mielel./V?a!helwä»ralwieclallN.lelell/
Pois polkewat oman perät.

Isa wihas wnsdhat wainoitteu pmlle/Puetpilcan pucuhun heitä.JulkJumalaloinanna ylid, «llaXviemän heit willitys Teit»,
perkel heit »äkerpästwallltcM/

»V c„dhsm
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Dawidw
Cadhotuxen Cahleil hallltcon/
Olcon coco Elämä kirott.

SyttnixRuconxet ranwetcon/
Amun amedhylielydolcon.

NXraldpoispandacon/
Voinen jälsiä»sen
Corcorahainen Calun corimcon/

Nlconylencadzoluo caikild.
Isäns äitins synnid

zNuistos HErran edhes olcon/
päällän» py!>k6nperät/

heihin cowin cosecon/ salwoon/
Kcstcn lkäpälwät puuttucon/
010 äkild coht catkecon/loppuconhelldZ.

U?aimo.t,K,estix waiVaisix>ääk6n/
Am candaman suruista GMänd.
K,«pset waiVÄisna Grwoin olcon/
Culcumkerjäyxls kääkän.
Giklädh lolses polwes p«nttncon/
pericnnd coicki cadhotcon/

NimenZ nnhottet olcsn<
Ottei heAutnutt tahtonet/

MlkSmnauftsaadha/
Slnnons cauwas carconep/
Amnu» ercane taa<nan.

Tahdoidkironst saadha/ se salwap/
päällengpyydhidcadhotustcquWt/
Tgeje wpchw heille» TM



T«mpäällen« pukemat cmn werhans/
> Isng canftns candawat »ina.

j Täl! Wln w)'stt«wat heidäns/
Klkwoipois pääldän» panna.

' Culnluomaslsäll,uc>xepl/
Cmn Alm bulliin lusapi/
U?aliwast SlsällMnwajop t

helhln klronskimn, r)»hy'p/
lasaohaln»satlu >n »ulwap//
Ceco cadliocus ld;enB imein^htyp/

kaicowast/
> Cmn mmna/minun oppian/ oppettstitsttt/
wainowat onnan xlia <,««/

iNam eslca tapaht» licitlem

HiTrra asuwaTaiwas/
»mnun

Smäslet
caloalnenwoimallen»

Istuminun olkali V,ädnellän/
Gciticn ast cltniltta sinullwetelclZ
)Vlnan»ehes astuin g.uudhax

Smu», rvalda» widznn SionGHErratalitonlwos laketta.
Gieldä n,y6» iwisestMailman äären lewitts.
Ca>k<« p«!co<« sinä halliHe/

tcstellKttä he pghuphest Tdscg;
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Ditwiditt
Cosca suld prjnalla suurell
Sanninp»«ll walda on saatu/
l?ijn Canssas mielellä hywall/
Pyhydhes tyghss caatu.
Isld Vhri sinnl wedhetä»/
s>apse« niyöskiwut synnytetä»/
z?tjn cuinyx Amun caste.

>HKrra myss walallans wahwist/
Oik cadhu sitä millän 2l>«ll/
Gtt hänsinunn asettipapix/
Nlelchisedeckm tawall.
Sinä myös ijät nijnpysyd/
Sitä wanha Vhri äläkysy/
Se pHnas poislackap.

Sentähdenmon«my<s« lvihasttt/
Iarijtele usein wasta»/
N?ntt sinä »nahdhad sitt ihastu/
Ott on sinuncansas/
Slwret Cumngat wihoisans
Jotcnaurawat sinuapidhoisans/
Mnserta hän cohtrick.

-Hän tahto wäkewZllmenoll/
slaicki Maacunnnt Duomita/
Eik wäärrj salli.sll lewoll/
tNntt Cuoppanheitä sowitta.
piru» »ouckong cansalyopi/
Xvallan häneld myös poi» wiepi/
jLipsitä yrikän estä.

Mutt ennenpftg hsmn Cu^em^»^



Ia s.ihasan«kärsilmän waiwan/
Cansftns näin mscast suoriman/
Nijn cuin oli puhnnu canwan/
Colnmnden pälwänsirt nouseman/
Ia hanckaicksefi hallidzemgn/suur waloias HErra.

lplcon Innmlan Taiwast kijtos/
Cnnniaja woimaal«ti.
Cuinpiti cansame lchttsng/
Ia hädhäst meit poispalatt/

idze meille niin wannoi/
Jaomnl suullans my<s« sanoi/
Cucast n,eic »aiwchtwahta.

IMII2. Veatuz vir.
A/Vtnas se cuin peW -HOrra/

kästyns hala n,oninkerran/
Sen Siemen on wZkewä/ maan pääll/
HErrald n,y6Z liywäst siunattutääll»

HZnell hywin cadzott an/
Rickaudhell/ Cunniall n,y6s muutoin»plnuäs saa hän paistawan walo»/Cuinwalista Gydliä>l>en halun.

hywateke/ mieNsest laing/
Oikein fa toimel puhu aina/
HZn pysyp ain rjäisen muiston/
Josta caikildCunnialcuuluwao».

Innialan tyghe turwans pqne/
Oikpml cgrc«ust ptliäne/e tiij '
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Dnwidils
<>«n loppun «st pysy wahwan/
pläkc wlholistenshäplan saawan.

Mielclläns omaus aldtxanda/
Sen Asyhill kyll t«,r>ox canda/

si>« tule hurscaudhenscans/
Corkiail corotcmx Cunnian «ns.

Cuin Jumalatomsen nätewä on/
SydliZ!„enk<wustpyoltywaon/
Caict nänen liiinong «'wolttvet/
psiscatow«t osti perustuxen.

klal. 117. vnminum»
«/S.lcl„,a 1101 l Lujall/

Canssiit caict nämhuudcatrmk:
suurelCun«lall/ (c^>'«».

Joca aicoin Sanan» snsp n,ei!l caitin pa!>
Avmojt,ulast aulti »neit lujasi/

Gxnnist rvchast/ CuolonAidhast/
pirun Aävdeft/ Helwctin hädhZst/ sxen.
Cautt Chrlsturen sen pyhän po>can» lesu^

Onbywydheji näin »neit warlelain/
pirun »uonisi/ n»al)!ngolst momst
Opist wäaräst/Glclun waarast/
lN»'lll totuuna toi/ Lykenäm wiel oll<» sen,

110 wcisull/Riston «.au!»/
Talwellßesäll/ H!,ft6s JM/
pojall pyM!/ Hengcil hywäll/
Cuin on HlZust/ nijn ja<f<,«,„tolco«i



kiÄ. 22.0. Oaminum.
murhe,a walwapöällenkäy/

lygö silloinhwdhan/
Hänminua kyllä autta woi/
Ni,n ett see cauwas cuulla»/
Hän s» se sama yrinäns/
Cuin Sielun,autra waarast/
Sen pahan Huulen hynnnäst/
Ia wieekan Nielen paulast.

tNikätNita <?!!<, h onsmbi/
Cu»n yx> wieca» Rieli/
CoscyFn pahoi» suonia oinbi/
Ia waliwgot saatta »nieli/
Hän on nrjncuinyhden wäkewän/
Terewä Tulinen t?uoli/

walnn» tekemän/
Ia pitänmn häijyi suoni.

Xvdiett nunun p,tä oleman
tNailmasnljn häqyin waihell/
Cuin minua pyyiäwät Cusleman/
tNinä elin aina sowinnsl/
Tu«»nan >akirreinkcjkel/
tosc me heili puhuin suosisll/
Nyn he minua pyy" hiv eliell.

Mutt HOrranolcon suurikht«>s/Cuin minua alatt aueta/
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Dawiditt
Ott saisitnunna Hautnn/Minäkchtän myös HHrra Christust/Sekä myös Pyhä -Henge/

minua edhes wie wisuft/
ibtteiestä saa kengän.>

?lal. 124. Nili DaminUs.
-HERra auta nieitä/
wiholllsetSsnwstcansam/

Ia tacaperin lyo hc,tä/
Jotc meitäpytäwät Ansan.
Joseihän Israeltj »varjele/
Ia idze Canfiäans suojele/
Aurha on ca<ck nieidhä» lecon»»

Ihmisten juomjawäki/
jlii meitä peljättä mahdha.
Se cuin Taiwat jaMaan teki/
Meitä heifi seliltä mitä.
Coscahe owatpahall juonell/
Silloinon Jumaltoisell mielell/
Cuin toln,utacaickl hywin.

o»«t kincus jawinmms/
jliq woi meit kärsij hiellä.
Sitä myös sulke heidhänkillan»/
Ett saisit meit ylosniellä.
Cuin Allot Meres pauhawat/
H?ijn he n,eidhän AVertam janow«t/
Jumal Taiwast sitänähkon.

HUettä he pacglM<»d)l»n»«t/
lotc



Jotc eij Inmalast milän ncdha/
Ia hcitäns Chtlftiy'x kehuwat/
Joidhen ,a puhe on pyhä.,
<!> siiiui Nimeg heilog/

koirudhens on pei«os/
Cuing cauwan sitä kärsit /

Se ombi myss heidhän lrjttsns/
Ettkäsitälsit meitä paulsins/
Olcon Jumalanaina kiitos/
Occei saanet »leita wanloins.
HeidliZn Nuoransa poick catkeis/
Heidhän FVerckonsa myösratkeis/
Ia me niin wallalanspääsim.

O HKrra sinä nijtä lohdhnta/
Cuin owat kmsauxes/
Odh tahdo my6« sinustas luowlMs'
Jotca sinua huucawatauxens.
Sna me vsein luiemme/
Ia idze aina tunnenmle/
jttt se on sangen tosi.

LVaick wlholmen wiela n»eit»
Cadhettlpi ia myog waino/ "»

On cnitengan toiwoan heitä/Eng ole heidhänedhesäns cains.
Sill se cuin Maan,a Taiwan
Autta meitä/ cuin kyllä woi/Sen n,ina »ahwasta vscon.

127. tW OominUs Xä^f.
Issei
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HErra rakcnn H«0«et«/
ylös pidhä sitä/

Taion meno» mysg toimita/
Ia caickq hywin lijlä/
Turhan se muhildylsgrakemn/
Tyhsan tain yhten haetan/

Työtä tehdän.
Mei.HOrra Caupungit wgrsele /

s.inno<fa Torni/
Ia tsisän, seas carkl le/
Id;e myös lchcuca Sormi:
Jo» hänech wiilwoylid??»,/
Turhan »uoxen, ,a parisen,/

Sen teenä te myss kyllä turhan/
Ett alati mmhes elät/
Vnest nouset ylen warhg»/
Ia hiljankäyttcn lewät/
Gyoltä sltt s.eipän surun cang/
long -HKrra «nda matesans/
Gmillcn yftäwilleng.

Z.aste« tähden te luorelet/
Ia suurta nmreht pldhät/
Gdhestän n,uica poisfyärelct/
Calu heilien cocon pydhät/
Aapset owan HNrran lah/at/
Tuin heillentarpenkyllä laina/
Ia nmrhen heistäpitä.

N»n täi» SotanUeL k,ädhesgns/
Tunys

Dnwihin



Tunde XVajaman» ia nuolens/
Jotkah«n wetäpi cdhes/
t?cj! wariele päang ia SuolenZ/
t?qn Nuoret HGrra!!y'ogtunde/
Joiehänsiilom Sota» tunge/
Costa hän autta lahro.

Auwatowat/ loidhen U?r>N«/
Vencaltaision taynens/
Oipyxlkän heitsiaakljmi/
Olk Wlliamic» heltliäVälg/
Cose he pnHlelian»Soc,«>at/
PäZ!dan» Iwcholisi, otiwat/
Nljn heidhän myötä käyp».

Wiela toisin.
Cartanoit ia Taloiea/)>lss pidhä aina/

Sinnnnst joca XVuos >aota/
L>al)foian» meille lama ?

losei h«n Talos loimitäV
Mitä tai ätaitan lairea/
Turhan täsä Tyo'lä tebdhätt.

lofti Jumalisell wäeliäns/
Imiml h«ll<d)e Maamndlj/
Caupnngcitcaidje Rädhettens/
U?ariele waldacundy/
lLlle, idj anna armsstRauha
TurhanHNrrain neuwo pauha/
)Varug« huckan.
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Däwidw
Te cuin pyritte am pä>n>ill <§<!!/

Gitt surun «ns systt», 2,eipän/
HNurheill/epa/g Surull >a Tyoll/
pydhättehdärtckax tcitän.
Junmledhes cadzoomlllens
Tarpet/ faandaylläisens/
Jo cuin he macawatparhain.

L.apsi> Jumal on teille suonut/
Joist pidhätte mnrhetpalson.
Joitlumal wrjsaston luonut/

wczsast elättätahiop/
Id;heill elatoxen edheöcadjo/
Lverhan/ tarpen anda tahtd/
Näit heill>o walmid liene.

Nrjneuin SotamiesAädhestZns,
Nuolens ambu cung tahto:
3?mnuori Jumalehdhostans
Ihmeisest edhescad;o.
Miehed wainiod wieralda tNgill»
Gaatta yhten ihmeistllaill/
Iln,eiheit hywäst siuna.

Autuas se »olla onkyllä/
Sencaldaist nuorta wäkee/
jLi hän HZpiän laidhatulla/
Cosca wiholisiansnäke/
tuin hän porteis heit puhuttele/
<vikiun edhes n,yos zuttele/
Isiasans wahuonpysyp.

Isäz/Ps,«,a/Hengepyhä»/
RncoU-



Ruocoilla harmst inahdam/
Ott soisVädhen käyndöt hywää
Taloin t6is/ cuit tehdä taidham.
Cans warielis XValdacundam/
Rauhan annais nieidhän Maacunvam/
lveitSljpeins ala suosais.

Vial. 128. Lcali omnes.
A/vtuassecuinpelkä HERraa/-p!l,la hänenRästyns aina seura/
Mces sinun elättä/
Ia onnen tyg6s wcdhätta.

Emand on siutlnuscolinen/
tuin Wrjna puunora Hehelmellinen/
j!.apsts cuin Oliupuun wesat/psycäs ynibärillä jelsownt.

Cadzos/ cuing se Mies siunata»/
Ia caikell hywäll lahjoiteta»/
Cuin HOrra pelkäpiaina/
Hänen sana» Rmdans myös paina»

Mmä sanon sinul totutta/
Sionist lu>«al sinun
2lnda smun nähdäIlopäiwan/
Jerusaleminmyo» hywinräywän.

NäkewätmyFZ sinun Silmä»/
Ltt lapset sinui ilmeis/
JoecRauhas sitt saawat Elää/
Israelin cann Maan päällä.

klal. iZc>. De profun6is.
Sinun
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Dltwidw
tulen/

Hlwa Corwas/ äänen cuule/
Älä nonust ercane canwas /

Jos sinäSynVllutkistel/
Ia wäärydhet tahdhot lueffel/
<suca »oi sinunedhesä» pysy»

Is» me si,s Synnistäm
!wapax,apuhtartnlla/
Syleen eri niahdu ansion»/
San'a« secnpitä mulla/
Jumalsuuren Armon» cautta/
Cahto n>e!t».nr>stä antts/
«Händä me tarwidzemcaicki.

Sen tähdenryoni vnhotan/
Joca lij Sxnd» peitä/
Ia Jumalasi tnrwan otan/
To iwon n,ys« hänehenheitän/
Hän halat nunna auttspi/
Cuin hän/n Sanana lupapi/
Jocaon sangen tosi.

Joshän wielkiusapi mettä/
JaawuncansnMp)'/
Tnitengin odhotanHZndä/
Häne» myo» krjnn, «pun/
Hän lunUan olewrn hirmunie»/
Joca on sangen suloinen/
Ia walmis auttaman caickcj,

U?aick me olen,pchut täymäns/



! laama synnis Elän,/
i Nisn cuitanginArnioi päänZns/
l Tahto HZ» warista paalien,/
' Hän mettä synmst paastapi/
I«Riettandhest pesepi/
Olcon HZnen ainoan kHtos.

?sgl. iZz. Lcce banum.
' 9ZNnZ yxi yhteys / kefflnäinen rackaug/

weliesten Elon: I^nnäyhdes
Asua/ Ilman Mänhasna/ Voel>exit omall

j ehdoll? Ihanambon meilist iioo/ Su!oi<
> semd suomist Eloo/ Caickein callein Cal»
»0100/ Japarast Mailnian menoo.

VMisten keffell/ Talois tae
caunis asten / Juur paras paricunnas.
HywanhZnhallituke»/ hywä oikia» opetn-
xes/SHn-HErranSeuralunnnZ. L«!! ta-
lo» hywin hallits/ waldacunnat wallttan/
Geuraeunda edhesseisotan / HMn eaickedhegkadzotan:

paromb Balsamit parafi / Olmwoidct-
tahajast/ Gepon HERran hengen wei-
dhe. afftlst nestett / Callinil,
can» Aesäist castett / Culn maan tuorextehvz woipi. Cust Cuffaiset cukoistuwat/iNedzäd myo'a hiastuwad / s.aihod caick
leidzottftwst/ Hedhenulmgl cans klznutta-
»Pst.

SlttM



Dawidin
Sinun lunml siunauxeng/ Menestyxen

lupauxens lupais mkasti pysyy. Rauhak-
si, racasto/ L,apsireng lausu tästä/ Suop,na«
«n perindot kysyy. Ty6d nienestywaiset os!
wat / Caick menot tsimehcntuowat Suo-
sioistensowinnot/ Zxmieliften olennot.

Rauhaan rakenda Rauhan/ warfelnxen,
wahwan panha Suomis elo yhteinen. Geu-
racnnnan suosius/ Oikianopinyhteys /Aina
«mua autuuten Id>e näin Jumal lnpais sen:

alinomaisen / Unn ilon lhanaisen/
Saadha yrinuelisten.

Ne eripurauxet Torat tuowat / Tappe-
luxet/Taloin/ härjydhäwityxet. Saattoi»
Godhat Capinat caick/ Rauhattonmnme,»
«on ralk/ LValdacuudaincukistuxet/Opi»
pahan pahoituren/ Oikiald lield erhetyxen/
Sielun cans eadhsmren/ Jost Jumal suo-
con war>eluxen.

sinä minuntutkij lienet/
Tunnet minun tjedhät caick pienetk/

Joco istun nousen nmcan/
t?äcd caick tyyni/ edheft taca/
Taambat aiatnxen tiedhät/
Jocataholv minun ymbars kierrät»

E: ole GanacanAieleni pääll/
lotescehtgtiedhstääl.



Mltt edhell »älkin nunnll tapahtu/
l Se «oimitnxellas iohtt»/l Gatespa ampäällän macap/s paid; talidhotas elj minnll nntän tapaht.

Tämä lieto minull tarpelinen/
! Ia on ylen ihmelinen/

Sangengcan«colkia/callis/hy»z/
käy ymmäryst sywää/l Tietos/taitos/ tecos/ chmeig.

Tunnustan/ cn»oi käsittä täs.
Tunga sinun»Hengestäs n,enen

jTnnga Taswosta»pakenen
losyiss Taiwas astuisin minä/
Slelap edhesän olet sinä/iLhkliamanHelwetti» wlisin/
Sieläki» minun eddesän olisit.
, JosAmmuscon Sij»et minttlkäärin/

ArimäisinMerenäärin/
Minä lendäisin/ ,a Asnisinsiel/Aätesp minun fi«ne weis wtel/
Sinun oikiaRätes «ick täyttä/
Jota»taita wälttä/seinmnn pelttä.

Jos sanon: pimeys pentä n,inu<, muoll/Nijnyön täyty walkmnminull sll/
Sinun cdhcssss ei paxnin pimeys
Ole pimeys/ waan waikins/

walaise enin päiwäwalwain/
pimeys pa»lia/cuin U>alk«ns walkialtt.

?WMs<wonminnnMunaskuun/
lL Halun/
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Dawidw
Halun/ »Himon/ myös menon muut/
«ltin Cohdus minun ymbärs peititt/
U?ahwan warteluxes näylitt.sen edcst sinua todhen/
Ott chmelisesttehty olen.

Ihmeliset HGrra owat tyss/
Sen nähdätaidhan tiedhen my6g/
Ei ollet salatutsinnld/Cosc olen litin Cohtuntnll/
Gijn salaises «hty ollu
Cosc Maa» olin luot».

Minun walmistamatoin ollen/
NäkiSlimäs enncn cuins minun loit/
g.unt Suonet/ioca läsen/Ikäpäiwälk/
Caict/ cuin mlnulloleman pitixmk /

Onnen cuin needhes tulit/
Jo sinunRirfaas kirioilett olit.

I»mal cuing callii minull owat
2,atoxes/ ihme» luo»«at.
Cuing lukcmatoin näidheu lucu/ suur/
On wois waick lukisinniit >uur/
t?e sa»nan lugunylidz »oilta/
2lmsinun t6llas tutkin totta.

losca Jumaltuimat tapaisit/
U?erico«at minustpois aiaisit/

pilckawalsinua/ylpiet owgt/
pa-d; syytäsinua wihawa»,
Taydhelllvihalneltä wifta/
lost Mlens minun»ch»w«l »jgn.

Vlostuft



Vlostntk» minua Jumala/
Coeltel poksasa/
Aiusa minuaR«!st>illas/ llittt

menon muutkin/
Io« Tien pahanpäällä lienen/
Oma Tielle minun»iene.

A»n ylistäin sinuakch«ele»/
Otts Grjpei» all minun suojelet/
Minun luonnut/ tehnyt/hslhoncaittut/
Cuin» olet juur paihain tainnut/
Taae tieto lygt,e« »urwan saa«a/
VMandän synnist poispalatta.

?121. 146. 2NIM3.
v e. Tyghs» Jumal ikawsidzen aina.

Sydyamen/ Sielun kchttätän/hävbäs aut«a>ac aina.
paaimesten päall turwmanturhan/
Ne HErr« eiautta taine/
Iv; owatanttoniat Ihmiset/
Synniset/ Sairat/ Cuolewaiset/Joidhengapu turhan rauke:

Vi nchn corkiatCunmgali ole/
Blk Ihmlftyhcan ni,n,alo/
Cum ei Hengens ylenan,a Cuole/
Mnllax/Tuhar Tonmrtule.
Caick lääld täytx culkel pois/
HeldtiZn >uonen« »outn «Män myss/
t«n» lgick huckan.

jtzij Uutuus
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Däwidin
Amna« Jumalaanidzens luotta/
Händaure««huutaaina/Hän apun on hänell hädhäs tuotta/
Ashdhutuxen Sydhänlehenp<»in»/
Händeikengenwoikadhotta/
Idj Jumal händ tnrwing oira/
Händ holhop/ warjclep wisusi.

HVrran woinm on puutomatsln/
Cnin autta am suutta saaua/
Taiwan/ Maan/ Meren/caick cuin nhg s«j
HErranKasi tehnyt on caickia/
HiLrran lupstns luja liene/
Viketän pettä se tienne/
XVahwast uscowalsiang autmp»

U?aickas wäkiwaldakärsinet/
Herran pärsn odhot jatoiwo/
Hän puolesta» puhu »a souenep/
Aulta »oi/taita jatahto/
Äwnn tuotyghs «rwaVittens/
Gaatta oikiudhenuscuwittens/
pahain pahudhen poispolte.

CallillcowallNäljän Ajall/
Jumalommns corjatttietä/
Rnocki/RaulVze Rnallluomall/
Tarpen tarjon ain pitä/
Fangit päästä Tornein pohjasi/
puldrlst/Cahleist/ pahasi päiwäst/

carcotta cauwas.
Hjhrrj, Sokigl n»kem«n sastt»,.

wurhtt



Psalmit. 46
" Murhelssedllghutt»/^

Sorrut» ia po!,etudylssau«a/
Ojenda «ikluncau«a/

/ Cuin oikiutt/ tstutttottele/
HKrran armoon tnrwaelle/
Händracastap idze Jumal.

> Ondhoi wierait HErra warfele/ft waarast heit säästä/z Orwoi onnettomij auttele/
,/j wääryst/wäkiwallast päästä/

! s,eft,st muistanmchen pitä/
. Holvo heitä/Rädhelläng peitta/ '

Heidhön ylencadzencosta.
HVrra haiotta lunialgttsmaln/

Viwol«fet,aEl,et/
tyh,äxteke/ ,uonet fulmat/

Akild Ilon carcona wäliän/
HErra on Cuningas iancaickisest/
Caick wallldzewoinialiseft/l VemacnndHalleluja Xveisap.

?lal. 147.
pch» Caupung/BI)AHtä sinun HVrras wahwast/G»ll e« hänonoll sinullapnn/

Vsem sinuupaäft» my6«wai»ast/Hän lapsekhywäfil siunaisi/Sinull mys» «uhanlupaisi/
Caickel sinuntäytck

K iij ya«a«2



'Ew<wgelkumlt.
Sanan» ,aRälkyns sinulliähet/

Enin onnen luowm niystsns/
Oincht eftä saa el, wähet/
Ote, ne päätätyo'tans.
g.»"» ,a liänidhcn edlies sul«pi/
Xvrta i',yFs pozes cuiwapi/

e» sieltä myss pysy.
Nläinlmnala«hdH pyytä/

Israelin Cansall aina.
Oi olemy<s« ilman syytä/
Me, HZn nyt caikill laina/«izänenSanans »alsst pauhapi/

long JumalSyl>hämet»a»ap.

111. MuutamatEwangeliuttiil
Xvllsixitchdxt.
Mallh.s.

V. c. Minän Sielun kijtt»
libsu»käwi H<cht«hen/«n« M) Nlere»/

hänen» lasti lä»ämän/
Asui Ilnm pnhaldaman/
Tuuli» pZäd tylydtnoxuma»/
Aallodkyll cowin cnlkenmn/
K.«ine s.aiwahan jatäitti/

Opetus-



l 4?-
/Opetuslapset pcrZl

HErraa herätid:
,lHGrra hcräyl6s auttaman/
»Hengenhadliastäpäästämän.

Olle» «pum nyt ehtine/
me liävhässä huckunen,:

« puhuiherättyä»» HOrra t
Mir pelkamän olet ar«,t/

l Canftn'minun »scottak uppoV<;l»
Kli eij auitateitän
10ngVscoo ollengan ceille?
Meren tywemZxnki heille/

lCohtllnian äkildä «setti/
; Hengen hädhästheitautti,
l Täst tunsit händ»nscas tnrwaxl/l Hädhän «htanald autlaiari/

Cnintuscot tungewat päälleni/
Anxhlmdholl HErra herätäkäm.
Hetkex hän nuckuwannäkyp/
tuiteng oikiallAiall awur ehtip.
Vscollain apuu haneld anocam/
Anxhuudhost hänher» n,eitautt<,n,an/
Awnn id) sn meill lu>afi luwan/<on tykenäm tuscastUrwan.Hänenomang me aina olen»/OlämeliCuolem/
Hänen omall Lverelläns ostetltt/Hänen ttimehen» «an» CastetUt,

C»in iast«ns M» srmaidze/K i'tl Hädhäst



!Ew<tNFe!it,mit
Hädhäft häxiidulosauttane:
!ttlsn Chriftus meit murheis muissa/
HVaiwoist meit onuann nlwos auttg,
jklleiapuu asaist anoane/
Oroaicam eteen, joutune.
Vie Tuonelan cnmming käyminen/
Idcun alhosieriäminen.
«s<wt Cuolenmncorlap meit tyghens/
HViewaiwoist/ idcuistulws»/?NHn AutuanIlshonuZisen/
lost olconklicog liKsuxen.

Matth. 11.
Caicktyghentulcat/

waiwamt minua cuulca»/
lotca Synnill raskautetut olet/
Mreidhänpääldän Cnorman huojennan.
Nen sälytän Selkäni id, oman/

Cnolemast Elämään tnlelt.
tNmun iken päälen ottacat/

VttSMämest siwiäolen/ opplcat/
Lnornm te candacatkcwiät:
MinunCuormankewia/ iken sowelia»/
Sensuyten/ cuin teldliä» on tyäläs/
S«tSielullen lewon l6ydhäu.

Teidhänrascan Cnorman cannoin/
Cosc hengenRistin pääll xlenannoin/
järsin Jumalan,»ln,an wihan.
Tätätääll «mgmmftgmahdhftt/

Turvaa



Turwadcat tähän/ cuin parhain taidhat/>S>ttsaattailssElä qän.
Minun ikeen ihanatwetäkät/l Sanankätkekät/ Välkyn pitäkät/

Tehkätcuin teillen tein täällä/
H AessenäntomentoistanRacastacsst/
l Helkät paha pahal cöstacs/l U?aan woittacatpaha hywäll.

Ristin Cuorma«ns candacat/z Josa te minua senratcat/seteillen jowelia» iiene/
Joll hilluänhäiytL-ihan himot/
Luinjynninhecnmankimmop/
All lumalan wihan wiener

Ett»oi «e minun Cuorman
Idze tahdonteillenawu» anda/Teit Hengellä» hallita lienen,

i IdzolenluscasTeidhäntykenätt.
Teit eHkengänRädheftäm ryswa/
Kepon Tlti »ääid wiimenwienen.

Cuinracastam hecnn,<« hartast/37äky meilcstänlRtsti rascax/Cul«kärsim wahäneran.
Jos Innial oikinllkäwis cansam/

> We,llen teki»/cuin olemansain/JoKuckunetolisim p«rZt
M''ddän tääll täyty kärsi watM/

caick tälätodhistawat/«hristityn olla.
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Ew<tttgeliumit:
tNntt Mattina wmwohin suuttu/
Ia Christuren Vscostpois puutw/
häijyn .Himos ollen.

Cuolenms eyRikasi autarickan»
Ei suuruus/Nnorus/etck U?Hsans
Tasancaick Cuolema surmap.

raitin/ riemuisia ollan/
2lckiVairar lullan/ pois Cuollan/
Luin cncoistusrauke ratkturhan.

Lukin Cnolenmn cauhintpelkZ/
Luoleman V«elt« aicoi kZZndya/
lapZinparanostpitä.
Luin kieli ei sillnnpuhu »olne/
OikÄjuaiatellataine/
Aica idzens iärkäx weta.

VengcatuaiallanÄ/ÄuttWg liene
Lohta terwen» sichenriene/'
Idien» turwa Lhrisiuren «yghe/
Junialanpelghos iozenskantta/
Slyndy >a Mailman pahutwältaV
Näin odhota-HKrran tuloo.

Sit yaneaickinen 110tule/
l Jotaei ole cuulnu/ei nähty olle»)
Meill Chrisilnuscolislll »ijmain/
Sijn meivhänmurhenn,axela»/
Xvaiwat nykyiset poisnnlMetan/
lohdßMsnlunial sinnmeick»



49
v. c. lumala sunrest hywydhest.

lHsus rvuorell Rircaftni/
Apostolin» nähden»

Most» jaEliasilmesiyi/
Chiistuxen CnnnianTähden,

pukuit hänenphnaftans/
long kärsiwä oli cohdhastans/
MeidhZn Aumudhen tähden.

Cum pielarKipinän kirckandhcst/
Ia Lalwanilost saimaista/
Coht tunsi taidhons tarckaudhest/
Joitennen ei nähnyt coscan.
Rieinnft rankeishuorans sanoin/
Colmee Mafaa tehdhäxen» anoi/
Mosexell/ Olija!! »a « Orrall.

Isän ääni pilwest cuului/
Cuin heilZ Mdänns war,Si/
Christuxest todhistain näinpuhni/
Ia «ickein eteeme waroil
Tämä on minunraca» poiean/
Luin minäck/samalumalioca aica»/
Minuft ljancaickisestsyndyn.

Johoncoconans nuellftyn/
long lähdenon hywän,inull suosio/
Nl/äs «mihin caickin Ihnlisijn/
Cuinhänehen tahtowat s»ostn»»
»HZnd c nulcat/mitä Hän «il si,no/
Caicktchkät/nlltä hän teild ano/
«g.H milghänkieloZ.



lkw<tttFelinmft
Coht Opeeu» lapset »«»ah,,»/

lo«cenNenrieinastnit sangen/
S>« «uinIsänään, ca,ahti/
pelghost olit Maahan langen.
Iwnalan äändäkirckaudhesana/
O, s.ihakärsi tnrmelluxesans/
jbnnenenin Aircastetan.

<H«u Christu» o,euda ialohdhulw?V« täsiä te peljätämahoha/
» Tämä näky teittstntta/
' Ottuscoo minun päällen taidhat.

tNmä luwalanainoa poika olen/
Tuiteng leidhen tähden Cnolen/
Luin ennustit Vhrit/prophetat.

Tämä Christuxcnkijldawä Rirkaus/
«lusa taswo cuin A uringo paisti/
Lvaattet cuin walkeun wilcan»/
Luin opelustapstt sen ««aistit/
To ns edhesmennyit Taiwan
Väid Cunnias/sunres ihastuxe»
On tule»a«Nlän>znmenoft.

Tään llilänlänhecunia/ 110 saloin/
Tunnia/ Rickau» Rauha/
Xverrax wedhetxd cans TaiwanElon/
<l>» Xvaiwaisns/Häpiä/ n,«ns tnchg»
Oi taidhatääll taiton,käsiltä/
laneaickise» Elämän hymyttä/
longChristnxe» Jumalmeil »almist.

Glk» »«M,



Ongelitlen>a pyhäin Seura»/
Ilo» rjancaickise»/ cnin siel on/
Cunnias/saNonmttomas Rauhas»
Tnhanentuhattkerta yi!d»ekäi/
Caick enH cnin cukin ajatell woi/
paidz nij»/ cuinei iln<oite« liene.

Mix Cuolenmt ajalist cowin pclkäm/
long lapid> Elon Autuanlulem.Htt ljäincn 110 on sen ,älk« n/
long snhten ei wajwat mitän olle.
Mixeng nyt wähäkärsiä mahda ?

hänen Cunnian»tähde»
tuin ansain on Anmuudhe» ««ellen.

Mix catowaistMailmat racastam/
Ven
2l>n Äialist pyydham wahwasta/Näin Cadhotnren päinpyrin».
Id,en helwetinpijna» pudhotam/
Ia Taiwan tawarat unhotam/
Istca tjancickised olle.

Sinn ihana» iloisenElämgh»»/
Jo»tääldä tulla tahdhom:
Nlijn parmcan,paha Elämätan»/Ia thristusta cunlla nmhdam/uscosan«at»a«lcam/
Ristin, kärsikäm. tläin sinnetnlla»/tnng Iloonmci» Inn,«l»ieksn.
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Ewangelmmie.
Cuningas tahdo, Lnncu laffee^

palwellians edhes käydhä kaste/
T»lytekenm» etcens cohtoitens,
t?tjn m!i edhesEnsimälnen/
Joca sai cswntt cuulla/
jLtt w,clca oli
TuhattaS.elwlstä Cnlda.

Oiollut hänellCulVa «ickßah«a/
« Ma» scncaldaista suurtawelca.

Jostmeno oli hänell znur paha/
Cuineukin sen kyllä ajatelcan<
VilltästiHErra hänenn,yylä/
XVaimon/ lapset/ caick Calnn/
Jollakin mnots n,axoo pyytä/
Aicap «nnais nsyryohen halun.

Se palwelia langeis maahan tHHZn/
Nöyrästi Cuningaftrucoillen;
O hyws Herra cuules wähä/
Ia armadha nunnn päällen/
<l)le kärsiwäinen culnnungin/
Minun nyt koyhänn welcan/
Mara wrjmälseng penningin/
Tahdon minämieles »älkc».

Cadzo» nyt sitäsuurta lanpiut/
longa täje se Herra näytti;
ze«kärsi caiken welanpaidziut/
Näinsitl palweljatans wastan käytti»

»vzfns hänenpäälleuH/



,!tt>elancaickcn andex annoi/lpäästipääliser «vallalle»»/
Mrjn cuin hän ennen anoi.
l Mutt se sama paha palwella/
' U?ä!)ä« kyll Cunmgan armss n,»istt/

yhden Cansapalweljftn/
l lo«Curtust wetiza kiristi.
l 6e oli welca sata penningit:s Max nopiast caick, käten/
ft latck Tornin sinunpaiscan cuinmingin/
< luule/enRopoiaeanjätä.

Cansapalwelia langeis maahan/
minua hetken aicaa/

Aäles maxan caicken Rahan/
Ottäs ensingän minua laita»
U?a«nLveliän»eij säästänyt/
heitti hänen pimiän paickan/
Eiksield ennen ulwos päästänyt/
Luin jscaropoin saican.

Cosca Cuningas sai tämäncnulla/
Närkästyi hän sittsnrest sangen/
Sen pal»el>an tygsns annoi «ulla!
Sinä halmoi»/»ihan päälle«lange/
Ärmost »elansinnllander annoin/
Coscas nckyritit«teen/
welielläs nijn tehdä »«hdhoit/

- Vlr6g<liatellnttätä^
welcan» iällena tyghe luki/Gll»pfih«ll pi»lvell«llenwimal/

3«
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EwäNgeliumlt
Ia cowin hänen suori ,a suki/Haldnn andain BFwelillen sulmal»
Jos emmeSydhamest ann andex/Cm» meill teke/
lotcatulla taidhaistt candex/
Nyn Jumaln,e!ll tehdhä Mke.

Jumalmeil näytädK.oupiudhen/
Synnit n,y6» caikillen andex annat

tahdhst/ kcjkcnäm rackaudhen/Ott tolnen toistan, »asian canngm»
<l> Jumal sichenmeitä auta/Täällänäin täyttä Olom/
Ott wymein poicas eauta/
Tulisin, TaiwanIlon.

Match. io.
xvaldacunfto !>n wedhet/
pechen Il«»änwerrax/

loca Wc>na»näkeen«lähctt/
Ia palckaisLyowäkekerraf.
Vlus meni lian Huomeneld warhait»/<saickcuin cndzul peräns/
V.äskin,e«nä NHnamäkeen
Viet cni» päiwäpenulnglfi maärais.

EolmanmU Heikel!nigossäx/
nmtt jounla!»seisomasta,

Väff Voljname<kennlcnnäpäiVaxtaX/
p.upai« heilcoiitulisesi m«xa.

«UNdheU H«reN sa^hdheMl/
VM



lEett hän ralksa«>«imuolo.I Meniniyös yhdcll toistakynnnenell/
l Soimais heill caikcn päiwän »outo»
l coht wastaisit näin händäl
Ki meitkengenpalcat tactton.

l Aästiheiddeng U?tjnamäkee«s mennä/
s>npais heilleanda cohtnun.
klij nEhtsn pechen Mndäkäffe/
perhen httldian»n,ar«heillpalcanz
käys päiwZ penning cnlleng laste/
Knsiinäisin <zst/»hmn,äisist alcain.

cnin hetken olit Ly6s/
paid, lu3M» sait täydhm päiwäpalcan/
Gitt ensimäiset luulit saawans myäg
Onämän i S»id häkinpäiwäpalcftn.
Ianapisit perhenlsändät waftan:
NämatwchmäisetLy6« olit yhden hetken/leidheitwerrarem/ meitlastain/
lotc cannoimcaikenPZiwänhelten.

On tee »äärytt/ sanoiyhdel heift:
Odks määrän päiwä penningistcansan
<l>t cuin sinun tule/ mene matcas täst/
Cuin sinungin/ tahdon wHmZiseng anda/
Eng saatehdä Ca lnstan mitäntahdonCaozoks carsast/ ettolenhywä ?

Ny» Vcjmäisetensimä'sir tull on/ztnsin,z,fttwymälftr,ää»ät.
thristns sanoi z tNond cudzlltutslvcht/

W»tt »lwoswalitMhgrlpat»
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ikwttNgeliumit
Sen idzc pahndhellangwaldawat/
Hylläin Jumalanhywän ncuwon armo/
Cuin eimaxa»älken Mailnian «Van/
Jocaperän Tys» ,a ansion cadzo/
Mutt anda >a!ken armon» aiwan/
Xvalvacunnasanscuing hän tahto.

Malth. 2t.
Ricas Mies wäkewä Ty6s/

suuria Häilä/
2l»noall pojall/suurel woimall/
Joll Cunmans tahtoi näyttä.
I, cudjuu annoi/ ttuorij,a N?<»lHhi/
jLipsinnetahdhsttnkäytä.

Hänkäffi menn/ seka sinne jatänn/
Xvieraita cudzuman Häihin.
XVan cudzucud eeid/nhn cuin tyhmät»
Oik tullet pitoihin näihin/
Otit esten/ Heitäng säästen/
Vnlit ncjnpahoin päiwin.

Hän cndzui tyghens yhden ystäwistäns/
j!,upai3 hänenhywäst pitä.
Hän»astuisi nchn/ en mahdu minä s»nn/
Ong tiidha my6g tehdä sitä/
?Vaimon otin/ se minull suolin/
jLn,bn,inä totteli«muta niitän.

Hän sanoi jällenstoisellystäwällens/
Ei minulla mitän puuttu/
Vul iloid)en»an/ «,««»« Huonesan/



>Wä sinä minun suut u
Cunle Rncouxen/ cyghen tänn/
lparliax sinuldcaicti muu m.
! Se tnlullasais/
'

lNutt Cartanot rakennan ylös/
Cusa soisin «sn ilman hosu/
Omb mai« n,y6s toises Nyläs/

! Sill sinullsanon/sinne minä tahdon/
lanäpäiwan mennä pyynois.
Sanoi,ällcns coht pal»eliollen«:

Vieras colmastännwtdä/
Kirut sinus/,otu!e pimeys/
Xväki hänens laske leveät/
On enä odhot eng Hercku cocot/
Vxenttjnni piscanperät.
Cohl kielsi hän/ sanoi myös csten i
Minullon wistjparlHärkij/
Ntjlafell »nahdan/ios n,uutoin taidhan/
Gisllaica on minulle tärcki/
Rickax aiwon/ Caln cocontadhon/
Ia nijdheu perän pyrkij.

Min» ivzellen useino,attelen t
Ining Mailma mahdai»käydhä.
Oikein »äärin/coconkäärin/
Mitä minä saan nädhä.
Minä snoxelen/ niond sysxelen/
Jo» muutoin sen tähdä.

»Hän haki oli »ai/ ia cocon sai/
K»k coscan/lensndanut tyot«.
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lkwangeNumie
V«5 wtjmälnlähest/ Här,äc pääst ikest/
»Ha tahto, NtjnCotiapyyä.
U3<l!,no hänenhylkl/ ja Owensulki/

nucstäns »astan syyt».
Schtäkielyft/sitte mlelyst/

Cunmgan wierax palat
Muu joutui n<y6häx/ ja tulityoM
Suljettu: Vstaawat.
t?ijn Mi/
lotc ensistolit Wapat.

lusrpyia lnjaft meidhä»Cuiast/
Ott sinämahdu tähän pihan,»suonen on täys/ VAerani ilois/
tNene sij« poje» pian/
Oltäg minua cunll/ ja ennentull/
Oy se sinull tarita ijan.

enkin sylke/ jaminuahylke/
s.apsen/pechenja waimon.
<usa madhan lewon sadha/
Cung y6n sia n»ys's anon:
Cöwa hetki minunMailman weti/

minäsen sanon.
Mailma c?wa/ pahan suowa/

Ginunpäälle» minä luatin paljon/
Alrjoltel on nnnun Elon/
pahutonkyllätarjon.
Suljetun Eaiwas/ sill oletAvaiwas/
tNenoonminull junr waljo.
N/tt minäCuolen/menenwierax^usnen/



En »nina handa »altäataidha.
lNailn,a nununpetti/piru paulan» »eti/
Sitä minä walina «»ahdan»
Helwetin Tuli/palawa uuni/
Gen edliästannetan saadha.

IlVilsi lama/ nenwop meitä/
zttemhz?l,« Nwangeliuniin haita/
Onä pitälntNailman pitoi/
Tawaro» sa »nenoi nZitäi
Jossen teemme/ nijn hueun»»ne/
Cadhomxen syoxämiymeitäm»

Match. 25.
Chrifiuxell kihlattu/

werrattu/
loic wastan häitZns hangidzit/
?a s.ampuians wahwast walnliftit/
Meit synncisit/ ah Jumal armadh.

N?ljs wHsast Oltu» otid/
long t/hmät «tannhoti».
N>l'jpyi« nneliar caicktulitt.
long w<,l»o<, kastewan cnnlit. N?eit.

Ulän tulon puoli huuto nousi.HänV »astan kaykatt: Caict nousit/
ll>an'pujanB walmistamanwiriäjt/
lo.tc sammuit cnriast. Meit,

wtjmein wljsaild <Z>ll« anoit»
ylen kielsit he hcild/ >a sansid;
«ning sitä teille tehlä «idham/

Btti
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EtriS.a»pum sammu cuinteidang. tNlij
Mutt eyghe myäpäin »«ennä mahdat/

JoildOlsuosta eeil taiddat».
Häidhänostos slles U lkämli/
Häiliin menit cuin walmitolit. tNeit»

Niin Owt colitkijni sul,ettin/
Sield nl«>o» tyl,n'ät lelfettin/
JotcVsta sa!wa«u a»«t anoid:
<Z> -HErra meiil «n»»/ dc sanoit». tNeis.

Pois tykcn »nengätcn teitä tunne/
Hän V«sta>s heit:Rästi »«ennä/
Sinn Haisen Idcunpiniiän paickan/
Helwettin hirwuhun naickan. tNeit.

NäinChristuren tulemus »eitämälsin/
Hetki Cuolenian my6;> huomatoin/
long sälkenon armon aica nlgos suosnut/
paranoxen paickapoi» pääsnyt. Meit.,

Sijs maanap meit HErra »«iwom«N/
2lrn»on asallosendun<an/
Hänen ansion»Oslun ottaman/
Händ hyVZs Elos odhottainan. lNeil»

Seuracunnasowat secuialscd/
Can» hywäin Vicocullaiscd/
lolcCfttisturen Gl,un hyliäwad/
Wailmanhckumaftduckuwad. Meit.

Gi «idha tehdä Aulnax «nsiom omaV/
Paid; Christuren ansion suomat/
Cung mottalnluiastturwatcam/
H»n jblsm c»»nistkaMkäm/

Weil,



Meill Synncifill >ong Jumal suocsn.
tNail»>an myö» surnsuistacan»/

Vurunöht <l murhemuistacam/
tuloo »iriest wartioicam/

ilon Taiwan laiwoitam. Meill»
Ibiclem.

/?"G Christityd y!6Zherätkätt / Ia wis
sust «m walwocat / Näinä surulisin

pälwln Aelkät ma«lco lywin. Sill tulog
cohta/ s.yhetäa,at aicoi/

Caicr synneiset Dnsniit «ahto/ Aengedheg
ftnstisowoi.

Olketän auta Suuruus/ Ei Rickaus
eik t?«oru»/ Cosc Cuolema tyghen, tule/
O< apu nä<stydrän «le. Sinun lun,al kytl
cadhotta tail<»/ Jo» synnis Elä aicoid:
Si>B»d)«'» ain hywin laita/ Händhywäxes
jos»acoid.

Cuin Chnstus tule Cunniaftna/ Ia caics
tein Engelein» cans - Nyn >nda hän ääs
nen cu»l!«/Ca'ck edtie»
ynnä cans Cuoluittcn / Dl'o7'io'.la iughu»
tccon. Eeke tiän ,a HVoduu/
pahain ett hywäin eron.

Vscolisill on hän sanawa/Jorc oikiall
pnoluell owat / Te siunatut »anna mlcat/
Lvaldocnnd wa!„ is saacat. Isoisin, Ja-
noisin/ oimOulo/ Vttirgs/FanOin/ /

Te
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EwHtWliumie
»»———»—
, «

Ne minua aina pydhlt holhot /
näytitt lusast. "v

t7e hnrscat hämmäfiywat / Läliän cuin< ti
nian ia »ost«wat: Cosc näim sinun «»<<

»arwidzewan? Meit sinuapslwelewan/s
Xvaan HERra heit tähän wafia:
cui» oletta tehnet Näit »uinun plenimbitäo»,
wastan/ Sen olet minun suonet. t

Muu niill toisil onhan ftnowa / Jotcll
waseniall seisowa»: »Helwettin teidhän pi<
ta tuleman/ pirun cans oleman/ Eu te
n,lnua»astan ottanet/ Mk lanpint näyt< ,
tZnet. lulmudhenoletosottanet/Tarpeiftu <
nnnnnhyliannet. !

O HERra/sanowat he: Cosc tarwidzs <
wan »ainlme/loscus waiwas sinunl/a pnut<« i
«unen/ Eng ole sinua holhonet i' XVaan '
hän »alleng wasta heilien/ Saattap heithä- '
piällen: Mitä ett tehnet minun pienimi<> <
len/ Ett tehnet tZtä minullen.

Lulen heitetä» / pirnlt» !
huoman tchetän/ Cnsa pijna pilcka puut-
tuma» / Idcu kitu catkeniat. Han-
caickstn Elämän/ Christuxen cansa käy-
wät/ Iloon lackamat ilsidzema»/ Ia cnn-
nian Cruununsaawat.

Imnal meill arn»ös annoi/ Ia pyhän
GanMs meilien soi. Is»kätken»/ sen iäls
ten El»w/ Ton Wluax wlem» Jos pa-

hoin



lvirsixitehdyt. ?6
hoin Eläm / >« sen HMän, / Me lun>ala»
wihoitmn/tthn tietä »ajellam Väl,ä«/lNei-
tgm lvze cadho«m.

Sitt oetten me olig ollet/ tNutt cohd»-ft cohta Cnollet/ Ellen, paranun täall
ihem wars, / Ratkein Jumalansansi. <l>HOrro fijhen meill armo» loma / pyhän
hcnges«««<,/ Ett olisin, tääll »«lpanslna,
iNeit wijmein «nt<».

Mar.6.
häch>« elkinen/
eläisVmänän ryo'»«,s/

JohannesCasta>a,ulk<ne»/
SenSucnruyanlt sslnmis/
Fangiun Herodes heittihZnen/Totulteitotellueräk/
Herodias häyy Nainen/SeisoihänenHengen» per««.

Oi julk inliennel hands«rn,at/
I«st«ranssapal,opitl/
Gdzeit aicaa/ tilan turwa/Soweliast surman witii.
Pyh» Miest »»estata walmix/
Herodes syndyma päiwälläns/
wieraspidhonwäkewän walnnst/Porton neuwon pueest päänän».

Sa«tt Sangarit AtrisidSeman/



Awangeliumit
Saat wieratLVljnast iloidzenian/
Cann juopunuridzen» näytti.
Tytär täsädanyais taitswast/
HeroVexennneli snosiost/
-Hyppäi» hä,y pahaft tawast/
Ilkiän äitinsä neuwost.

Taai danyinwp«kelpaisii
f» »Herodcrellen.Hän prjcallluiafi lupaisi

U?«,lali wannotulllällen/
Mitkirang tahdoi» «noa/
U>aick puolen waldacunva.
t?äin pftlioy! palcdaaialoa
Saanex ech euulun monda.

Tytär tygh6Äitinsä suori/
Vyjyin/ nut« ssunmgald anoig.
Se siel sanat Suuhun syo'xi/
AVerta Miehen>alo« janoigi
Johannes/ulki meitsoima/
Ott hän poispäiwildwiedhäis/
Sen päätä Fatis sinull tuodh»
Anos ett coht setehdhäis.

Cni» Luninga» cnuli/ mitä «ns»'/
Teette!» surniser sen Erän:
Xvaan wierastenstähden tahdho»'
Seiso lupHuxcns perän.
Tuin mielesäus aicoi enneng/

Bswelin pyrki,/ eik siccaill/
Porton niielen noutersemmeng/
Coht Glstafan CayZan leicgt, VW



wirsixi tehdyt. 4?
""Neraist eij yr-kän estänet
Wnodhattamast »iatolnd Lverts/
Oik heitän» synnist säästänet/
Mtellyid lähänkästykerta»/

'

Cuin mae tapa tahto wiel näky/
t> slrroill mielinkielin olla.
s lurhan danylntähden täyty

, MurhaldMiehen hurscancuolla»
Bo'»el pyhZnMeihen pään <«tl«oi/

pijcan pahan porton käteen.
Se wleckall äiiilläns annoi/
tnln pään werisen weti eteens.

j Herodias hercnpalans sai/i päät «veristä wielä tnckais/
! Ihastui wallan saanen» näin/päällRielen/ enin HZnd luckais..

Herooheg häwytsin Cuningas/
päämiesten» ,a poruong cansa/
Elid hecnmas/corkias Cunnias/
Irstastidzehdhollansa.
loild Johannes suurin Saaruamlee«<y«ss/

! polfettin puhuta todhen/
porton tyhfän danyintähvett/
pitoon päHßswelild tnodha»,

O pitokirottu kiucninen/
tusa weri wiatoin wuota/
Cans canhiatmuud tysd tehtäne»/
Cuinpalfon pahutta tuotta.
y»»«t eij ftlllSynneing soimat/



Ewangeliumit
O»r ivzens o>ccaann<».
Gaarnait wainowat wäkewäll woimall/
Joillnmxawatpahoin palcan.

Herodes cans tul»
-Hywild päiwild pois perät/
Culcuin Nlit/cunniat Cuolit/
Eaadhuitcadhotuxen ijät.
Sijn Casta/a caicktin pfhZin ca«a/
Olamän Crunua canda.
Jostkqtos Icsuxen alnostans/
Luin Idcust Ilon «nda.

A)HlwnfZ Siemenens meni
nmulamat la«g«Z Tein ohen/

Se tallatin syötin:
Muueainat RlVirannionlysttn/
Istc idzens cohtylssioudhutit/
Märkydhenpuuttestpoudhittitt.

Muut Vriantappuroin tulit siit/
lotc ynn y!6ffäidhen tncchhlttit nyt.
Nellgs osa Ulaahan/
Toi hedhelman satakertahan.
101 l Csrwateuulla on/se cuulcan.
Taiten tarcäft tattohsn tl^can.

luinalan Sana se Siemen sn/
long lunlalaSaarnall kylwäwas ON.
t?e cuuliat Tien werrat owat/
lotca lasscast Vanan cuulewat/

perkel
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perkel sen mmllost otta pois/
Ottei uscsinAucnax tulia sais.

Callisn caldaiset on»<tt «e/
Cuin Sana» wastan ilollottane.

hetken,a aior uscswat/
Cosca päälle»käipi waiws cswa/
Jakiusaurettnlewat/
Colita »seosta pois langewat.

Orjantappuran Maan tawaifttOwat/ isltaAsiatmaisetOstäwZt »aßickaun suru suur/
Ia tämsn Nlänlän hccuma suur/
Joec ei Sana»caswa anna/
Oikse »rjg -Heohelniätä canna.

Hrwän Maan tawaiftt ta» owat/
Cuin Sanan wisustt cuulewat/Se» hvwZg Sydhäme» ketkewZt/
Sen »alken Elämän» käyttäwat
Tustig o»atkärsiwälset/
Sanan tunnustoxes pysywäiset.

Meidhän cowat S)>dliän»en o Jumal/Rxnnä Sana» ,a Henges»oimall/Mailmalisec eftedpo/es rewl/
E«i ne meidliän S>dhämen lewi
Ann Sana» Hedhelmän cansruullg/
Ia uscsin sittAuiuax lulla.

iuc. »o.9)2.peis H»wica sangen su»r/ZH F'? Jota



BwMgeliunut:
Jota Inmal eijkarsi, woine/Cusa Sydhäineg se Nsu suur/Jumalan-Hengieij olla sisn tame.pyhäRiria/ kyllä nuriar
Sitä wiax nuhtele lyax.
Cnin me nyt täst tietä saanem.

s.ain oppinut lesnxeld kysyi:
Mitän teen/ ett Elon saan uancaickisen:Sano,lesus: JostZsä pysyd/
Racast Jumalat Sydhämäst caikest/K.ähln,älstäs/ Cuin idz sinuas.

tehdä HZ» idzens tahdhoi/
Sanoi; keng H.ähimälsän liene

lEsuswaftais: lhminen
lerichoon lpaetsi Jerusalemift.
Joca sittcowalyckyinen /

oli langeman walmls.
Ryswärten Käsiin tuli hän stjn/
Cuincaickpois otid/ händhaawoitid/
lätid hänenpuol Cnollnexi.

yx sama Tietkäwyi/
Näke hänen ja ohidz mene.
Sill matcall näwyi/
Mene pois/eik siecaele siin enä.
U?a»els Samarcht/ Tiet san,a si,t/
Ia näki sen Asyhän Miehen/
Armahtpääll sidhoihänenHaawans»

Sisäll wuodhatt Whna,aOliu»/
Ia pani hänenJuhlan» päälle/
N?ez Mchgn/ händ pallon/ ZW



wirsixi tehdyt.
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l Nijncanwancuin hanwijwyi siellä,
j Rahaa hän annoi lächtes/ ja sanoi
l Isanäll sillä/ Coria händwielä/
! lM>tä«cnlutat/p«,latesnmMN.

Sanoi lesuss.ain oppenull t
Tall cninRyswärtcn kastin tuli/

ff Veng hänen
H Näiftcolmest/ cuins :äsanyz cuulit i"

lnnr cohdhastang Z.ain oppen Vast<iig t
Sen sanon totta/ joca sen cohtan
KanpiuVhen työn t«sä teki.

Sitt lesng hänel näin sanoi zz Mene/ ,g teq,sa»nal nmsto.
l lollpnhtllhZntiettäVäxannoi/
l Ote, hän »Hn tehnyt 01l millän»nuots.'

waickol, täynäns on»a ylpeyttäns/
Caickein cnulles kerscaisi sunreft/
lost Vijniäinhäpiämän rupelg.

8e Ihminen on tyhnl» tosin/
Cnin iozens psällensingänturVap.
Me en taidha olla toisin/
Cnin synnein wiois täynäcnriav.
Sijhcn Sanlarhtin turwadcan' krjn
Sangen wissist/ cnin on lesus Christ/HZ» paranda ha«n?a.m.

-luc. is.?O?Vmal on wedhet Miehen werraxllV3^lo!lpoicac»,ri.



EwMgelinmit
Colon on oldukyll kerrar/
Se Nuorembisanax lasti
Mitä minun mle tästäTaloist/Ann Isä minun saadha/
iNinätahdon Elää ,uur lalost/
tNnill maille mennä mahda»/
Haiseman cols rupe.

»Hän lärisifttä muillenMaill/
Mult ei sift palionhyotyn.
Giel tuli hän pian monda waill/
Calu häneldy!6g syFti».
Irstasta Kiämän tottui/
3?Hn cauwan cum täydhyiRaha.
tNu t sitt cninßsyhya pääll »sutlll/
Tulihänel meno paha/
L.eipa mysspuuttumanrnpeis.

Aunoi sitt hänenspaimenex
UlidzcSica lauman/
So°iRapaa Wadzansa täyttex/
Oip sitäkän täytynyt cauwan»
Hän muisti sitt»»Hmäiseld/IsänsäMaianpäällen/
O« perhe sai siellyldäiseld/
Oi nälkä ollut heillä/
Aicoi nijn Cotia mennä.

Minäkäyn täft (ma hän) Isän nM/
Ricoxenandexanon.
Isän Sydhämenkäändä INMOI/
lh«tule minun »yghen.



! jön pydha slllen pojaxens/
l Mlnuncoirudhenlähden/I Öllacanwaiwoin nlinua Griarens/
! Tyo'l?6n n«nä »neilellan lahden/jkmblnäfulkeanoo»

Cosc Isä hänen cauca näki/
Inox c«hta Kändä wastan.

j Ia armon hänen «nsan» teki/
Gu syl<n«/elkä liänd lastan.
pach»t Waattci> edhes cannoi/Aäff hänenne päälläns pnke/
Sormurenhäncl myä» annsi/
E>p sitä wiel »,,'xlkän luken/Ett Härsänteki tenrar.

Iloitcatthywät U?cickaiscntNinuncansan tällä hetkell i
Sill minä sain iällens poicaisen/
Isca on 01l pahallretkell.
Nyn mli pcllold »öinen V?eli/
Enin coton oli aina ollut/
perheld se cohta kyseli.
Mitä ny« tähän on tullut/
M'ft tämä 110nousin

L.a1,1» sa hyppäys cunln taP
Huilut ia Harput my6g soiwan»
Mikä nytt Mahta ollaläfi/Isst 110käypi näincowan
Gitä Isän»onris nyt tekele/
3ost HZueu tyhmydhen» n«hdhz«/
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EwäNgelltMiL
Xviljaaandakyllkäkeile/

tähden/
luinoncaikenCalnns tnhlan.

IsänpalwelinElinaican/
Olen hänest waarin n,y6« ottan»
Gi cnitenganyhtä» XVohlaca»
Minun ystäwäu eteen tusttan/
Xvaan tämän tähdhen nyt tahdsi
Suure» culumxentehdhä/
Systeey» myss tappoi/
Cuca näit »oipi näddä
Ia tätä wääryt kärsi, i>

Nhn Isä lausui pojalle»»:
Cunle mitä minä sanon/
Sinä olet Colon cohdhallans/
Sinun haldns minä caick annoin»

welies on poi»tullut/
perät köyhtyi,/

»Hän sncauwa» cadhon ollut/
Mntt »ällens nylt ylss loyttin l
Sitä minä iloizensuuresi.

Ginnfi eij 01l coscan syytä/
Täll muoto1100pitä.
Odh sinäcungan tahtonpyytä/
Edh mahdha myss catnu sitä.
Odh ole sinäkärsin suurta »aiwß/
Cusast on sinun halnst>
Vmastas cdh mitän cailpp/
Ti)»efl,«<?l)chicsilW s5M<



Edhkounäftä „,atel inahdha.
Ntjn ole nytt Syndznen ilolsqs/

Sinull on laupias Isä.tuintule pyn6lfins/
Armon» hän sinull lisä.
Jos sinä sus lalidhot
Ia Nlchle« ander anot:
Ntzn hän wihans kyll löyhittä/
Syndis nlyos andex sanop:
Aäi> sinäsi/t pelkämät rdhes.

Olcon n)?tt JulnalanTaiwafi/
sanottu aina.

Hän päästä meit wissiftwaiwast/Se sana sinä Sydliämes paina»
«V HDrra Mtmeitä hadhäst,
Am,ös anna päälleni paista.
Rirwot ineit perkele,, Rädheft/Sno n,ei9hänIlo»»naista/
Amen >„e sen pääl sanot,,.

Pchtti wer«uxil/
RlcaspechenMndoli/
Is» oftlg 01l Cartanon Haldis/

, XVäZunwKldia?«e si,g «ijn candesen tul,:
G» Herran» omaa oli mhlan. Cn»na cuul-V«»stuz«,/O6tlo,ftsErrai <l«n/s p) Tee
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Ewangeliumit
Tee lucu sinun Hallitnreftas/Cohdastas/Tästedhes hallitaedh saa.<sosc Hnonen Haldia «an cnnli/

Murhes tuli/Idzellens afattel ia lausui tHVRranmld wiran otta pois/ taiwa en
Häpiäkeriäyxest foutu. (wo<«
Tievhänkyllä mitän täsä leen l Conaten/

ot«»ad sttt nunun.
Catct HKrran» welgholised cndjut.

paliok HVrra« welca on sinun:
Se sanoi: sata T> nneri/ Oh» luuri/

hänenRirians „tta/
Sen kirioit wchs kymmend/ Sqn on
Gitt toisel hän sanoicohta: lkyllen.
Mitä sun welka n,nn Herran on ? Tiet tah-
Sanoi: sata punda N»sui. (don,
Hän sanoi: V.irja« n>ahdlMotta/ V>r>oitta
Ta! dexankynw>end>uurwisnst.

Tätä wärähuoncn haldiat slin/VHttiHer-
V« wijsast eteensä cad>cl. sra ntZn:
lesus sanoi: Mailnmn lapset/ U?qftn,ad
Mensisans/cuin Kvalkinn lapset, (liewät.
Jost Christug caickli »uett näin mana/ Täl
vehkat Ellnaican/ (Sanali
U?ääläst Tawarast/csst,äll Mrwitais:

Gsr/atgi»/
TettGn«,ick»siuM,oln,



. s^
Täl puhel hän spetta näin: Oit caiktn

DwVt »a ahneutwältäm/ cain/
Tarpes autam waiwast si,t warast / Ia ta-cmnmeidhäntykenämloytän. (warast/
Näin Mailman edhe» tunnustan,/ Vscs-
tLltAutuudhen lapset olen,: lsta,,,/
Si!l laupiun txs / nielsä näyltä sen / e« Ie-Vscost Hmuaxlwlcm. suxen/

tuc. 16.
nytßckast Mlehest/

»aatei hämns caunift/jdUmyssylsnHerculistst/
Niin ett sitä moni cauhist.
s.ax»r„3 kerjaza M«e« parca/

häneld kerjämän tul»/
»a paistista arca/

Vana monv pahacuuli.
-HZn sysdhäxeng Murut pyyti/

Jolcpntoisit poydhän «la.
Tahdoi n,ys» mielelänstyty/
Gen caltalstnHercknn ja pala».
Coirat si>n osotit haluns/
Nnolitpudtax hänenHaawans/
Ricas ksyhäld säästiCaluns/
Ilmott nyn pahat t>z»an».

Cuoli wHmcinse köyhä Mies/
Iawietin EngelildTaiwas/
Hhrahaniin Hch,,a« iewon lö>s/

8 v? ViNyiu



Ewangeliumtt
Gillom lopm hänenwalw»n«.
Sen jälken myo»Ricas Cnoli/
Ruunus pandin corjaft Hauta»/
Gielnpiinan ja waiwan mli/
OipRaha mitäkän auttan.

Öllesanspcjnas jaklwn»
Silnlänsänostixlo»/
ysi nähdä Abrahamin siwus
K,azarnxen istuwan ilos/

huutihank/ll surkiast:
G Abrahamracas Isä/
Nrmadh päälle»juur huikiast/AelasillAlpuullsä.

2.a)arns tyghoni i
minä suuresi caipan/

Räst hänen prjnani wähetä/
Ia kewittä nunun »aiwan?
Xveten HZ» sormens kastacon/
lähdhyttäksn silla Rielen/AieKs/ cuin palawa on/
K, käy jälkenxhdhengä» mielen:

Niuifta poica» mizä Ilos
Vlit sinäMallma» wiclä/
U?rjnaja tNettä joit pidhois»
MakiatHercnttsoit sä siellä.
K,azarusparca sitä wastan
VärsinMäfaßipnn:
Vill iloa saa hän ny« maisto/
MuttsiMol,ltfu/ftNlt«)

Vym



- Suur suopaomv» »ahwistett
Meidhäuia «idhZn lvaihell/
Tie on täll wälill nijn ahdhistett/
Otteiyritän tule aihell.
Oqs rucoilen n,i«a (sano HZn/)
Minul on wljsi Welie Elos/

l p«ne Aazarug heitäkäffeinän
parandanmn paha menons.

O poican sanon sen pnolest/
Eitaidhastcohtugolla.
Cnu!can prophecaitfa Mloseft/
Nijnlohtiwac Numax tulla»
<!> racas Isä Abraham/
Oi he nHhin tydh)' wielg/
g.«hetCuolluit heilSaarnan»an/
Nijn palawat okiallen Ciellen.

li Wastaw Abrain samal hetkellt
Glle, he NZosest woi cuulla/
Prophetain oppH»nyss kHcke/
Cuin sois meit Äumax tulla!
Oij Vsco he myss ikänäns/
JosCuoilnistMs nostan/
Saarnntaisin heidhän tyko°n«n«/
Vh cuitengan oltaisi»astan.

Cadzoscuing Jumalaracastg»
N6>'hä fa annettutylsn/
py/ta hand paäftä waiwasta/
3asaattataiwanllon.WlstztyeseuMheayppl<W ,

MMM
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Ew<ittgeliumit
Xvaiwaisl hoihonmn <,ina/
Eik lalcai»ala sordaman/
Nijn Jumal meil arnions laitta

Nlken nytynkän aiacelco/Ett Rikas heitetyn ps,e«.
Sill Rickaus suuris.ah/a on/
jLi sit» laiteta toinies.
Mutt sitäRamattu kyll laitta/Cosc wäärmkäytetän saatu/
Olk wa<wa!sttahdstaautä/
Luin nZi/äs maahan caatn.

loh. 2.
Awiossästyy laitta/

inurhayy tapa.
paha Hcng heit si/hensaitta/
pylkäi! HZnest olla wapa.
Lhriftus sen cuitengin wi?hwift</
g.<chiall,a ihmcll caunisli/
Niin«uin Johannessano:

Caanas Galilean Maacunnas
olit colinanell päiwäll/

Nijn cudzuttin Maryä nniidhen cans/
SillepidhollcnßoMll.
«rliristuZ ynnäApostolit
Iloisan» sinnemyös tnlit/
Xvahwistaman Arpiojkäff/.

LVljna» punttes Hiti sanoi:

MIW«



wasiais lefuv i sinä N?ain»o/
Nytt tahdon n«nä sinun s«uttu/I Olk ole minunaicanlnllut/
Ong tahdo yhtän sano sinnll/
Mitä minä tehdhätahdhon.

Ei culeengan sistä Sanasi/
hämmästyn hänen äitins/
Xvaan palwelioill sanoi wahwast:pitäkätt hänenRäst>ns.
SHn oli pand »es» Lmust
Juuttain tavan sälken Cnusi/

Cohta se luopui luonostans/
Cuiu ennen oli N?eten.
Christus sen wiedhä cohdastansAästedhskärvän eteen.
Costa hän o!< maistan N?t>nan/
CudzuiRliän lyghens pian/
Ia sanoitsllä tawall:

Cukin enfin edhesluopi
Pidhoiftns parhan sVl,nan/
Ia sittä cuin Xvski suopu/

pane sian.Hywän sinäkätkit tähän ast/
Ia Vieraili annoit huononimask/
Ongo tehty /

Sentehden eiyrikä» mahdsAVioskeskyälaitta.
9eyn solmu lu,a» sa w<,hwß/

Jota
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EwtMgeliumit
Jota eij päästcnä «>«.

Aelkän sitä peliätkänkengän/
Nlutt Iloncans siilienn,engän/
lotc eij taidha muutoin elää

Josjoc»putos tule pääll/
Ia jotakintarwkan Talo»»:
Sen Christus omalla wäcll
2tndaja täyttä jalost:
Christus tarpetparhan «Me/
HZn XVedhen wijnax »»cl tekc/
HlLuchen mysSllor täändä.

Merncollen, sinua Christe/pysy aina cansan» talos.
t?ijn meillhywytt kyllä pistä/
Gekä Arcusettä Salwoa»
piru Taloista»» carcota/
tuin lonyellana meittaremo/
Nyn me sinua ainakijtäm.

v.c. Sinun tygo's -HErra Christe huudan.
<vvA«n suuresi lu»nal armahtan on/

wcholistannilklät/
jtttrackan poican» andanut on/
Ihimiser Ihmisten pilcax/
lyriar ala surkian surinan:GywZst synnin cadliomrest/ -Helwetin tnft
tNailmatulwo» auttaman/ (cast/

Auwar elämähän Vstoft.
Veng



AengarwatArmon «warnl t»
T«» mldhon» mrckaull t«>ne i°
EH sle Mäk«n wijsautta/
Cumkäsittäne tämän taick nmine.
E,p andanlnmal poicang tNailnmn/
ib«i Cadottaomn M««l»imt/ Xvaan wapahs

maxoi Synnit Mailina»/
Joi JumalanwihanMallan.

Mcit lunml armosi Antuar autta/
paid; onian awun ansiot/
ChristuxeN Aunasturcn cautta/
Cuin 3.aln al« cdtiästäm annot.
Christu» caikil anftidz Atttuudhcn/
longVscoll omax otam/ Ilman ansiotein/Cuin tuma pöäl CKrlsturen,
S ill armosi Autuus on oman.

Cuin ey Vsco/ ,oDuomittu sn/
Gij tmdha liänAutuar tulla:
Ktte» pääll lun,alan posan vscon/Hyliähänen asionn ollen.
Cauhia cavhotu» sitä scura/
G«r <d,en«taidha antia /Gynnist wapamta/
lost Christu» apu onaino/
Vsco «wnst osaliscr saatta.

Sen Clirlfin, id)e opetta/
Ett yäisen elämän saane/Cniu vscos elon» lopetla/
Väalltunnusta Chrlstust minne.

Gett
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Sen Lhristus tunnusta tulvuans/Isäns edhes/ "fsänl,K.apsex C«nsan« per,l«,
Cudjnp c«lcke,n cuulden/ (llsex:
Ilonyät hand oftllstx.
XI. Catechismus tehtp.

Jumalankymmenen Käskpp.
ne kynnncnen Rästyt o»at/(.Luin Jumalantahdon meill wowat/Istc hän Mostxen cant«nuo»/

JaSinmnWuorell melllcannoi.
A/rie eleison.

. INmZ olen sinun HBrras Iu„lal«s/
Ha nmit PidhZ lurwansg/
lNlnunpäällen vjco wahwasta/ (eleison.
tNmua l-nyss S/Vhäniest racasta.

Sinun HErras JumalasN»ne
Av!)» aina ihmen/HZ mchan lausu sitä/
iNuttyllst/rucoileia WZ. R/rie eleison.Mu>stlcpopä>wä pyhittä.
Ott Oria» mahvais lewätä.
Sinun eyos silloinyl», n anna/
Ia Jumawll palwclu» canna. eleil

Isäs jaäitiscunnioita/
kijtos ain p/dhä woitta/

Maanpäällä »nenesty/
I« ikä» sinulle pitkäsi/. Vyrie eleison. .Nl»



wirsixi tedh^t. 6s
Hel« sinä kecän Cuoliaxlyo/
M.ädhell/Asell/ wchall/,a Tyoll.
Heii pois Wlha jaylpeys/
pidhä caickinCansa ystäwys. ele».

Awioffästyn py!'ä sidhe/
Sinä wahwan aina pidhä/
Tydhy sinun omailpuolisas/
Ole puhdas tsis,a puheisa». Ryrie elei»
,

Sinun well»,« calu,arahaa/
N!ä »arast/elitemma sala/
Aclä händ esscan inonittel/
Mutt pydh hand aina suositel.Ryrie ele».
.Aeläwärätovhistostsano/

2llä my6« coscan wäärin wanno/
Racasta«lnatotMta/
U?alhest sinnas pois luowuta/Kyrieclel'.

Nelä sinunLähimäises huonetta/MiEmändätpydhä himoita.
Mitä hänen ombi omanZ/
Aelksn sinuntulco huoma».Ryrie elei.

Suo hänen caicki ne hywät/
Cuin sinä my6s idzellespydhät»
Se on HErran kästy,aLaki/Johonhän meit wahwaft waati, Vyrie;

Näitä nyttßästyiä täytlän,än/
Ia elon, nijdhen ,ä!ken käyttämän/
PyhäHengi meit auttacon/
I<» »oin,a, siHenlqinatcon.

Vyrie eleison.
HHrr«



Erra Jumalasuwa Taiwas/
lahtsnsticttäwäx sanoi

tl?ei! cuin maanpääl eläin rpgiVas
Ia I>)'«nncnen kästyä anvoi.

Sanoi: Aeläpidhä nmitlnnmllt/
Aelä apuuker»« heildä/
Mins olen sinun ainoa Jumalas/
T)»sI)ÄN turwa/racast minua/pelks.

Aelä lans turha» JumalasNime/
Aelä sill sadhattel/»äärin wanno/
Sitä auxhunvha/ kytä/pidhä chme»/
Joswscattahtonet wältä.

Muista puhilta s.epopäiwäs/
Inmalalipalwelus edhes canna/sanans eunle/ Rirckos käywss/
N?nnd Ascarettäs ylen anna.

iVanhembltas Cnnniaspidhä/
Aläylencadzonijtä/
z?ijn nautit saadMä pitkä/
Menestyt myss hywin sijtä.

Lähimälstä» älätapa/
Aelä wlha/ sorra/ alaspaina/

händ »asian ole wapa/
«east/ hslho/aut aina-

C<mahuorut jariettait tapsi/
2lelä ole hameudhenhallus/

puoUsotas Awio/
Mlepuhdas Puheis/ Tois/ Halnis.

Zeiävarast/ petä/ »«e«el/ ry<su»«.
Ori



l Ari toisen omaft t^>n>/
U?aan wirastas »acuul pydhZ/
Cuin«siit saad siihen sitt tydh)'.

2lelä »äärin todhlstF.älMM!Z!st wast!su/Jelä »alhettel/ panette!/ häwäis
Totutt/ oikiut p^dharacasta/

Aelä pydhä lähimniäiseshuonet/
Hänen maatnns manderens/ saamans/
Velä seiso perän wieckall »uonell/
Salli ne hänen 01l omas hlionms»

<tzänenen»andätän«M himsi/
Hänen perhetzäns/ Carjans tosin/Veiä suo heitä tyghos Vinmioe/
Suo caick hänell/ cuinidzes soisit.

NämätkästMannoiiVjlnmal/
Iakaste meidhän nyt tapita.
<!> lunml awus fa armos suoma!/
Ann meidhän nijs ainelomkäettä,

cuin tahto Christit olla/
SenNiinencansa myös Cuolla/

»Häne» tule kastyt tietä/
Istc ech meit coscan wictä.
NeInnmln»sormiilkiriottetti»/
Sinain U>uorel wa stan otetti»/
Sen hurscan Mosexencamta.

Muista aina pitä/
Vpimyssscman>an nijtä/
.yanyldze HKrra Jumal/
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Caeechijmus
Cmn loin can» e» cuwoel t
pidhä minua Jumalas edhest/
Ia vsco päälle» sydhämest/
U?ierait Jumaloitmys» wäldZ.

Minun Niinen cunnias pidhä/
AHtä ia ylistä sitä z
Jo»sen lausut coffanturhan/
.Heitän pääle» Vihan »ulman.
Sitä mysslakin sinuldpydhäisi/
Ottäs lepopäiwänpitäisit/
Ia toilläs pyhitälsit.

LVanheminild ala cunniatkielz/
Niin cauwan ia hywin saat elä.
Aelä n>y6s lähimäiftäs tapa.
«vie huswdhestainawapa.
Aelä »arast/ älä wäärintodhist t
AeläLähimäises huonehtomift/
Oli mitäon hänen omans.

Nämät -HGrrankästyt owat/
Jotc Jumalantahdon meil
Äelä nrst wiha elipotki.
Sill ett niisincaunis oppi.
Vscoll colm ensimmäist tsytelän/
Rackandhell/ jälkimäisetpäätctän/
<sosc Jumalhengeg lainap.

Näitä pitä,aSydhän,cn paina/
Sijhen apu meiilen laina/
2lnt n,y6g ett mekästyis teghois/
Ia muijabywisamenois/
Täst surkindheo nij«eläisin'/



O» wljmein taiwasenwiedhäsim/
Christuxenpoicas cautta.

Vscon tunnustus.
Vscon, yhden JunmlanpMI/

on laupias Isa/Cmnsunrell woimall/ »a wäell/
Meills.ahioiandaialisä/
Hän onTaiwan ,aMaan luonut
Caick hywät myss Mailnian suonutHän meist murhen aina pitä/
<Hn n« mahda epätläsitä/
Hän meitä tahtorawita/
Ia n,yo« caickij tarita/
Mitä me mahdam tarrvita.

Me vscom lesuxen Christuxe»pääl/
Jumalanposan meidhän HBrrqu
Jocaon iaTMIsän» wertatnen »nonin kerran/
Hän sittSikis pyhäsi Hengest/
Gyndyi my<ss Mariasi Neidzest/Ristin päällenCnoletenin/
Handhanin nijn astuiHelwetti»/
Nons yls« onml woimal/IstuIsän» oikial/
Sield tahto tulla duomisll.'

MeVscsm pyhänHengen pään
Vhden pyhän Seuracunnan/JohonSggrMlgiaCastel/

G Coow»
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Cätechisinus
Jasa cnct s)?nnid annerun andex
f>äästl län,ny<ss lain cand< st
2?i,n ilerommein )?lo°Ä

Gitt cjDncalcki!' n eläumn/
pitä Cl»' perimä;»/
Ia nijn ain»ilos Amen.

v. c. OI» su c.,ing« ole» phngtlu»
N enin tahto autuas olla)
Hän mnnustacan uscsng/

Ei je muutoin taivhatulla/
Jose, Jumalanna tundong.
Isä,a paica tma pyydliä/
Helä >i'po» unhot henge pyhä/
Näniäd esln, sn yri "suma!.

Minä sn» usean Isä» päall/
Jahnnegripunkijni.
.Hän on suur wom.al fa wZell/
Hänell on eaickVaidiannin,i/
Taiwan ja»««>«« on nän luonut/
Caikille tarpet mysg suonut/
Si hän meit

Minä n>y6s uscsn lesurenpäällä
Cninon Christns Isän poica.
Hän omb: meidhä»Herran tääll/
U?äkewä kyllä sa »oipa.
Hän sit sik.g pyhäst Hengest/

Maariasipuhiasi neihzest/
lunß »H Mi« «M«mbj« Karsti



Närsei stttcackrsn pynau/
Ristin pääll cuoletettm/
pandln hautan cannin sian/

alas «fim HelVetm.
T äll nmoto pääsi meit cuolemast/
Gsi cadhotuxen tulemasi/
t?äl«piru nyt woimans cadhott.

Nous »ällens colmanell pgilväll/
C olcmast omall wäell.
Aftuisitttaiwascn ylhäll/
Istu tjans oikialkZVHeII.
GiclV uscotanKän mlewsn/
Gläwät >a cuottet duoniidzeman/
Sen woimansai hän Ifäld.

Minä niyssnscon Hengenpääll/
longkirianimiltä

' «Hän IsäsiPsiastnloLkäy/
Mhdhex «ohdnttaialftywär

sanall pac«»ad cocopi/
Ia Genracnnda holhopi/
Cuinon nijdhen pyhäin iouck««

Siinä sitt «ndex anneta»/
Gynnttia wääräl teghot/
Anumit cuopast yles nosietan/
Iasaawat toiset menot.
t?tjn l,ancaickifen<län,ään/
pilahurscad heitän» »elämän/
Toiwahanwaldacnndan.

VZM» o« nyt n»inun uscon/
G H
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Catechilmus
Sen tunnustan ticvhos wahwas/
Imnal hänenperufioxens on/
Sttl se on hänen Z.ahians/
Ott n,e täsä Vscos pysyisin/
Ia lunmlanperän kysyisin/
Aum nunua pyhä Hengi.

v. c. Mmeidhän ylhäll TaiVas»vscom päällyhdhen Jumalan/
Caickwaldian/ caickelnlus,M/

Taiwan/ Maan/ ni?» caick slewaisten/Näkymätt 6mäin/ näkywäisten/
Tuin Z.uodhutholho/ hallidze/
Meitracasta sa rarvidze.

Me vscom pnäl yhdenHErran/
lesuxen Inmaianainoan pojan/
Isäst ijancaisest Syndynen/
Onlnlnalastlntnala totinen/
IsänZ cansyxi olendo/
long cauu caick lusdhut Tehvyt sn.

loca n,eidhän Ihmisten tähden/
Ia meidhänamuudhen tähden/
Tännalas astuiTaiwasta/
Ott miehudenNeidzest Maariasta/
pyhän Hengen wäel Sikisi
Tuli täydhcx Ihmisexi.

Jumal ,'a Mies yx Christus sn/
Cuin edhestän»Ristijn naulit sn/
Cuoli pilatuxen wallan all/
Ma.roi n,eidh«n Syndim si«Cusle»«all/

XVapahti



meit pirun wallast/
Cadhotuxest/ c»olemanCuopast.

Hän coht CuoltnanshandlMtin/
Nqn «sini «las Helwettin/

wallan haiotll/
pirunwoiinan pois cadhotli/
Ottei meit wahlngoittasaa/
Lnin olem thristuren omat.

Cuolluift nousColmanden päiwäx/
pyhän kirioituxen perän.
Sitt suuren woiton Cunnlgn t«ns/

ylss astu»taiwahas/
Istu Isän oikiallRadhell/
ÄtVallidze caick onmll wäell.

lallens mlewa duomlyema»/
Gunren Cun««an «ns,a woinmn/
Caicki Cuslluie «l elawltä/
Vscottomat pijnan heittä/
Meituscowaisi tyghons ott«
Ilon ihana» meill luotta/

Me uscsm pääll Hengen pyhän/
Virghsttajan lumalan/Isäst poiaft ulwos käywän.

R«« 7hde« Cu»»io,tetta»an.
puhui prophetain cautM.

Meit lumalans.apsixaut«.
Me vscom Mailnms olewan.

pyhän Geuracunnan/
suinon uscowalsten »oncko/

G ij S<?««li
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Clttechisinus
GanaU/ Oacmmenteil coolw/
6qn Clyristug pZ« on japalwrllan/
long,asemx nieitän,tunnustan».

Vscon, sonnit andex armost/
Jumaianva poican» ansisft.
long werell s?em ostcmt/

pyhän Niineen» castetut/
l,!psixtulem Jumalall/

Se mpahtu nscoll ainoal!»
Vscom,a odhotani wisslsi/

Cuo!uitte«/I<sHnousemist.XVHmäis paiwän tapantu»a»»
Meil fjäisen elämänkäiwän/
Iloon ia riemuun lackamat/
longlunM meitl s»s lsppun»«l>

Wmiedhän:
3o?Sa »niedKZnMssll tai»«s/

kä/häd cum olen, w«ew<?«/
Tulemma jnldarueoileman/
Ia «lcl-tjtarpeie««eleinä».
Luule Herra meidhänrncsuxen,/
O ta n,y6s wastan huocaurem.

Ann «ma Nlnxs pyhtttet»/
Ia simospuhwst opetella.
Autella me »säröt opetuxet/
«ozitaisim/iamy<s» erhetyxet/
Sinun spisas pysyisin,/
Siunst myös HMM pchnisiM»

~



s.ähest/ton waidacundas/
tulcon senracundas

Ann monda siihentääW tnll/
Ia sitte qancalklstst 011.
pyhä hcnZi meitsuo/elcsn/
Iapirun wallastwarielcon.

Gun tahws slcon nijn maaft/
tuin setapahtutaiwasa.
Hult että me sinuacunlisim/
Ia tnfki» noyeäl olisi'»
Moämeis on paha sisu»/
Sen sinä Herra poisrhs».

Annineil leipä/
Iacaikell tarpell lah, oit meitä/
Tee »käwäx cnin mettls on/
Ia sinä «llillen sler suon.
Laikest rijdhast,a sodhasta/
O Herra n,eitäpelasta»

Meidhänric oren, ja wiam/
AnnandexiHerta pian/
t?q«cuin me tahdhom nietlestän»
Vnhotta meldhän wihamiestem/
HeidhZn nnhten» ,a wäärydhen»/
Coscas Herra meit novrytät.

Aelä n,e« »ohdhatkmsanxen/
Mli myäs synninhorianxen/
Johonmeit kiusa/a wetä/
Cuin tahtomeit alat pettä.
Händä wastHN seisos aina/

Qikest
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Catechisinus
<r«lkestpahasi lahädl)ä<iä/

V Herra meitaina päästä/
Sekätääl terwen ollesäm/
Gtt tandhis,amyo°g cnolleftm/Ota silloinsielnhuomas/
Ann hänen tulla sinun snoias.

ttäidhen päälleenin me anon»,
me nytt Anien sanom/

3a uscom wahwasta sen pääl/
Ott sä ne «hdhod andameil/Sill sinä olet andias/
Jumala calckwaldias.

Herra Jumal «rnwlinen Is» / Tai-
maan luoja / f« nutä on,bi nrjsä/

A<syh,z lapsias la»pl«dhe« c«m«/ Cuule
»a auta.

Ale sinua rttcoilem/ tahdhoisid armss
anda/ calkillecansolll/ cmnmaan pyri cans
t»a/ Sinun pyhä N<m«s/ pyhittä Iakijttä/
,a eunntotta.

Tulcon myös lähe« aina «Adacundas/
Ia meitä talut sinun senracnnda»/ Hal-
lidjt mettä aina pyhäl hengel/ Ai» pois
perkel.

Engelinjsncks taiwas/ mieles täyttä/
z?ijn anna meidhän maasa elon, käyttä/
Tnssis ,a walwsis ainans/rän olla/ I<i
sinua cuulla.

RgVil»)e Herm 'scapälVZperhes/ I«
nieidhäT



wirsixi tehty. 7i>
meivhän ruumin laina hänen werhons /

Suo meille rauha / rizdhad >n/6« pois ota/
Oip auta sota.

Ricoxed suured cuin tulewad candex/
Ne sinä Herra anna meillen ander/ Niin
tulnniemeidhäu wainonliestem wian / V«-
hotan» piam

Mailma meitä / piru ja my<ss liham/
Monehen waati pahuten >a wihan/ Nyt
wastan seiso/ ja «lampaina/ woima meill
laina.

Caikesta sielun »'« n»yss ruumin waarast/
Ia caikeft pahasi Herra nieitä pelasi/ Ia
anna cosca hengi mumisi eri/ Taiwahas
peri.

Näitä me sinun käsk/s jälkenansm / Ia2lmen caikest sydhän<estä»n sanom / S«ll
sinun sanas omdi wahwa sangen / Se om-
biAmeNs

hengesä meildä/
Suas »<na rucoelda»
pyhitet olcon pyhä Nimesainosta/
kunnioitettu caikilo tääldä/
Taiwag ett n,eild nman pääldä.
Ginunsanas snn »neidhäncunlla/
Jol nm,e«pyhittä tlexem/
Jotapai); eise ««is laedhatulla/Vesi/henmMMenep/



(cttechismus
Suo se Ml tunnusta ja sutta/
NHn mmes pMtetUiene.

Isä anarn,ss waldacundg meihin wlla/
Siiäwastanstta uscolla/
On ljätsijn saisin, olla.
Sun tahtos cuin t»i»asni>'n maas meis a»
Cul« wasta»/ on/an poiscuoka/ («lw/
Ia nieistperät poi» tulisi
Anna jocapäityäenenleipä»»,
Ruuniin tarpeill meil lahjoit/
RanhsZ cu!«ta my6g aicam/
Rijddad/ sodhatpois hajot.

pääll siutmureskäytän/
XVahlngodmcistpois wajot.

O Ifi ri c oxeni ja welcam ondcxaNN/
Joil! mielen wchoitim aina/
Ong laot» sjmmstwine:

ms» mielestäni «HdhennntM»HeiVhän nuhlens jnsyyng cohmn»/ (tgm/
JotcaricoiV me««?astan.
2lelä ann kmsauren länget/
Mtem sinust poiseri.
Päästä pahasi ja hädhäst sangen/
Vläis aina apuni keri,

cunniares sinä meillandel/
Suo taiwan 110 peri.

Vidhä» Isän,snarucoelem/
meit opetti id,e lesus Christug/

Eu»je meDWj«Y lapses ojem/,
yiM
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! Smä meil olcd o-kia Isäamosi/
lewa arnwlinenanvias/
Xvoid myös y>o>pa caickw<tl3ias/
Saated suuc<idautta omia»/
Aupav lmast/ wa«/wahwa sanoisMpykitett Nin,es olcon aina/
Gljl, aino»autuar wlla talVham'
SitäyMä armost meill laina/
Toill/ puheill pyhäsi elä »,,<chdnm/H
U?alV«cundaZ lälies tulcon/Cusa rauha/ hurscaus/ ilo on.
3,71jn «!«,««cum taiwaZ taitos olcsn/
Ott sua cifulisim/eftävnia tahtom.

Anun,eil socsspäiwäinen leipäin/
Cans caickinaiscy ruumin tarpem.
Annander melll meidän weicanl/
Cnin me meiSheu welgholiften,ann«m,
V>«saurenälä n,eit iohdhat/Kltei ylid; woitais n,en wihamieliemo'
Pahast ja cuolemankidhast wapat/
z?ljn M sinua aina me chnänem,

Vrra Chnffu» tul, lordsnill/Nl/ Isänsä tahto täyttän,än/
Iaottaman Lasten Ishanil»/LVanhurscautt niitt päättämä»'
Silloin Caste,a puhdistny/
Zsättm jaVaha^istettin/



Se on elämän uudhistus/
Joll syndi wonuattonmxtehtin/Lhrisiuxen weren cautta.

Schs tiedhäfa ynmmrdhä nyt
tNikä pyhäcasteon,b»/
Cuin poi»pyhki halndhäyyd/
Ia Jumalanlapsix luopi.
Xvesi en se/ sano Jumala/
jbi cuitenganpallas wesi
Vy» snsanan cans hengi sala/
Cuinriettaudhed pois pese/
Id;ep Jumalmettcasta.

Tulkistelcamn»elnyos melkiäst/tNuä Christuxencastes tapaht.
Isä huutitaewafi selkiäsi/
zlitt st maan pällä casaht:
Tän»» on minunracas poican/
Jocaminun mielen tietä/
Händä cnnlcatt eliaican/
Oy hänteit tahdo wiettä/
Seuratcat hänenoppins.

poicaruumn»s«,ns seisoi nghte»/
Joyannexen tykon wedhes.
Vyhkyisen mnodhallaleten/
pyhäheng» tuli edhes.
SrjVuscocan, täydhelisest/
Cosca n«<«stettpyydhän»/
Ott siino» yximieltsest/
Isä/poica/Hengi pyhä/
JotkMhtoV<ft» meifiLu, <«thristys

Caeechlsmns



Chrisius oman oppins cautta/
Tahtons annoi meil tiet».
Räst cansaa wäärydhest autta/
Ia uscon heitä wetä.
Andaheitänsnijncastetta/
Ia pyytänmu Chrifiuxen omar»
pläimb autuu» meillannetan/
Tullan >ny6» lunmlanPOM.Näitä sä lohdhatan,iele«.

Joca näit eitahdho uscs/
synnisäns aina pysy/

pahus >a cuoleman puscso
Helwettinaja »a sysi.

Siewhän ei suingannlwos pääs
Oman wHimansacautta.
Oity6 toiml/eiyxikän mies/Händä n,ysstaedha anna/
piru hänenwastan otta.

LVedhen silmä »äsänäke/
Cninruumin puhtax satta/
Sielun sana kirckax «ke/
pyhän hengenwoiman cautta.
Tällä siisterwelisell wedhell
Naudhidpoispyhitän sielnst
Sill se on secsttett »erell
Cnl»tiucniChristuxen kyliest,
Glcon hänen suurikijtos.

VWilljspnninMM
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CattchismllS
käff! sanan» saamana/

caiken/
Ia nqdiien pänl! lupaarmahta/
Jotc jen wastan oliawad tiileni
Scn «ui sieludwirwotetan/
S>«nist »a ptr«st kirwotelan/
Sandhan Mlens lumalanamis.

N?a"n ihminen heicks i., pah»/
Oi sitä uscoa tacdha.
SillChr.stns t6isan,°! ain wahwa/
V,äst ripig ne andee«nda.
pappi si>s Cliristuren pnolcfl/
päästä synnlft,? pirun Monesi/
Jos le nscsN ote«n wastan.

Mitä maan päällä pääftecän/
Geon mvästaewaspäästett.
N7il» Ml sidhote»sm'lclän/
Se Mäil on sidhottsi sää stett.
long synnivtäältandex annetan/
Sen pääl ei talVaV cannrta/
Aimbä Christus idzesano.

Ota si»« wastan Herran sana/
Sekäripig ettäfaarnai».
Se ombi luja,awaliwa.
Pimn mielest on sangen
Saanaan suasmna tot«a.
Se sielunaina johdutta/
yenephestfljttWmHerri,^

MD



Christu/enEhtolinen.
Thlistns lunasta/»»,/
meitä synmst wapahtaman/

nfft cackerall euslemall/
U?ap<ihl/ cuin sliv cadhotuxengll>

Oren me händä lmhotaisi/
Nyn sääsi hän meilenruaxi/
Oman pyhän ruumins leiwasä/
lacallin »erensä Vljn^s,?.

lällärna! pyytä mclt wichNM/
Iak«lkc ft wapax
Vscocam luftsti_s n pääll.
Ia nyn raytäm lää!lep6ydhälN

Se tästä saaplnytt hywää/
Cn>n sen uscoo wal)»ast» pyytä/
§3ttä täsä ruas ombi hän/
loca cuolimeidhän edheftam.

Cosc me tätä ehtolist pidliäm/
Ia «»cidhän sielum sill rawidzem/
Hänen pchnans päälle muistacam/
Innialan si,na mysa iulistacan».

Se ombi n,ys« Chrlstnxentchhto/Bten me näityhdhestä ha»ot:
luocansi/s jocainenVerestä/
Cuinruumin ona leiwäst.

Cnkin idjens täsa tntkican
I« nijntätä ruocao nautidcon/
loca mahdhotoin siftä otta/
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Caeechisnms
Sitä täsä sinä muistele/

Ileläsen pääll nutän n,yo« epäele/
Gtt synnidon sull annet ander/
Sijhen ruumis on meill pandir,

IdzeChristus sun s/linls cannsi/
Ia sentäht>en sinull nain rvannoi t
INijn totta culn minä elän/
Sun synnis otinnunä päällän.

Scn pääll sinus wahwasta luota/Hänen sanastan» älä luownsuotta/
Jocast/nnilrascautettu s»/
Se tälle päMällä tulcsn.

Joca
Ett hän tä» suurenarmon ls/tä/
Se syskäl» täst uscos wahwas/sydhän saa ollaranhas.

Isäll culn meitä näin rawidze/
Ia Poicans cantta annon» taridze/
Nmos olcon Hancaickisest/
Hänen suuren hywydhens cdhest.F)3!ttäeäm'Herra JunmldylhZldtaewast/

n,yss poicans yiistäkäm wah-
»aft/

Isca meit ruumill >a Verellänsäruocki/
Jolla hän meile anmudhen tuotti/ Ryrie.

Herra sun rnnmlg ,a pyhä weres/
Xvahwiftacon n,elt täs surkias eräs.
Glcon niysg mewhän sielunewä»/
WHIM ,q puhtssg leirpze/

shrlste
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Chrlste sä mun,!» cdhestmmlle annoio/

Ia silleeläniän meille cannoid.
Hvh sinä tainud meille» muuta
Jolla memuistosmahdhaisimecanva Ay»

Oma suntahto» .Hcrrra sichen n?aan/Ottä päällä» Isa» wihacaattin/
Sinäfiiscuoletemn/
Me Isancansa sowttettin/ Vyrle.

t?yttZn,änhercnncansa mettä wahwist/
Vscoll fa rackoudhel caunist/
Ottä me sinunpäälle» uscallaisin/
Ia Christi»eliem ainaracastaisim/ Kyr»

AM n«eild pyhä »Henges poig «a/
Jocaoikiantien n,eilleosotla/
jbuärashas Christicundss/
U?aeld«fai» sun Vglvacundas / VM.kielen muista l-e hywyt/ Taewaft hän hamas a-
stun alos / Ihnusydhes ilmandunnt. Mei-
hin mielly,/ tänne tuli/ Neihen cohdhustsyndynyt.

Ilmeikäwyi/ ihmednäwyid/ Gplnopet-
ti auttmdhest / Sitt pijnattin ,a surmattin/Meidhän syudien edhest: Meitä ett sää-stais/ poieg päästäs C«dhotuxest/ pirun
kädhest.

Cuolemanmennes/ ehtonennen/Nhts
«trian asetti/ Ruumin» ruox/ werensfns--Mx/Keiwäs wtjn<,s solvttti: Meillen sy<s-



Ctttechijmus
l»/»amyo« ioutta, Cuoiema» mntstorcai-
kcti.

Salaus suuri tämä sn snnri / Vscsll yn«
mZrtcttapa.. s.elpa ei muutu runniis si>n
suot»»/ yh«n otee<?pa » Sala saa-
dhan / tawall taiwan / Ruumis suulla nau-
««tapa.

Taito ei tiedha/tiets eitähdha/ 2?m-märyseljymmär<ii Ruu>ni» leiwä»/ weri
wijna» / Cuinga suulla nautita». Sana
saattap/ Christus tayltap / Vs" tietatr),-
M»tä.

Chriftus syodhön / ain Nleildfuodhan/Ei
HZnsenwuor »äliene/ rnmill leiwas/ we-
«ell wrjna»/ Coconans cummasak ollenei
Murus niin on / caikes cuin on kocougns
Lhristug pysyne.

Nijn se paha cuin se hyws/ 3.ciw«B wch-
nas molemin/ Suulla syopi/ suulla suopia
Ruumin wcren molemin» Cuolema pa>
hal/el»n,ä hywäll/Eri osa on molemill.

paha on wieras / catumatsin ts«/ Vsco-
toin sanoi/ Eikä parane/ainapa-
hane/ Tieten pysy synnis pahoin : Syns
nir syspi/ Vusmiox fuopi/ O«a tadholli-
xen ansion.

Synneins cawwa/ sydhamest snrews
Ofeta elämätäna tahtois/ täs liene/
ystoa liene HerrHU «nWlasews sanoin/

HerrM
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HArran cnoleman / pttäin oniau / SM syn-
nlstpääsneng uscoin.

Läliä po>dhäll sydhämell no>Zll /Ar/
moi kcriäVällostncam. -Herran cuoleniall
ostetud olema. Näll uscol! näin nauticain
tuintott noutldMn» / nqnrou lledtänl/ HnF
Vexi sondin, ftawain.

Näin laupiast n,eit tuuasti Thristus / cus
lenmllanscswall. Taiwan taridzcp / nioco
ki/ rawirzcp Runmill »erclläns melt omall/
Meihin hän yhdhiftyp / nieillem ömistnp/
U?irwota<n »neit alanoma».

?esukhte«/ ylisten/ Rnnmillftg melt
ruockinmst / wahwlstanmst wirwottamasi/
XVerelläa synnist »irmtmnast: Annä I-sän / Hengen p/hänCunnia cuin alusthamast.

Catechismu^nsumms.
ChristlydnMoidcam/

pitädhen usco sydhän»e«/
Iarokkiasi tunnl,st«cani/
tNeidhän opptn, mailman edhe»/
lolllumal ld)en,eit lahfol/
I« cunteneappaleniacoi/
Catechismns s» se» nm»«

Nysä n/t on ensimämen/



Catechijmns
Joita hän meitäpitämän/
laainatäyttäme» waati.
Racast lun,alat sydhämestäs/
Ia «Hn cninidzes lähiniäistäs/l?hn sä siis lain täytäd.

Loinen uscoman totutta/
Ia o» täynZn» oppiihywää/
Se Jumalan meil osotta/Isän/ po,an/ -Hengen pyhän.
Vscon cauttame andex saam>
Gyndim/ricoxem iawiam/
Christuxen pijna» woimall/

Colmas cappaltäfä opis/
Gahto si,tt loiutta mettä/
<sning Isäld taiwasta sopis/
Rucoel/ fa pyytä näitä/
lotchänen mmens ltkispyhäx/
Ia »neille mysstulis hyw«x/
Sielun laruuinin puolesi/

Neliäs cappal cudzman Cafiex/
Ge sn hengelinenäitei/
Cuin synnytt mei» Jumalan lapsix/
Ia perisynnin pois peutg.
Mitäsä siln oled lnwan/
pidhsse wahwan,a lujan/
t?ijn lunml n»y6»ltjttons pitZ.

Ävtjdhes nimitetänripix/
Se on n»y6« suloinenopp»/
locg synnist on tullutrlwir/



Ia Castcn lieon myöspodki/
Setasta lohdhutuxensaap/
Gill papp synmv andex andap/
Jos hän mnmoin nscop wahwast.

Herran ehtoksen tapa/
On > '.!tä WijmZinencappal/
Cusa Hus meil idzens i«ca/
s>eiwania wq«a» luonon all.
Gill me hänen cansa«»yhdhistetän/
Ia usco lneis wahwistetan/Sielun, niyoa rawitan wahwast.

me t«n,än opin mahdhaislw/s.uiast ia tarcast pila/
Ia sitäymmärtä taedhaisim/
Senjälken »y'6s meitän, käyttä?
Sijhen am meitracas Isä/Ia pyhän -HenZesarmo l>>a/
NHnme sna alatikijtäm.

Aamu witted.9)<ö sn «yt welldedhes / ?a wal-
sianMnyt/ AuringocasVonsno-l

stele/Ia paistens meille tnottele
Sijg kljtos Herrall andacam / Ia cnnniah»nell candacan, /loca meitfynnist >a waa-rast/ Mennen ysnZ päästi wahwast.Vnimeit saatti nuckuman/ pirn pyM svns«ishnckuman/ tNntt Herran pyhädEnge-

W/ tNeW leuyeliy.
SHwil-

78Wirsixitcht^



A<wm
Scjwlllänsme: ä p^^old/Ruman l,en<

gen pc»» estclid. Gi,« händä ainakljttätäu'/
Jo syndnämestylistZkäm.

r«aan wicl
häncld hnut.'cam / Että liän länä pänk »k»s
!Nt »ts caicriu lo<» »a redki».

warseiiu tuscast/
»lkiäst tawast/ Että »neKänen ttlpaisim/ I«
hänen mielen» nouohmsin,.

Hänen m>6«halvunusahnoinans/ Cukii»
«ndocon hauen oman»/ XVaimon»,/ l«p«
ftna ,a hengensä/ Carian» / colons sa pers
hensä.

RHtos sisg olcon Isälle / Ia eunnia suuri
posalle / pchäll hängel se oleon m/o« /Cuin
meit wahwista caike« tyo«.

V. c. Tule luoja lohdhuttasa,
hirmuinen nyl hamn,ästy«/

anring arinas lähesty»
Vij» lustos -Herrall sanoean,/
Varpev n»y6» häncld anocan»/

«lans»neitän, wannoca.nl.siitos jarucou» «6yrä/
Cuinsull anda hengi k6yha/
<!)n sinnllkelpawa uhri/
Bill sanocan, wadwast suuri/
Seka pieni että suuri:

O
Isä häwZ,9 laupias/ y«til-



Sä tänä >"l't «ulcnd/
c«»uct nnit warieliv/

tc>»'c pliuv pääiiä"! «rte!v.
Sen edh fi sä '»cildyletän/

la!ydä>i«cst c> «an kchcsän
Su» wi, l pyydh),», palwell/
Oekäkcjälltltätalwe!!'

E,„bn,e »milloinpysytallell:
lNe rucoile»! po,c«u c>'»'ta/
Tänäpäiwin se »»coä antta/
p!mn>uo«edpo!S l)<<>o«»/

Ia syndin ama naiotia.
<PleH»rra »neidhän wartiam/

aukeinkilpe», >a haidia,,,/
Johvat nieit o'kial! relkel/
2leIZ liell meil «edkell/
Mutt siijxis ala«<naka'kel.

Sunhaldn» annan, ine hengen,/
Halum/ pnliem/ly?m saoerhen»/
Teesä cansam mielen /Zlrcn
Oi sielu si« cuolc nältän/
jlingme niy6» teläkaupelM

pyhä hengi mcill lähäm/
Idze niyss tyghon, suas wedhätä/
Hywysan» n,eisä cnätä/
Ia pahus aina »vähetä/
Viita »„y6s poin säetts.

snglsälunul/
««»
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Aamu
Gctz, tänä y<sn mua suo/eliv/
Slld häyyldhengeldrumald/
Ia «mist my6s waarsist
XViel rucoelen sun nsyräst/
Mua läsnä tänäpän olwo/
Minustniurhepidhäkäyhäst/ >
Awnllasmua aina hslho.

Eten exyis oikiasttiestä/
Naliws»älken anna am elä.
laihanhaludpois estä/
Ote, weig wäräll tiellä.
Xvariel mualunml ia estä/
pirun paulasi pahast/
Hänen petsxistans päästä/
Joiteteen wiritts wahwast.

Oikfa usco mnll
poicas pääll Christuxen.
longstähdhen andex ann <;,'««

Mun syndinfa ricsxen.
Vdhsinä Herramn« hyl,ä/
Gens oled minull luwan.
«sällturwail tyghog clchen/sna aur hundhan.

Toewo minull luja laina/
Cui» mua tuke wahwasta.
Annrauckaudhes pysyy aina/
Caickii Christityit wastan.
OtthywZä malidhantchdhs
Winunlplhslistengit,/ ns«
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Nqn elä caickelnnähdä/
tuin sinullkclpais cuirengi».

Sanas anna nmntunnusta/
kaainmailman edhde» cawalan.
Cantt rvallan / waiwan/tnscgn/
Catswan cnnman/ tawaran/
Aels an erait mua sinusta»/
Oiksanastotundhest/
Mun fteickuttan sinä muistos/
U)ahwist nma hcnges wscuudheH

2nn nmn laaipä:wä wiettä/Vl«n »iho»t«is si»a nusän/
Mutta cunniaxe» täyttä/
SHHen armo» minull lisä.
Sun Herrahalvusannon
Mun hrngcn/ sielun/ ruuniin/
p<rl,en/«!nn/caick ftanmn/
talckicawie wariel »aarast»

RcitelolelEsuChrlstc/Gdhcst lnnastuxenty6».
Mett rawidzld ia wahwistav/
Ruumilla» >s wercllä» niyog,
Vulllsäkijtogolcsn/
Nrmolla» läsnä ole »HmaiselV/
Cosc cuoleman poistulkcn/

näemn,e sen siunamnpäiwän/
taiwast patstawan pääilän»/

I«U Jun»,; »glaise locapäiwa/
s Nleit



Aamu
Meic iloxem/ tarpexen, täällä.
Ole Mett -Herra hywvdhes tähden/
longu n»e»ll suod nähdhä»

»valaise meitä/
tNeidhZn pin,i«n sydhämen sill täytä»
Ottein cofcankäwls synnin teitä/
Ann kästyis jälkenmeilämtäyttä.
Xvasrad/ wahingod/ tustad«in »ariel/
Cuin»alta meill sila tarion.

N?ariel meitä Engeleis cautta/
pääst carcannst pirun »ulman.
poicas pyhän weren tähdhcn auta/
long idzein wälill panen» jasen r«n<an/
Isll tiedhäm synneistäm pois pestyx/
Ia pirun wallan ald pääsnyr.

Ei päitvä ntjn pitkä/ ettei yo' peräs/
ttijn elämät cuolema «oma/
Moni ennen ehtst on tuonen eräs/
Cmn huon<cneldtcrwennosto jomo/

cuolemantietämätsin/
Terwenäk nrjn päiwin cuin oin.

Ämuasain/ sin päiwin muistane/
Tyghän»rlendätvän cnoleman hetke«!»
A>n idzenZ herran haldun andane/
Rulkourill/ hänenkästynskälkem»
Ant Jumal pelghosas eläisin,/
poica> useös täÄV cljäisin'.

Ws-



Ehlowitret.
säädhyn perästä / Ehto ,'a ys

Z2)nyt lähesty / päiwä on nyt pois «nlus
«Ut/pimeys pellen >out»nut.

Aelkäm n,e siis unhottacam/Mutt kchlsg
Herrall andacam / Cuin tänZpän meil suoje-
li/ Ia caitestwaarast warieli.

Sitämyös HZneld pyytäkän,/Ett hän siis
meidhän »ykö«äm/ Ettei piru meit surnmisi/
Ia tänä yönä nmrhaisii.

Sinä si,s laupiasIla/ Sunarmos meil
aina lisä/ «sallivze meit tänä ehtsn/ 2lnn
ranlias myös tulla kehton.

Siellä sitt lewosaolla/ lapahus meistä
pois tuolla/ Ett sydhänfinu» »alwoisi/ Ig
runnus ter»en nousisi,

Ahto» sis slco» Isälle/ la^nniasuu-ri pofalle/ pyhäll henget se slco» myö«/
locg n«tt <,nt« calkes «yös»

(!KMe Hui lux.
paiste kircas pai»»/ ?a M«täynä / S» yön pinleydhen

hajotad/ Ia niallmanpaistel lah>oitad.
Gmnnn Christe me tnrwamme/ Ginn«

auxem huudhamme/ Tänäyönä meit
snofele: Ia caikeft »aarast lvariele.

Kttei »ni me,t upotais / Oif wlholine»
H <? myo°s
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Ehto
n,yos wouals/ Ol! liham»»eitäpelaisi/Ia
sinun wihaas wetälsi.

Silnied ne unen ottacon / Sydän sinu<sa walwocon/ Aelä lapsia» pois heiciele/
Vl?aanpyh«ll kädhelläs peittele.

H?alwo Herramcidhänylldzenl/ U?aino<
«niesi my<ss hillid,e / Sinäp yxin meitä lus
W»ftid/Ia werelläsäpuhdhastld.

<y Herra sitätietele/ Ett piru ««cit tahta
wietelläSinä enin sielud wallwjel»/ Meitä
si>g aina hallidje.

Sen Isä caickiwaldias/ IaPoica
ten aldias/ Meille suo / laina/ ia auta / Py-
hän hengen woiman cauttg.

WieU toisin.
>?l>Hrlst4ä,wä «n kädhesäg / A<s ei pyft

Sä walaised y6ll ia pälwäll/
Nnnad meitrauhasakäydhell.

O Herra n»eitä «««ele/ Ia tänä yonj
»ariele / Ann lewät sinunranhasa»/ Tykäm
pois carcot Satanas:

Silmät» unen si,s sttacsn / Sydhän sinnssa walwocon / Sun kätes meitäpeitläksn/
paliuit tyk<s>n pois heittäksn.

rucoilem sua Herra thrist /
meitä pirun iuontst/ hän tahto meit sinun»
sumutta/ Sielun murhat,a hucuttg»

me



ttle olen, sun on»aperhes/ Sen tunnusta
l pyhä were« / longas edhestäm wuodhalld/
Ia niin tyghsg n,eit,ohdhatid.

NäffesunpyhäEngelis/ Ktthän meit
si/VllUus peittelis/ Tänä y6nä n,e»st Wal-
lin otaig/ Sywän n,y6gcorpen «««tai».

Nhnkäykämme nyt lepämän/ Ett En-
gel «n meidhän tyk6näm/ Aelkäm kelän
mysg pel,ätkäm» Mutt Herald rauhaakeriädkän».

Me annan, meitäm sinun hnsmaZ/ Ot.,
meilä sinun suoias/ Nch» meidhänkäypi kyll
hywin/ Eng nnclspalMen syVi».

Cosca Walkia huonesen oletan,
p. c. Isä '»eidhänylhäll taiwa».

/A Caickeincappaldenluosa/
puuttes tarpeitten suosa/Sä asiad hywin sowitad/Ia menod parhain tsimilad/

Odhtahdo myo'g aicoi secoitta/lVultpäiwänysstäeroitta.
Anringo paiftens nyt pois wei/Syngiä pimeys sian ,äi/

Cauhiftus nman päällä pouckois/
Pelco on socaidji»loukois/Sinä si,s Valkiudhenlsä/Sunkirckaudes meill lisä.Waits taiwan tähdhill caunifiavIaC»»n »gloll n,aan waltstad/H iy cutteng/

82wjkree.



Ehw
Cultengin auringon caldalft/
Oi lsycä custacan paikasi.
»Häniärheild »allan ottapi/
Ia hirmun maanpMI tuottppi.

Riwen si»« cal/ost ofttid/
Jost walkian iske totund/
Jollhuonettkäski» walista/
pin»eydhet pois ahdhista.
z?lj» »mringon arnian sia«/
Soitto tuli meidhZn pihan.

Näin sä »»cit lahlsitad/
JulmanpinliZn pois hasotal»/
Tahdhodyöllä säkä pälwall/
XValista mettwalsnsäleill.
Gintähden sinuakchtämme/
Ia turVisas 01l pydhänmie.

Cum s» waMall huonedtäytäd/
jLtt ihnustd tysng saawad p«ättä t
Nijn an Lhrifinxest callisft/
Sielun ifte hänelle»» waliftosi/
Vsco rauta wahwa o«s/
Jocasijt kiniest tulen tus.

U?aick uni «as tulen sanimuttM
Päällä» nrjn piimsän saatntta:
HValais cuiteng sieluparcaa/
Ettei hän olis pimiäs arca/
Aelä meit sallini,«nuckn/
«Mtlä mesynnis poishucum.

Suo tnwcn,Meus nostetM/
3a pi-



Ia pimeys »alkiall costetta,
Annan,yss täällä ollesan»/
Ia tääldäpoies cusllesam/
taae paiste n,eitä noudhatta/
Ia taiwa» walon osata.

Sen M/ poica meill suocon/
Ia pyhä Heng/ ny-Fgtuocon/
Sinull pyhä Colminaisus/
Ia wahwa
AHtoren aina sansnime/
Iaapua sinulda»smn»e/

Meidzedaamujaehw
Xvirret.

humalan/ sua kHten «in/
t«dl?en / cuin

Otts erittein/ ylidi > 6n (päiVZn)««»«,
Mun war>elid/ mn suoielid/
Rucoilen wielä/ älä apu»kiela/
TänäpZn (tanxsn) waston mun wcholiststt,

Suoiel sielu/ruumis/els/
Cola/ calu/ perhe/ puolso/
Nrjld cuin soisid/ Mun nurin käysi,

l»mal/ corwa» cnnmr/
Ongelhaldianolcon >awarti«n/
Anna «in himoi cartta pahoi.

Rncoilen nnnZ/ ett» olsid sin»
Mull Christuxen cautt/Anyex<,unq cM/ <p Hcrrn n«>t/

H «H Cuin
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A6MNf<tcht«
CuMricouon puuttup muutoin.
Vinätiedhäv senHerrar>llen/tNitkon cohtaastapahtuu «as.

Herra corwas cum«r/ Nyttänä
(ehton) hetken. VHtän sinua

Innml / Elts n,ua oled kitken. Ia tänä
ipan) suc.ftllut/ waaraft/wahingost/

nisc«st/ Rucollen HOrm hmscas/ Poica»
»«auttinuacnuld^l.

Ann andersyndin cauhiad/ Joi!sun »is
hsit.n ollen. N>iel tänäpänä (ysnä) Ju-
mal/ Arlnoilla» nslhoile. wariel pirun
pauloist / Synnist / »ahmgost caikest /

Murhest/ wärän kielen candest / pahasi
piaisestcuolsst.

Ivzen coconans annan/ Aln Jumalsun
huoma»/ B>apsen / puolison / wanheman/
Calnn / >a caicksusmas. nma»ar-
tioidcan/ Ottei perkel mua petäis / eikwa-
hiugsn myös wetäi» / eit mua suft eroitais»

Sitt Jumalsuakrjtän/ Etts näin minun
wallidzed/ Jost idzen tsihin (lepsn) se-
lvitän/ Vtts caick hywin hallidzet. lNinasaan wissts tiedhos/ Nait cnin minänyt sulv
«noin, longpäälle Amen sanon / Sull ol-
«ouginakljtos.

Kiitos wimd mllt
mennes.



v. c. Nyt cacti CyrijiltyV iloidcatt.
luondocappallen silniäd/

«artjo!l>)etv«d päälläs / Ia toiwos
suld rawinnost ylhä!d/Coscahe>uore-

wadnäliqs.Gmäsi/Iheitoikialalall/ Täy-
tkö ainru«ll /g iuomal/ Ia heistä mnchen

Cosca- runsankäteg awad / Joca on calc«
kein hywydhen aitta/ Nrjn sä iaad meil
nioncd lahsad/ Oni taioha yxikän laitta.
caict eläwäv Herra sä rawidzcd/ Heill tal-
pen3kxllä la heidhän mle-
jensnoudliad.

Isä meidhän andiassahywä/ asud
taiwas/ Olcon aina nimcs pyhä»

g.Zheg tulcon waldacundas / Gun tahtos
olcsnnijn maasa/ se tapahtnpitaiwasa/Annmeill jocapäiwäinenleipäm.

2lnn ander my6s nieidhan ricoxem / Cuin
<ne annam muitten sydhänieft / Hlä meit
johdhatkiufturen / N?mt meitä päästä pa-
hasi. Gill sinnn'onwalda,awoima/ V> htos,acunnian,yo« oma/ N/t >a Hancaickisen/Ainens

O -Herra enin hallidzed taicka»/ o-
led laupias Isä / Meilä siuna fa nZinäd
lahias/ Meill sä enänä ia lisä. lotkas sn-
»oih rWMn rawmnox/ Ia meidhän l^en-

v geiye
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RG«s wirred.
gemc pldhox/ Sinun juu-
«sl.

Me rucoelem mvo'g sua no>rast / Etts ar,
mo» «nnaisid meille/ nautita coh«tulisest/ locapälwän!ys«raitlstelä. Ia ei
plonpaldisndhen cautta / Sun wihas n,ei-
dhäm päällam saalta/ lesnren Chllstuxe»tähdhen.

Kiitos wirretruanMn.
A>Ht Herra ylistäkän, wahwast/ 3oe<s.on laupias ja hywä / Ia kljttäkäm
händ sydhämen pohjasi/ Siil ett hänen ar-
nwn» on sywä. Isca ei ketä» ylsnanna /

Luin tahto hänen päällens panna/Caike»
«yrwans jatoiwons.

herran olcon aina kHtos / HZn jocaid-
zen runsast rnocki/ Cuin wedhes/ maa»
elä ja wijtos / Ne hän rawid;e caicki.
>Hän carjan anda heidhän ruaug / Ia cor-
pin pojad otta hnomans/ loec händä huuta--
»«daureng.

Isä meidhän andias ja hywZ / etc. Me
kijtämsua-HKrrafuureft / long walda n!ot-
tu cauwas/taickeinsun cdhest/
Gckä n,yo°«runsan lahjas. Ia lijaten »ä»nän
annon tähdhen/ Jollsun armosrnockl mei-
dhän/Tällähetkcl ja a,al.

Cu,n «in,ft«s en s««n»t «ienwll/ Hänen
lfirpens



tarpens ja kylläns: Nijn laina my<s»
ra sieluU Hänen lawinnons ja elons. Su»
pyhäll sanallas Känd syötä / Ia elämän
»edhell aina justg / Chri<iuxe»tähdhen» DU

V 4 c. Christus Jumalan poica.
sle -HErra Jumal/ za suuresi,

/ A?elt rawid)ld ruall juoniall/
lo,t sulki on julistett su» hywydheg melt
wastan/ Cuin wahwista meidän vscom/Kltg oied meiVhän lumalM'.

Jos hecumas nijt olem ottan Zlsmpal-
disudhes/ Joll psälläin taldhaistm tuotm
AVlhas hirmnsudhen: Armosta» älä ann
tulla/ Meill .wahingst M taick munUa/lesuxenChristuxen cautta.

HOrm rawidze my6« «yn / sie-lun lak,ast/ E« ripuis Christuxes Njn/
>HZ»V ai»n,a,stais makjast. Elei häncoscan
isois/ tNncheig/ s»rM6 luian st»so,S / Sm
H»lstst ela,«»

sun hywMsskqtäm/
lesuxenChristnxen cantta/Gun lahjaa» n,e «,)><ss ylistän,/

Jolla»meiteahShoid aueta.Calckjos hengi jaelänm on/Vmulda saaVadrawinncnN
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r?ljn cuin säruumin nyt lalMllau/Ruoktd su» armos »älken:
t?ljnr«wlvzc sielu sanalla»/
Ote» hän cuoli» nälkän.
Gun sanas taita/
Ia IM" maa» ssUn» saalta/
Naiman iloon »a raudan.

Inn meidhän/tällä httkell
lotctähän tahdhoim mlla/
Västenäm racasta hywäll»nielell/
1100toinen toiseldan, cuulla.
?wariel mcit wainamielicnwihast/
«Vynnili/ lläpiäst »a »nyss rljdhast/
Ann sowinnoncansa clä.

Ixljtos/cunilia »yc jaaina
Vlcon su!l lsä/

' Cuin synmd >«eistala» painat/
Armo» päälläm alat lisä/
N?enscom poicaapäal Christuxen/k anda nieit taiwas istuxcm/

. Sinulle cunniar suurex.
Eisadcan, sxdh«n,än pohiast/

<Q„n <»ln,ont! on »icille nävttssN/
Ruall >uo,n«llmeilä
sLläli»edlmnudonrawmnut/
Armollstst n,e«!lMrmnnt/
<s«>ck >l»lt«me ylcm Ml»»nnch,

RHtoswirm.



RH«ätämluma!at Hirram/
tahto hän meill ,ocaerän:

Cat»; cuing hän meill «cas liene/
Ihmisestsenkyllä ncne.
Ett hän onluist/ l»hast/ nahasi/
Coottn taiten sowcljahasi/
Ia walkmnnäte ihanasi.

Cum Ihnuncn hengen saanut on/
Coht hänen cotans walniig on/
Aeting cohvu» »aicka caita/
Sijtkyll idzensrawittaila.
Ohk se ruoca on heicko wiell/
Cmteng ei puutu n,itHn siell/
Srjhenast ett hän ftmdy tääll.

lun,al n,aangin wal«nistansn/
Oläimillrawinnong «ndawaon/
Xvuoril/ laxoill castcnscanva/
Maacunnil my6»saten anva/
Maasi hedhclmän/ leiwä»/ whnan/
Andahän arniostansHan/
t?älml, ruuniisiruocki ainffan.

Calad wedhestsana» jäikin/
Meill Jumal annadpFydhätkin/
Munad linnuistpienist suurist/
Can, linnunpoiadk meille nijst/
Xviel n,eill sun suoniaftas päänäs/
Hirwi/ härkä/ oinas/ >äne«/
Vnruaxiälkensun säänos.

Oys Herraa mna,



Cuin pyhän hengen» »ncille laina
Ktc hänen hywyvhens tledhäni/
Hin fisg hänenkästyn!' tehkäm.

cunniat/
Vlo»lewiltäkäm moniaU/
Tätäkijtost tahto hän cnnlla aim

herraa/ cnin on hMäFan/I»Vlunr laupias ca«cklj «ohtan nws al««
Han.

loca n«ill aina laupind lahiang näyttä/
Mnn luodhnns caicki «iill kyll rnnsast täyttä»

'lVelsadcan» meidhän >Her-
lall kqcos cnnnia soea kerrall.

<»»« meit lapsians cmnhywä Isä/
Rnock/ rawidze/ werhop/»arped lisä.

Annlnmalmeidhän hywyttes «in muista/
Gu« kkff)>s pilä idzein synnlstsmsta.

Sun psicas cauct meidhän -HErram
Chnstuxen / Meidhän anmnn» elämän /

chaftnrem.
Meillen ilsx s» rienmx suurex sangen/

long pääll me weis»n, nyt ftyhänlest/
Ilmm.

MattuffawaistenwirreK
v. c. Vauel Innml sinun sanasi

SAGsnxen «imen»«llamine/32)H«neu<Hn2«llUSmeft,e»pMM/
Ifs

Mwswirret
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Isä Jumal meit «uhanne/
Madcas teit oitiatohianne.

Chrlstus johdhattajanolcon/
Mavcall meit waaroist»arieleon/
Lvahingod cdhlstän» estäksn/
Juonisi wchoiistenpäästäron.

pyhä Hengi mc» lujadcon/
Tujki» uscom wahwistaccin/
Armon» lahlad ainandacon/
Häc-häs «'eitä lohdhuttacon.

tansan» Colminaisus olcon/
Meit sijpeins ala suo,«dcsn/
Madcall meitraohas holhocon/
Wajoill meitraohasläll luocon.

v> Jumala taewast.
haldia maan taewan / snin caicN)ki oled lnon»t, Gä iuhVhan reen ssn,yss laiwan/ Ihmislll oled suonut/ GttH

he niidhen cantt» / Mattansa taedhaisiV«chdhä/ Jois sä heit edhes wedhäo. An»
wa«rad edhes«m nähdhä/ Smä yo« n«,ts
oma/ Täll edhes otemll relkel/ A«na ja
nxkyisell hetkell/ Sielud ja runmid kät-
ket. Nyn n,e sinua st,»kijtam/ Sansdhe»Haleluja.

lesu Chliste »ohdhata Meitä nyt tZs»madea» / Ann oikia laita osata/ Ettet» ed-
heftaw «>d«R»3, Aels Mttsi poj»s elkan./



puricchtstvaisim
Lvaan tygh6„> noplastrienä. Rauhas »ntit
edlie» n?»enc / Smäp tie totincn liene! / En-
gel,» iouckon, pane / Sulie wihamiestc»
silinä' / -Hiliidze taiwan piltved / Ann la<
k«ad ja soweliad iiniad. NHn me sinux sijs
kljtäni/ Sanodhen -Haleluja.

pyliä hengi wirwottafa/ Cuin m«sa«
oled annoill/ Ole tu<k!»klrwott«,ia/ Maall
nicrell setärannolll. piru tykon» pois car-
cota/ Se däneld estä »a kieliä / Etei sais y!o°g
«icllä/ Mcit koyhij tällä teillä/ Sinä rin-
nois waicuta / Ilo!» meit cdhes saata / Ann
nähdhä wiel on,a nmata/ Cscia / n»y6«
»vcnä tusea / Nljn,ne sinua siis khtäm / Sa-
nodhcnHaleluia,

Puriehliwaisienwich.
V. c.Christizs lunMn poica.

sinä apnn ehdhi/ Oteemotetua

jblleededhestäm radca,»/ Meit ohia oikiat
laita/ Ann waaradwältä taita/ Caictwa-
hingsd pois estä.

Gä Noan laiwan laine»/ Vvesi aisis
»arielld/ Meresi paldz wahlngonmaineit/
kansaa» ai» anttelid: Nijn nytkin «rmos
«utta/ Rauha meit metett »a ama/ Ann
läadl>a salamaat sustuist.

O Ch<»ste Ivmalan Ai ole niin
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suurta tusca / Jotaedl, st ylibj woila / Tae-
dh« antta ,a poista. Mcist Herra älä pois
eri/ Täll retkell apun kerl/ Ann Hngeli,
jelvzatn,e,t.

Christe eostg n,acaisid hahdhes/ paisui
meri panhaman/ Sun herälid opetustapa
ses/ Aalvoin ald auttaman. Aallod asttid
cohtoites / Meren lywenäx teid site»/ poi»
tucahutld luulen.

Christe tyghss n<e hnudham/ Hera meit
OUttanmn / Sun tyghog aina tnrwan, / ll-mas mle asettanmn. s.amba« lienen, /o-
ma« olem/ Awnlla» «VM puolem/ Meit
öläannhuckua.

Josaican, ,s on joulun/ Etts n«it tääld
cudzuutahvhot/ Ann ander syndim pahus/
pyhän pynas tähdhen/ Se meil tutwancu-
rin, olcon/ Meidhän huutoni tyghos lnl-
con/ N?ahwist hengellä» uscom.

Jos autad meid cuin toiwom/ Tahs
dhon, sua kkjttä ain / Meit saatad sin cnng
piwom/ Cuins kyllä woio tehdhä taaen.
Ald HZdhän ahtan autta / Sun suuren
»oimas cautta/ Taidhad wiel min en«
neng.

Sä petarin wesifi wcdhid / Etci hucdnn
Mdoin «11/ Sä paawalin apun ehdhid/
Haax ricost autid maall/ Cans caiken sen
senransäästid/ Joonan meren pohiast pääs
stw/N?«lgscalgn»<,)ast. tt^jll



H.ieani<t.
Ny! lupaisid a»n» anoa/ Ia »uscas ty«-

tc n olla / Cuin turwan» s»« tyghss pan-
ne: Laine sua rncoilla. Lupauxes lma
liene/ Täfi tyghss tmwgt tiene,,, / Cgnsam
«led loppuu ali.

titania.
AtVma! taiwaft Is» hywä/

poica Junml»«heng, pyhä/
Ax yhteys Cslminainen/
Mxcolminmsug
Tygh6s me luwas tnrwis tulen»/
Irinadhpäälläm/rncouxen cnule,

a»ull<<» ain ole.
Caswos käännä meidhänruconxen puolen/
päästä pirun pauloist >a nuollft/

hlinolst/ mailmall suonist/
HVariel-i häpiäst/ rlettaisttawoist/

sodlMst/ wlholst/ walnoist»
Ilvariele cswost a/ast »a nälläst/

Rakeist/ raiuist/ nieren liädliäft/
HvalMgost / tuscaft/ «Ii palost/
Nandhlst rntost/ pmiscst cuoloft/
2lul hengenreike? ~,

Jiancaickisen cuoleman»all«ltl<^
N?erucoclem sinua Chrifte/3?ä!tä«una meille/ äläestä/

Holho niett am ,<, afall hädhZn/
Vyndy<„ä»/ pch»<s/ lähdhen.Nouse-



Nousennseg/ taiwas astumas cault/
Cuolles lakmsimxig meitä autt.

Seuracundas holhoele/
pnhvhas pyhä sanas suoiele/
sen saarnait hengellä» hallidze/
Pyhäll elämäll hcit wallidze.
Olkeit opeta» anna meille/
Ia sanas meis hedhelniättehdhä»

pois käänä opin
jkriseuradia pahoituxed/
Ganas ia saarnaittes ssrtahit/
XVastan seiso/paina murtahit/
»tzeidhän iuonens tehden/
Aut,oita »aiwatan sana» tähden:

Waricl hengem/ruumim/caickomam/
jlist capinad/ nmrhad/ sodhadtmn«d/
c«lkill Ksiwallsill suo sowindot/
Hywij ncuwoi/rashalift eländot/
Meidhän ma«nHerram/huoncns/ neuwstt»
Xvariel/holho/hallidzesin. can^

Vetke meit siipeis warionall/
31?aacundam wariel wihsliste»waliald,
Murhelifii sumisang.lohdhUta/
heille ilsxi murhe muuta/
»Holhs koyhäd srwodia leffed/Meidhän yl6n cadzens pois estä.

Sacrain kiwud, taudind poista/
Synnyttäit cuormastansa päästä/
sangid»lgttsmad »apauea/
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LitMck.'
Syyst walwatnmwaliwistarmss «uttg/

ulwoskirwota/
Hengen lähteig lohdhut>a wlrwota.

Gynnid wlhsllisillemandexann/
n»eit« racastaman/

Suosios toinen toisen» «ns elä suo/Caickl nieit paranoxen »edhäiatuo/Nleit opet oikein sua tundeman/
pltänmn/ sun palwelenmn.

Ann «naast merestn,eille lahsas/
Cuin meill tarperem tullataidhais/
Sun nimeskhtoxelNiautit Nl,t/
tNeit ranhas eläfa olla suo sistt.
pcrhem/ puolsan,/ «luu,/ caik snoWs/

sucun,/ coria huoma».
O Icsu Chrtst Jumalanpöica/

Sin» oled pinon armon aitta/
Ghk slemekelwottomad/
Sun IsälVZä jotakanoman:
Vscallam snnpäällZscuitengin/
SinH oled »älimiehem cummingin,

Sä lunmlan wiatoin Caridza/
Synnist meit pesio/ «inarmos taridzed/
Sinä wiatoinkärseid cusleman/
löll me piti lunastetuxtuleman/
2lr»nadha paällän»an» anicm/
Kuiafi lupaisiv/ «pahtucsn/Amen.

V. locaPyhän kllcko wltted/ el,
iVess« wirred.



Kprieeleison.
lunml»aldias -Herra/

o»lb> sinun wertas/
Na>wan maan s,> oled luonnc/

«!)?6s eläwlli suonut l
Irmos Net taiwast/
päästä meithäohäst >« waia?ast.

O Christe Jumaanpoica/
Cuin Isä» sydliainest c«it<<V/
Sä!'urn,ala sinusannoid/
Ia sen wahwastaun <ll wannoid/
Kttäs mcit tahdhot coriam/
Gäpäälläm aina armadhss

pyliä-Hengi lohdhuttafa/
Iarhdhois paras sswitt<?>a/
XVllpi meist poies ahdhista/
Votu» sMännn wahwlsta:
Armadha nlyos »ne,dh«n
?tvedl)ä n«eit oikialle tiellam.

Isa/Poica/pyhä Hengi/
luinalayxi cttitcngi»/
L.uondscappales liallidje/
Chrlsticundas!«y6s waUidje/
2lrn,oscansa tyghsn, tnle/
Jomeidhan cunle.

(Gloria in excelliz Oec>.
lumalancorkiudhcs/

HZnen
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Messn
<H«l«!i arniong edhest,a lsckai»shen3/
Joll eicoscan loppu tulcon.
t?yt sn suurirauha tapacchnnutmaas/
Innml on »hmlsten yftäwa ta«g/
SM olcon ne suuressa ilss.

Me y!lst«m/ rcht«m »a cunnioidzem/
Vucoilem sna ra?ss IsH/
Cuinyallidzed taiwan ia niaan ylidzett/
Ia caicken/ mitZon nrW4

owad sun tadncsZs/
Caict wapistway myss eyhesäs/
Gnu" on sinullawaidg.

O lesu Christ Jumalan
EnlnlstudlsZslyksn»/
pirunsinä xlidze wotta/
Ia meidhänpuolen, Ilkene»
IsZs cans n,eita sowita/
«raikest hädhäst n,y6s alvita/
XVahwista meidhän uscom.

O puhdha» Jumalan candza/
ssuin mailman pois Stad/
Ia armos meillen tarid,ed/

laikillentnotad,
Meidhanssrucouxem cnule/
Ia apuscansa tyghsm tule/
Sinäpyhä jacorkia Herra.

<l> lohvnttaia/
S«nZ ilahma »neidhän »dhäinen/
I«s oled yhmZin epettgia/

lUett



!wirret. Z«
Melt johdhatcsiickeen tomten.
U7a.lelme<tperk«lenpetoxest/
Aur «en me lnopuis lesnxeft<a hancaickisen/ Ämen.

SaamanedhMweisud:
p)>hä nytt t«n/
Vl)ahwista»>><,n meldhän sydhamitän/

ia lattoonfa ynnuaryren/
Jumalan sanan V«h»an

(Ryrieeltison.
<l> pyhä walkeus/ totutan,elt

alati lesnrenChristnxen teit
ibttä me hänes nyt f<t aina/
Hänen myop oppinsplvhaist»' siihen armsg

(laina. V>Xlie.<v kircas tulifa leimaus:
Sptytä nleidmpalawarackaus/
Pitäniän sinunsana» >a opcmxcs/
Shnä my6s khni rippunen caikes kiusaus

(res. Ayric.
V wahwa turwa ia lohdhutns/

tl?urhelisten s»»VHZ»dentoewotns/
2n meidhZn tMllä cunlla
Btts mesencauttamahdtMsltn ilonmila.

Vyriecleison.
lsä Herra Jumala/

HA/loca »neit cud;ud tyghss/
Khristnxcn callinweren wHimalla/

SxnnlH



Gaam<m
Synnid pesed meist ps>esl
Ann tykonäm 01l aina sanas/
Ott me sun ««chdhaisim cshdhats,
N«na cuin asudylähll taiVa»/lMleuätäällaina iohdhata/
jhtemticld mahdhaispois hor,'att<».

Cyghss me Herra ainahumelem/Gill eip apu ole muilda.
Sitt me myös sanaa»kyllä cuulyelem/
Jos me saam armo snld«.
V nywq Isä sitä tietel/
jLttpiru »neit cowast waiwa/
Tahtototudheftpoiswietcll/
Ia walhen sydhäininpaina/
GM pyhä -Hengi meill laina.

G Jumala »i» «ues lesu Christ/
Cuin meidliän synnin cannoid.
Sä meidliänwiqnlticdhäoeyll Visslft!
GttZs sus ihnusex annoid.
Tygtism sa sinuas tänn wedhät/
Olesuweliraca»/mys» meill lähnt/
Cuin totudhen meille jacais/
Ia toiwan eteem awais.

O pyh» Hengi tule likemitl/
pirun nourad poick «Vcais:
Ann Inmalan sana tulla sydhämi«>
Ävalhe meist poses radcals t
Vqn me cglck! puhtgx lulen»)



Ia r'ljcän'lu»ialat suuresi/
Chrisiuren oppch mys« cunlen,/
Io« melt päästä nmrhest/Hmen sanon, sen pnslest.

Saarnan Mm<
Ms.ekytetlsälnm<ila/
I«ca sencunlepitar«st/
I« sen pääll luottopihartast/
Oihäncoscanpidhäcuoleman/
Mntt hywZs tunva» olnnan^

Glekijtett myss I«si» Christ/
Cm» päästid meitpimeydhest/
Ia osotidtoiVKft leimauxcn/
Sun pyhän simasymniäryxen/
Se sielud«ina lohdhutta.
Ia piwst po,e« lnvwum».

Ole my6skchtett Hengi pyhä/
Cuin meit ftnan «nulon pyMäV/
Sinä «wn meidhänsydhän,em/
Htt me sen puhtafi ymniärräm/
Sen cautt meis «ina waicnta/Hywin tsihin n,eit «idhntg.

<!> pyhä Colnunaisuns/
Cailkeinihniisten«ntnns/

I MM
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Mess,
Mutt arn«o« sen caut nieill tuota;
t?yn me sijs sinuspysymme,
perä» mys» aina kysymine.

Berv2 veugverbumtuum.
Anel Junml sinunSana»/

woima n,yss ly6 alas/
CninChristuxen rqckan poicas/
Istuinieldan» pyytäwödpoies;
,

<l) Christe suurin Cuningas/
Ä>ä muillen anna amnia»/
Holhoama Christicunda»/
N?apat waiWast scuracunda^.

Sana» paina/
.Hcivliän inonen» estä aina/
SHHen hauta» heit pudhota/
Johon'»ett pyytäwäd Upotta.

Ann heidhan niyou sitä tietä/
jkted sä louckoo» poi» heitä/
Mutl taddi,od aucta,a wahwista/
Cosca »iätä heieahdhista.

pyhä H» ngi meit lohdhnta/
meit wedhä »a «otma/

V?ff,sta »nettä lirwota/
Ia c «olemasi» »irwota.

Ban6tus,
Ht.GaHal proplietal «pabtui/

Ia«sr-



Ia corkial istumel istui/
Hänen waatten» palle Templin täytti,
Seisoid Seraphin, cahdhen puolen/
Cnug silpe culleng heil oli ollen/
He<annidcaswons cahdhellapeitid/
peitter cax »alcalns pääl heitid/
Cang cahdel siiwel lensid he »apast/
Huntain toinen koisens tygho' wahwast/pyhä on Inmal Herra 3ebasth.

(Pyhä:
Caiken maan häneunniallans «äy«än sn»
XVapisidpihtipielevtäst hnudhoft/
Huone täytettin sauwnst,a tnorust.

V. e. Isa Jumal»«Idias Herrs.
o» Isä Inmala/ pM o» psiea

/ pyhä ombipuhdhas Hengi/
Ioc<» heists nlwo» käip». SinZ sotawäe»päämies/ Jota «< odliota wihamie».

Herra jalo ia wäkewä/ Caiken n,ail»«,an
myo'« tekiä / ,a maa owat» täynäns/
Sinun Herrautta» päanäns < Apu n,eils
lenylhäldanna / Sen pääl sanon» Hostanna.

t?e cuin si,« Herra edjiwäv/HänelV mys«
«wun l6ytaw3d: Se enin tule Herra» ms
men/ Hyvästi siunacan»chmen. Ap»l

afal autual ylistimme/sna Christe ri,tämn,e/
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Messu wirree.
Sinul krjtos Virren »eisanm«e:
Pyhä/ Pyhä/ Pyhä/ corkiudes.

Ongelld myo°s sua kHttZwäd/
Taiwan sota wacti w«kewä/
NH« Chernbin, Geraphimtgkewgd Pyhä;

Ginun cansas nyt iloidzep/
Christicnndasratk nemnidzep/
Tahdhen armssallnoniaifen. Pyhäl

HZNNB Dei.
JumalanCaridzs/

ristinpunsa prjnattin/
Meille sä arinoslaridze/
LvaickaZ silloin cowanpilcatti».
MeidhZn synnin, sinä cannoid/
Ia elämän meille» annoid/
Ärmadha n,eidhän päällä», o les».

O les» wiatpin Caridzg/
Cuin surnmnalaannettln.
Meitä säköyhiärawidze/
Ghk »äärinpäällä» cannettitt/
Meidliän tahten, sinä cuslid/
Ia synnid melld pois wnolid. Nrm:

<!> lesunuhtetoincaridza.
Cuin talidhod armo» Warista/
Meidbän nyt synneistenpäällam/
Cuin asum alhall täällä,
HelVltln sinä»oitid/



Ia piruld wallan pois otid/
Suo meille nytrauha/ o lesu.

Rauhan edhest.
caickwaldws/
ombi waldacunda/

Sin» olev cansain haldia/
Oma» on myss maacunda/
Säntähden tyghss tulem.

Anna siis meit oll» rauhaa
t?cjl, canwaneuinme eläm/
Rydhav/ sodhad carkot cnnwas/
Aelä murhaa saata paällen,/
SowindonwedhZeaickci

Oip ole yhtänmaan päällä/
Cmn sodhad häwittä taita:
Sillsinäcnmasudylhällä/
Meitä nqM nlwo» saata/
Sitä me rucoilemnckyräfi.

meille» rauha NM/
laelin aicanam auta/

Vip msan päälläIsytäketänmnnt/
Luin rydhad asetta taita/
paid?, sinuayhtä.

U?arlel n,eit/ meidhZn n,aacuuda»n/
Tulipalost/ weren »vuodhost/
NHId enin meit «eloitta pyytä ai»/
«svhaisedliilKdjesodhast/Suorauha meill/ jotahalam.

2»?
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Rauhan
Annander syndim/o I»m»l.

2lnta
Oi saa rauhaa pahad tuimad/
Hcidhän fynnlnssen walda/

Herra su«d«nhan.
tNeiVhän maan -Herrsitl annarmos/

V rauhan tumngag taiwafi/
jt«rauhaisest hyV«sneuws»/
tNaacunnadhallitataidhai»/
SsVmnsscalckein cansM»

Inmal sinun olcon kijtos /

lahjan tähdhen fa m»itte»»!>
Ann meidhan elsranda» lqtHs/
Mtjnitkäff/« cnulfaismen/
Jumal laicklwaldiag Herra»

v. e. Ihmisin lnsndsturmeldn H».
rauha lain/

nur hätä on mett nyt eohta»/
»Sen perän Vihamiesftiso aina/
Mtt meild poi»sais fänaspnhtaan
«rhrifiuxen nimenhswäist»ijmein/
pyytä »illtyxens cautts/
Gilä estä älä»sima» säästä/
G»nätäs»/ »oilsainofi antta.

Herra aieanam rauha laina/
I«ngcadhotim syndeintähdhen/
Myllpuhta» sanan sinuld saimma/
IM»BoinMtt,Ml»ähhhen,



Nutuuttan» me poishylfänmie/
Mailina» menoi» parkin olem/

tott/ p«ftns wallanott/
luur Jumalattomasi cläm.

aicanan, rauha melllsuo/
MeidKsnsydhä»nen wnodhat henges/
Cnin <shlistuxes meitundhex luo/
Oikian catnmnxcnMndäis.
Ott armdistas meill se suodhais/

Vahingotpois tUlsid/
Sodhan capinad/caick wapin«p»
Gitteaikildennliia snlkolsi.

VI. Muutamad wirttt erino-
mgisist jyhlapäiwist.

tulemista
Vletsiwott» turwa tänn/
Neidzensynnynämist näyttämä»»/

Ihmexmhimistenmallmall/
Se syndymyssnll sowei Inmalall/

Oi tapahw» se miehen siemenesi/
Xvaan herran hengen Vpikntnicest
Sana lumall lihaxtanntnli/
Jumal id;e ihmisex yhdhyi.

Netdzen cohm cannoi
pliutsxeta neidzydhen.

Ihmed isoidnyt ilmanduwad/
«mpjisymas «snvftj

3 iiij Gs«s<»r
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Chrisinxm
Sangarsamois ulos ftlijiang/

laneidzen coudhustcamnuostans/
Jumal tNieheximeil oleman/
Xvelierem meitäwapahtaman:

Isästänsä hänulwos käwi/
miehen Isän tyghck wei.

Hänen waldans ylidz caickein
Isin Isäns sikial kädhell ain.

I?nn Isäns «ns yhdhellwoimall 0»/Ahasans corwenscuoleman/
HelwetinwoimanhänhZwitti/
pirun »allast meitä »vapahti.

Sanan saarna!! tästä on tullut/
Xl?alklu» waiwaisl>rpalaisema»/
Pimiän sydhämlhinpalstaman/
Murhetta iloximuuttaman.

Rtjtos olcon aina Ifällen/
pojalle»/

CanscoMa ennnia pyhäll Hengel/
Luin näinarmon awnnannoimeill.

»loidze / Rlkä» wafiaw
/ Hän txgss tull tahto tän-

ne/ Cuin ennnstett o» ennen: Hosiann<»
Herraapuu anna/ Täll Daarpidin pojalle
sina/Cans Cuningall cunnia l«una.

Drotmngi Sion warald / Nwa psrttis
«warald/Ota Mäs Christus wiewx/
dha hänell ilokerrax - Ho t

Hä» tttle hursegs «m«>«/ Autmm ains



«noaja/ Händ wastan walmist idzes / XVei?
fahänellriemu wirtes: Ho:

Cadzos cunnissn Cnninga» / Aasill aia-
inwletäs/ Nöyrän,a kyllä köyhän/lold
tai»an tawaran läydhän».Ho:

werell wirutta / Cuopafi cuiwast
kirwotta / Rauhan nieill saarnat anda/
pzain autuun caikil! canda. Ho l

Hän autuun hinna» täytti / Meill ar-
mon» awun näytti/ Saiwiholisistan» woi-
to»/ lost häne li näin ylistys olcon / Ho-
sianna Herr awun annoid läll Dawivin
pofalle ainsll / Caus Cuningall cunnian
ain soid.

SyVhämen owi awatkam / -Hand me na-
stan ottacam / Tmwalkan» hänentygons /
jL» ijä» hänmelt annayl6n. Ho:

Gxi sield tääld taittacam / XVaatten, cans
Ha>ottacam/Tuffl» tunuust<lln händHerrax/
Äuttaiar moninkeran; Ho^

Hand wastan- käykäm palmuill / Arjtos
wilslll,» psal„,eill / Huutain:Hywäst siu-
nat oled/ Cui» Herran nimen tulid. Ho:

Olcon khtos lesnxen/ Tähdhen taain
lunafiuxen/ long meil ansiosta»» annoi.
Aljto» hänell/nZin ain sanoin: Ho: Täi:
D».' <3M cunnian Cuningall/ Än,en»

ChrisiliM sikimiM
Iv V.c.c«.
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Chrisiuxm
». e. <!e<lit li/emz eminu,.

A>lem«me mahdham wahwafi Sn-sangen sanomasi/ long Engel
«moitti/ Meille tosin toivotti/ Armon
awun aiwotun/ L.unftuxenlnVatun/IMchaucaickiseld.

Inmalanpsiea pM/ CaiÄein cappal-
denlnoia hywä/ PiosanspitZw» Taiwan/«,aa» n,eren sywan Corkia cunman Cunin-gas / Ihmisex astui alas/ Orja» pugnnpaällenLpnki.

pilwcd pisaroidejivat/ Iataiwad täsä sa-
tawat/ Tnrwan ain toiwotnn/ ö.unasta»a«
tnwatuu/ Esi/sild ikäwöitx» / Canssoiideaikild halatun/ Vhreil ennenennustemn.

Taiten tätstawarm/ Ei taiSha taiwad
Mvarav/SulkesylinssisZll/ Vik nmilman
mahdhu olenoU/ Neidzes macai» nutta-
n,ato,n / Cohtnnmahdni maamtöi»/ Maa«jataiwantäyttais.

Neidzen nuoren cohtmne»/ paivzpnu-
tsxeta neidzydhen/ Vätkep/ kZtkyns can-
dap / Tusp edhe»/ iln,ei andap / Näky-
mättömän/ nnhtawä»/ Isancaickisen/a/ai-
sen/ Annoll awnn ylhäiftn.

Jumal yhdhyi ihmiser/ihnlexcariyhten
Zchdhex
Vh»d)ett/ Wlei><en sM/n/ meille fuom/



Newzen cohdhuli ta» Motu/
»<j,wacsilt.

pirun pnustid «osteta»/ Bwa» o,ne«<»
bsteta»/ Armon apu anneta»/ Fangid nl-
n,o« otemn / Eaiwan on?» a»a«n/ Rienmn
rauha faita»/ OlinettomKll autuus

Tsiws tosin turwawa/ Mellle tttlle tast»
wahwa/ sMyp uscso»/ Tyghoaus
tuau Isän armon. Lustlg lnia
Idkus iloo/ odystns/ Hengen»ahwa »ai-

Kepo snotttis ftVHZmeg/ GlZmäHZNcuo-
lemas/Gaam nzmäd ilmeistst/Isä» psiag
ihmlses/ Hänen tfghcknl! tnrwadcan, / HHw
V» c»ik«»khltäkZm/ JMynng H«»ge hMä.

«thristicnnd sMämeft / herranZl>)wo,maft armostsahywydefi/ Enhän
poicang ainoan Annoi tulla mailman/ Issigltä cohdhns Maarian,

Jumal EngelinZ lähetti/ Cnin snloisest
Maria teiwetli/ W teki tiettäwäx / Ett
hän pand sli si,tlä,gx/ Ia Chrifiuxen syn-
nyttäiär.

Innmla kyll Voi ja tietä/ CIM
synnyttä miehelä/ Niin enin me täsättäem.«e pidhetän suuren chnieu/ Ensin Oli se,a
lpijmei».

M«»lle st tWaht pachoxi/ E« JumalI pj Wli
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Chrlsiuxm
wlimeille turwaxi / Ia sen posan tann anß
noi/ Cmn aumudhen meill Niju
cuinha» Isillem wannol.

Se on sull suuri cuunia / Ett Christus
susi synvyiMaria/ Sinsp kiwuca
Synnytid mailma» sikias/ Ia pidit cm-
tengin neidz^hes»

S» mahdhad autuas kxll olla / ibttas
Gabriel» taisid cuulla/ Ia nijn Jumalan
huoman Idjc» aunoid / suoman / Sill

sshywan luomana
Hnn armo»-HErra Jumala/Hywinelä

talla inhlalla/ Että mekin sMZmest Rei-
tatfim sua wakewaft/ Maarian cans
caicklsefi..

ChtiMMsikimMjaspn-
>ll>Vnnloldc<lm Christust Cuningast/

neidzeft Maariasi/
long»alva sn ennen auringot/
Mean sarinulotwloppnn«t.

Mailmanluofa luononihmex/
Id,etuli ihinisexoriax:
Ott ihmisen luouos lunafiais
V,uolchnians chmisii hucknwit.

lumalan armon awarat aitta/
Maan csick jataiwan tZMäis/
NunoiiVzensWWnqi^u/



Neiyennuoren eohtnisenpnhtan.
Herran pyhä»ijsans pohiatsin/

U?oin,awäkewapu»tt»matoiu/
Täinen ihmen tehdhätaisi/
EttNeyyy sanast sikiän san

GabrielEngel sen ilmoitti/
Maaria uscol ftntyghsn» otti
paidzi mschet ued«rascax tuli/pxhäst HengestManMti°

3^nm,ar)7stxltdfe/wastsin lusnds/
Paidzi miehen awn» muutoin/
Neidzen coht» hedhelmän canda/
Sen hrdhelmän/ iold idzeklnolno«I.

Ett neidzen cohdhnsoli Jumal laEllsabctl) terwetyresi«e«/
Maarian juur Jumalansa äitix/
Six tuns Johanio cohdhu»äitins/

Coht cuin se pyhä synnyi tääll/
Soimen salleipanda pahnainpMl/
Neitins wähäll riescall hänrawltan/
Cnin linnudk ia luodhndkcaickruockiM^Täft synvymästEngelid iloivzid/Vijtoxen Jumalnll»eisalstd.
Ensin paimenill ilmei suodhnn/
Se hywä paimen caickein luoig/

Sljs kylos olconlefurell/Vt» «dzens auttafar annoimeill/
Wtlier wälimlehex synnyt tänn/
G«US Ms Isa»/ Hengen p?tM,

IpH Hoäie
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Chrisiuxm
Noclie OeuB tiomo saÄus.

täällä/ «au» päiwän päällä/
ihme z On«Ilut tänne/

Jumalldz
Ihnustenilsx/ yäisex/
«ssiwotnx tnrwax/autundex a>»«x.
Caick s<»s lloldc«m/ Herra cunniodcam
lesu Chr.st kijtet/ ihmisex
Isä ylistett/ Hengi cynnisitett/

'ChristuMsMdpnM.
Christicund iloidze/<f»)lumalatamy6s culnmoiVze/

8» n suuren arnwnsa edhest/
long hsn sull osolt Hancaicksest,

Zhden sl,nre«lhn«n taälla/Armslisest osott meillä/
Ettannoirackan poicudhens
Ilnmnd» maan päall miehndhes,

Maaria neidjy sa Zili/
Miehetz voian ilmaan wet,/
§Tip ikänans enneF cnultw/
Mtt mieheton rajäx tuldn.

uusi poiea synnyi tZ«/



Meille annettin turwari/
Se meitä synnist lunasti.

Adamin wian tähdhen me nijn/
laicki pahaft nlwos tulin»/
Ott meivhän piti ««oleman/
Iapirun ala tulemam.

Waann,eit» päästi nyftä tuskift/
Meidhänweliem coht lesusChrift/
Cnin ptjnankärsei kM hilmuiscst/
Joll maxsi »»eidhän fyndim edheft.

Synnin/ cuoleman/ helwetin/
Joidhencuoppa» n« teljelti»/
Michudhens can» »naahan hän M/
Iarauh<u« sillä meillen toi.

Rijtetty qancaickisest
Vlcon Jumalarnwns edhest/
loca sen nenwonpiti n,eist/
Ett me pääsin» pirunkäsist.

Welt lesi, Chrifi/
meihudhenotid ihmisefi/

Ia sxm,y,Vneid;eftäpuhtast/
Ettäs päästäisivmew wffast.

Jumalanainoa potea/
Synny, meillen hywsnaican/s«» salleihänens pahnoinkääritta'/loca ei tehnyt kenengän »ääryttä/ Vyrie^

Jotaei mailma »elänyt/
V» lleipMcohWs jMZNM

Se lape
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Chrisiuxm
Ve lap» on heicko caickem evhes/
long mailin on cuuengmkädhe»/ Ayr.

Nyi näkyi oikia amingonCoi/
Cnin waikeudhen mailn»«ntoi/
Vepimeyohetpoishafotta/
Imnalanlapsixmeitaiwotta.Ryr,

Jumalan poicatniwahast/
lulinmilnian «ierahar/
Hän tahto caicki waiwaised/
Ilon «ns saa«ataiwasen. Ryr.

hän oli mysstäällä/
Arnmht cuitengin meidhän päälläni/
Tahto taiwas tehdhä mettrickax
Ia pyhäin Engelins werrax.Ryr»

Näit sn hän meil osoitanut/
Ia nnelens sill ilmoittanut/
Sijs pyhädcaicki iloidkan/
Ia händä aina cunnioidkän.Kyr.

Verlus inter calaris.
alas astui taiwaliast/

päästi n,eitä suureftwaiwast/
laljancaikisesttuscast.

Christilyd »lowcan MlH,'nhlalla/

Nyt on syndynyt iyze Jumala/



AOapalMia «iii laiwast / Syndyi mml-
»aghast/Päästi n,eu waiwast

näkyi auringonLoi/
Cn!nwalkeudhenn,ystä»« tsi/
longihmisillsoi.

Seauringo »alaisen/ Osotta tie»t«iwa-
ftn/ PZäst sinnwaiwaisen.

pälwänanring edhes toutt/
Pimeydhenpois carcott/ U?alsn mei! osok

Se luetaniuurex ihmex / Jumalan
poica tttlimiehe/c/ SAngenpienex.

Ihnnnenon hän jaJumal/ longa
Voimalla lnrwall/ On loydh» me murhal.

Vftiasgnuoicuulla: ibtt Jumal omall
(suulla/

Oli Inwan tänne tulla/ Jomiehenolla.
Samalnmsto se my6s «paht;

Jumalacanffäns wapaht.
Xvihanio pois lacaat/ pirun sxdhänps-
<l> ksyhä Juudtansnc»/ (c«ht«>

Mtxesnäist pidh»lucu/
Vfto/ nezn ett stmnig poishncu/

Sen sanonfull totta:
Christus synmd poisotta/
Cuinßaanmt sen kyllä osotta.^ftle«

meill iloinenaica/
riemulinen /nhla t
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Chrlstuxen
tNaan päällä lahdho» lulla»
Se oli suuri nöyryys
Ia yiänpaldinenroyliyys/
long Christn» «n päällens.
sLttä tuli mailmw, wierari/
Ia ca<ckein ihmisten orfaxi/
Saattaman heit iloon fällens.

wähä caunis lapsucainen/
Ilniandni nyt maan päällä/
longa synnyt pnhdha» neidzykäine»
Snurexi iloxi meillä»
Jose,se laps olig mailman wllnt/
Nm» olisimme caickcadhotewtollut
Ia yaneaicklsest cuollu.
<l)lcon sinunsi/g Herra Christus/
Mijtos/ cunnia iaylistyn/
Joca evh meidhän sitä susnuL».

Sinä y6n cui» Cliristus syndyl meille/
paimened caidzidlaumanskedholl.
z?ij« Ongel taiwast ilniestyi heille/
Ia puhui tällächdholl l
tNinä tuon teille hywän sanoma»/
longapitZ caikillen hajoma»/
Uiemuici moninkerran.
Vsnäpä» on syndynwapshtaia/
Christns caiken mailman
Ia Dawidin huoneN Herra»
, SetaiwalinensotanM
IhßftnisiiläftlNft/ 3a<ch-



Jacobiarcjtos wir entekl/
Xvnsam Hngclm cann wahwastl
Olconkljtos lu!nal<?ncorkjudeZ/
Rauha «1)76s »nailman leweydhes/)
Ilin,<slll itofa riemu.
tNe my6s nyt Junmlatkcjttäkä»»/
Ia Chrlstustaina yllstäkän,.
Jocasn nieidhän iloonwienyt.

(,'oncio HnZeli.
paimenil puhui sanoill «Zill 3

hywän sanoman sanon «M/
Ilonteille ihanan ilmoitan/
tuin Jumalald julkiteill suodhgn,

Sr piltipiscn nnsrucainen/
«annncainen lapsncainen/

Vn teille synd)mneizest nuorefi/
Teil ilox ij«t sangensnurer.

.Hän on HerraLhristns I««,al,'a mieAVelnwat Mwöltt/ toiVott my<s«/
Teidhan armia» ainö «ultasan/
N?oipa »ahwawapantt«/a».

H„n cnolemanhZdhäs tettautta/Gynnist/piru» »allast»apatttw/
heilletaridzep ijäise» antnnn/
Jo snsdhuncantt If»n laupinn.

Vaai teille tähän mercki liene/
yeimes lsydhät lapsen pienen/
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Chrisiuxm
Ka)> Christltt cannis cadzonian/
Widk lahlod Junial sinneon pan»,

Ndks herä sielum? hei w<zca e
Cadzo» keng si»n soimes maca?
Siel onminun Herra» Christnxen/
lunlalanpydä poicalesuxen.

Terwe sinä tulemasi tänn
Cuin jynneisi, ettcadzs yl6n/
Tä» tnlid käyhydhes kylle»/
Cuing kijten sna taain edhest olleni 5

2lh Herra sinä caickcappaled loid/
Culngs oledalendan sinusnoin
iktts macatHeinein,a pahnain pääll/
loltllchdlMfahäliäd syowäd Ml.

Nänmd sinunsilckis lakan Irjnas/
herrain Herra/ taiwan Cuningas/
Laick callimmae culdaiftdk waaued/
Hnonod olis sinull sittäk maata.

Näin syndyä kelpais sinun/
Vus taiwas saatmsid «ckar nunun
Annoit tä!l tietä: ectturha on /nur/
lVailmanmenokenipi/ ca«s corens suur.

Äh Icsmnen niinunHerraisen/
Tule minun sydhän cgrsinaisen/
2lelä ercKne nnm,st murhes/ tuscas/
Anna minun olla oikias uscss.

Täst sangen suuresi ihastun/
Otts tännä tyghsn oledastun/
Taain edhest sinua kiitän Christe/
V'n Isää Mus



/ANgel ilmestyi taiwast/ puhui paimes
)Anlll Te mahdhattiloitwahwaft.Rie-
mulsill melill/ Eija laulaca/ K.unastetNd
olettaCuolenmn cadhotnxest.

Tanapan pilti piscu/ Synnyi Bechlche-
ims / Se ikäwsit Herra Thristus /
dincanpnngig. Eija:

On Herra snnrisoimes/ MZritt capaloln/
Taiwas n»aa jong on woimas/ Laick HZn
hallit wot. Eija.

Engelit chniettelewät tasi» chn,e«/
Gtt Neidzyn coi ilme.
Eljalaulamnla/s.uunastcnitolemmaCuo-
len,anTadhfttuxest.

Ett lno,a laffi nZin nsz?rar Idzens mels
dhZn tZhtem/ Ia sangen koyhäx/
Taickeinkyllnahten.Eya.

Muuwxen camalan teki / Tull ten orfax/
pal,6n kyll.cowutt.nM/ meit Grjoi/saat»
Herroix. Eya.

Meriemnll mainit hys
wytta/Rytä cuin parhain taid'ham/Armon»
kyllyltZ. Eija

can» caickein luotnin /' Rilwan
kHttakäm Is«Z lumolat cuin suotuin Ainong
«nnoitssn». Eija.

O lcon sull-lesu klitoa / Tänne tulemasi/Ann pyhän Hengen ltztos/Annoog anda-
mofi.Eljq
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ChrisiuM
<>> Alk lienmlta me mahohan»/Joulun»nhlall
GMChristus syndyatahdhoi
t?cld;eft/,a«ann «Ila/«»eidliän ainoautuum
Jost iloita aina tahvhom/ <

Nyt täll Jouluniuhlall. '

Ilmoitta Engel ennätt.
Junr Jumalan armoift/
pyhä piltti synnyi tännä/
Neidzen puhtan parmoist/
Se meill lnwat lunastafan»/
Tann tuli toiwotln mrwam/ Nyt,

soimes macais pahno»s/
U?al,us »aias inhtain.
Nuns härkä Herrax lnozax/
Neidzen posan puhtan.
Ven ains apuni ja elon»/
Ia ama ikäwsit «lom/r?/t.TästEngelein loncko iloivzep/
Ilon meil ilmoitta.
Auttain Jumalatcunnioldzep/
Rauhan meill toiwolts/
Jost Jumalmeit lapsixotta/
Vaam poicaiseng coutta cohta/ Nyt»

Oi woi cuolenia cadhotla/
Ktt Chtistnn tänn zyndyi/

an synnin meild poi» olla/
longc««tt cuolen,

«M



SHNdMistst.'
Cnft kilwan kijttakän, Herra,»nyss »nsnin kerran/ N)'!.

Arjtetolelsälunlal/
poicaas tään lähettämast/

«ns lesu»/ eunn,all
Meit auttanmst hsdkäst.

' Herran Hengi
co« colminaisus pyhä/ Nyt.

Aelnnet.
nyt!affecs,n,/ tfttcam/,

j^.Jumalasta »uttlcam/ Joulu wirsirbei-
lesns caunis helmas macals Maarian/
Gabrielin ennustoson täytetty/
Oija/ Gija/ Ne»d))' nuori sikiän sai/
Ilnian mienet po>an toi/ cuincaicki loi/
Tydhy tähänpilttin wahän/ pilttin wäliätt
Äelg lnnastaiattoista to:wo sill. (Israel/
Tosin cnnnian CuningO» E,»nanuel.
Neidzest nnorest sano: Gnvricl.
lostpropherad puhelid/ Gsi/jädennustid/
Inuttad palionlutte-ld/ lesus»

po,adparl,><d pau' >adc>tt/
t?eiVzed nnored «loidcatl/
XVanhad wakwast weisadcat. lesus.Sioni sinun Herras pidhä corkjas cu»B

tmas/(adzos sinun lesus. ?.

lnäulci



Chrisiuxen
« < c!i>lci juliilo, NytsN ls«lil0/

Ma>ln,an Messias Maca in
paista emnauring armas/M«ili« in Zrenilo.

<) lelu p»lvuie, SnaiKenncoielem/
Annaarmo» aina/ 0 puel optime,
Ia sanasnieillelaina/ c> princeps g!c>n«,
IlÄke me pyll te, IliKe me poK te.

O ?3ttis cnzritÄl, V n2ti lenltal,
pirut mmatmeitcaasit/ ?«r noK« crlmm,,
Siis sinä meille saatid/ Z,uäi,,
Ama sinnHerra. AI»M.

Übi lunt 82u61Ä, Vi ftnun siel sia/<llllsa ilingelit lanlawat/ »ov, «mic»,
lataiwatcaicki cajawat In »,ezl« curi»,
Ama fin Herra. Ama.

Wiela toisin.
cans weisatcam/ Haikell wZeN

/ Meidhän tnrwam iatoi-
men Sxndyi/iapandin soimen/ paista en-
in päiwZ armas/ Gman/ äitinsä parmais/
Nlcu ia loppu/ Alcuialoppn.

O lesuwähZmen/ Tyghssmelähenem/
Murhes m«t aina lohdut/ -Hywillen ta-
»oillen totut/ Osäcunnian Isä/ Anmei-
dhen nijsä. XVcdhä meit tygho,/ N?e-
Vhä.

O Ifin rackans/ <y pojan snloisus/Gynd»



meitä pois cadhott / Ia helwetli»
<,!<,« wa,stt. Sä n,eitä sield ylss nostid I«
«llill »erelläs oftid/ Saata meit taiwa».
Saata.

Cusa on rienm suuri/ Ia meno salo suu-
ri/ Engclid weisawad siellä/ S>elul> e,
laulua kiellä/ Mi tora eli wihaKärsi se Cus
ninga»piha. Sinne me halam.Sinne,

>loblz natuz eliKc>6is.
taiwancorkza Cuningas / tteid<
nusrest puhtast ihmi-sex s».tj. "

Cuta auu / ilma/ «urings / Maa/ meri/
tZhdhcd/ taiwad/ Am palwclewad. a. p. ij.

Huä me ihmisedn«ahdham/Händ hiljain/
f« VarhainkijttZ/ palwell am ij. H.

Cnin meidhän tähtem tuli tänn / Syn-
«7i sangen kHHZn/ Svime» pandin pah-
noin, ij. ,< p. p.

V pynäpiltti / pnhWst meit
Annista «/ «äll syndyn,älläs ij. ff.

Olcon snll II su kch osain/ Tänn tnle«
masta» näin. V«n?säu: R«"«ä/hten JM/Iapyhäll-Hengel.

In natali Oaminl.
N^A'dzmiehet/ mieh,« Jumalan/ Ens

cum <NN«rtawad/ Taiwai»/
V lghtei
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ChrisiuM
tähtein teWn/
neiVien. fork/an Wnmlsstt/ Iu-
«ml synnyi Ihmisex / Jo Ilimatt lepyi
lhMlfill.

Losca lesus meill/ 110 «susi Bw
geleill/ Taiwan sunrell sst»w«ell/ Deisti-
sidp corkiall äänell Vijtos,

Ongel puhui palmettill / IlmMt ilsi«
sill nuelill / Lhnstmen n,e«l XVgs
pahtazsx lyalwasten.Rht.

L.oydhätt lapstn nöyränä/ kOpBloihil»
käärittynä /V?«>zus «M>«B Slew<W / Ssinws
cswas nigcawK». AG.

Neidzen «M inieMn / Aitinriescall wSs
kittawan/Cuin llnnud/wsdhudrnscklcaick/
jKZZlmedeiättä/rawidzeratk. Aytss.

Lpqsad lqpsell lahjsitld Culdas / pxhassauwu / Myrrhamit / lumslax cnmsrsid/
cunnifoltid/ Lunmgsi» CuninM tunnun
stid. AHtos.
W<zral/ smumen stt«c»n Vscoll w<P
st«n/ »a sanacW. Ktjtsg.

O lest, Pyds piltlmen / puhdhist / pese
meit synnistäm/pulitall pyhäll ftnd)"nallä?/
Almosawu!!/ ansiollas. Vcht.

Syo I«,m«l meit täll ichM/ MieldZs/
Mfsdht!?



«lysdhen iloli sllo / Gnsisll / soVinnoll/
«ackaull / Smug DMu» fyphgmell suull»

3Hss.oitcam siiscaiM/Z2)NM t«hän«rmo« al«wt
Kceneid;yn»»oriäiti
Meil synnyit pyhän poicans/
Oen meidhäntoiwotlMrwanl
Cans<aickein Herrain HerrgU.
LVeisatcan, kijtos kilwan/
N/t länä nunna wusn.

loseph>iststt tunsi/
lNarijan powespstki»«x/
Ongelin pnhest ymmärsi

hengestpyhZfirascax.
lostlesnscannis nähty/
Tl»iu «pun armias ehtyi/
Cnst kijtos ääni ain puhkei/ Vy«<

poicainen pienifynnyi/
Meill neidzenpuhtais parn»ol«
3<>st Isä lumal mielly/
Nleitko°yhii cor>ap armoin»,
poissuru smk,« salwatt/
Meill ilbn owi awatt/
Custkijwg Nyt»

Idhäst wijsad wifust
Odjeid,l»lk lasta lahjoill:
t»ft C»ningas Ghristus t

V H Vö«n
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Chrisinxen
Näin, tähdhen/ tNlim tiedhoill.
Hclapsenlaupjan lsysiv/
pacanain turwax tnnsid/
Cnst kijto» Christe sullon sitt/N?t.

Simeon se »vanha/
Ottipiscupildin parmohins/
Sanoiratk riemum cansa:
Herra pääst mna täälv armohis/
Näimbäm Christuxen Herran
Mnn auwnn ainc, turwan/
Sull kljtos moninkerra»/ Nyt»

N?anh«n wnodhcntiedhost
Meil pallo pahnt tektin/
luit cavhun, caikestnuelefi/
Herra turwis tulemrieten/
Meil poicas panid pandix/

wanhan »nona candeix/
2ln« lum<iln,ei«l ne audex/N^t.Cnnn««lco«Isäll/
INeil ainoani; awuxannoi.
t?ljn poM pildillpyhäll/
Cuin n,eidl)än cnorman cannsi»
Ett Herran hengel Kywäll/
Sill coinunai su! PXliall/
Jollkiitos/ ci:n«.aylhäll/
2lw,oc«vnnawuon.

pilvin



pilvin synnytt Hcchlchem/
Jost ihastu» Jerusalem/ Halewia.

Uic j«cet in pr«lep:a,
Nui reznit Lne terminä, lfglelujz»

pandin soimen macaman/
Cui» hallivze iln,«n lackan««t/ Hglelufa»

Ootznovic bos öc 2linus,
Nuo<i puer erlir Uominuz, NÄlelujz.

Aasi tunsi,a häMmen/
Otl se pilt ott Herrainen/

Kezez 6e8»li» veniunc,
Hurum Tnuz Klillll!,m ollerunt, N»!eluj»»

laadast mlid si«Cuningad/
leit hänellcnnniat/ H»l«lW.

De m»cre nzcuz virsine,
Bine virili lemine, H,l«luj,,

Hänsyndyi äitist neidzestä/
tuin»apa oli miehestä/Halelusa.

Bin« serpentiz vulneie,
De noltro venic l-lHleluj»,

Ihmisen luononpäällens ott/
Värmcn tykönsä pojes potk HnlelniO»

In «rne nokiz limilis,
keccztn feä 6ilNmilis, Nslelui».

ol» HZnell nijn cuin meill/
Oi cuitengankäynyt synnin «il/ Hale»

Uc reääeret no« nominez,
veo öi Ll>i N»lelujg.

werr axens tahdoi n,eit tehdZ/I« Isäns castpos tgiwa» nähdhä/ Hale.
lnlwc
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ChrMnxm
In noc llÄtllll z2UI!»,

Tällä nyt aM ilolM/
palwelcftn, H««a kytoxei/ -HolelnD.
Deo 6icamu« NalelusH.

Sijs slco»kytss loppumat/
Ge» <sln,ing»sÄdhen l«ek»m«t/ Hgle)

Wieläeoifin.
AIMWpsi Bechlehemis/nons Jerusalemis/
Jumalancorkian psics/
Ihmisen lllonsntahdhsi otta»
Ongell toi Maariall sanoman/Btt hanest piti synsymän pojae^

Cuinylkä morsian huonesta/
hän «itins eohdhnsta.

Hän pandlnfoimet» pahnainp««ll/
«luin caick hallidzeon,all wäeU»
Vngcli »smoll paimenill t
Ktt se pilt oli Herrameill.

Lvysad maald wieraldtnlewad/hänell candelewad
Glsäll honesen menewad/
l(afta nuorta terwenäwad/
Vchttäkän, si/« -Herra lunMt/«Mn^iloisellWM



>ZH, lesu Cl)«ft cuin luonon ftid/E?la neidzestkirckast,
Ranetau» sinun si>henwei/

Ettäs meit paftäisid pilcast<
Sinä nald misäwaiwasa/
Me olim täsä mailinasi»/

oli edhesäm awoi.
Annoid sinuscohta sotan/

Sen rlynan pirun wastan:
Ia tahdhod sll nleidhZnotam/
Loscahä» rHta!s„,etthaast<s.
Smä saatid meillerauha»/
Olid mys» pääldäm pois »MVa»/
pijnas,a cnslemas cautta.

Nqn sinä myo's caick, kastid/
Tnrwaman sinunPZälles.
«Prwod,a myss ko/häd lested/

corjat puoles°
Jos he waan »scowadsen pääl/
Ott se ne tahdhodanda heill/
kuin sinä lmvannut oled.

Sinä oled meivhänwelfem/
loca meil cunniantuotad/
Odh sä meit cadzo ylsn/
Jos me su» päälle» luotain,
Kng6ft me mahdha iloita/
Gill Christus Jumalan poic<»«
On mcidhän racas wel>em.

Tämäsuure» ft,moZ tähdhe»
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Chrisiuxen
ll) lcon snn kljtos Christe/Ottäs »velljris saatid meidhän/
Ann meil aina sitäpistä.
Sentähdhen nmhdham iloita/
Ia Jumalalacunnioitla/

on meidhänracas Isän».
Jumalan psiea / Cnin s»
H«ram/ Isästä vlwos coit-

«a / ( Sanoi Raamat n,oninkerran.) Hän
«n se Csin tähti/ Cuin meitä Valaiseman
ehti/ Caikes pinieydhes.

Hän tuli mailman lopus / Meidhänty<gsm taiwast. S»kis Maarian «ohdhns/
päästt meitg »aiwast. Cnoleman ylidze
»voilti/ Ia elämän meille motti/ Taiwan
eteem awais.

Armo» Christe meill laina/ lapala»»
ractaus. Vsco sydhäminpaina/Ia synnist
lackanlns. Ann meitä »älkes himoo/ Lvilpi
«neistpojeg kimmoo/ laracafta totntta.

Caiken »oimannyttlsä/ Annoi sinun
kätes. Se sinnlllHtost lisä / Ettäs sen «id
«ees. SMsinun «le antta. Oisortaeliloitta/ Sitäköyhää woimatoind.

Mitäs saanut oled Isäld/ Aälä «Htäca-
dhota. Nl?ie heitätaiwasen sisäll /Iaauwnl-
las lahjoita / Siellä sun pecä» kysyn / Ia ly-
k<snäs pysyn/ Caikeiu pyhäin cansa.

v.c.Rie-l



v. cRiemuidcan maa taiwas wahwftft»
cuin Herra caickein pyhin/
ja sswitticaick hywin:

Nqtt paastoihin my6« kastito«»/
Iaraitljn elohon suostu.

Auta meitraitfutpitämän/
polcuis päällä my6« ainkäinlän/
Oik alati wadzaa täyttä/
Ia nijn meitän, pahoinkäyttä.

Edhaicoi eteen, sä määritell/
Odkruokij tahton n»yo°s eritell/
tosc paaftoisparanost tehtätahdhod/
Ven,„eiloman huoman annoid.

Raanmms ruad puhvhiftctan/
Cudkkhtorel cohtust oletan.
M«a suu ottaruumin sisäll.
jLislllsiellulpahnt^säil.

Ne paastod ja n,/6sruconxed/
Mnud n»yos Inmalanpalwelured/
Jotcei syvhäniestpuhkeile/
Nyt Herra idze nuhtele.

Ne cuin tysn» päälle lusttaV«d/
s>oitoxenkirjasi woittawad/
Mutt Herralle» ne kclpawad/
Jotchänenpäälläns tnrwawaH. z?? »

Rucoilla kassit» lackam«/
Idze canttag Isää Jumalat/Henges tstuvhes hartahaft/
3ong hengiroldhis tete taMWst,
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LtzrisiuM
Rncou»/ ranfus/usco tarwitan/

Joilipal>on hywyt meitl tarita»/
piru niilläcoht waitpatan/

sa waiwad »ähetän.
mett sna tyttämän/

Iaraidhist elämät pitämän/
Ktthengi woitaisi lilxan/
Ian»e »äldsisim Isän Vihaen

Christien pifnast jacuolemaA,
auttnnnätaidhaistn/

toimis muista/
Sydhämest rMZ mahdhaisin/
SanastotMta tunnusta.
Sen wacnus Hät ollewahwan;
lähetti »neill poican»/ cuin lupais/
lost händkijttä mahohan/

Cuinnmimm» lesus käwyi/
Aut opettioikein/
Äänesi am<onapuainnäwyi/
Saastan waiwaistcn caiitein.
Eanssäld onmld otettinpynattK/
Lhriftus se wiatoin caridza/
Weidhän tähtenwaiVatw.

Cuin syön oli päästäs lamban/
Coht ehrolistnsaasett/
Cusa leiwänotti/ sanoinäin l
Syötät munruuniin on tämä/
Luin teidhgn edhestänannltan/

Cww



kuoleman all cohtonen/
UJun nmiltoxenain teet taatlt.

Can« calkin omia sanoi:
tNu» weren on/ täst ca-ckfuocatl/
longfyndeiiM maLox «nnan/
Munrnumistanulwog wuolgf

usiali cuin tästä juotta/
Mun pcjnan nmistox tehk»t«
6>ll oftetud olet totta-

pesi opetus lasten» »atav/
tulikäffenKn «ehvhätienem/
Racasta toinen t«,stam alat/
Cmn hän meill tehnyt liene.
Tätä tekeinän lästenämn,eit«ksst/
Ett meithänenomaz cansax/
Eukmtma tietä täft.

Cosca yrtltarha»rucolli/
Cans cuolen»ankiwnin
N)apis »a werta hicoilt
Vqnotettitt / puustid hän sai.
Sylfcttin/ piestin/ pijnattin/
Cans orintappnroil
DnsmisllwäärzllsnrmaMN.

Rlpnstettin ristin päällä/
Bticad/ saped täydhyi niellä/

pilcad wiellZ/Hengens Mn annai sielläCaictkärsei meivnän lunastnxetttahdhen/pijnan »a catkeran cuoleman/
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Chrisiuxen
panvinhän hantanristist/

Custcolmanna päiwä» nous id).
Xvoiion cnnnian cang wlssist/
Vmillens eläwäx näyttsitt.
Näin opettamankäski mennä heit/
Luin uscowad/ CastcnftaVab/
Vmnar tulewad caiket/

Sitt ylo's astui«itvas/
Xvusdhat meill lahian/
lNeidhänt»scasam,<, waiwaswn tyksnäm awnns cans wahwa»»

tääll meit hallidze/
s!.ohdhmta/aina autta/

wallldze.
Isä poica hengi hywä/

TM khto» sun olcon chan.
Ann meituscosa» pysywä/
t?ijn loppun ast aiuijan.
Xvariel Väärän opin waulsist/
Sodhist capinoist >arhdhoift/
pirun pahoista pouloist.

pijnamuistacam/
meitsm synuift snistacam/

Luin hänen cnoleman waati/
Ia n,eitä cadhomxen saatti.

Ginäpäivä» cnin hän petettlu/
Ia «ikiudheneteen»cdhettin/
tNonegpaicas hän pilcattin/

pyhttl!



puhtell hän khnnl otettin/
Opeenslapsild coht iätettin/
pappein eteen johdhatettin/
XVäärär s<,«,rna,«x laitettin.

päiwäncoittes sieldtalmettin/
Ia pont>nxen eteen saa«tt,n/
Väärin hänen päälläns cannettin/
lyötin »a puustid «nnettin.

Murkinan aican hän duomlttln/wldjsil caak,n pusa suomlttin/
Lrimnullfa purpnral naurettin/
Ristin» cannoijohon noulittin.

päiwäll puolell riftijn nostettin/R)»6wärten kästell ripuftettin/
Vädhedialad läwisiettin/
Gspell/ etical iuolettl».

puol entost hengeng yls« ««no»/
Gielnn» Isanskätcnconnoi/
VMläpldzeplftettln/
Maa »äris/ anringo nmstetti».

Illallristisi alas pudhotettin/
Ia Issephild wafianotettin/
«rallelll Vsitellli»»voidheltin/
Ia»«lkein lynsin sn,meltu«.

WHmäin sitt h<w«» cannettin,
laVartzoitenhaldnn annettin/
PM Nrianäintäytettin/
Isän Viha lepxttttin.

V»nCh«ste Mpilcottil».
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GrlstnM
Za hirnmlisest pynmtlln/
Meldhäntählen, waiwasteu/
Cmn olem pahad ja saastclised,

iNailn»anplZnaseaut lunasitd/
Ia cmkcst puhyhaftiv.
Sij» olcon sinullekytS«/
Tunma sekä

listin pääl riptti/
ulwogllucni/

oli hänen suuriklpn/
Geivzenmst puhui hä« sinä hetkett/
j?e sanavfä sydhämrskätke.

Onsist sanoi sanan armollsen/Isänsä tygh6 laiwalilen)'
loca ombisuloinen cunlla 3
Annheidhän HNder Isä menos/

he ynMZrrä onmtrcon».
Girä lähMsMoi hän ältillens

XVaimo cadzopoicas silnulläs/
Cnin on Johannesnimeld/
Johannes äitiäs/
Glnäolevnyt hänen sikiäns.

Sen jälkenpuhui hän suloisefi/
Vaarna,»n,yö»ryo°wärill lohdhuliseft/
Iasanoinäillä sanoill:
Xvissist pttä sun länäpäiwäU/'
paradtjsin nmn cansanikäy»nän<

Neljä» sana oliiunr «rmia«!
W,x slch m»ltIsä nijnc»r»M5/



laheitiV päälleni wchas/
Minä olcN nyt pijna» sa hädhäs/iämän znlnlansoneonkädhes.

Wljdhenex sansx ftn<n msys s
Minä »anon täfä rafca» ty6s/
Luin oli meivhän lunHsturenhlnda/
Otical sappelsid heyhten/
Sen »oi hän m«idh»n tähtsm,»

Sen catkera» siemenperästä/
Sanan sanoicuudhenenedhestä/
Nyi eimitänRaamawd estä/
Niitäkiriä on minusta puhunut/
Se on so edhes cnlunut.

N?ljn««» huuti hän rohkiast/
Isänsä tyghocorkiaft:
Sun kätes annan hengen ,a sielu»/
Cohtasitt pään» ala» painoi/
Ia hengen»vlon onnnoi,

Cosca päänne» näkinämäd/
putowan luuli hän taiwan sa
Aurings sa Cuu paistens cadhott/
Wuori repei» sa maa järis/
Cosc lnofa cuolonkäsi» «äris,

»Hän sanoi iVfellen» eohta z
. Xvissist o» Jumalanpo>ca/
Cmn pijnan jacnolenmn kärsi/
Se cnin Herra onylhäU «l»as/Ombinyt suure» »aiwas.

sepelkäPH I»Mwchdhelisest/
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Chrisiuxen
Ia kqtld luo»a «oliseft:
Sitä me myäs lehkäm nsyräst/
Gip hän polcans tsshton säästä/
Mutl waiwaft sen eautta mettpäästä.

Nytt synvi wastan >otlcam/
Ia pahus puolestam otieani/
Cu-n Chr,st»ren cnsleman saatti/Atjtläkäm händ sangen suuresi/
Luin meitä päästhädhästjanmrheft.

cninWg oled pijnattu/
p,efty/ sxlfttt/rusicoitttt/

Oriantappursil «un<lttu/
Gunrnumijg ruoflittu/ haawsittu
Purpurall pilcat naurettu/
Xveri pM/ caswolftVusdhatett»/
locornunlis vcrta linckui:

Rillin pääl »äsenädpingotetud/
Jalav/kädhed lapidze tungettu
Oncal sapeli fuoleltn/
VMnr<cki pilcallpistettj'/
lulmall?umal«nwihallrunneltu/
AM keihell läpidzetnngettn
Vnrkiall cuolenmll surmattu/

Cuing snn hywä hahmss lanvenuj
lans «aswos eannis wallfiunnt.
Vunruumis rymäxranwennt/
Xvalfor on mustos mnntlnnnt/
V»t ltMuyWck »usuHous »Bstsi»



Hämmäjiyld/ surid/ idtlv/lastoid/
Heiohä» Herraiw lno>a»s cuolendstt

Snusa» Christe ei lsytty p«ost/
OVH sinä Herra wäärin lchnyd/
Klkollut sinusyhtän ricost/
O»k synnin tietä sinäräynyd/
puhdha»/ wiatoin caikisiiolid/
Cuitengin eatkerast cnolid/
Meidha» caickein ihnusten edhestäm,

O can«la duonno/ salaus suur/
yyytäm syypän cdhest waiwatan/
Cmn pahoin tekiärickop suur/
Sen stas hurscas pyhä pijnatan/
tuole Junml ihmisen edhest/s.us,a Inondo cappqlens syyn puolesta
tnings Christe id;es näin nsyrytid

S» »«toin wicapäidhenedhest/
Frmon halnstkäwid cuoleman.
Ktts päästäisid meit pirun kädhest/Isäs lapsix ssid tuleman/
welcam maxoid/ laijn täytid/
Meilarmon > a a»un näytid/
pijna» »a cnolenias cautta.

Minä synnin siteil sidhstlu.
long edhest sinäkqnsten/ faugittu/
Minä tuonen nnorill niwottu:
Sä cuoleinankiwnill rangoittu/
lNinä perkelen cahleinculjennu/
?a lun,alan »ihan all olfenn»:Sinä ioid »ihan n»glian edhestän» tUIuH
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ChriffljM
Mmäainylpiä: sinähiljam?»»/

puustcil ja purpurall pilcaltu.
Minä cowacorwainen: sinä cuulfaine»,
Minä räykjä; pHkeill sä cruunattu.
Minä mrhas cunnias: sinäMinä fuomar: sapellsinä juotetm.
Minä hecumas: naulittu.

Minä wäärin tein: sinä rangaistin.
Minä ucoin, senedhest sinä wldjattitl.
Minä häpiän tein: sinä wai»altin.
Mnn sxnvein tähdhen sinä pijnattin/
Ia cistin puuhunripustettin.
Mun pahudhen tähdhen sä cuoletettitt/
Mun syndeinuhrix sinäuhrattin^

O lesu cning sua kijttänen/

Ktt nsyrilid idzes «äin tänne/
Aäwld cnsleman caickin nähdhet?
Huk ettäwftn <zin muifiaisin/
Idzen pois synnist suistaisi»/
longs tähdhen surklast furmattin^

Mun phnas ansisfi oMser tee/
werelläs wir« puhtaxi/

Sun haawaig sisäll sä nnnua wi«/
Isäs edhestee mna hurscaxi>
TVahwisttähZnuscsan lufaxi/
Lvaiwoig/kinsanxis lmwaM
Mull pcjnas >a cuslemas olcsn.

cgn>ps»xmtM».



Cssc se hätä minua ahohlsta/Annimelesänpynssmnlstoolla/
Oill- minua sill am »ahwista/
Mun awullasolwo/
Cuolemallas «urwaren tulwo/
Täald tyghos mua iloon»iene.

meitä ko>htj ftnneisit: MeidhZti
z« wiam/ I"'sa meolcmsigis

neo/ Ia sitt tuled ilman, Gwad meit caicky
heitened/ Tuscan fa suren waiwan. Pääl-
lem myss waiwaisten pijnan fB
luolema». Ryrieeleison.

Luolemaft meitä autta Gi yxikän tai-
M. Gynbi tayds: n:?its Wi»a/ Ia pi-
run käsiin saatta. Jos ««eidhän n/lt
pZsemän / I<» taiwan Blläns saanmn: Ni,'»
Chustuxen piti kärsin,än pijnan za «uoles
man. Christeelison.

losei hän olis astunut laiwast alas
mailmon/ Ia lnsnon päällens ottanutAns
bain hänen» cuoleman / Ia sitt sonnin, poi»
pyhkin Callin werensä cans / Nhn cnolem
oli» meihin rMyn / jg pltän ijäe allans.
V,^ieelcison.

lahfoi/ Ia rackan
men/Jumala meille cannoi/ Ilman nytt
mltäkän / Christuxen poicans tähdhen/Cuin kärsi cuolen«n / Ig tghto saat-

M mciö
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Chrlsiuxen
«» n,cidiiän paremdan elämän» <lhrifte4
eleiftn.

lällä n,eitän» lohdhnttacan«/ Cnsame
«len,a / «Ikän meitä pel,ättäkäu Syndi
«aick «uolemg. S>ll Christns tahts n,eit
autta / Cuin olein sunres w<,<nx»s / pyhän
»erensä cautta/ Hän P/ytä meit taiwa»,
M^yrieele,son.

Sentähden aina ilsidcam Caikesta sy<
dhämest Isäst Poiaft myös »cisadcamSe«
kä pyhäst Hengest / Ia rucailcam händg
wahwast/ V« hengen vädhäsantais/
«nnaisarmons taiwast/NHn cnin hänmcill
lupais. Christeelcift»^
/AAminen ajatel aina pynanl pääll j«

3 Nij» n,ä sull fällens lal>
«an Glälnänsa taiwa». Idzesmnn pääl<
lenturwa/ Onolemäylo'n,ulma/ Minäpäsn» lunastin.

Ombä »'« sinua ostan Cullall ely munll
«ahall / Kng helwetist ylösnostan luonill
japahall tavall/ Mntt omall minunhiel-
lä»/ Ia sangen «llill werellän. Mixes
näitä aialel

Mailman cunniat sinä pyydhät / Sen
pääll suuresti luotad. Näffyn sä poie»
säd / Sill muchen päälläs tuotad. Rickaut
sinä aina lahdhod/ Nlntlkipuu ylsncgdjsv/
lapijnaniunhotal».

<t«d)os



cuckaistl kedholl / Cumg suloisest
he caswliwad: He sangen caunlll chdgoll
Ihonasi leidzottawad. "Solomon se suurin
Herra / Ni ole yhdhcngän nijdhen werlg
Calkesacunniasans.

Cudjos nyt matelewaisii / Cuing Herr<
heitrawidze. Nijn myös caicich lenoäwäisi/
JMtarped hän myss taridze/ Corpin pos
Ivoltahuoman»/ Ia corsap heitä suosans/
jtlrketännälkäncuolet.

loes rahaa ahnettilfiax/ Ia cuolemani
unhotta / Se hänell tulepi pijnar/ lahcl-
wcitin pndhotta. Jos sä fis» halad <aiwa«
lNmst misä »nö olin»aiwas / Mingprznan
mä niyss karsein.

Jossa sen nscovwahwast/ Niinedh tule
pttetyx. Mntt pääsel» hclwelin waiwast/
luled tfliWaas wedhelyr. Siel saad sitt
ilo» olla/ I« minun oppincnnlla/ Isäni «in
myös nähddä.

Rfito» sunnia Innalan/ Olcon yan-
«ickistst. posan my6s pivhäm turwanan»
Suloisen «ppm» edhest. Ärn,on» hän lais
nadcon meille/ M»'st« hänenpr)n<,ns päält
le/A<n»ahwanuscon cansa.

Christien cuolluistplss nou-
semisesi.

V. e. lesus nons cuolluist vlss.
lEsi»



'

cuoleman cnolleisans/
Ia helwettinastui «las/
Sieldwoiton saalill»äll palais.

-Helwetin häwlt/we« pois woimstt/
Hwoikivhaldainottanmn/
Rrjsui ruhtinad/ ryösti/ ry<swZig/
Sudhensuust lambadpaimen cagppois.

pirun luolasi luowutti meit/
losckäwi «uhian cuspan teit/
päästi n,eitc»dhotuxencahleist/
2>tt onnettoniy pois orfudheft.

Lvoittons näytti wäkewällWsmMll/
long idze s«i ansio!!omall.
Vi cuolenm cuolltntenä taine/
Idz eläniänandaiat paina.

Maa mahdhotoinhindaa mailman/
Senrnnmist pyhää pitämän/
longkadhes lnodhud caick owad/
Cans caick kiwed calliot cswad.

.Hftudhattu handhast heräpylss/
O,nall woimaUkimmop ulos/
pääldZns pois pudhistsoimud/ siteed/

cnollun wirwed/
Colnmndcnpäiwän nousi»varhain/

Maa mandere,äris lijckuis luojan/
Ongell ilmestyi ilon tuofa/
pelghost po<s pakenid pahavwartiav.

MarijaMagdale/nMynHlmsd/



RlyS Nousemisesi.lls
Hgachmn Herran haudhall samoid/

'

U)oileill woidhellarunnustaiwoi/
paadhen pZäld»«eritetyn pois »«id»

Haulan he curoitidcavzoman/
Oip sield loynepruumis! luojan.
AcMVä Engelin ackäisid/
Miel oli kysyy/ waickpelkäisiv/

<l) ihanainen sä Engclinctt/
Ottik Herran ruumift
Ganos n,eil/ cunga se wlety liene/
Ktt woidhellaxemotta lienen».

Engel »aimoill wastais waca t
Mix elawät edjittcuollein secan/
Vonous/winidzeteill ennen sansi/
Cadzocatt siaa/cans kääri lijnst.

Engel armas/Engel pyhä/
Tuliasi!<sydhZm Herra» hywZV 5
Cusa HZnd eläwZ» osanen, ?

Aumasi ilsll «Zhdhä sanem?
HZnedhellankayGalilea»/

Giell lsydhät luojan lunastaja»/
Ilmoittacatopetns lapsill/
E« erittäin pudueatpetarill.

RHto» snll Engel hywän suows/Sen suloisen sanoman saattawa.
Loht idze ilnmndui Herraheii/
Goi kädhens/ ,'alcaus/ haawanspidhcll.

Ett heräisHerra ja nons luoja,

Jost



Chrisiuxen
Isci ilon melll nutuan«unoi/
>Se syddamen pohian meil painoi»

Radhan rakens n»eilrouhaisen/meittaluctataiwasen»
Idcust ilo sl»« n,cilolcon.
Xvalwaistid walitus »aikedcs».

nyt ajall aumgll/
la,ublapalwal>fulkmll/Zlsust caunist metl?tt«kam/

pro nodiz pallug eK.
>?l>Hristug Carid)« pyhä pHnattin/

puhdha» uhri nhrattin/
R>stw paäll ebhestZm »ipustettin/
Sen weri wiotoin wnovnatettin/
CuoUnanscuslonancnoletti/
pirun wattan ylid, n,o»m.

poi» pyhkei we;<apkalien/
l»n kiroirrm.

N?oiton «mspalliiL pol«! helwetist,
lttouscunman canss cnoUu<st/
plmn rijsui/ saalin

i»»<,ig.
NurwaU I,'w eygkä «iwan/

U>ap«,st me nyt mennZ maddhom/
Ch> isturen edhesta>n cuoiun/
t«Mlmji l»N»l»<N ti,NS nosnun/

lesust



lesuli me calkin tl,lläkäm/
K«n«ltaiar myäs n,nist««m»

v e. Christus Caridza pyhapHnatw.
pyhänpääsin pä wän/rjä» lkäwoittyln/

Iloll>cxmkqtta!n Icsusta/
Mainit me mahdham,« n,uista/
Tehtyi Herran hywtz reco»/
U?e!ladc»mkl,los?esurel.

päsiäis pyhän pääsin pZiw3«/
päsim pirun paholst pulo,st/
C.»dholuxen kldhast cauli, st/
Hirmuisest helweiinhandhast/
lautt Herran co»an cuoleinan.

päsiäis pydän pääsin pä«wän/
Herra haudhast herä'»/puunpään poiki r,cti perät/

Coleman cauhiuncadhotti/
Helwetin hirmun hawitti. Weisadt

päsiäis pyhän pääsin päiwän/
Nons Christus cuollnist ylös/
Pirun suust saalin sai poies/
Meit otti orindhestulos/läll o'„«sta!nlsän»omax. weiftd:Päsiäis pyhän päästnpZiwän/
tuin Cunnigll chnstnsrnolluifts. Nsu«
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Chrifiuxett
No« 3 kirckautcn tljldämän:
t?r»n noscam tuutrn clänmn/
päästän, polftpahudhest ppliyten / N?eisl

Pä 'fiam pyhän pääsinplliwän/
Knotmnmeno nietll n,u>stntrap:
F!.u<>Vbud u?eso!monwircowad/
Elämän ch«»a<i asuwad/
Kinnud laulam wlscrtäwäd/
U?e,sawad kchtost lesnrcll.

pääsiäi» pyhin pääsinpZ,»>n/
auotuin cans nijn mulst„ mahdham/

uutcn elämän/
Ilkiästelsst pois er jämän/
AHttäln lno<« lunastgwnt. XVeisedeam»

pääsiZig »uhlast/ZZZRyttärän' Cuningast cullaist/
Aveisadcam iloisesi mielesi.
Cuinpääsin» punaisesi meresi.

Sen pyhäruumis uhrattin/
Iaristin päällä murhattin/
Hänen werens wuodhalettlN/
Io!l me synmst wirutettin.

Me olem sonnisi päastctyd/
Iarum«ld -Hengeld säälictyd/
Se suuri orfus lopui niyos/
Vyt o» le olkia wapa »no».

Mc»! Clil istug?esus wilpitsn</
On pääftäjs lqnm'«« wlchuoln,

Gfo'k<



Vlos nousemisesi.,

Säkäni sen «ns leipää
Cu>» kästi Caicklwaldias.

Oe ma»'!» 01l f >lo ulin/
Cninkärmen pään mnrur puri/
Helwenn niaahantukistl/
laiwon meill iällens unvhifi/.

O Chrlste Junialanp<»c»/
Meruocoilem sua tänä aican/
tnnlas cnoleniastkirwo?.,/
Ia duomio päiwän wlrwsw.

<l)lcan sinunChriste tosin/
luin cuolemast yl6« nousid/,
Mqlo» cunnia ia ylistä»/
Istn japyhän Hengen myss.

Wlela toisin.
päiwää pitäkäm/
corkiastkchltMm/

ainoastarmosta/
päästi meit pirun pauloista.

Hänen pyhällä pijnallang/
Ia catkerall cuolenialians/
Joylös nousemisellans/
Saatti meitarmoihin »ällens»

N, laki meit sillen soinia/
V> o> synnil syngiä!l»oin,,»/
Ki helvetti woi HZwiltä/
Kt cnoletns n»eitc^dhotta.

Taipein
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Chrisiuxen
Caickcm wcholisten wamod/

Omä lesu meild poi» cannsid/
Ia sysslsid paftau paikan/
Jutld„>eit o<k!«n aican.

pasiäis toonen teuras/
Caridza puhdas ia paras/
Sinä olcd ilman cstet

lcfu Christe.
Sinä se oikia uliri/

Luin Helwet«nt<,»dhad tuhri/
Ia pästää fanssid waiwaised/
Ia ro uhataravholised/

U?abwista me»oekian uscso»/
Sun sanas meil «>na soicon/
Perca pois wanha hapatos/
pidlia mcitelämas pulita».

Sinnll olcon ainakhtos/
Iayli»„ainen
Jumalan pv'ca lesu Clirist
Cuin y!6«nousid cnolluist»
>?l>Hristus cum couletettin/

synneistentähdhen/
>Hän »ällensylös nostemn/
Ia saatti elämän nieidhän:
Gr>s »ne nytt caick iloidcam/
Jumalat myös ainacunnioidcam/
Ia »cisadcam Haleluia>

GiyhtZn ihmlft n,aan pgäll»
Cuolemat»fett«l<,mut



"c.Matoineoei loyn? täällä/
«SMd oli caict alans saanut/
>Stjs cuuls sittwallan s"'/
>I« meitä coht alansa lsi/
«yaatti my6s pir«nfangix/ -Haleluia.

Nqn lesus Christ Jumalan potc/
) Annoi hänens meidhän sian»/

HänZkist pirun ylidzewoitt
Synnin pois pyhkei meist pian»
tuolenmn myös mahan l6i/

, Ia liäneld woinmn poje» wei/
polki hänen ialcains ala. -Hale»

Tuonenia eläinänwälill/
' Tuoni coht elämänkäsill
l waipni/ ja heitettinwijta».
l Sen oliRamatw sanonut:
l <Ltt cuolo oli tuonen tvsittannt/
« Ia saattanm häpiän ala. -H>ale.

snse päsiäis lammas/s lost Jumalkäjkyn annoi/
l Ristin pääl uhrattu hamas/l Cunga n,eidhän synnin, cannoi.s >Hänen werens »uodhatettin/
! Meidhän ustempäälle priscostettin/
i ik!pästä murha,atsi<äll. Hale.Piläkämfi,«tätä,nhla
Ilon cansa,» riemu/
jhtl Chrlstvstyghsm tahdhoi tulla
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Chrisiuem
Lva!<sta>„a,i!„eidl)hän sielun.
Hän.«ringotircagon/
Cu>n synnin,a my<s« salan
Ilmclsllat Hale»

GyMm ia hywin cläkäm
Lällä m«kian leiwän
.Hapointalkin poislieittäkä,»/
öum nu, >t tcmmapaftall tawgll
Christns meitä ra widcon/
Ia sielulltarpen» taridcon/
Mipusco mnirakärsi. Halelnf<».

nou« yls» euolenmnhaudhasi/päästi mailman perkelen paulasi,
me n/t »ahwast iloidcan» Ia Imiw

lMe lWs3»eGdc«m. R^rieeleizon.
Viaim2e?aleKall.
Christus uhrix n,e»lle / OnW) neusynnelsiile.,

Carid, kärsei cuolenmn / Isans c«n« saat!
«leman Armon tiell fyndlsed stäs tuleman.

Cuolo ia elo potkeid / Hirmnisest Me»
btid/ cuslon elämä n?oit/ Ia pote» soitl.

M<,«<, sen tunnusta/ Cnin tiell puliucel!
pesusta > I"« 01, cnollnn ollNt tNntmD!
Zens k»rckaulena mllnt.

iKnsMn hgn n,Z">°s »äk</ Cnm eohttiet^.



Msnousemisesi. «9
tZwar tekl: Cuoliucn ftandhgji pois menen/

eläwän sen sian jäänex.
Vscocam enämin wahwoi Martan tosi

ftnoi / <smn luuttan causan walhei ,a
waloi.

Christus omnll wäelleng / <suolemaft
nousi jällen»/ I« sm »oitsn hänen päätlens
HalelM.

Wiela toisin ?. N.
Chrlstus VIM »ahwast/ V«

nosnnt haudhast.
Awaisi armo»

«wen/Saatti «acta» rauha» McillenpäällH
maan.

Elän,» ia cnolenlaCampailiokästenä»
st/Elämä yliöjen woitti cusleman.

Marja Madale Saatti sanonen ensinsen: Ett cuoluist Lhrist»« noisi/ Ia osste
wjan»eläwän.

Oitlecum hän r>»yi Aanwlla warhainhanddolle/ Gngelit caxi näkisicU/ Ia cohtIGsufiacolitftlsi tiellä,
Maria Madaleeme mahdhan lyseo e?ymät/
locanäki INsuxen eläwän.

Caiket Lftxistug päiwäll colntaneU Cuol-
»uist noisi/Ia ptryn pään peräti potki pois.VltOlilusias,



Chrisiuxen

nous cuolluist yls« / Halelnja/
Z2)krsto«luoian.
Hcvlrcols wllidoin haudhast säiles Hai.Cli.

Joca synnid caickein cannsi
Iaristin puu» hengens annoi/ Hale.

2. päsiaisnäpäiwäliätosin/
<Z) sot idz> n»kerroin wrjsin/ Hal»

tNaria tNagdftle ensiinäine»t?«kl lesuxen wirconeu. Hale.
; Nyn nai) Känen myss muud w<<lN»H3Näki sittPietari Simon. Hal
Taag näwyi lesus «Hll cahdhell/tuin käwid Emanxen tiell. Hale.
4. U?hn,«ln illal hän ilmestyi/

k«sa Apofiolld ifiulv. Hale.
Ia wapisid pelghost »aca

L,uklttuidhen owein tacan. Hale.
5. Cosca sittwqckscaus cului/

Vpsstolclll hän lln,estyi.
Caikill yhten toisenkerran/

Uhomos tutki hawad Herran. Hale.
6. NHn my<ss merell ryberian/

Vpems lasta seidzemän. Hal.
Cosca he caladsuured said/

herranrannalla he si«näid. Hale/
7. Jacob»als Apostoli

V»n«nMttal<lta«soll/ Hale. Vtt



Ett Herra heräisi huuohast/
Ia päsi cuolemanpaulasi. -Hale.

g. WchneinwehetwHsisataa/
HNrit uscohon mahlawad saalta.

Ett Irsils onylös nosnut/
Ia wiholiscvwotttanut. Hale.

p< Oleon si>» lesuxenklilo?/
Iaylniäinen yiistos. -Hale.

lsän pyhän Hengen/
Cans cnnnia sunri senm,engin. Hal.

I^äleluja.
lcsurell kffro» weisatt mal)«

N)dl,am/ rackall halull caictVi»
näiMcn / Sydhäniel ett kiclell / Cum par-
hain laldliam / Hänen laupian armon»
awn» tatidhlN» Synnin sitflst hän meirwa,
p«ht/ Jian» wihan päldsm poislacahl/
Amuudex hän meillen caickil tspaht.

Jumalat yliftMtt caick luo<<liu> /ulki /
RmtZ»» liZnen arnions corkiat cunn«t
Gtt poiafan» p»un wallan pois polki/
Gen alv nieit pesti / ,a waiwald mon>a!d.Xvchan / kirouron alv olemasi/ Helwctist/Häiscst cuoleniasi/ Täsi Herra kqto« olcot»
Häc omas.

C«ik,ll euin Christuren päll n'eist id-
)en»luotta/ Synnid Jumal elcar-

»Ndg/ tlZeit laMx ott»/ näin n,eil!
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Chrisiuxm
«utuuntuotta/ Meill lovhen turwantuffi»
««ikl»cand<» Raudalla»» lohdhmlg/ awuns
näyltä CnlUn hänen k styns perämpyy,-
dhäm käyttä/ Wlss<st lup«»x<ns hän tahu
täyttä.

Rchts» armos edhesl msninksrra» Gl--
«on W I»n,al sun taiwaft. poian Chri-
fiuxen myös meidkän Cuin awub
lan» meit päästi suuresi rvaiwast Ia

lohduttujall / S»!l nleidhen oikian
«en osouMil! olcon nytt ,<; joca
«>all».

Christns sielunturwa/ Clwleman
ZZ)»ny6» surnm/ Hän Synnin
«qn ala» sorsi. Ryrieeleison.

U?alck ilnmn synnit tän tuli / Cultengin
hän cnoln Caict hywin toimitt/ Ininä lan
«ans meit sowit. Ayrie eleison.

Synnin ia pirun hän rooiitt/Ärmon edhe»
Motti/Hänwoi meitautta/ pijnansi» wois
tons cansa. Ryr»e eleison.

Herraa cuin cnolemaft nousiRucoilcam
«tl soisi 3 ykonän» olla/Ia ti,!«v<,n ilon Nlllq»

eleisom

EhriftuMlaiwasen ylss astumisesta



TmwMtt astuttujesi. 12l
«uin edhestän, cuoli/ Ia «ftui

«las E» handä woittanul i»H-
<iu HlamäN iälien» palais» PaZst» n,eitä
«ljncuolemast/Ia piruin confasleinast
hä» piinansa womialt.

Astui st» yi<s» ta,w«ltN/ loftsli tullut
Olas. Gield lähetlmeille» VaVa!sll!(T«d<?-
sioinlin pitä walant,.) pyhcn Hengen lohs-
huttaian C<,lcreen hy»eten totUttKlan/ Hol<-hoinan Ci,rist>cundaa.

Christus meidhän lmiastaiam Istup I--säns oikall pnolell. Hän on n,eidhät, cvhes
wastala.n/ p/ytämeit aina »noiell: Joshäncnsananstcuulem/Hänen l)?gh6n6 mie-
lelän, tulen,/ Nxn me faam pyl)«tt Hen-gen.

?o«eih««olil,ylss mennyt/ Ia «ffumtt
taiwaisen »älleng / Nyn lohdhut«,ar pyhää

oliZ jättänet»älkens- N7n«ett
hän n,em cor<<m«/ H tahtonut unhotta omi-
«n»/KähettheillpMen Hengen.

Eltme nyt saim pyhen Hengen/ See on
meitt suri «acha. lälkäm meit peliättäkä»
kengän. Mutt pitäkäm usco wahwa. Ia»NrVadcam Christuren pääl!/ Nl,n cauwanmin me elän, Mll / Hän meitä t<«w«sen«Ml».
2H'L!tt meidhän lunastuxen / Halun,/
ÄZlMnhw / ydhotufem / Gms cuin

5. vi oled



Chrisiuxen
oled luoja hyn?6 / 2>mld a»as maiimam
lvän

Armo suii sinun «voitti / Ettäs paallez
synnin, «id / 2lnni»ld su» c«tkeran cuol«
man/I« saativ mclllen eläoian.

Helweun «Ia» astulö/ Sield usck
lisedpois cstid/ Menid taiwascn oniall w«<
n,all/ Istud ny»! Isa» o>ki»ll.

Sinun suuri laupludhe» Saatti meille ti<
n,Zn auluudhen / Oi oma »iki mitän »o><
»Nt/ Io» eot, f« sitä oli» suonut.

iNe kytäm sua les» Christ / loca p»<
fiid n,eit helwcllll/ Olcon sinun «rn»o«

ijancaicklsest»

ZsEsuKlsänstahdhon t«Mi Mll/Zl)>Halelnfa/ W«« luojan/
I« »ällenstuli »vallan paäll. k. l°

>HZn wahwat wibolised lsi/
U?oitoncunman heisiidze»ei/
Juikylssastuitaiwestn/
Olon erit häncstgns malmaisen.

Cuttengon coconan» täkänän,/
zNallm«» loppnn«fi almaman/
Istudlienlsänsoiklall/
Taiwan cnnniaskyll corkiall.

wallidzep/
pgicqy cM tayttain h<,llil>)ey

Pchnp



puliup paraft puolest»!»/
Ia hywä nmnap edhcstäm.

S,elo lälieit,
Hcngcn pyhgn pytiltläiän/
Tyhmcj okein opettaman/
tNurliellsii lol,3l)«tlan:an.

Witidliom hän wrjmäin
Can« cunmusans uluwa/
Vscowais»» si« siununan/
Hc« taiwan cunnian corjania».

N?arl, palioi vnoniidzeman/
Ia angavoit astltam«n)
<!>!e sinäkiitct lesusChrist/
Ilinrcunman Cuningas »issist.

v. c. Christus «ridza pyhäptznatti».
AklLsus töald Voiton cunntancans /
Zl)waas ylssafiui miehndhefstns/IloisellOngelltten seurall/ Taiwan torwein Heli-näli heliäll/ RHtos wirsill t!o»e»s»ill/Talwadtäyttäin taysill riemuill.

Caick lnodhnd Christuren edhe» my<s-
- pilwed taituid/ taiwad nodcmd/Pyhäin polwed cnmartelio/ woiton w,rn«
weiftelid/ Hän elon mnodhost näkywäst
eroi/pois mailn«,n catowaft menost wiero»,

L.<hans corot cunniall corkiall / Äsettistuman Isän» oiklall / pääl ««kein tai-
»qsten törkeitten / V»l»sd «Bck paicad

«Uzt»-
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A)riftllM
tyynä,„ä«» / n yudz »al.lö>em<,n/

c» »Mal» emnartt»i„an.
E» me»ä ocwolx unlionatt/ tNeildläsw '

blenuttans ei otian. <l)n c> conan» t^tonäm,
loppunasi Caick catvje/ halidze/ huokiast/

wäkewäst ».»rielep Chrlst>cund«n»/
»ttrnamtapawuliang.

T>n ylhZl meil edhcs wastatanl/ Amls^l!
ttiieldä n,eill lepyltäin. Hrxiong andap/ lah<
jsd lainap / Aohvlilmaiaw n«ii tährctäp/
Murhel» me« luiaft lohdhltttaman/ XVals
«palsljwalwoiswadwlstaman.

Cdristu» lätttklwFnastumal'/ T«en otkian
«sott Isan maall / longHzr me»!en anftin
«n Isä alustasenan on. NäU uscoll cvhäs
«»stncam/ Täll tnrlval ldjen» wnyVlsta,-

IcsusiyliafcaMtäkäm/Ett oliZ am apn«
«ainrucoelcam/Corlain meit wli>»Z!sl» wail,
wo>«/ Hengen hädliassa n,ysn howois
«ontnlewa dnonusll/ Gsls n«it pz?hss>»
peunss 011.

PpMHenM
V.c.lGfnsnuoscolluistylss,

Grran hengi illmm, alusi
waicut/ »«vwott wisust/

Herran uscsonihmlsij <ocoi»/
HllVhau semgns hgjlldjl/hojhoi«>



vrophetainsyohanied/suuvawais/
x< !n>ant!ediioola»dhov walai»/
Knnnsti »timed/ mallmaistomuultcd/
liniouei salauvlicdsnurev.

Herran suomast hellunValNs/
Tuli tuinian tnnlls päänä/
punnai»hän lylinäll »uurMoll/
Vscoisettäyni luwatuill lahio,!^

Opetus lapsi» hän opetti/
tNieledcoht »«stareix mutti/
Teki täsä taidhodtaitaman/
KieliU oudhoill HpttlKman.

pahndheft pacansltpala»ttam<M
INfux» nuscon ojenduman/
Hengi he>t Vaasi »oimallan»/
Cocoifi seura saarnallang»

«lasten cantta«nttuair anttch/
Vscoisex niuuua/pydäx jaatti,/
VMd alatander anda/
Hainunten elän»a«ojcnVa^

wahOisti
Vsittanmn surmat»/pfinad pahad/
U?>el tuffl« lnrwan weill moua/
U?ielc»olemankielis meit lohdlMtH

Herra hengel lall haii-dje meit/
IsUanttakaiman käffystei».
Ann olla häno lurwanan, tustisam/
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POäst
c>ppians ilmoittaman/
käffi ymbär m»ll>n«N/

cack«aopettanxln/
Canssoi c<,<ckej can» castam^n,

Ottacat sehengipyhä/
Sano, heille näillä:
Se teille opellip! caick tiedhod/
Tulewaiseoe« enoiscvk.

Cnin s isstte edhes Sangorten
Cörk<ain Cunmgatnangarten
tNitä teidhantäsä pitä puhuman/
heilleylhäd anneta».

pyhän Hengonarmo autuas/
ivpetuslastenjydhämed/
Näytti täsä laupioilla lahjoillans/
<vpetti oudhod kieled caik.

Heille annoi«r<«ons awarans/
Aielil caikiila saarnaman/
Canssoi caickia canskäändämZ».
U?ärydhcst aut«!,ten wändänlän»

Gfig caickilesusta kqttäkäm/
IsäfaHengeyliftäkäm/
Colininaisntta cunnioittacam/
Sunila sydhämel lackamat.

Hrlstus astuiylo« taiwas/
lähettimeille tän alas/

pyhän Hengenlohdh„tt:fan/
»ahVlMmN»/ Ohlistnl,



tmwas ylonmeni/
enen oli tullut tänne/

Ijtu Isän» oikial kadhell/
Hallidzecaick omall wäcll.

Cocht oman!np»>urens»Zlken/
Hengen/

Rackan Isänsä suoinasla/
Cu>n suuri 01l woimasta.

N?l,dhes päiwä loudhyi/
6ltcuin Chrifins cuolluift nnosi/NHn suhla salo edhes tuli/
long >«y6tä 01, ilo suuri -

Cosc murkinan aica oli päiwäst/
Aekisttuli puhallus «iVast/ApoftoleiUseiloolisäel/
lätt hnonen sosa olidsisäll.

Vleitentulistcn ninodholltuli/
tuin moni näkisekäcunli/
Oip sumalisten sydhämed/
Onämbät mitän pyytanel».

Cosc henyt sait»pyhän Hengen/
Iliastuid he suuresi sangen.
Rielill wieraill coht puhelid/
Jumalasi ihmeit suttelid.

Cuin pacanad sitä ihmettelid/
Inttad»asian sylsestelid/
Sanoid »ijnast olewan täenäng/
Joihin Inmal pnhals hengcns.

Cuin Pet«r sen cunl» jahannis/
R«hkiast
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POäst
Kokiast >a >unns «Vaig/
Osottlieidhän wäärm puljuwan/
I« pilcta sanoihuhuwan.

On «idha me 01,l wchnast täynnä/
Sillmurkina» on wieiä päiwä,
Xvaan I<än Jumalan Hengest/
Tämä ilimetänapänilmest»

Joelinennustostfutteli/
Daawidm psaltarist saneli.
Ganad salwoivsMiZniehen/
Gaip enin osatoisen mielen.

Neuwo Aposto!eild«noi>«
petari Vastais todhen sanoi:
Camcat/ andaeat caftetta teitä»/
Syndin saat andexlesuxennnnett.

Colmetuhattmieftcohtakäänyi/
Christuxen wndon/ uscoon »««»/»/
Caftetla idzens annoid tosin/
<l)t>V opetuslastenopin:

Christicnnnan co«ous nc,n/
päiwä päiwäld enänyienänun/
pyhä» Hengen Väellwoimall/
Jumalan pyhän sanan saarnall.

Me rucollcm sua -Herra Christ/
Cuin astu d wissst/
Se sama Heng! meille laina/
Ia sxdhämin wanwast paina,

Ett hän meit edjeis,arWis/Igt/konäm^m^p^sxls/
Pchndhest



pahudhest meitä luowutai»/
l tapoin n»y6s totntais»

Veni creator Bp!rituz.
pyhä Hengi luoja / Ia kylttläin

sydhänden sno,a / Täytä ne rinnat» »rs
NioUas/ Cuin sinä loit» sun woinmllas.

Öinä sled lohdhuttaja/ Iarunsas lah/ain
andasa/ Sä cowadrinnad pehnutäd / Tulell
iawoitel heit län,mytäd.

Smä oled Isän sormi/ laColminai-
sndhen soin» / Sä walistad sokiad mieled/
Ia woileledtyh»»ädkieled.

ymmärrys sä meille laina / Rackau»
ftdhännn p«inaV s.ih»n heilkous pois est«
eaikeft pahudheft nicit päästä»

N7>hol<nen carcot «auVas/ Suo meit»
olla n<ys« rauha». Nnt e«ä me nhn eläis
sini/ Ettäme »aarad »äldäisin».

Isä meidhän tuta «nna / I<» Po/an paäll
»urwan pan«<t/ Sinuft myo°s kyni rippu/
Joca heistäul»o« lijcud.

Isä» olcanainakntog / posan cnnma sas
«>a» li,to« / Cu>npyhän Hengenmeiil anda/Ia taiwast lahsoin,eil candz.

Wielä loisin.
<?"Vle luosa lshdhnttaja / pyh» Hetw

Opill

125Hengesi.



POäsi
Vplll okiall n,e« opeta/ Ia hywydheUäs
pueta.

Exyneitylo'» edzele/ teild poi«
,'ohdhaltele / pirun panloist ulos auttele/
Inn,alan ,»ockon saattele / Sielndhcn h««
«>ad hautele.

Armos anna / lahias laina/pahusme»
fiä ala» paina/ Sanas himoon sytyt am»
Vmmärys ylhäld mcil anna/ Sydyämest
fokluL pois canna.

perca sydhämed petsxist/ Juonista ,«<!

»nalaltomist/ Niist cangins cauwascarco-
«a/ Hiusaunst n,eit kirwsta/ Olamänwe-
dhell»lrwota.

Aina muista mnrhelisi,/ Ilahntaihktt
wZisij / Turwar tule turwattomai» / w<v
pisewit sä wahwista/ Vscslla n,e,t» vdh>sta.

1101 l ihanall meit lohdhma/ Gydhä-!
men kylniys läminylä / Rack>mn halud sy-
tytä / -Halud häyo pois häkytä /Hchanhimoo
pois läkäytä.

Isä totuta tundeman/ poica Chrifin,
sta / pääll lunastafan luottama»/
Ristis sinustijn «ppuma»/ Cuin heistolel)
ulwosltzckuVa.

Isä/ poica/ Hengepyhä/ CocoColml-
«aisutt hywä / Armons annoft ain mamids
can»/ Hänell kntos wirsi Veisgtcam/ lacun-
macorkiaandacam. Gpyhä^



Hergi tule tänn/ Vjcolisten sy-
täyttämän / Nechin palawa

sylytläwän / Sinä cuin cocodcauss
soia caicklnaistst kiellstH/ Christin nscon
yhceycen yximiel,»tä: Iu„:M» olcon
kijcss yancaisesta.

WMpidhemalda.
pyliä Hengi -Herra Jumal/

woimall/
Meidban caickein CKriftlttyin sydhämen/
Rackaudhen hul'll saat kFtsmän/
6ä cocod uscon yliteytc»
N?alk-udhe» paisteli' fatotutc»/
Canstoi caickmaslstkelistä/
Jostakytän, sua caik st mielestä/

kcjtos luojan.
<»ä pyhä paiste/ «rn,sn awu/

Elämän sanallwalais/ n,eigasu/
Jumalat opeta «ikein tnndeman/
Häno isax cud,nn,an ia cnuleman/
poisota opid wäräd woimallas/
tNeit nalltdcosam arnlollas/
Christuxen pääNeaut uscsn,«n/
Turwa liänestamost am saaman/ Hale»Sä pyhä walkia> lohdhntust täyn/
tNeis syty' sydliämed palaman am/
Rstctaut I»nml«n kästyiz pitämän

Ia ristii^
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Pchäsi
Iaristin, kärsiwäst candaman.
O Herra «wullas meit »a!«st/
Ia deicksa sydliändäm»ahwist/
Ott sotij »aliwaft mahdhalsim/
tuoieman cautt eloonl«ll« «ldhaisim/
Halelu/a.

PphafiColmipMsi.
Jumala taiwast/ Nelä meitMwAl)anna: Synnist murhest >a n«yo's wai<

wast/ 8ä meitä iloon canna. N?iholinen
pois asa / pidyä meit uscos wahwa» / Ann
m«dhän olla ränhas / tuin olen, tääl tno<
nen candas. Suo meil taiwasa »>«a>aa/
Caickeinystäwäls «nsa/ Ann Väittä piru»onsa / I« helwetin alhon lansa/ Sen pääll
2l>„en sanoca»,,/ Haleluia.

lesu Chrift Jumalan poica / pidhä meit
oikiall teillä / Sä olev waldais >a woipa
Äälä meild sana» kiellä/ Sinä cuolemas
cantta/ Helwctlst meitä eftid/ pirun «h-
-leista päästid / Ia elämän meitä säästit».
Vl?ielä nytkin meilautta/ Cuin murhe» iäal«
IZ olem / I" siltä cuin mecuolem / Wedhäsua» meidhän puolen, / Sen pääll Hmensanocam. Xveisaten Halelusa.

pyhä -Hengi lohdhutta,a / Isäst Poiast
ulwoskäypä / Hywin tapoin totuttaja /

loill meidhän sydyämen täytä / Annos
Mlk»»



Colmmaijudhesi. l^/
paallem myo« hasot: walista sokiad nueleo/
perca rinnad,a kuted/ pahudhest cui«
«il» liene/ Taidholla myssme«l«i!,iol/Elt
me lunoisiin sinun/ Voedh« meit Christuxe«
siwun / Tuin sieluft ««<» pol» tiwun /

Gen pääll An,en sanocam, Xpe«ftte»<»
Haleluia

taiwast/
kytcn, sinuawahwast/

Ia uscom caiketi sen pääll/
Ott sä tahdhod olla laupias meit.

G Chrifie Jumala,a mies/Anna meidhänpitä nuelea
Cuolemas fa sanas pyhäd/
Ioila» meit autuax pyydhäd.

O pyhä Hengi «nn «mos/
Ett me pidhälslm sun newuos/
INnrhe meistä aina pidhä/
Isä/Poicq/Hengi pyhä.

Engeleisi.
>A-Herra lunial cuin caicki oled lusnut/

n yFn Engel»» oled mclllcnsuo-
nut/Genedt,i st tahdhon, sinua cunniag

Pita/laainaktjctä
Ne sanad Gngelig taiwa» cdhefä» owad/Ia mailmas sinun pybäd kqskyls tnowad/3« «ijtZ,ot« sinua palwclewat / Hclvar/e»<e»ad. A,Utt«



Ettgeleisi.
Nlutta jewcnlia lodikärmc plru Eng,'/'

leill l?ywil pyyiä tehdhä rijrlm/ Ingasi
cnitengin annad heidhän »ottl»»/ Iacau»««!
soitta.

Se rnma henal osotta wihan iulman,
Christusta »astan ,a li nen s, uracunl>ans,
Iu„ alan sana,., sitä pyhä oppij/ Nolh<>i«
polr»,

>a sodhad .Herrain wälil saatto/
Rauhan >a laijn tahto alas caata. Mad«
coisa pyytä nieitä harhat tiälle / Ia ylö«
niellä.

päällem my<s« lyckä synnid /waiwad/ tus--
c«d/Ackist my6s noftaraked/ sated/puust
cad / luulen,awldlien hän niytkyllä täytti
Naudhid paalien, heittä.

Engclid hywad ei silloin ole laiscan/
tNuttainasotapitäwädbändä »vastan/ E<«
stäwäd händä/etei pyhä sanas/ Cosca» s«is
alan».

Raudan he tahtowal» rihdhast caicki saats
ta / s.ak«j he pyyiawäd ainaylssautta / py«
hainrucouxed / candawad leten Chrlstuxen
eteen.

Taudhit »a myrkyd carcsttawad pofe»/
Ia hywäd »lniad satawad mci! jälles. lohs
dhattawadmeitäalna«lkiall tiellä / Elk silä
kiellä.

Coscas näin jhngelispaNed^ERRA
tygho»,/



Engeleisi. ,23
ilngysm / piruu pita andaman n:eit

Olk yxikän »«Hannes »ah»ng«tt«
,»«!dha/ «ik«lans sadh».
! Vijttäkam -Herra hilialn fa myös war-
hoin / U?eisaten sydhamest cuin metaidham
parhain/ Länlän ia nmidhen hMain«z«-
dhensedhest/ Iaarmon» PNoleft.
«/Rn,on Nton Vngel / hywill
.<lj,Hengeill / «Vartioilla» meit warjele
korjn paäldäm perkele.

Christe HErra 3ebaoth/ Taiwan suurisstaherr / Ongeleuten haldia/ Seumcun-
«an wartia.

phnt meltEngeleillZs / Saarra sotajou-
«llas / Sodhiwastan nnholistan, / Samsit
Vatan seurastani.

Leiris lysymbärillan, / Caidze caikell cu<«
«illam/ Maatesniin <uin»alVoisan,/Mel-B/meidhZnomlan»»

Gdhes wiemelt erisäm/ Ilman mainelt
matcoisam/ Engelettteg leidzamall/ R<m-
»anrackan/lanomal.

saalo pyliyten/U?äänna Vahwistlywytcn/ U?iv)etßxi wirasam/ Taita-
waxitawoiftm.
Canwascarcotesvhostam / Hngeseill est«dhestäm/ pirun pnuscav/ puhalluxed/

Mrk7t/<anl>l)lttgmnVat.
A 3 IVsriel



Aposioleist.
AVariel wäarad / walimgod/EngelcilM'

estä poi«/ Hädhäs auta «htaha»/ S«luW
«orja cuolemas.

Olcon kijeos lesuxel / Eugelitten
miehel/Engelein» «u<t eaivjenmst / Coch!
nlast/meuanttamast.

Apostoleisi.
taiwas wahwast/luiic

arnwst ,a sanaft / longa Hz, <l
idze meille soi / IaApostolitten ääni toi. «,

Cosca Chriftns oli päättänyt/ Mitä I
sä sli käskenyt: Nijn hän lähetti saarn«m« c<
Apostolingymdärimailman. n

Ia käffi «aickille saarnatta t Ett h«, «

lahdhois nijtä «rmahta / Inc hänen p«K>e,
läns uscowat/ Ia pyhä Castet anowat.

Tällä saarnalla caicki ma« / lun>a!«il>
tahdho» tietä sai/ Niildäse wastan otettlnD
Cm»pyhäl hcngeltäytettin. .'l

Cunga se sana lewitettin / CowadrinnM
sill penmuettin / Jumalanheugi walcuili/.
Ia mielet nscoon paisutti.

Lätä oppi »„oni nauroi / Jo saarnM
pyydhit pauloin / Mut mallman wijsas?!
peys Sen edhes sli tyhmyys.

Csnssät» he ssarnallans käänsid / MZY
dhest totudhen »änsid / Sill kiitos heilil
nman päql la / myss annettanylhälli



« K,ain« Herra ftzhen arnws /Että me H-heivliän ftarnsins / .Heidhän ca»F
«n«Mel«lslM/I<,slN»««inftktzttä»stn».

Mattpteifi. 829.5.
cuitt Christnsta cnnmsitit / I<itunrmstlt/ Hepidhitpal-

loparamban / Senfnnren taiVan tawaran:
Cnln nmilmanhächyn Hecllnmn/Caick mrhan«nnian catswan.

Eipä he waldain »aatimal/Cuningain
cswall kästen,äll / Cnwh cunroi cnmartas
»«/ »Hengettomy cunnioittanet / paca-
««in?an,aloit palwellet/ Christuxen uscoll«erhelled.

Rärstit ennen kM cowntta / rvlMwrannnem tmmntts / Haa»«/ häpiät/
MwWyxet/ Ryltän curiat culkeuret /«vihat/ »ainst/ fanginxet / pynat/ snrkmt»nretuxet.
« Cosca tulepl duomiolla>ch«fiu3 caikel-fis cunmalla/ pyhät tä» Mran turwilla/Melsowatsunrell rohkiulla/ wahwast wa-»t!!n waiwahl«ns / TmmH ty«nnei wgi-»ouan».

Hepä Hengens ahtaudhest / Sxdhä-s"e« kiwun surkmdest / pMin perinsff
reozstywät / tUailnian nmutett hämniäsM Y st/wät/
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McMreisi.
stywät/ N?al,ust waiwoins walittawaV
Räjkenäns curiast puhnwat.

Ongo me ennen ollesam Näitä pitZM
«auronam T' pidhim hett »alcaportanan,/
pilcax polchn helt painuman / T«UW
tehdhä temmaellm/ Heidhäl» elons
lm,.

Cadzo cninga he cunniasa / Ow«t aw
as «losa / SHHen he owat säästetyt / PM
perindösn päästetyt/ Jumalanjoucton«e
«ut/ Jumalan lapsir luetut.

Mitä meit autti mailman n,eno i' Csn
ns kempi/ pranuus paljo t' «>

lein kijldemyxet / Muitten palfod p«>
weluxed i? woima wäkewä/ walva tuimo
Cunnia suurisaama ?

Cullad calud caick tawarat Cm
sughut suuret awarat Cuin samois s«
nan saattaja/ Cuin »oudhni haaxifnoxeu»
Cuinlindulelen/ liwauttl/ Cninnuoliai»
muttsitvautti. >

perät pois pyryt kqruttain/loidhen ,Z!j«
ei tutaca»: Nqn nedkin ojet olkeisit / C«»
wa«caikln pois enlkeislt / Akild cuin woy
catoislt Cuin elollucan olisit.

<!>ho meiiä onnettonitj Tieten tyhmij
toimettomi/ Etcm totelle totutta / O«z
osanne autuutta» / Engä <»rmon a«r,ngs«
Gngä käynet oifia eats.



Waiwaiset »»lckast walittawat/ -He till-
in huckan catnwat / Aica cadhotettnin
«lua/ Jo cadhotuxencagtunein. »Hep hel-vetin tulen dnomitan/ pirun canspijnan
kitunian.

pyhätpä pysywäd taiwag / Engelein
ilsises senras / Christuxen cansa cunnias/
Isän/ Herran Hengen huoma» / Herrall
kcjtss hyvin suomaft/ Itcust ilon smillgn-
l>a«,ast»

CaikistppM
mailmanA?apahta,a/

calckein ihnnfien lnnastasa/
yljhe» iloon meitä»edhä/
longpyhäs nyt saawm nähdhä»Cukin oli meit wicapää/
Mutta meidhZ» synnin» nMsidsa/
Gijs caick uloswalitnt/Pyhäissecansälalntie.

I«taeipyhky poi»talttn.
SmZ si,2 omallkädhelläs/
pesit sen poi« snnwerelläs.

Vnvise» tawan Vieläpidhät/
Vynncisifiteet cansat pyhät/
Ne cnin tääll synnis eläwät mags/
Sagtar sinä yl<s« miwaas.

«liii Mecuin
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Luomisesi ja
tNecmn täällä wicll matelem/Vun pyhäispäällä afnttetem/

Luinga he nyt rrnpatlta»/
U?aiwast »sll merascautelam»

O Herra meitä autlcle/
Iapyhäi» iouckonsaattele/
Inna sitt alinomaisesi/
kanssa» yancaickisest.

Sns Herra mitä me pyydhäitt/
P0s«8 cantta/ Hengenpyhän/
Luin yx olet Colnunaislidhes/
Jahailidzet ljäncaictsudhe».
VII. Mlttitamist Chrisiilisen op!!

capp^leista.
.lttomiMaspnninslsusi.

HKrra cmn afnt taiwas / SnnarW
cauwas/ Minun j« muidhe»paalien. Sinä loit taiwan/ wedhen »a m<?«n/

Iameihen muodhos jällen.
Adamin sä enftstä loit/ Ia paradchsin lH

«ell soit/ Rastit hänen sanas puä. Soi!
hanell wallan M;e maan / tNsnd hetki
»«««ti, sitä.

Catkill nHlle cui» Herra loi/ pyhäll ft
nallansfoll caicki woi/ Adam piti audw
nmn nimen/ Mitä on taiwa»/ wedhes>««»aas/ eaick luotinhyväxi miehen.



"Ocn Meu myss saalin nähtä / Gc arn «

häncst lähte / Cssca hän idzellänss«-
lncll: Ras«« H?ll on miehen yxin 011/ A-
nnnmehaemhanell.

Nq» Adamist luotin»aimo / Joca ensist
oli sangen caino / Cnin me kyll tunnusta
mahdham/ Alaft he kävit/ eik sitä nähn /

Oikmitänhäwet tai«n.
Hekqtit Jumalatsuurest / heidhäu cau-

«in elons pnoleft/ Ia elit meno» hywä»/
He olit murhet ilman surut/ Ia cahdhen
elityhvhes.

kilpei«y!o'g puuhun / longpiru
pani sanat suuhun/ Ia OwKn eudzul ty<
ghsns/ Wysanvhenpuusthevhelnmnwnst/
pi st omenan hänenpions.

NHn sanoi cohta »aimolleni Sys
enin mä annellen/ Aelä n,yss totelle sitä/
Jos «ma cnnle» / nijn whsax tulet / Se»
tdhestmy6«mna kytät.

Ewa kielsi sen cohta pois: Mun luojan
ci sitä mun sois. Hänen simas minä cnulen/
Jostoisin teen / saa tietä hänsen / NHncuo-
leman ala tulen.

O Ewa canniskyll »aimo/ Vsco minua/nlä olecaino/ Edh fä sen edheft cuole/ Hy-
w«t pahat/ st tietä saat/ whsar cuin Ju-mala tulet.

Se »B«mo parca luuli täss Coht »ijsau-
M iiy t>hc»
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Havsimlstsijch
Vhen lsytäwanZ/ Vscoi n,uä kärnie sanoi,
Omenan otti/ kärmenpääll luotti/ I«n,«j
henstyghscannoi.

Luin Adam omenan näki/ Hänen mle<
lens coht sitä teki/ 'vscoi hänen wa«m«!izsanan. Adam unhot/ mielestäns pudh«,
herrankäskyn ia walan.

Niin wailttsng canftonienanssi/ Seco-
Vhotnren heille toi/ Ia hawalsie cohta st»nä/Sijtäpalasi/ ettolitMst/ -Häpiamän,
niyssrnpeisit ynnä.

-He fifcuna puusi oxH taitoit/ Ruumin,
nijllä<«IM peitit / Ia olit hspiäs snnrn,
Sinä paicgs culntit aicans Idcus japaW
«mches.

Samall afalla fa Heikel/ Herra Iumo!
tuli kädhell / Adamit lygh6ns huuti .- Häntfini cnnrni» / olt äänet surus / Hänln «s-!
VsngcaickimnttNlV

O Adammix olet alasi ? <suca sunon teh<
nyt paliax: Mixolet n>yo'« nijn arca / M
«unllnäänes sä tulit lähes / Alasi olenmyk
n,ie« parca.

Nijnkysyi Jumal inllen» hänel 5 Mist»«
HZpenmn lupeisit tääU Vielty pun sinun
si,hen«et». Mun kästyn ricoit/ sanan sicsit.
Euca sunniinrohkiax teki 5

wafiaisi Adam idcu sunlls Ve waims/
Mln sä «nuoit niull/ Mm»»» sen tekemän



Sannin algusich. ?32
»<,„»/ Waimo c?ht sanoi: Aärme wannoi/
Ia tähän »aiwansaatti.

Nijnkärmeht Jumal ensin kiroig: Mie--
hen >a »am,on sle wihoig. Wadzalla» sun

jLdhessa taas/ matele
maas/ Maata sun pitä my6s soyniän l

U?<,imon siemen duomisnast/ Xvainofa
Viha sinua hartask Sun niyss sitssitä»
lycki/ Tule my<ss siemen wainlost »qmem
Jocapääs musertaricki.

S<tt Ewa kiro,» toiselltawall: Lapsts
suuret waiwall / Riwun ja taudhin

cans sttel. Miehen al<» idzes gnna / Ote»
mun käskyn wtelk.

Nqn »ljmäinÄdanttt kiroig - Etcs mun
kästyän pidhell / Mutt pikennn wain,oas
euulld: Sunt>'o°s c»utta wähänmaa autta/
Sun tähtes se kirotnr tuli.

Maa caiken sun eliaica»/ Ghiakeittuo-
«n >scapa'ca» / Ruoki waimos/ lapsessa
perhe»/Odzashiel/ ,a Me» lyo°ll / Syhen
«st ettäscnolee jällen

ttijn carcot heitäkrMn,aft / Si?t armosi/
riemusi>,a rauhasi/ Cum hänheill ensist an«
nsi / Suuren ilo» Adam Mol»/ Kastein»pääldposescannoi.

pani sit tulisen miecan Sen puun eteen/nyn cnin liecan/ Ei tahdho sitätiet sittkäy-
tää. Miecall sillwielä Jolc
«1? hänen Mo r?ye



JumalanNenwo
Nytt Jumalat sydhämest rucoilcon»/tz?M Hengehänell» anelcam/ ibtt liän sti,

nnecan pois omis tähdht»
meidhHu/ Tauvanilo» mellle

«uottais.
O Chrifte pnhdhas »aimo» Sien,en/

Cuin tt»llt «iwast herran nimeen/ Gz«
kemän kärme» päats. wlem/
pnsles «Mm/ parMsin meit jglle»

Perisynnin pahndhefi stn alda
Chustuxenownst.

V. e. CudMCHustl»: «zickt^ghotttul^

MDsmBwa algnft syndH t«t/»<<lz,N7e,t «nsa« «lktj cadhotuxen»cit/
poia on«»ftp» olipääsnyt/
Josei i?slon,alar,!>aht<moli»/

oiln oli» nruwsL/
<t«lti! oKstln«dho:u^re»sy6st),t.

rls«'« neljäInmalasowat/
Iotc« tä<« cVhes <lft»w<lt/
«l>lkm«/ Tstns/ Armo/Rauh<»«
I0l« hänes rjälsest l«,<»t o»M/

ihmlsenpZaU dnoononstuswat/
iZlkcn cuklN panha.

OiklUV oienspMI caudaman



IlMise«lnttasiuxest. «33
O HErra hänrickoi käftys,
Jose, hänrangaftelux tule/
S>«cusa oikmdlies olle;

sc sc>lu?a»stan ioscus>
Sähurscasljäiseftoikiaolet/

tuing ihnunenrangaistux ei wle i?
Cumkästys hyl,yn saatti.
Gen tähdhen ci taidha ft muutoin0ll«/
Mnlt täyty ihmisen nät«nolla/
Oikindhe» tätä häneldwaan>

Totu« tule tssä täy«än,än/
M>lä oikius edhellanoi päättänlän/
U?ai»aista inhinnstwastan:
jttcisanss wacnus Ihpotai»/

Kik ftnsttomax suo foinmmis/
Ihnlist ijat cuolemall cofta^waca Jumall«i sana» onniyss i
Cu>n ihminenkieltynpnunhedhelmäfi
<sohtcuolemall cnolen«anpits.
Hän rictsi kiellys/ «uinukyllä lienet.
Ganaswoimal caicklnodhud liene/
Äläanna liwist^sttä.

Näidhen cahdhen cowafi duomiofi/
Isng he
W«a wapis/ cckck lnodhud ia tailpgt,
Armo itke,»tssä armahtele/
Rauha ratkrascaft huoeaiie/
Ahmisin waiwaisen »ai»a<».

Awpins täfi idcu s«»N»



JumalanNmwH
Herra corwas caUlst jacnull/
Armottaitmawanytt a»oi.
«l7ui«tarwiran armoi/ jofegarmadh/
Cnings Isäxarmoin cudzuttamahdhad l
Isll eiole loppu»psä! arn«oln:/

Snljex kr,» wihas wnoxsunlanpius/
Onparanib laupius/ cninangar oikins/
«nstcunniasuurisullliene:
Kee« nij»rangais/ cm» saat jawoit/
Ihmistlongas ivze cuwa» jällenloil/
2lrm«l!a«hänelawuxriennä
. Rauha «nsreukcis ru«Nuxen 5Hlä anna ihmist tulla «Ävhotuxen i

tN»> stsswmnon Jumalrauhaa/
Suod sowiuVotracastat rauhaa/
Eustcaikildkijto, Mijät pauha/
Muisirauhan neuwoi jaauta;

Rauha lanjui lanpjullnäitg:
Suuren nenwon iLngelin näytän/
Hän awun tähänkyll tienQ
Geon wissift Jumala»poica/
long tyghä mahdhoimkä/dya atcas/
Hämb awunanvaja lienee >

Lanpi»»rauhan cang maahan langeta/
Jumalanpojaneteencuinearrpe ängäis/
<!)n ihminen hnca»täll Haaws.
Säp Jumalanneuwonanvaja lienet/
Ihmisen apuun»euwontleNNtt/Anuonywihznc^eqn'^



Hänen sydhämen» armoon aukei»/
"

Zäncn suuna «htrauhanrfttk rgukeis/
Hniet csht cnnlla lupaisi/
Hän tiesi tievhon >ataisitawan/
Muisti myoZ nmodhonia neuwon/Cuing ihminen awun jäisin

Jos ihmist nnatsinVa olis/
Ktt »iatoin Vicapsän edhest cuolis>
Ihmist Viatoinda ei lsytt)'.
t7ijn Jumala»poimivj wälinuehex
Innoi/ lupais tnllaihuusex/
tnnastnxen hinnan täytti

It>)eng nsyrit/ Isänewiha» lscantt/Hansynnist/helwetist meit wapaut/
pcjnansia cuoleman» cautta/
3ost<» Jumalameihinmiellyi/
Meit lapsix oltt/ eikenäkiellyi/
Hand Nngelitkijttä taan cautt<»4

Glcon sun kijtos lesu Ghrist/tuinn«idhän cuorman «nnoit wissist/AWcangianVnomionmeitsääfiid/
TaiwanoVi» eteen, awaisid/Caikillpäälles nscowaisill/Iloon ijäsenmeit paästid.

lnsndotnrmeldu on/ZVÄdamin wiancautta/
«xnninmylck)' pZällam perit H»/Cadhotuxen calck saatta/
Wntäst,n,ki caictijnculki/

Mvtz Chriffus
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Ihmisen langemiseff.
Cyristug culiengln meil »apahl/
Andain all surman meidhän lurva»/
t?ä»n autuus meillen »apaht.

Aärn»e Ewan pahoin petti/
Vtll»"slast on pois langin/
Jost hän meidhän

qälsen jangen."
Slll tarwesuurkyll »aadhei,uur/
Ett InmallChristurcn annot,
Rackan poicans/ armonaitlans/
tuin elämän meille cannoi.

Cnin se waiwaincn«vanha Adam/
Vynnil n«tt cadhotticanftns!

Chriftu» meiphän
Wcill lamalunarmonanfald,.
<su>« Adam meit cuolcmonali heit
K,angemnrellans »nimall?
Nijn lesns lvtt meit nlwss ott/
S»eld jällen»cnolemans woimall.

G« Jumal poican» lahjoi meiUe»/
X0>bollsillen»llkelll/
tui»ristisrippm meidhä»tähdhem/
Meni talVg» ylss corkeill/
long eamtasäästä cnolemastpääfiaV
Meit, jos hänenpäällens nscom/
L.unastajam/ meidhänlnojam,
Meng päljänecnolewan tusea

<z„n tie/totns jaelämä on/

3N



Isin Honcmcknennenwssn/
Meil armosi«nn«se sama/
long a»nu pääll/ me mahHam MU/
Inur tnrwallsest luotta»
Oi kengän»s</ paid) se cnln lsi/
M«tpois hänenkädhestän» o«a.

Se cancan Imualast on»lfsift/
Autnudheftpola momnlerran/
«rulNtNlwaed)« ihmisesi/
Hylsäin Christust
lurwatoista wscas muista/
Paid) Christustcnllaist nan/
Cum meit lnnaft/ armosi sulasit
Händ pcrkelpelsatlä pian.

Cnm Imnalahan luottaln,<m/
on pa<d,»ahmgon waaraa/

Ve asu paäl callioncowan/Perustos onhänellwohw<f»
Rärsiä tnsca/ ahvhiftusto
Taita hän samyss mahta.
Tnr»a hänell taall on lesmen pääll/
Cum m it a»«a autta»ahto.

sinuld sitäanon/Ganas ettes nmldpoigsttais.
ylen ,«lken nunä suuresi sanon/tNull ettei syndi »ahingot tnottai»/Cuin nunn» asu häyyll hasi,ll/
tNnn tnrnlelejsca haarald/
Cnintyghög tule/ftna» cnule/
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Sun sanas on munislwoiilen/
Junr walwas psistawa l)>hty/
<pn se my<ss »nmnn s)/dh«melle»
Ihxkllcagcointäyti.
lotaonpaidzpimeys caick/
Sepä suur Jumalanlahia
U?a!on canda hengen anda/
V?ljil cuin racajia M ain«^

Wanhmscaudhest.
sunrest

can» meitä ed;i/
Synnist >a caickestpahudhest
Christuxen werel pois pesi/
jLiansion ta» mitankelpa/
Gi ne anVex anna welka/
Armooinekerjätkäm häneld.

N?aick laki on wnhwa >a hywä/
En mehänd tait<mpitä/
Gyndin lihawaioisi syvän/
jticktotelllakymitan,
yjill Jumalapäälläm vihastui/
tNutt piru sangen ihastui
V« ricottin Jumalannneli.

-Henge vaatiJunialan laki/
luin sydhan«en lijcutta taita/
Mp nmtsin Jumalole paki
Sen paali/ cuin n,e madcansaataW/
W»tt ihminen ynhcickozq liha/



xZynäns pahuttai» wlh«/
Henge «>astan sotrj pyytä/

Jos»ihafijs piti waldettämän/
Iakirous duomtopäiwän/
Nijnlaki »ny6g pitatäytettäniän/
Ilnianesten maan päällä
Gill Innmll osott suren woimans/

tännerack»n poicans/
2m»oi hänen ihmifex tulla.

Hän larjneohestäm täytti
Isll IsZns »vihan coht lacaht.
Meidhän synnin HZnmyo's peitti
Ia helwetist meitZ wapahl/
3„hn tyghsnyt sano »nahdam;
jLVHsämeil sill duomit»aidha/
Lhristns on sin«mtayltä».
. Csscn,e näin Christuxen wze/Vfcsm ia panen» tnrwa»/
NHn synd enin <ydhän«s sntze/
Näändy jarauke turha»».Näin Herra»edhes hurscax tttleMmy<s« mielelän»cunlen»/
Iapyydhäm händä pitä.

VsconcanslulepyhäHengi/
Cnin uute» elämän wiepi.
Ve saatta toisen meilenn'elhin/
Ia lihanhimotpoisrepi.
t?sn hywät tx<st edheswedhetä»/
llindiset coht posesheitetä»/
Ne ha«sc»„tlMal<,neyhes,, Vscs

136N?<:»lhurst<huhesi.



wanhurffaudesi
Cum händylistä ia khtcä.
Se läkimäisenhywääsuop
Ia händä «utta pyytä.
Näin Jumalan laki täytetän/
Ia weliein Vicapeitetän/
CuinChriftusivzekäffi.

K, «ckaus palca» tähdhe»/
tNitan tee eli eteens ota/
Lvasn heitäcoick Jumalankäteu/
Cuinsenkyll edhes tuotta/
Hywä tehohä aina pyydhä/
Jumal sanois luja »apyh»/
Scn sinttl aicanas csstg.

Sen «kesi,« Jumalarmofiane/
Vtt me synnist tulem/ pnhtax.
Se selsop myös häne» ainoftan»/
Ott me näinluetän hurscax/
Vi meis ole muu cuin pahuus/
Jumalason hywys fa autuus/
Oiesn hänen alnoanthtos.

Christien hpwistlsM
U?«h»all nscoll »s nuelell/

Ia «ina I»W«laft weifatcat/
Sekä sydhäniellettä Nelell:
Sen suure» rackauvhen tähdhen/
Isna hän «n os<?tt<?«»t mellle«»

Häne»



Chrisiuxen toisiä lZ?
Hänen pyhän poicans cantta.

perkel mun oli Mnut s«l)rgns/
Ia tuonen nuorall sslnmfi/
Sxnnill ,ap«!iudhe!l lahraig/
Hamast mun äiti»cohduft/

'

Ia siihen w«,ottl fy»,emän/
6,1 ä cuin mä eliuenämän/
Suures c»lin minä wscas.

Täsä nyc waiwag illinnn y'<sni
Eitaitanutmitänautta»
Oioma järkieli toimi
woinut Mulwo«'saatta.
Nijn syndimu» sätti huolenia»/
Sill ett» nm»piti enoleman/
Ia helwettin »«lomancaiket.

Sen näki Isä armo,täMns/
Cuin asn ylhäll tai»a»/
Äänsi cohta caftvon pyhä»,
Mun päin/cuin olin waiwas/
Ia arnmht caikefi sMämest/
Tahdhsi mua myo» antta hädhäst/
Ia pahan perkele» cahleist

Sanoisitt rackal! poiallens t
3«udhu pian he»dhänauxen»/tum owat nmrhes mailmas/Ia suure» fangiure».
Päästheitäsynn!st»ah<ldhZst/
ttH» n,yo°g sen ruman pirunkäphest/
I<?«nnss»n«nsasel».

pslca



Chrisiuxen HMsi toisia
poica osott Isällens «syrydhen/

Tu!i maanpäälle muntygh6n/
<l>tt puhtast neivzest miehndhen/Gi tahton anda muaylsn/
panimun syndin idze päällens/
Saat nmn Isäus ystäwäx»ällens/
Ia lepytti hänen»ihans.

Annoi sitt werens »uodhatetta/101 l synninnlwos pyhki:
I« pyhän runmins cuoleteua/
Joll tuonen cau»a» nyhki.
.Hän cnolleisanskärn,en päänpolki/
Ia sywän helwetin o»en sulki/
Taiwan meidhäneteemawai».

Nlcni lällen» Ifins masan/
Cnin täyttänyt oli cecon»/
Vie! tahto olla munspetta>an/
3a läheltäpyhä» Hengens/
loca mua murheslohdhntta/
Junmlatmyoswndeman totutti»/
Ia wahwistatotutenaina.

t?yc pitä nunnntietämän/
iFZnen tecons jamenons/
Iaainawahwastpitamän/
»Hänen oppin» >a neuwons/
Eatct willityxedmyöscartaman/
Iawäärät opetuxet wältlämin/
Ele oli hänenwijmäinenkästyns»

IMsllssnurestkijttäkm/
Tsmän



lejuxennimesis.
Tämän armonsa «ändhcn/
Ia tiändä ainaylistäkäm/
Ottäpo«ca«» annoi meidhän/
I«a me» päästä pirun ridhast/
Gynnistia cuoleinankiVhost/
OIc«,„ sz>3lloisan, aina.

JessennimestF.
L)ltett olcsnlesuxen nimi/

lausmtaina.
6ill se sn satama/ janiemi/
tui» meillerauhan laina.
Idzeppa hän sen todhifti/
Jumalanlapsix meitsoVitti
Cuin uscoin hänen Nimens pääll/
Iaran»ta,n pyhell Hengell.

polwensacalcki taidhuttawad/
Taiwahas j»»nsan päällä/

wsiniad myäs wapisewat/
Cosclesns mainita»täällä.
Eioleyhtän mnntniiue/
Jostsielu autudhcn ime.
Poidilcsuren nime puhdhast/
Ia hänen sanan?cnllai st.

Ramattu meuäkäskepi
tunnioittaman tätä nime/
Sill se woinlallanu esiäpi
Pirun suonet >a ihnlet.
Iq ne cuin cuolluct owat/

lesuxeu



Jumalan
lesuxen mmeenwncowat/
Sen cautta caick niyss sairat»Mlens saawat.

Jumal!nijll »npa antuudhen/
Cuin/ lesuftanxens huutawaat.
Ne n,)>o« l6)?tä»al wah»udhen/
lotc liZncn tyghsns turwawat.
Cosc hän dnoniioll tahto tulla/
Silloin cownt saadhancunlla/
Jocaidzen pitä edheZ käyniän/
Tysns »äjicn palcon wiemän.

Tämä »irsi »yt opetta/
Cumg sieluhywäxens«ita/
lesuxen mmc »nalnita/
S«tä myss cu»moltta.
lesus cudzulanlunastaiax/
Jocaiken n,a»lman!w«pahtt>ox/
!H«n synnld andex meillanvo/
Ia grmong caikill canda.

Jumalan sanan woimast japlön-
eadzomisest.

nyt tähän aican / Te cut»
mnnnfiatt / K« hän sanan»

zocapalckanTahdhoi mailmas ittlista. Jo-
canyt s«rn«t«n sulkisest/ pahain ,ahy»äiN
edhes / Se sama pysy Hancaickisest / Ia
täyttä hänen mielen».

Adamcowacor»aisudheus tähdhen/ <!><

Ust»l-



lis tullut cadhotuxen / tttutt lumai roho
loisihänen/ Jaannoilupaurcn/
piti sangen wahwa» / Gik nntän epaellyt
si/t». Gill nnonenedhes >a wanhain / Sa<
»«am wahwNVH«NBpltä»

Noe pyhä ja hurscas nnes / Ei cosca»
Mnannett Junmlan sanaan luot idzens
Cuin hänell oli »annou / Ktei „,<,lln,an
pidhäi» hucknma»/ Aidoin käsis eli wedhes/
K, Herran sanapidhäpuuttunu»» / Piende»»
ia suurten cdhes.

Abram «scsi Inn,alau sanan / Cuin
hnnsai häneid tietä/ Ia piti sen kyliä wah«
wan / Waick ei hän ymmärtän sitä / Mit«
Jumalottapi eteens/ Sen täyttä hän luiast
sangen Iun«lanl«n« pit» toluvens/ Khk
mitä wastan lange.

L>«»h my<ss siiloin pelostettin Cosc Sodo-
Man Jumal cadhotti / Engeleild nlwos ta-
lutettin/ Sill hän Herran pääll lnottt. Ju-
mal kyll wariele smalw/ Ia molemanhZs
dhäs antta. Sill totijed owathänen sanans/Pyydhä antuax «ijdhen cautta.

Daawid pääniies salotsisäns / prophet«
wahwa n>ala!!ans/ Ininalan sanaan luott
idzen«/ Se niys» täyrettin aialwn». Sill
en tuli hänen sughustans Christus tän»
nmiln,an ala». Jumal murlicn pitä puhe-
stan»/ Sck» n,a«n pääll ettg ta w .".
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Jumalan
Mariast puhtasta Neidzest Synny, s,n

tähän nlailnmn/ Se cum sikis pyhäst -Hen<gest/ lEsus Christus «ieidhän Herrani.
Propheead ,a pyhä kirjoitus Caiki»p««o!«
osoita hänen, Jumalan sanas «nch» totu»/
t?/t alat ijancalckise».

-Hän Isäns <ans meit sowitti / <vmM
miehudhens «utta/ <l)ikian opin meill ile
nwltt» Caick tandhoi hywin laritta/ Sijn»
sil» seiso meidhä» »ntnndhem / Gtt n,e hi-
«en päälläns turwam. Jumalan san» pi?
tä wahwndhen/ zvunt cgicki «aukewsl
turhan.

Virsast,'a pyhiin esiinerkeist SaadhaN
nähdhä ja cnulla/ Ettei se saa luopuu Chrl<
ftuxest/ Cuin tahto «utuax tulla. -Helts!
täkän pois omat «nsionn/ Jotc ei sielu
taidha «u«« / Cosc Jumal nyst sano dus,
imons nhnhucnm nljdhen cautta.

Vscon cautta Chrifinxeu pääll Jumoll
meit autuax tele /

- täytän» rackan-
dhell / I«»ng lahimäisen, nake. t?ä>h<n
«chten cappalen soln,ellan / <soco laki <«
prophetat. Cusa tcnsin Jumalat palwelo
l»n/ Turhan siel tehdhäntyötä.

Mult se fouk on ylpiä ia suur/ Cu>nstl>so tätä wastan / -Hän Jumalan sanan wal-
hexinur Cndm / cowan sitä 1«st». Sill «<

sott» oman pch«,VHens> Gip se händä au-
ta mi-



Sanan woimasi. «40
tamttä» / lU'l>ala>lsana p,iH »ahlyuohens
Voickhän sit« nauron pitä:

peckel n,y6s mailmsn isändä / Hän kin-
tu« ymbär ,usxe/ Rydhad ia sodhad li-

/ Sana »vastan iuockon» syo ra. Waa»
Jumal «Me ia mura/ Ett he sitä pyytä-
walestell/ Hänen sanan» cuminingininlk
p«,uha/<sachuin »asnttein keffell.

Ole sijg Christie hywä» toiws»/ äl«l h«n,n,ästx näistä / luma!l kyll woi autt»
»snckons / ?a caikest HZdhäst päästä. Sill
Jumalan sana/ ,ohon» luotat/ On wah«
wemb/ cu»n heit cncan/ Se tosin snll «««-

hen toatta/ NHncuin -Herra idzelnpa.
Turwatcan, siis meiiäm Jumalan/ Et

«tnwn» / meille soisi. Ia oli» meldhen turs
»anam/ Eik sanang ottaisi poisi/Hän on
luwan Nljtä antla/lotc cuulewat Christu-
xcn sanan / Ia hurscax pyytäwät sen
ta / Olcon hänenkhto« aina.

Herra sun pyhä sanas On unhotetnx
Sielut olit sumcs »aiwas/Ett se nijn wariss on ollut/Sen sian jäl-

lens otettin Ihnitsten iuoni/ pyh«
kiriä unhotettin/ Cuin toinudhcn meille
tnopi.

Herran sanaon sielun ruoca/ Josta ha«
rawinnons saapi Joca sen jälken ei huoca
Ei hänn «lwast mitZn la<,p,/ H^ra

N Christns



Imnalai.
Christus cnnniax curhar Gcncaldaisen o.
pm cud;» /loca tule sielunnmrhax / I««
Za perZs sn < «oleman smdzu.

Se rakennus »nahan lykätä»/ Isla n
Herra säänyt/ Se maa »nyss ylo« ky,me«
tä«/Ista e, ole hän käännyt. -Herran s«n«lumn pysy/ s.uotlacail, sen pääl wahwast/
Se» perän cukiu, n,ahta kysy/ Cuin tch«päästä »aiwast.

kqtiäkäm Herra aina/ Sen suure»
armon» tähden long hän meil alati lalm
Ia päälläni wala nähden. -Hänen sanan,
kirckast coitta/ Ia meidhän ylidzem pa.<»«/
U?ärän opinpo»c» soitta/Luin msnell »iel
««akiaft mistä.

Siis »alkcudhes waeldacain / Glt me
elä saisin,. -Herran sana rakastaka»/Oi se
me« tield teinma paidzi. pinleydhe» pi«»
csmbastntau/ Ruumis msu syöstä» pahom
Askelet harhan astuta»/ lalca myös l«n-
--cstan waholn.

Sitä me maddhsm walitta/ Ia mss sW
resti huolla/ Ett ihnliset wihawat »alki«<
Ia pyyt» pyweydhes olla/ Mmt Her«
Luin canwas loistat / «valista sokiac niie-
lei / f>imeys meist eril sä poista/ Cuin' ftj
yhämes wielä liene.

iwaick taizvas sa n«aa coconans / Catoso
hucka» mle/ Sa.«s pysy cuttengin «»noto-

nane/



n«ns/ Khk i»o»n je.» yu»l»w<m luule/
Ven pääil minä idzen luotan/Eng sitä te-
fe,i,äst lacka/Eng myös siitä Inowu suolta»/
Ohk cuca wlhan» päillän nacka.

Jo» n»nä nyt tällä muots/Tästämailmafi
erin/ Tai»a» on tosin minull esto/ Siel
ilon wahvast perin. Sy» -Herra kqtän sen
eohest/ Hän sanans kyllä pitä/ Päästä mi-
nua «ikeft hädhäft/Armon» myo°» niinnls
lelijttä.

Me rucoilem ?sä sna/ Cnin murhe» ,<

tustlg antat/wahwist wahwan nscoon mua
Vnn pyhän Hcnges cautta. Cosc mä lä-
tin tämän luolan/Issta ei hengi» päästä/
An ilon can» silloin cusll</ Ia
tist nlinua estä.

Wielä toisin.
pyhä Sanas O Jumal/ pitkäll»

peito» ollut / Sijhen ast cmn >äll
«rnios snomall tNeill ilmoitetux on tullut/
U?ijn,e<» päl»i» lopuld mailmaa /Kijco«
«lcon ai« He«all/ Kn sen saman »ällen,
saima/ Ia elänet olen,fil a>all.

Se sana selkiäsi sarnatan / Nytt ilme»
caickein edhe» / O Herra ni,dhen pääll ar-
mahda C,ln owat »iel pimeydhen/ Ei
«iedhä/ eik »oi kärsi, fanaqg Käywät sy-

N h n»älv
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luM<llätt.
wäld Herra heilakä«nä/wM«
iLlte, hnkuis cadhoturen.

Jos oikia Chnstit olla tahVhot/Vs«,
oikiag pyydhä pys/y/ Caickein ca»« r«,c«
kaus pila mahdha/ Rauhan perän edzi,«
kyft'/ Christilpelies Christuren tähvhen/Rarsi/ holho/ auta rja»/ Oikia amatien
pidliä tähdhell/ puhdha» ja kärsii
s^dhän.

Jumal arnios awull alnoll/Ge ,nei!d«
tapahtua taita. SHHen «,ell sata saana«
woi,i«all/ Hengellä» holho >a auta. Tyh-
mHwalais t>'gho» wäännZ/ Cuin ei tiedhissnas tomtt / Gik sitä wiel tunne / hcit,
?äännZ/C»in kehnwat on»aa hullut.

.Herran sanaa »ihap mailina / SHHe»
suot suuret suunu/ Elied / ilkläd/ iuoned >nl<
Nlod/ Gilä wastan aina on cuulm,/ Ei ft«sana paid; Herran suomat/ Cnkista Cuniw
gain kiucud/ Ki Rcifarin walladk/ wai-
nodö mimad/ Sit» «adhona »oi/ enin
ei hucu.

Sill Jumalan sana ei puuttune / Sen
Christus todhex Maa tosin ,a toi«
was huctuue / Sana ei catowan lsytä/Ge«
ijZlsäft a<n on pys/wä paamnmn sMaw
denkmkur/ Cnm ei sen tyghs m«el piti
pyydhä/ rvaan wastan seisowat snutux,

Herra sen täydhex todhex liene»/ HZ«S
edh



fl>l! ylon anna tolta/ Cum sana» suuren
sekä pienen/ wahwall Vastan otta/
Hcrra hildhäs hänell apu o!e / Ni hucu/
Muudhcn tule. Anna antuudhest osaKsng
olla/ Rucoclen» Herra meitcnule.

TZydhcs tiedos sen tunnustan/ Ett
Christus on minun «urwan / Hän minun on
werelläns lunastan/ A!d«»oleman cau!)ian
surman. Hän cuo!eman kidahs nmn coria-
pi/2adap autuan eron/ Cuin sanasana
semlnnl lupapi/wiecuolemastelämän ilon.
>s< Herra Jumala taiwast/ Me 'kyliä

mahohan,/Ett mailma on czn-
giamasia»/ cuin alai ".

Vinun sanas y!6n cadzscan/ Toius
PO!3 U!,hsttt.u:/W»>'lh en nyt u?«ll»;«^«>

tNailmas nyt cdhes pidhetän petos ia
chnl.sten iuttu/ Totusmyos »ocaidield hyl-
,äc«n/pyhin kinan moni suuttu/ Nyt nä-
emniä sic cdhesäm/ Ett cowat a,at «n kä-
dhcsäm/ lolstLhristus sanonut oli.

Geo/kia Inkalan palwelus/ On nau-
ror >a pilcax käätty/ wallan on saanut ca-
waln»/ Tows sn walhex wäätty. SHg
Herran kästy täyttäkä», / Toinen toiseng
»ist peittäkäm/Sill rackaus laijn täyttä.waan se on toisinHiunlettu / pirun pe-
toxill >g inonlll/ lumßan sangon sundhttm

N «ij n>alhen
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Jumalan.
U?alhen,a w»l pm suonil.N?e oiim cxywil-
set lambat / Mykät / soklat / culnoit/
rambat/ Sill ete« mcill paimcnd olim.

Me sinne tänne iuoxclim / Eipä meiikw
gän cainut. perkel n,eit laumastpolscuoc-
keli/ Kmd me händ wäittä tainct. 8e
cum meit tähän asti caidji/lohdhatt tle»
oikian p«lll»5i/ Nhmd me sitt erhetyM
tul»»'.

Mntt kHtet ole lest, Chrifi / Imn a«
madhit n,eidhän päällZm/ Ia rirwolil
«leit pirun inonist / Saatit myssoikialllel,
lem/ AVielä nytkin meitä auta Sinun Whän Sanas cantta/ Sen c«»alan hengen
jnonlst.

aina wahawista/ cunnl-
«« «dze «vasta. Als meitlMs pois oh-
dhista/ Vt mie sna mahdhaisi» lasta. C«<
»a ko>hä Chrifiicunda» / sVar,el aina stw
«cundas/ Saat händä taiwan llscn.

Jumalanedhes mmheltimifefimch
dhän elatuxestan».

lv. c. G Jumal anna mmnllarmos-
pääll panen tnrwan/HZ»

Z2)mun cuornan -Huojeta tahlo,« taito.
Muches suru» hand auxhuudhan/ poi,
l«ns mrwall/ Hän mnaamta stuutta jo

ftattg.



saalia,Jos «wun cans »ijpy/edhes ama kff-
pcn / Vscoll / rucouxill/ ttcull / hnscuxil /
tumnung mus autta/ eten laita.

Mun surum heitnn herran pääll/ 2l>n
eloisan tääll Hän nmchen minuft pitä lie-
ne. Hän tarpet arwa / surun näke / Ayll
«nds käke Vlarpet/ lupauxesan» ln?a lie-
ne. Hän armosi aiwa jocapäiwäMcit n»«-
ftstmocki/ Caickcarpetsuopi/ VUO 3 n>»o-
t»hel rawiten edhes wiene.

Ki näkyn näliäs cusan käiwän / Ruoc«
keriwän Sen hnrscan siliät coscan ollen.
Jumall onlillen» ain edhes cadzop/ Heit
rawit tahtop /Luin aina hänen
tullep. Eläimet/ linnut/ caick luodhm
nium/Hänruocki näit/ »iel enä meit/Hä-
«clsacamatoindhywyt wiel yldZkyllä.

Kytän Inxialot minun Herran/ A7«-
n nkcrran/ Ett muchen mnst tähän astonpliän. Oläisanon muo hywin rawin/Tar-
pet ain tarin / Culn tele wiel / en enä pyy-
dhä ~'itän/ Innmlactowax suur/ rickau»suur» suur Siatta/ ,a ylpiär / Cadhott,»
ijäx/ Cuin yldäisest racastelan sitä.

Cuin cuolema» cmmpoislähdhentääld/
Rict«uLpoig/ ,ääp/ Eik silloin/ eik mnu-
n«g sijt apu liene, waick cuing suur ricas
,oeun oli«/ Cnitengi» cuoli»/ tääld
cmckij ulwos wiene. lesu sangs saarnallN iiij sielun
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Jumalan.
sielun ruall/ ruoki mua am/Näst su cuolemas mrwa olle.

Jumalan hpwisi tsisia-
w. c. O -Herra Jumal armolinen Isä.

kijltä y!i aica «mhdhan, / cmnZ2)>irmost anda n«l!le lauptHt lfthjan»/
Giclun >a ruumin mclilc on hän luonm/
Tar pet caicr suonut.

IKineistst ilmaan tädän mett on tuonut/
thnsturen cansnx Casten cantta coonul/
Meuftnans saarna!! r«wid)epi aina / Syn<
nit pois p^!nH.

Hallidze meitä Hcngelänsä pyyäll/
N?ali»istap waiwois lohdhntuxel
tnstisturwat hänen tyghsns lienen,/ lold«pu liene.

Meit pirun pauloist aina ulwos autta
Gin päiwin catdze Ongeleinsä cauita/
Lvariele waarois / ete» meit saa surmat/
Se piru inlma.

Meit lapsiansa ruocki lahfollansa /
<!)n hädhäs «ansam aina awullansa / Suo
häpiän alla wiholisem tulla / Meit rau-
ha» olla

SH» täysi turwa Herran päälläpangam
awun / elatnren anda / wie

U?qn,äm läälda peräsi tämän elon / 2lmu-
«n iloon.

Viitta
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V.!itsakä'N lesuft edhest näldhen lah-
/amv/ Rncoilcan» wiriäst/ ftrmollans ctt
corioig/ Cosc whmäin täällä/hengen ha-
d!)äs o!!an / Sois amuast enolla.

Nhn olen, oikein nautinet hänen lah-
joins/ Tääl ollet riclw/ lälken hänen tah-
ddons/ En olen, sasnet ilon ijäc taiwaä/
päälnctpois waiwast.

Vlll. HN wirttt.
cum caicki loi Onmxi cunni-

N^axens/Miehen hän moyskin edhes toi/
I« wainwn hänen «urwaxens. Hän kästi
heit )chdhes Cmn were» j» l-Kan/
GuosiOL toinen tsistang Cangm tora
>a wiha/ Ny o« Jumalan.

Inmal ftnoi miehest: Vi taidha
hän yxinän» olla/ Otti srjg lunnfen kxliest/
I<?ng waisnor annoc enlla/ Hywäst stt sin-
«alisi heitä/ Sanoi sanal! tZIlä: Te mah-
dbm «)>tenänVä nilän/ Ia eastvat maan
päällä. R. I.

M!e« sijs poie» luopucan Isäst ia «iti-
stäns/Vainlodons vahvast suostucan/ Se
on hänen lähn!,äisens / Cowmta ia peh<
„,yt He rästenäns kärsltan/ Mitä ?»"'«!
on »jchVax tcynvt/ Hän «ucan särkekän.
A. I.

R«e«?«!c«n« c«<kest sydhäniast Eämän



Hääwirree.
paricunnan puolesi / Ett Jumal heit pää-
siäis Hädhäst/Ia pirun pahasi »uonest/Hci-lä myss alati anttais Tsifäns ja menoi-
fans / U?rjmein sitt taizvascn sattais/suxsn Chlistuxen cans. A. I.

v. c. Jose» Herra raken huonetta.
asetti o wios kästyn/ Slkisimn

«Hlftjttämyri/ Ain rackaudhes ynnä id;
IMen / Toinen toiseng awuxi. Sch» siM
«ns caswatettaina»/ »Herran tundon lsw
»ettchlnan/ Jost liiwalau olcon krjtos.

Gtt cukin awlos elä puhtast
paidz haurtun haluy/ I« huomtta wZltcj
loidliais AieKyi secoitmch wa!>u> /NM
ttwiosääty on My/ 101 l on elon» pyhy
ten wäatty. Ioft:

Awioskäffys id, aldans On salan»sangen suuri / ttljn Christus on Seura-
cundans cans / Cuin awion wali on suuri.
Cuin mies waimonsa racasta: Christus
SeuracuuVaus oinasta / lost I«su?en sl-
eon kytos.

Synnin caut tnscat tuli päällen» Mo-
net mulistnret »« waiwat/ Cuileng «»iso
sääty taalla / Ei tainut cadhotta saadh«.
Sen Herra »ahwaft warftli / Caidzi/ kät-
ki / am autteli / lost Jumalan olcon kqt»

mg»



NKW pltä. Sen plletall alas paina/ Cans
caick cum rickowat sitä. Hnorimekiat /
sa!a wnotcifct/ Ia sucurudzat rgngaisep.
Jost II,!!,.

Iwion onnen ain aiattele Id; Isa M--
,„a!ta!wast/ Tarpetanda fa waricle/pääs
stä ,a waiwasi: Jos he hand an-
xcns huntaval / Hänen t/gh6n»
rwaw»t>l<>ft,

Herra annostag ain lvarjelLätäktN pa-
ne undaL/wsarast wahingoft, cmn on lar-
jon/Im astchx waldacundas. 2ln heidän
«wiolchctons pitä wahwan / sHtt
kqttä/ long Jumal suocon Amen.

»

». c. Autuas se cmn pclkä Herra»
AiVlnan onnion/ foll Jumala

Vaiidze tawoin tailawaw
Lunnian cans cainou / su««alisen
Rackan arman/ aina nscolisen^

Semichens nuelen ilahuua/
Ilor ihsnari murhen muuua /

Taloin tnrwa/ tmvara Wahwn/
Herrald snsw suur suotnis lahia,

Antuan onni on sill wai!«olla/
Isng Inmal anVa hywäl huolla/
Rackall / lakiall / inmalisel/
Cnnniald cnnluwalt/ to,mel>felt>se Ms on wrW« »ainwlf wahwa,l

z? v< R<,ckam«
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Hää wirret.
Rackaun riemu/ iloaiwa/
Holhouxen suomis suuosa/
Armoft annettu laupias lahia.

Ott n,eil näin taidais tapahtuu/
Ilwionalcu ettäasundo/
Riettat riwot haureudhet
Cauwas cartacam,a caicthnorndhet.

'Herran pyhäs pelghos pysykän,/
»Heneld awion onne anocam/
Rucouxell alat
Sitt sen suo meil Mdha/HZnd krjttäkam.

w. c. Cuin kirkast cotn tahti coitta.
Christus Seuracundan» racasta/

annaftans omasta/ -Hallldzi/
ho»hop/ anna: Seuracunda Christuxell
cuulia/ »Hänen alans idzcns pitawä/ Vs-
coinomaMänsaina: on/Ruu«
Millansa / Chrlstus Christicundans cnnsa.
Se on salaus sangen suuri:

Ncjn Mä niahtamorsiamellens/ lpmal
ftrmall emännellens/ Raik racas olla ain»
Kolhoin handä/omb oma lihainen/ Cau-
nispacans cuin cuctainen /Rienmst racs
kautt täynä. Miehell / muiston Emänd ai,
na ihanainen / armahainen/Snoluis/ su-
loinen ilo olla.

Miehen» ala idzens pitäwa/ Wliehens
nneld«n,yss nyMwa/Miehen» canswai-

wois



wois wah»»an. AcstenZn» ahut ahkerat/
tviras wirjät/ t6>B laitawat/ Cunnias toi-
nen toisens pitäin. Loinen toisen» Heic-
ksnttapyytän peittä cunnian cautta/ Zn<
nZ yhtä iest candain.

Rärfiwälset tästenZn» tnsca» / I?nn«
yhdhe» oikias usco» / Pysyin Herran pyhäs
pelgho». G«t mei» nämat tapahtu tai-
dhais/Apuntähän larwitan taiwast / Her-
ran hengen aurhuudhost / -Herran hengi
6ydhämet sico sowinnon siteell/ ractaun
itecll/ sen meilHerra suuri suocon.

w. c. Icsusta tahdhon kiittä.
M asetit armosi/ Awisskäffyn

miehesi ja »aimosi/
Siklät slkimän »«lost / Sen warielet/au«
talaina/ Mailmsn meno» mones/ Odk
anna ala» paina / Ain pidhät pyhä» mcnos

Ncjll cuin nyt yhdisienin Säädhys pes
ranawior/ Jumal annaarnw» ehtii Tuer/
turwax/ aronx/Sns raitin» / rackaus/rau-
ha/ Ilon onne cohtan». Sijt sinull cun-
«ia pauha/Caicknie tätä toiwotan,.

lesu id, awiosäädhyn/ Häi» <saana» caus
nistit / puuttui» »edhen wrjnax tehdhen/
2lwun ihnieisen muistit' Xviel wesi cee nä-
illen wijnax Murhe muma ilox wähä we-
«N tarpen tgMex/ Am apus tus «rjor.
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Hää wirret.
Ractaull sydhämtt sidho / puhdha»

hengip/dä. Suo suosiot/ sowindol / iloo.
Olospuhtas pidhä. kärsiVäisex toe-
luu/ Canwan yhdheselä/ Sno lohdhu!i<-
ne» loppu/ Ann auma» ilo.

Dimna proviclcntig.
esiäitiin Hwan Adanilll nu HU-

lc««swienen/ -Heille siunauxenn suowan.
elämän/ Sikiötä sijn sijc<

täniän. Cuta cadhehti coht cowan HenÄ
häijx pahansuowa. Oiloidze sl Häähuone:
INles waimo on Hcrravl yhten luotu/Hä-
«eld sijhen siunaus suon» / Hän häähuone!!
«nnen wsne.

Julk Jumalan on Cuin «ytt
»>iäl täsi teke ja suo. Miehell walnwn»
wiel edhes tuo/ Iot»! jo on ennen Me»
luon. Racast ylkäpnolisotas/ Z.uotu lahjas
Herrald otas/ T/dhy tähän sinun omas/
Aijtä thriftnft nain suli ssmaft O iloidze'

Surun / mmhen/ tuscan/ waiwan/ Ncjl-
lä cum awios eläwät/ SalliChrifius pääl-
lä käiwZ». Mm jo» he HerrK pelkäwät/
Vscost hänv auxhuntawat Nchst o» hän
heit anttawa / wedhen wynar tehdä sunt-
«, /"Murhenmy6s tlox niuutta. <!> iloldze:

I»M MrhMä siW» s«op/I«morsia



mell«s täsä talos/ sinä idzcs lähän
lnst / 2lin arn,astas racastanw» / Ract-
kauvhen iäll candanc / Hrdhel,nän arnmn
andane/ Sen ca«» eanmst eläne/ .Hänen
heictonttanskärsine/ O iloidze.

Herra leit siunatcon / Joita ld>
rhdhistänyt on. Awun Herraa te pel,ätUt/
Im gwisnna edhcift kqttäkält/ Caick «,e
killvankMtäkäm Isä/ Henge pnh-
dhast/ Awfosäätyns autta näin/ Wariele ain
«mielisulast. O. iloidze»

IX. Walims wirret pnnä loh-
di?utuste« csnsa.

Spnnin tunnost ja sm mn?
«ustuxest.

l)stz Alita waickiast mahdhan daawid
can» Ge» tosin tietä tai-

dli«n/ Mull Inmol on »ihoisana Sen su-
ollan woitln / lN»n sunrtein syndein täh-
dhe» Jotc sala tein ,a «ähdhen/ Händ»fiaft »ilhoitm.

O Jumal »Vzen tunnuftan Synneiser
»aiwaijex Gill tunnen minä minusan/ Ni
n»iiä n,uut olewax / Cm» iocatahold Täys
lihan häyy Himo/Cmn ««ailman perän
k«mn,o/ Ia mun peltä pahoin.

Ah Mll» Herm/ A?unlu<
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walitus.
malan »a luo>an. Gyndi niun pettä monim
kerran/ On palMtans puu/an. <l> nnnlin
turwan/ »ariel pirun pauloist mna / Ar-
nios nmll lumall lain» / Nahan armon
aican.

Aia an minun pois heiltä / Znn n»«
nun pahudhen «NL / Sun sanas / Cm»,
syndcj woi!nal!an».<V Her-
ra Jumal / 2lnn nmn wadwan sinus pyi)')'/
Otrcikeng w >„na ysi/poigsinunftpeis alo.

<l) kircas Chnste/ Mun toiwonln-
kitu wgn/ Ga Innala» LariVza idze/
pois otat synnin kuorma»; Apani tnlwo»
SinämldhaV / stn ky!, tiedhän/ N?u» qäi-
sen iloon wicdhä Idcun aihost ulos.

<!> hurscag Hengi pyhä / Saat ia woit
woi<:all Anda t!,ta tocnnt hyws/ Cuin
Cftnstus san«!l«ns / On opettam/ HänV
tundeman opeta oikein/ Cung panen tur-
wan calken / Suo euan snlv hallita».

N?, c. Sinun tygh6» Herra tulen.
caswos käana puolen,/ Ntt s"N-
t»ta tainem. Synms schnet syn-

dynet olen»/ Sonnis sitt elänet «ma. <Z>«
lian opps xlön cadzoim / V.Httämatt6mat
lah»ois wastoin/ Can« cangiat kästylläs
olim.

C„teus/ c<,n»gl»s lp«rät »M/ Rnta
tora/



N?mnet. ,48
tor«/wlh«/ waino/ peeos/väaryg »waki-
u>«!do Toinen toistan» nastan am ons
IlhniUS, ylpeys/ coirus coreus / pranltus
juopumus/ hecuma/ huorus/ Pilcal / pahat
tt»w«d meioowat.

Senläbdhen Widzat melt Inma! / Nal-
Ml/callil! cowa!! a>a!l / Godhall »ulmall/
taudhill tnl!i!«l! Elämdctt rnlol! canh-
sall/ hinduin/ cal«:n polscatomall / Tar-
wctccn calckein puuttuma!! / Lalkel wili-
wollfalnscall.

Syyst olem oikein ansainct / Nain san-
gcn suuret waiwat. Oikein Jumal! meit
rangaiset / Synlilsieliem laata taidhsö
LljitcnZin cadhum caikel mielell / Gydhä-
mm kiVuU/caikel wZell/ Syhen n,eit au-
la/O Jumal.

Ettäs olet Isam / turwis tnlem/ poicas
Chrifiuxen tahdhen/ Ca?!;o hänen pynans
puolen / A<a rangais ansion, /alken/ Cuu<
le cumnungin rucouxcn, / 2lnn ander Isa
ncoxcm/ poicas pyhän pljnan tahdhen.

Idze wannot / ettes lahdho Ssnneisen«dhotnsta/ Mu« etl käannyig/ela mah-
dhais/ Ah Herra walas muista / Ln-n poi-
«g nnwll l/ghos tulle / Amios alla otta
ollen Ä.uiast luvanut olev.

Sydhan suruine» sinull uhri o» / HUS-
«» 3 / rucons na/rz/ Huutoni /huocauren,

«yghos



XValitus-
tyghoi, micon / Hz« h)chä canssas ko°yl)n/
V.äänä»idjzss/ huo/en Hätäin/Wähen wa«
wam arniad päälle»,/ Apnm ehdhi Chri-
stuxentähdh» n.

lina» aueiV onnas cnneng/ pästit
dliäst wäkcwäll/kädhell On,as olen,/ lap<
seslienem/ <l>stec»t poicas werell. N?e
tahdhom tapam parat» / IlMt elämz-
»ämsseta. Cuin» autat/ fit sua kytän».
2.paral. 20.». e. U?ariel Jumal sinun ft«

HZtä cowa käsis on/
ahbhiftus/ lnsca tarson /

itng idzestämapua loine/
custan nenwo tähän liene.

Geuracnnnan cocouxcn/
N»in, can» nöyrän rncouxen /
N>'gl?6g täs hnutainan/

apuu anoman.
Silmän, nastani y!sg itcu!! /

Gdzim csmwall klwull /
Synvcin andcr ftnnst sinuld/
poicag tlnuM tulien t^ghos.

Seng lupat laupias! caikllie /

Cmn sen edheft sua /

lesure» poicas
tantta mcidhän wäliiniehen.

Ah arnxa» Isä / tyghcks cnlsen»/
Cgiklld /lon annetut ole»n/



Tusca tunge / p«cko päällä/
Herra apuun täätä

pol«s pyhän pHlwn lähdhen /

Ima silmä»/ «äe hätäm/
lalistcc»rwa6/cuule humom/
.Ehdhi mixcn»/hueu»n «nuutoin.

Hlä soin»a synne/ämsuun /

Inn ne andcr «rmost »uun/
rulc lurVax/NHuse ylos/
Ma ahdhisturcst ulos.

Gtt «metut sna kyttäisin»/
1101 l «ikinsuaMstäisin,/
Vscosas «ns wahwistmsnn/
Mäffxille» «nnliat olisim.

tahdhon/ kqtt» / Cuin n,n»
ZVsyndincannol/ Vscoll muan hänehen
lHcrä/ Cnin Caftesa wannoin/ HZnen t?i-
n«ns t«hdon canda / -Haman cuoleman ast
Se niurhes lewsn anda /Pääjiä myös mua
hädhäst.

lesi, cui» mielgs ricon T6ill / pnhell/
«jatnxill/ Mun wereilas wlrutit wih«
dhotn / -Holho mna sen Rucois
len phna» cautts/Ettesolis mull Vihai-
nen/ Teimbän paljon pahutta/ Jota»ali-
tan waiWainen.

Gynnisä olen schnyt/ GynniZ Zitin mun
s«i/ elän»«s kymi/ R>PP«nut

slc»
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walitus.
olen «in. Hn andcr/ ala n.nt soima/ Su"
«rmol>os tnrwan / Ginull srjyen on
ma: Ama ald synnin cuorman.

Nijn ca«wan cnm mun mailmas Su«t
elä ,a olla/ pyydhän s»,n!d ikan ilmos/
Ott syndln »nahdhai» cuolia / Se tapali-
tu ptjnas cantca / Ia scn pyhän -Hengen/
Li, n ha» armolan» aulia / Vudhist,

G IcsuCointähtl/ Cuin pin>,Z» wa?ai<
set/ SZ suru» «pun, ehdhi Sydhandän
rodwaise / Sun sanas comta kirckan/ Mull
lohdhums laina/ Suo eten tnlis pilckan/
Iloittusi anna.

O Icsuls«oma/Sua noyraftrucsilcn,/
G!r iytynZn alinsnml:/ G:tt hywäs lm-
was ole»/ Nnna arino» mun saoha / »5 os-
tan täZiva läddyen/ Glen hc!»>etm «a«
Hu / Snc> taiwan ilo nät?d!iä.

Wielalähm.
alamän -Herra / Tule minnl tm-

Ennustan soca kerran/ Gyn-
«cistx mua cursax. N?un syndian en laj-
dlia salat/ Luin pallon mua watva/ yoo
pziwät päällän caiw»/ Murenda nma
<»lpt.

lesuonn «rmog saanen Täällä wlelcläi-
sän/Ot tyghoa kändya t«men/Ia parat id,



NArrct. lsn
)I«N pahnttg caiken Hän pallo tehnen
tiedhän/ -Häijysi/ elin / song tähdhen S/-
dhäinen on kipjän.
Ristlän »mnä my6» cannan Ryi! ylsn

mielisest / long lun,a! minul pnäll panne
Ven tietä mull tarpelisex / Luja minä t»r-
wan cuittng/Ilillrluinalansanaan/Sffn
lotMuturen loydhän parhain / waitpsi-
jänlijoiteng.

Vscs mull luia laina/ paällcs puhdhas
3esus/ Cautt euolemagcoriamuaaina/ G«
te» ercanis sinust. Sinun sanaas mins
turwa»/ Cssc lvrimen t«ä!d lähden: Ota
sieluni silloin tähdhel Taiwan iloon lujan.
(?"I?ghog -Herra lesu Christe/ Ainua-

on minun toiwon/Toista turwa
en ciedhä mistän / Täys turwa olet sinä
waiwoin. Ei rjäg ihinist yhtän ollut/Vik
kctän nmilman paidj sua mllnt / Luin
mua waiwast woi pästä / Huudhan tästä
Tyghss/ -Herra ama minua hädhäst.ä

Mun sondin sangen suuret owat/
dhändZntwaiwa,'» soiinap psisota syns
dln ne haawat cowat/ Cowan cnolenlas
woinmll. Sanos suloisen Isälle» / Btts
maxoit welcani werelläs/ t?ain pääse«
pois synnin paulasi / Ia caikest waarast/
Luin sun sana» luja lupa »ah^ast.

Anng minulla <,w<,rastarmosta«/Seoik«,
Christ-



walieus.
Christin usco/ jLn tur»attun olisin <,»»«

stas wastoin waiVoi ja >usca. Ann ensistracista siima/ Nyn lähiinäistän/ cuin n>i«
«uan/ wijmäisellän ole apunan Muuna»
myös ainijan/ pirun petos minnst ca««
P0!» tj^N.

Cunnia sl«on Jumalall ainoall / Isäl-le meidhän luchall Christuxcll cans liii,
Po»all / Lunaftaiallem Herra». Sill py.
Hall Hengell olcon / Cnin apun «K

Ett taidhan tulla kell»n
listr / a»alisest Is »ijniain ijancail-
Mli- «nhiminen synms synneinen »,ia««

Oli äncn yhdhen ylhäldä cnulla
saanut / Cuin käjki nosta/ eik lohdhnt««-
wast laannt / N?alaisep walkuill cuin c«<n
tähti amull.

Ha« sanoi z cuca on cuin mun herättä
y?sg i' Se »aftai» : olen sarnaia lähete»
»yghss/ t?ous)?l6« synnist// rucoile Ju-
mala pyynos/Nääny/ «lca coht «mu »vin
ta pydhss.

Hän sanoi: sydha'n se snruinen ei »o<
laulaLosewaiwap häud cusleman cuormaK
paula / Sitä suurt surkiutt walitanet o<
wat caik cauwan/ Id, Herrak Chrlstns/
cuin Ramatnt parhain arwa.

Se wastai»: Ennen cuin synneinen th«<
«M



XVirret. ifi
to täändyä Gnnatlä Jumal hand tygNons
«rxiollans wäänd». Aucua» siclu/ »oli J-
unia! suo sanang äända/ päälisex armons
paisteli waimse hända-

Nousi synneinen tast luns idiens lewon
saawan / Näki »alkim» taiwast päällensä
walaisewa»'/ Suust sydhäniest lpis kij«H
Herra sill haawa/ änell nöyräll rnwetcn
Wä tawall.

Armias Jumal ar»nss auriug anna pai-
sta / Sen walkiull mua pois synnistä rva-
laista/ Sydhandän lohdhm / sielust-n pi-
meys poista/ Tänäpä» nma anna yst««
»ytes nosta.

Se armon anring 3hrili«3 tuli «yghsm
tänne/ Hitlst ne<d;<?st/ cuin lnnnstc» sl»
enne» / Meit wapalMman aw cadhotu-
xenwallan/ Canssäns saattaman Jumalanlapsir sällens,

Mnnsydtiamen kch'!tä Jumalat malM/
Cu<» ei sallin cauwan »nua
maata / Mielestä» oli sydhämeni cal)!! i«
achtais/ SHHeu ast cuin taisin si/nnistHlama.

Cos< syndi ldzens takco sisäll sieluni «n-
-gZt/ Nyn wap«hta,a« Chrzstufi ar chxnsdhan sangen/ Gttei syndin sy-
»äld n,ua länget/ Aik maista helwe-tin piM cangiat,



Lian.
Lihan ylpiass whftudhest japch

kämältsmast rohkiudhcsi / paidz
ylidjen >a wastoi» Jumalansana.

3ll33«lkein aiateld aiwoitus / Caikis o»
lsiwomg/ neuwo pyhäRir<

»a: Muit Cuin otta eteens suotta/ pyytä
tyhmä taitons näyttä/ Se teke työtä turho.

Mailmaisis »nenoig on tämä osi / Ettei
kengen kieldä woisi. Tietä tämäk n,yo'«
mahdha: Se aiwoitng wiel tyhn,cmbon/
Cuin Jumalat wastan seisoo a»coi / lun»al
woitsn woi saadha.

Scn Sachan sai tietä ensin/ Cuin alufi
eli Ongel ylin / Rirckandhe» Jumala»

Sitt hän sen hulludhen löysi / Et
»ä wastan Jumalat nousi / syö> cadhom-
xen idjens.

Adam Ewa esiwanhiman/Ilo» olit cais
sein canneinas: Luo/an sanaan, suot suu-
tuit, päällens pahat päiwät / tnscat toit/
Cansans cuoleman all mcua sait/ 110 itcur
n»eil mnttui.

Totttäms tyhmäylpeys sn /Cuin Ra«?
»»at sen sinnl sano i luniala» sanahan
suuttu/ Se opetta cuing sopi cl»/ Jo»
telidhä mijn tghdhot taalla/ »tzsautt ei si-
N»ld puut».

php-



pharaoCnniga» cuuwisa/ Joca inlnmst
InmalanCansaawaiwais/wihaiL ja wai,
n«i/ SeisoiHerran sana waftan. Jumalhänl»
t»ritticoVasia/pois meren pohjan painoi»

Gamaliell mies wtjsas wanha/Sanoi se
tstick tule tnrhan/Ininalan sana pyyt» esiell/
Sen pawall kyllä kiusat sai / Cosca Herra:
händä n,ah«n l6i/ Damascnn ma«an retkell.

Mitäs teet? mix aiaiett mahda/ Etes
Jumalan sana <nnlla tahdho/ longty.
gss läheltä armost / Etts aninax sen«mtm
lnlisit/ pidhat taan enin jaaritusolisi Cawat
«ltei costa carwast:

<l)let wijss, kyllä wljsas /

<dh uscotjäs / Sitä Jumalan oikia oppij.
Sen mielen piru sinullsaa« /pyytäcansans
cadhotnxen caata. pilcanpqnan sinua pslki.

Sinä musta mnlva mavhon rnoca/ Luin
«dhntjhinsanoin luota/ Jolta Jumal idze
«m puhun. Cungs wijn«iscl!ä» tahvot
tulla / Cuin mailnia «n luopun snlda/ Ar-
mon aica pois culun.

Maas macat yls» cuonss käätty/ Rtttts
mis cnngwsinlas sn jääny? Sinä Vihai-
sit Jumalan sana (wiel mailnms oldua» )

co»an/Io»ei Jumal kärsi canwan. Cuol-
lun cadzo olexjonak?

Sen yl6ncad;oit enin sinun loi/ Is wois
mallan» cack ylidz woi. Kt sau händ e«<
singä» cgrttg / Hän tygh6ns <nd)«< kylls

O M/
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Lihan ja Hengen
sua / pahoin pidhit hänen pilctana / Xvi<
han widza edh saawälitä.

I»n»al inlmast caick cadhotta/ Cul«sana wastan seisaua/ Noudhattain o„,h
unin». Inmalattomafi iotea eläne/ Hei-ddän hulluun» lopu» sane/ He heitetähalwetin uunin.

SHg cohta caicki catucatt/ Armon «ia!!
olendnest/ Sallicat teitän oiet / Idjt I»«malan omistsanoist / Oltain nijt s/dhäme»lalost/ Herra kijttäln ain ijät.

4ihan jaHengen lpdhasi.
A>Zt tän» tulcat Christityt,a mulcat/

sielu ia ruumis rijtele»ät/i
Mailina»tääl rijdhasa mn elZwät.

Ruu!!„» sano: mm» raidhi» salo/ Mnl!
n,eno myss hywä/kyll calnut«r>on/pysl>»/
en iloani pane palfo».

Sielu sanoi: Cafie cuing anoi
nist luopua pois »vannoi»/ Jumalalle»pauxen sen annoit.

Ruumis wastais: en cwlla sua ftis / Eng
hecumal herculist heittäpois / Oist danyett
pttssa mys» olla paidz.

Sielu sano: ricas n«e» salo/ hän hecw
ma» eli tääl ylonpalfo»/ helwettin pinat-
»a»axpäädyl pahoin.

lih<,l IMtufas wchsn/ egick



Mlmat racaftawat ainya»/ Nääll tawa-
Ml coeowat caiken ijätt. .

Oi rahaan«/hnoca hengi raucka: Cos,
cacuolema cokep meitfalouckap/Ruumig
mcka ruax mätäne tonctain.

Sielusurewa fitt piinan tulewa / Sch'he«
«st cuin ruumis on uousewa / Znnä ucus
yssises sit» kituwat.

Runmig rijtele pelghsst puhele:
nna s» nuriset ,a nuhtelet/ 2H aina suru-
lisij futtelet.

Htensaa ela mield myodhen wlela/tNi-
«nlo nmilmas hecuman poi»kiellät / Cuing
sopi el»afalisel / en tiedhZi'

Sielu sano.- coht catnmus tehwo/ Chrii»
fiuxen ««olemahan tnr»atcs«/ Mailma»
myös här>> meno hyliätkss.

Herran pelgos käytä «in elo» / Gikia»nscog msspysyucos / Näin cauhian «dho-
luun esrtoness.

Nuori ehdin wiel paranost tehdä tääll/Cum elämähän suutun wanhall Rnpe
mailma puuttuman muld my<s« piald.

Näings maxon tot/ sille cuusin sun o»lnoni' K«» paheMan puolen ikä» HZnellfnot/Sit sekin tietänlätoin ,o« sen saat.
Catnmus tehty kelpa/ cuin se ehn Is,

co tapahtui» se cuolenmn hetkel/ Cosc<»«liymlst hengir,»tnp< retkel.
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Lihan f<t Hengen
Sielu soimas: ei ole omaa woimaz/

Cosca tahdhon, tdz/ paranoft tehdhä
me»/ Issei Inmal laina sijhen
n»ons.

Cosc hän cud)U/ silloinHZndedn'/Alc<!
paras on paranost silloincanda/ Cosea w
mons Junia! sqhen ineil and«.

Cnols» aiall/ catumuskyll cawal/ Cul«
kieli puhu woi sill suusta»»/ Oik a>u M
lella autuuttans.

Cuollon lälkeupandu onowi«lken/Ki
parannorcn paicka cusan cnulla/ Nr>n u-
eun HanM<flsen lullan.

Ruulnis raucka wastaten hnoca: Nfj
sinä murhrll mua niurtelet / Snrull mm
sydhämcm runVelet.

O sin» lunml / corwas tänne cumsrj
Aut armolla» mna parannoxen/
nist etten tuli» cadhomren.

lesus taiwast cad;o mna waiwaifi/ per,
kclen panloist nwa ulos auta/ phnas >»

cuolema» csawan camta.
Aut -Hengi pyhä / lodhuuasa hywäj

iNailnm» turha menoo Välttämän / Hö
«en häqy hecumatang hyliämän.

Sielu pucta: sinä ruumis rucka / U?a!l«
cowin ryil mua aina lnckat/ Oiklu» »m
lnull / emmä puhu snll huckan.

Hengi,a liha / candawgt wcha / Harw»



lubpumuxest ,5-4
meit liha änZZ eryniän / Hengi pitä lihan
hlmot hillid^niän
Alita lunm! nieit wäättämän harhoi teit

gma pelghssas käyttämän elon»/ Ncjn et-
lääidtulisin taiwan iloon.

luopumu/est.
Herra Jumala taiwaft/ U?aicriasti

mahdan» / ihmisten il-
kmst tnwast/ Cuin nytainnZhdh»
Ain kilwan iuomus/täyctämy»/On caikis
wallansaanut/ Nnoris »anhoiZpald;eri»«
tgmyst /On caick pahennoren caanut. ,

Raltfutt racafti moni muinen/ CalH,
«siat hywin sääuin / Nyt kilwan fuoxis is-
cainen/ N?a!a ia idzens täyttä,
panetell / irwitel/Riettait riwöi myös «au-
ra / Muutoin mailmas ei minän pjdhell /
Tai on hullu» «ian anra

Juopumuswiisanwillidxe/ wallanwäkes
wäld pois otta / Ä.ain okium häiiyst
>e / Tawat hywat pois soitta. Ni se mitan
stätyy edhcs seiso/ Cuin juonia foueeld
noum/ Taito toimi turmeli hgnes on/
Oik tarwetten töihin ioudha.

CansanZ caickpahat tawat tuop/HZpi-
«nrictta» muun man menon/Cuin alnakil-
woin suoma iuop/ Idzens wiehullnnelon/Vijdhat sagttg matcan/ murhat/ N?ahin-

<i> iy got/



luHpynmxesi
got / waiwat nnriat / HMd omat surk:«surmat/ Sen näMVät esicuwat kurial.

Noa ldzen» iuopunur /' Jost poica
oma händ pilckalsK,och mli »ljnasthuocu-
«ur/ V)?ttantäns HZcist häwäi». Herodeswierasptdhosang/ Se sucnrudza panna»»/
wuodhatla were» wialtoma»/ AnnoiM
ha» porton ainien:

pidhos Annnon hengens annoi / KU
myös elofi eroi/ Cosepalwelfa Simri pääl
carcoi/ Ia wallan häneld pois teloi. So,
Vhanherra »Holofernes woipa/ 3uox<« »oi
eaickei» nZhten/ Ontowaims häneld pan»
poislsi/ «Hapiä HZnell HZy>tchti».

VÄsar Babylonian Cnmngas suur /

Rlemuisna pivho» parhallan»/ Xvalda-
enndans / että hengen» ,uur / ladhotti
pois pikimDäng. Alexander äkill» »oiui/
Raitin monda waldacunda / Cosc »hnall
idzens upom/ pois «imi tuli ett muut<
wouda.

Cambyses Aeisar kyll cortta/ Raiti»
rWns hallidz. Cshl cnin wHnail
caraiK N?aldan« h»» wZriN waNidz.
XVelfens han tapoi «viattoman/ Sisaren»
häpmll häwäl»/ Sydhän werens »awodh
emän/ Nshin händ»nsmus lvetkäis.

Cuin wira» »triys cscon wet«/Seu run«
Vy«s lohta culytta/Lainar yttgmsn waa-



!«« / Maild Vhmäl» pois culictta. Luin
«ltins »iriäst »»iras käip / Sh» csi>H
hywin «n se» «vuori/ M«t siellä coto kyl-
mill ,ääp/ Cuss aina olla» »noxiL.

Kvefi tanvhit/ rnmin mscat/ Rinnas
«hdhistos / pään paco / pahat pusc« /

häijyt ystät / postein rypyt,a >«co / V>ät-
tei» wäristys/ caswoi» cohiftus/ hengen
n,y6s häijy ha,u> Silmäin puna pahapul-
llftug/ Nait ylen juomisesihajo.

Cosc calujaterWeys juowon/ Niin täys-
tä kärjämän käydhä/ Taick warcais/ ,c»st
nuoran joudhutan/ ilillei erij enen tai-
dha.
niar ei parane »vielä/
fttco»at/ Hänell helwetin tules Ume.

Rjcas mieg joi tääll mettä/wqna / psls
pääsit häneld hywät päiwäns / Hän hel-
wetis täärä phna/ Saa «Ida/ «liklwe
päänäns/ Se nmhta eallis olut olla / Cuin
rahaeiwoimara/ Sun helwett» täyty ib)
Hätolla/pHnas catkeras titunmsa.

Mana n,eit Christ», carttaman / Ettei
suurjuomus sysinyg lNeis sydhänd pibhäi»
rasstaman / Herran päiwä päällem rienyi-
is äkild^/cuin paula linnun pääll/ Ncjn
itcu ijäinen seura. Ojuonmtratt ajatel en-
nen täall / Cuing tuletperkele» teurar.

<l> <rh»ill »»eidhän Hermm/2l««N «H nm-
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meitä henges «wull/ Käyttämän meidliän
Raitist ratki caikell ahnll. Ann

pahaa tapan, catua/ Eta ama tahdhos ,äl«
ken Anna suopuomtt cartta c«uhiat/Slttme sen pahndheft selkein.

Antichristu/est.Io?Sä Jumalat kljreäkä",/ I» lesust«3)nen psicans/ Pyhä Hcngc myös yli-
stgkän» / Täsä j« jocapaica»/ Cunniall ja
sunrell nöyryil/Caikesta sydhämest / py-
hän sanansa edhcst / Isng annoi meille
ko>d>U.

Muinen se tuli pulmmx / prophetain
sunft lujasi/ Ia canwan sylten wliwylyx/
Mgrätlyn aican ast/ Vtt piti tuleinan n«l.
jän/ iLi jälkenruumin ruan/ Mun luma?
lan sanan pyhän/ Geu oikian sielunewZtt.

susi suuri lyymn/ Räskell lainmq,
lau»M Hän hirmniseft myös hajotti/
dm lalvhuimeft aina / Ni coscan idzens
tain» täyttä/ NHdhen riescal »s werell/

' XVaan wäkllpallall wärääl / Julman «p«>
Hans näytti.

Se peto idjens istutti lesnxen kircko»
pydan/ Ia oikian Jumalans unhotti Idi»
zens teetteli sian/ Hän paimenet hucncta
käski / Cuin lambait laidhumell toit/ Ia
Vallanftadha aiwoi/Cglkcn lauma»keskell.

HM

Amichrisinxeu.



Altichristuxest. l>s
O täcä suuna Mk,m/ waiwtzllen

Wman/ Klcel kelläkän ollut
malan sanaa puhuman/Sen pahan pedhon
pelghsst / Hän uhkain/«M käteis/ Hän
polti / jcappoi ja säkeis/.Cm» wastaisit
häns eddyost.

Täniän nyt surkiudhen ylidze /

«rmachu Jumal/ 2tisulina susi näin wal>
llvziv Juonell / peioexell tuimall. Jumal
hengens länn läheltl/ Oikiall tiellen oh-
M>an/ I« pMtahtons opettaman/N?eit
t/ghons wedhZtll.

Nyt on mai nain tapahmut / <sul« cu-
ki« on tietä saan»! / Se» iken on Jumall
pois ottanut/ Armon» meil andanm/Me
olen, ssllcns saanet / Jumalan sanan pnh-
»an Cnil, salas on ollut canwan /

widzan all olem maannut
Jumalan sana selMt / Cuin sielun tcr-

lveyg on/ OstZ pyytä susi ilkiä/ Cuin wi-
httng wiscanut on/ N» näke sanan sarnat-
iawan. puhlsst perustettaman/ Sijnloy-
tä idzens sidhottawan/ Ia häpiäns a»all«
tawa».

O sinä kircas Christe / Jumalan poica
taiwast Sun olcon ain kijton tästä / Ettäs
nieit / Näynd n,ysg woiton
tawan/wasta» Antichrlftuft/ Ott sslmit-
tawanswttde »plDst/Iyonnes «ns saawan



' Antichrifinxeff.
XVähetgn sinun waldas/Sinä julma Am»
chriftV Sun lahcog jo idze aldans / öwal
saanet w«nm,a» »issist/ SM Chrifinxen !suun hengi/Sua tappa ja säle / Nttä «n,
sas lopun «ke/ «uin mailmanmeno lange.

Caickl nsmät «äin tapahtuman / Rtacti
Vamatt» n,eille sanoi / Sen »aldaeunnai»
lopun saawan/loca pitkälv pahutt jaeoi/
Se onjo ilmei tullut/ Cuincanwan M»-
ky« nmeais / Joca Jumalan sana» nleild
fal<li« /I" opet oma hullut,

s> sitä waiwaisttompelit/ Culn tätä ih<
metelle / waan ««hdals wnovhtta kyy-»
«elit/ Ltttotutt salo tledhcllä/Tienoiki-
«n osata tai»a« / Gik anmutt unhona/
Luin uscottamat cadhotta / »iep ljäi-sen »«iwan.

Jos oikein tahdhot tietä/ wälltä ihmi-
sten opit pyydhä / Apostolit s» prophei
»at/ Coco Ramatlu pyhä: pitä sinull
k/U tarjon / Jos t»tktj «ijt mieles liene/
Tusa» satan,«u saat ja nieme»/ Sno
M«l mell caikillarmo».

yancaickinen / Cmn n«elt »«««

olet «rmoknen > Atjlän sydhäiuet
ett änell / Sinä alguft löit ihmisen/ I<l

solt asua hänell.
Sanas hänen käffit pitä / pirun juonist

sitä/ IG cqls sonnin „l<» mlim /



Z» kyllä enriar pitun
lnrtn cnlqm.

)d; lunml paällem armaehti/ poittts
tänne auren, lähetit / lonZsprjnan caUlti»
nieitsftlt/ Helzpct-st eft,t/ cuolenmstpä-
ftlt / )a perkele» pnustit cosiit.

Sun olcon kyts» -Herra laiwaft/ Cuit»
n,eit« näin pnstääit waiwaft/Armost sengin
soit meille tietön/ Sanas sarnall ,g opi»
«nrall/Johon Hcnges n»eitwieron.

Ranmtm ennen sansitämän/ Tain tie-
dhon n,eild piti estämän/ Antichristnxen
wallan / longechnMl,a »illityßl / piti
oldainanpimeyn alla.

Tämä tap»hmu»t, nain o»/ Ktt se
mailman willi» on poitz weti meit «nlun«
dhen ticldä /Arinahti Jumal/ sen loi sansl
Tiet oikiatjsl me« iäliell wiettä.
Christe enin meillen sen armog soit/ V-
dhestän; fnus Hengel pedhon «poit Vl-
eon sun fht kijtss cannis l U?iel nytki» sa-
nall/ Hengen miecall / tVeit sotan händwastan wahwisi.

Suomen maan walwoA
».e. CnvMCHnstu» caiH yghsn lulcat.
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SuömmmM
Cuin furuiscs Suomesa liene. XVak<wald»
wallivze ia wääryg/wailpalsus/nälkä/suu-
ri surkius/ Cnin coickl sen tienem.

Nyt on me-! suru suur täsä msca» / N?ci>
dhZn turwan tule/ <l> Herra hurscas/ Nr<
niadha jo liucnm pois perki / Ala muista
meidhän paliudhem pääll / Joll lämän «->

lei, r>ll ansamet tääll/ Rijrma/ ia apun»
kerkh.

Tminusta tule meiä» ttcu snnll / Etem
enuliaiset ole olle snll / Mn t synnig elä-
nee aina. Suun sanas olen, liäpiäll höllän-
net/ Kng pal,s si,t mitä» pitänet / Nätta
laluistu/ annos laina.

Sarnailten oikeifi opeturist / Heidhänmys» angal!st/ul)ca«xift/Gmmätaine pa-
rata meuam loft olemnyt cowan cuorma»
«ll / Cuinon tasa surkia« S»on«» maall /
IVzcm wiham widzanallhenäm.

Turha cvnniat caick / Guttr-
«a idzens ilMt pitäwat / ylpeys suur
sydhämes maane. TyZH<s«3ryöwv!l rickanl
repiwät/ »aiwaistcn wahingot edzilvät/
Ahnms alan» caick caanne.

Turhy waloi wannell sakiroili / Riettalt
»sit tehdhä/ ,a puhei puliell / Ei häpiäL
enstngäu tietä. Ioc« nuelin kielin ei olla
taidha/ Eik nlkocullaisutt M tllVhs/ Gi
NttNgN NWIMS pidihet,



U3aiwc>:si. 153
Nyt lahial lachn lumollvat/wDryt olkm-

dhex »gndelswZt/ R6/HW ohidz oikil,»
käätän / Cmsta huuto cnnlu corkiuten/
U?«iwaisten walitu» smkiliten/ pänllem
Jumalanwiha wänM.

Ge lulmapharao >o»ckoitte«g/Israelin
«nsst coeonang/ Oyulla wäkisest»amoi/
Jota fulmnr I»nml näki taiwast / Kgyps
li» «mato cnritt «owast / pahat n,cre»
pohlan painoi.

Luin caatui st corkiaBabylon / Caiken
wallans catt» lp per«t psi»on / Corcille
talkille career. At,ab»n ryoV/s murha m<,«
xettl«/I,kioin«n« surkiast läald teloltet-
tin / Monen tuinmn mielen nialttex.

Christu» cndzui Inuttait caminuxet»
Mut annoit Wien» cangluxen / Nylyyt/
tyranniut tehtin / waklwaloa / «Mrya wal
lan sait/ Rascan rangaifturen pMleng
toit/ .Hirnmlsest he häwitettin.

He sodhall surkiall suretettin / Rutoll
rmk cauhiall /cadhotettin/ lanZlfall cat<
kerall cusloll. Hiti nalrjsän» lapfens tap-
poi ,a ssi/Jost osa kiucuvzeill «rfox >äi/Surkiast hucuit muonell modholl.

Cadz capinat sasota snurr Suomen maalCerwetten puu«umus packo paäll/ Reng
lvaiwat caick walitta woipi. Syndim suu-Mschen sM lsM/ Ryll ain« ,P)e»n il-

«0 V? Mst



Perkelctt.
kmst täyteni/ Inmal wlhans wldzall!Mpl.

Jollen, / pian parannost tehdä taidtia/
tNeltwchaistb wid;» wieläwaiwap/ O,t
cautMli cadhotm caick«»/Cuu!l«re» «tn-
«mun csVs liene / Cultengin sinuas sijhe»
riennä Kttäa wiho huo/cnnaisit haikiat.

t?miweg sarnais yhdhcst Jonas / pa-
rannoxen päin coht tääVyt päänäns / I«
»«iwat märatyt väldil. tNeit mannta»
p«l>s ain pftr«nnax»!n / Idzem «nnam pa-
heninun pahennore»/ V>p «tun ole »neill
«Mltti.

G sinä surninl,n Onomenu nma / Cadz,
«ttci sinun käy enin Sodoman Culn s.o-
<hin lahtdzemist Caick lerusmnun
csnhiat cnlvat/HäVityren muodhot nmu»
§ln»s o»at. Isst olis «Vhotusta pstidji».

Hä <n»n Herra hucku» lKdhotuxen/ 2r-
moll«8 pum meil «tninuxe» / Ott olisin»,
«rmon liitos Csdzo Polc«« pyhän piiuan
pääll/ Meil waiVsisi walwoist wapadh«
Mll / Shta sull olcsn ijät kijtvs.

Perkelen/ hänen jasemttens f<, Mll^
m<m »«noist/ klusanxist/lgnmi-

fttt tttstlst.
/AJumal ««»s n,i»nll «rmss/ Apu» i>

WM» !Wih«llltt nM Viertä ymbärild/



taikeld curild/ Sinnst ercaneman nmch
«»g»/ Mailma nma wiha/ oma m?<s«
liha/ Synnig fynvy»/ pahuvhe» y>OM/
Jota -Herra snren surest sangen.

pahin Vihamiespaha hengi pir«/
nens cans tpirckn/ pahMtan» palio
jqca/ Hän caumx kijldäwäx mcnons pektg
Jahywäx näyttä/ Mailma myss mieldy/
tnngc «ca. Musdhoillmna monill/ pahsil
suonilt/ Alat »Zny/ Hengi
»ma pyläinZst e» lackn.

Herra täld mmhaiald niua»ariele/ Sq««
pe,sallsuo,ele/ perca sydhZmen,a
mielen. Jos edh husmhla yls» rakcnn»/
Id, cocon hakene/ Meiyhän toiwon, tott,»
turha liene.Se onn,yo'g wissi/o lesuChrist/
loses arnxdha paall / olln tytönäm t«-
«11/ MeiVzen, ijaisen waiwanwnilem.

<l> Herra »„wua pxydhä amta / Arn,s»
«<lMta/Ole tyk6nZ» loppun asti aina:
Nhn tahdhsn luiaft kiusata paali / MttZn
woin taäll / Jos muutoin minull hengc»
lainat/ Nsnusco» tödhest/ Christurcn puo«
lest/ iLueinlailnm/ eik liha eik pirun u>i-
ha /Laidha mna uscostas pois paina.

Älvaick coco mailmania pirun woima/tuima/ Tahdhois pahnttans tdhe»
»uotta: Ny» s» apu tykönä»,a »urwa/V<l fuurlft/ HerrH / <zW wsit ylid;e

»sitF
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pevkelett>'
»voitta. Nijn käMiä tahdhon oikiet tiet
mvodhen / Engtonel yhtän / ehk cucaolt»
hän / Christuxetien tahdhon idzen luotta.

päiwässngenlsnruu läynäus tnelp / Gn
läsnä ollen/ Cakill ,n>na!attomlll hnikia/
Lume» nsconet Christe pynas pääll / K-
läisän» taäll / Cnidhcn cotrmc sinä tuotat
julki/ Nijns rangaifct/ Suuret/.pienet/
Hclwettln näit «dhotat catck/A>ä Hers
»a tykss mua

lyghss <,<rra Chrifte Hu»-
/ Ann anien apuni keri / Ett

olisin nscosas luian/ Eten stnust pois eri/
Todheft turwan a na la, sinunsunrenarmoo» / hädhäsä harmia»/Arjnit,
mna tolntee» / Loria mu« siipeis suoian.

Xpiel ana anon Herra su>da / Sumat mi.
«nll anda sitä: Etten häpiän all n,ah-
dhais tulla / Luin wlhallstni An-
na Nlunollatslwoswahwa»/ RärsiroZ oli-
sintuffis/ Nrjn murhe» munfk n/ Caikes
kinsauxeg »alwas/ Cnin täällä tapahtl»
täwha,».

Auta että ftdhZmäft woisin / wiholistcn
«ndex anda/ Heil nijn aina hywää soisin/'

oma tietön canda. Et<«n sua sen<»
tat mahdhaisin / Aactau» sydhämehen li-
sä/ TaiwalinenW / Tunnusta sua t«>

NHn ql«t< pppungsti,



Nljn suurt tusca älä ann tul!» pWI/
Vik ilo niin rienwistratki/ Joca cuolla tu-
lis taick elä tääll/ Että» uscostas cmken.
Isa minun anna racafts/ Cuin mua si«
nust pois »edhäisCaikcfa tjZg/ caic-
kein nmilmasa/Ainoi sna racasta pyydhän.

Tääll minä seison snures sodftas / piru
mull tehdhä waiwaa/ Ia cadzo pa-

«astann kyllcowast z-Haldung mua saadha-
xensloiwo/Slllamasmä minun heickout<
ta»/MnmoniZminä wissift langen/Ryll
cowin sangen/ Sinä minu« lohdhutta /
6«n Raanmttu turwax sano.

morsian puhdas/ HerZ
-Herran nimen/ IakHttä Christust sun

sulhas / Cnin cadzaht päällä» »ijmein.
Ia «nnoi pyhät sanmig Sinun sällens saa-
da/?ong/cautta tahto «ht a!an«/ Cui»
uscowat hänen wolgns / Cuiu sä nZhdh»«ldhat.

Mlltt piru mslman päämies / Cnill
idziäns ci säästä/ E, salli tomtttull etzhes/»aan »alhen wallallens päästä. Ei annahan yhdhengän totutta Ia lulnalan sanaapuhuu. Hän käste saarnaiat hucutta /
cat / psltta »ä utpdtta/ Oik au» händ stkä»huhu.

H«mb«i«ns k/ll klriM»p«t/ piru io hä-
nen lahs
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nen lahkons/ Ia sna Christieund
wät/ pyytädhen heidhän lahtons. Ole st
cuitengin wahwa / lu<«al suft mnrhen pi«-
tn / Cuca sitä nyhkä<fe/,a»ai»<,p/Hänen
silnmterZs se naiwap Idzep hän sano sitä

Cazos culng Jumal Juuttat Autti
Vgyplin maald/ pliaraonin «ouckomcng
upott/ Cansans pääst N?cdhen ald. Jeri-
cho langei» «mahan / wastitorwe» ääne-
en. Nhn Jumala awun wahwan/ Nhdheu
pnda wiel saadha / Luin ei suutu hänen.

NHn myss «e tNldiamtlt/ Jumalan canssna n>a»»ais. Gicä Amalechytid/
Ett he anoitapunt taiwaft/ -Herra heit coh<-
ta lupaisi/ Gideonm cantta päästä/ Cosc
wäki sitt tsrlpeen p»halsl/ Coht pacanat
keffenäns surnmsit / Caxkynmleud Da
»uhat nuestä.

Muista cning -Herra Dawidin/ päästi
Saulin kädhest / hän hänen
mat cummiugm / V?aan hän pä»« pois e,-
dhefi / Adsolsn my6s oma poica / Taca a/oi
Isäns / -Hän pyyt händ n,ald ulos soitta /

Aljnotta ia ylidje »oiua/tl)u« pahoin
petti idzen».

Jumal >no« opet sotitlmn/ wastanlero-
boam/ Joca sen Cuningan Abian/ Ah-
dhisti ylene owan. Co>'c hän nyt suuresi
»aadhittln/ Ny» Herrga rucoilit Juut-

ti,»

perketett.



»„ö. Silt HZplän csnsa paettin/ Nlihaolie
HH tacaa/ettin/ /!.yocin wljsisata tuhatt.

Herra »nyos tappeleman wtm / Sen
Cumngan Man Cosc Serali alans sot-
ku» / Tahdhoi lun,alan Canssm / -Herra
silloin tturi otettin Caikcsta f/bdämcst.
Nij» nmsta canla woitemn / Tudanel? tu-
hatt lieist tapetti»/ Ia I»»ttat pääsit
hädhäft.

Cadzos «uin Ili!«al suoseli/ Hissiat
llnningaft/ IsnZa päälle päätän» wäändelll
Svnherib Asyriast,Lui«asett hänens wä<
kewäst/ Jerusalemin eteen t?ijn Engel lsi
txll lvinhläst/ Monda tuhatt sijt» wäcft/<suninZas piäsipacten.

Cnules cuinga Herra soti/ Josaphatitt
alcan/ Costl Amnion/a Moab otti asetthändä »aftan: Inn»alan Canssä walitti/2l-
puuxlhälV pyM/ Nyn Herra sen nyn so-
»itti/ Ott loinen toisen» lopetit/Ia Im-tatwapax pääsit.

Mmfta sijs sinäkin aina: Cning Jumal«Meteke lotcpyMwäc «laspaina/ Si-
tä Chrlstltyt wäke. -Ha» tchto sua myc)»
w»r,el / Hinxes on caick Welt. Anu pirunhandäns Sanaan suas wahdwaftllklstel/Nchn st olet hytvin tue«.

suret mailman pääll/
oncuitenZ cgtolvaMll/

I»»iW
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«62
Jumalahan suas turwa/
Ääntietä ia tahto sua «utta/
Laite» hädhä» / poicanscauttH.

Gtt» lumalanolet,a Isäxen tuli/ss,apse« tM« lösna anna apua 011/
Minä waiwaa tZäll kärsin.
On custan tääld apu tiene /

Sinä alno apuu lienet.
Oliall corpit ruoea toit /

Ia lesken iywnrnan hänell soit/Luin ftdhett ei taiwasttnllnt/
Colmen ajaistain cuudhen cuucann/
Äänesi mnrhen pidhit/ annoit arvu»

pääftithänd Icftdelin wainoft/
Ia Gnaelis cantt ruokcit händ salost/
Cu:n hanellwei wettä leipää/
Coht käwi pitkän matcan einet/
t?e!jäkymmendäystsa päiwää.

Issep Vgyptin myytin orjax /
Cusa Väkiwaloaa kärsi nuriast/
Inur jnmalisuns tähven.

asian» Jumal nijn latjlti /
Maan herrax hänen wlimälnsatti.

Costa DÄttielit ahvhistettin /

Ott lalopcurain pesän heuetiin/
-Herra ei vnhsttan/

.HZnen tygh6ns OugeliNs annoi/
Cum lalopcnrain kijda» kqnpainoi

nuorta tulisti» uunrjn/
I5

Riusauxssi



PeMen.
Ia Bbylsnian palawan pZVjijn /
palamahan paifcattin/
Tulen tuiman woimanHngel esti/

heit hädhaft chmeiscst päästi.
lonaa walascalan »adzas/H«ohä« sangen oli «htas/

,a päiwää colme.
Jumal sieldä vlwosantti/

Ott oxens petosa maal saaiti.
KVielwäkewä olet Jumalnyt/

Cnmiiäisest olet pysynyt/
Sun tyghss turwan aina /

Sinä aurenituscas tule/
Ole tykonän/ ruconxen cunle.

Mailman meno / rickans / hecnms/
Autunten ei «m waan on catows/
Wuct Christusyxinän» /

Autuudlien haisen n,äil anjnit»)/
Hänel kiitos olcsncaikes LanlH».

w. 5. G Imnalanna nunullormos.
woi lvastoinkänttst waltta/.

Z2vwaan wihan wottta Mailn,ald
nuehlldä suoua: Niin tiedhän/ täms
minun tailon/Inrwaca aicon/ In--
malan apnhnn totta. Gill tiedhän todhcn/
tulepi ollen/ Jumal woimall sangen mi--H
Niall/ wfliollst w«stansotanrodsa.
Had)o näin tahdin wastatg syyni/Ge»



ealten tyän, / Heltan lun>«lan haldun,«,
huonmn Sill» etei mailman walda w«h«
wan pysy canwan / puuttun,an pitä asai-sen wom,an / Innml atta poicas cautt,
Sydhan,en mrwan «nda lujan/ Hänen pi,
ta »oiton »äkewan tuoman.

Caictmailma nurin kaypi wissst/ Her-
ra lesu Christ /Ole awulla» tukena»
päall/ Cum waywa mua läall/ 2nn« »ah-wan nma olla usko»/ Että täyt/ tasa afaisse« liadhäsa / Edhes kaydha / suo minun
,nal,dliä/ iLtt lolidh»tt«,an oli» sinunsanac

walitan waickiast/Gtt sle»
suur/ Wsiwoill »asytetl yui-

«<ca/ Jo foummall muldan olen inur/ En
idzen wo, synnistpois pitä / Is» «Jumalnrmollantzanta/ Suo Jumal wiel wahä
wull ikää/ parat pyydhan awu» cautta

Ehk menoon ain minull cowa / Monet
«mrhet ja tuscät tuimat Caikeld curild
kmsauret owat / Mnn paatlan jnur puut
Nlmat/ Lultengen epZel semaholien / S»
Jumalan olee tuffi» lur»« / Tygho'» tnsti««urwa« tahdhon / Oleps apu waiwois
tp<mn?a,

Mna pelghosas pyhä» pibhz/ AZZnnH
cmck p«lh«xen,/ <l>ie„, ouvhvt culcu wieß

f)eMett.



Aiusauxefi. l<sz
rat/ Annaarmosjocacarwiojcm /Ostelen
tipnis catowas cunnias / tNuus »nailman
meno» turha» / «rnft suutun sun sanoi» >a
sarnois / lofi Jumal mun wgriel »aar-
niasi.

Kn «pun lckydhä lZkZrten luguist/ Rl-
rioist/ / ksnsteist caikist / wastan waiwoi
snrij surui / P<«d; sinua lesu Christ. Si-
nä paras läkär iäkidzet /Sekä silut/ ett
»uumtt lUpet/Meit idze loit / lunastit
«Hifi/ Mu» elon lMd; hslho / hallid,.

Huudhan tyghos Isä Jumal/
HZ Hengi paras / Mna pel«ft peicold rn-
maiv/ XVahingost wariel »aaras Etiän
pZsisin pois pahoift/ Mailnmn »a pirun
pauloist / Christe mua autnutcn auta/Pyhän pqnas woinian cautta.

,nnifta n,ahvhan / Ai»
hywycrä / Aejtä cuin

hain taidhan .Hand armons edhestä / Cuinsangen suri on: Aut« nma muista am /

Siis hänen kijtos olcon / Nyt «ijn rjäisi»
Kition.

Cuin mailma mua waiwap / perkcl cs-
woin kiusa /Syndi sydhändän caiwap/ Cus<
lem« cannfstap. Turwan tyghös lEs»Christ/ Näitä wastan wissji / Olet mun
turkitnrwan/Ainoa am «uttafan.

W»n ttwK'ft« / eilttniau / cmunun /

Chrlste



,64
Chrifielesu olet/ Caick muut mitknxnul
»käns on ei Suhtes »»itän ole. S»n täh-
tes/ss« tarwe on hengen/ caick «ldis oi-
coH/ Sun cnnnia» tunnustoxex / Knä well
olis ansio».

Syndinan» andex Jumal/ Nuornn M
ni wiat/ poicas pyhän pqnan aysiol/ Caick
pc»is nnhott yät. Catcais pirun paula»
Estä suonet sulmat. Isä rienn»/
Oma lapses lienen.

Ostäeten tetis «oscan/ Cui» olis tch<
toas wastan/Cnstcowi» tulisintuscan/long
wiholisenissis/Sytt hän ihastms suur/Cust
kipu olsg mull snur/Ott yldyin/ipiäx täi-
stä/E»k sitt pahuttans säästä.

U?ariel mun calnn cartanon/ Lapsen
perhen puolison / Ole Gftwallan wartlon/
U?ariel / hallit)) / holho. Mttrhelisy wit,
wot/ Sairait kiwift kirwot / XVahingot/
warat /wariell / tNeild cuin ai» on tarson.

An» mun sadha suomis loppu/Cuin ersä
täytä täft Tyghos silloin mua iohtn/Oles
»isniäis hädhä» / Rlwn« / awun hawus/
Jumal ole awns / Corsa mng tgiwa» ilon/
Cans pyhäis cuin siellä on.

Ruttoeaudhisi.
Alkän,

Ruttyealldhlsi.



cMlkäm pahaan pangbo sitä/Jo» IstWmeit lapsian» ly6ne/Ghkä canhia cnsle-
won kita. Taudhi» taiet rntos liene/

wil»M »iel »ihaisen,mat / Nälkä o»
««kera nuolema / pijn» kl»«>ll kldhuttgin
pltkäll».

Sota snnret pienet surettat / s.apsetk
Mne cohtnn lnstta/ Maan V/lmill cai-
ke» hawtttä/ Raeelep / mlipalsll psltta/
Ki oitlmeusan / »aan »äkivalda/ Rx«ss
»/»<«n iocaharalda/ ll> paramb en «oh-
ls enolla.

Ett st>« sxxst synnin tähdhen / Meit
Isä on,all rZdhellens piexä / AärsMn, iO
tyykän, Män / Ettei kip>ä«lznV«d)<,n<,ll
Mrä. hywä t«htons tän,ä oUe /
Me,dli«» «l tnlle/ lollpari,»-
«oxen meil vaanne.

herran ftm«n sarnat liMZmme/tNana»-
xet pilcka-ia pivliän, / wäryll calua ««o-
»«ft /Hrmotionmft »aiwaifiwm»«m. E« olemeis oikintt/ eikarmoo/Kik rackau t/w«<m wih<,ia »alno/ Son-nis ean, pelkanlsl ««»a.

Ette», idze pahuttam oienna / K«g
siat nsyrT»/ Nijn Isä euntos
zrel eohenda / Etten, caddowrehen c«dl«.
Jos Isä lapsians rangals p / ot«

kärsi I,Znn"d,a.
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Rutto.
Tnnnustain suas / Lnnmr

Herran kädhen «la/ Christns lesus otg
tnrwaxi / Idje« hänen hnymans ann alat/Händ rucoel/Sacramenll, namidze/ Hi»
tietä / tcke cuins tarwidzet / suo e!»
eli cuolla.

p«ld; Herran tahdot ei taidha / RutU
ruet/tamican tappa/ I"» Isild enäiW
sull suovan, waick smstas caick caappap/
Ml cuiteng tiesäs sinnhun ryhddyis / Nili
wtchingot scjtt sinnhun yhdhyis Ohk tuif
Mima tartuwa liene»

Vps waiwn »arpuinengan / paidz
Herran ticdhst >« tahVhot/ Xvaipu wähes
n,m ihminengän / Jota-Herra alati wars
jioip/ Ehk ihmisten edhcs cauhsa olle/
Rnton cauhian cantm Molla/ Sepä call«
lis on Jumalan lapsill.

t?tjnikZn« cliolleis /cuin elais/ Herra»
oniataina olen, 101 l määrät hetki on mens
n» edhes / Ei saa se carlta / wan cnolep/
UZoitox / corghor cukin mcist cuolle/wlcf
Lhnstus Nleilsittäeläm olle/ tN«r n,e sijs
cuolen,at pelkäm

Täs elämä» ei ihniisell ilo / Mik waiwasi
päsin päiwä / Syhen ast cm» eloit on ero/
Si« Iu»«llun lepoon käydhän / iLht cars
u?a» sa catkera se liene/Cuin surun mcist
sure«a/ n»cit »lene/ »aiwgft yjos autuan
iloon.



Walmistacam meitam mielelläm/ lay-
y wihdoin cummmgl» enolla/ waick
«ing cauwas cowin «rtelem/ Lsyty e-
dhes t«s tallcka mualla / Wahwa» wapan
»nodhe» woittannt on / Gynnist surust /waiwast cohtaChnstnxe»
cnolep.

Lee catumus / walmist tuanelan/Ain tä-
h«napnn ano Isäld /Chrifing kiwnt woit,
ticuoleman/Se pidhs ain sMames sisall.
tuin Herran phnan paäll turwap / Se chat
ei cnole / eik saa s»rn,a / Koppuwatt ilon
laps liene.

O lesucaswosMnZ tan / Aurem ehdhi
tnolema» kiwnls/pyhZ Henges «,«t hallit-con am/Etttem epäyx,» liwms.Anu ArMk«rsi»ast cnritosias/ Etten, pois luowyi,
«rmostas / Sttt sinua Hat kytan».

w. «. Cosca mcan tullutor».
lsä päällen, armadha/wchaswivjs

maahan caata / Ett äkild mene»,
«la maan/ Syndim sen matcan saatto/
Gttg smallrädhelläs meitpietZd / Nuoles
meihin ambut ,a sy6xat / Cmteng lepv
Christuxcn tähdhen,

Rinnoig sxdhamen täyttä k,»ufi/ Sie-
luni on snrkeut tä>n»ns/ En lsydha lepoo/eng jyhdlMst/ HengiZn murhe nmren-
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RuttH
dgpäänäns/ Cuule?s« / y!äl< hera Herra/Ioft» siuxem ehVhltäU kerM / Nijn pe,
rät perki poishucun.

Isialwoiy h«,udlia» seisonen / san» <«»<

hian cnsleman kidha» / Gi ihmistyhlän oletMnän / <ku»n ««<» «aiwast lohd««a
tahdhs Ah I!« wahwotst muawoimsl-!
la»/! Nyt nunull sleturVax <,wulla»/iLn,h
«pnu nWald «ustan tieue.

Täs tus<a« cgiÄ» n,un wttawan/ Mns
canwstnwat/ enin kirot olisin/ Pois nu-
nustpoiekewat/caickystäVän/ Elit huns
dhenheit/ eip rie<nulft/ p««an/ cumtft,
gmbm mun näkevät / Caswons caict mi-sllst peitäwät/Cnin »MlseVa likhkä HM
olsin.

C«ikeld »vailmald HMtt«le»/MäD
sä finämVa hM.Ann ardersyndm/ a»l«
tule/ Cuslemankilvui n,inuldkewenn Se«
carw«» cauhiftu» pois ota / piru couwqs
pois carcots /Hlä s»omu« »ihasas cnojl».

Nrnms M lepyrucouxe» / Tee täsä ch<
««eit/nyt mua au«/ Lurwan tygho» / näe
hnseauxcn / Ntj» len»i nime» cunnia se«
caut«. Jos hncun / eip suu hywää siitä/
cnollu ruumis ei su« kchtä/ iVläi» sua kijs
tetän Herra.

O lefn nmn »apahnaian / Onmll »«

«lUs MINIM oftil/Hnta aM
MB»/



baudisi. ,66
«,,an/ poista pois wihaiscl puusttt/IsZg ks-
Vhest jouds«ta/nuoll murru Gansurmafan
yg6 cohta Hudha/Etei sun»elftä» n,»rha<»

Cnieeng kaakon tahdho» »älken/ El»
pane tähän märä <dj päälle / Tiedhäp»
»01l tar»in»en/Glä eli poi» cuol-
lo iääidä/ Tott minull tapahtup tahdko»
p«<än /Elän eli käyn cuoleman erän/«llck nyt/ oma» olenChrisie.

pyhä mn« luohvhuta / caickH
«mncuolen,an pitä 'vlcoan Vdhistiawjah!-
»ista / Ann ero auma»/ auon sitä: Gn
Cnrlftusoli» alnsyvhämcsän/ Häne» pG
nans muisto myn nuslesän/ Sulan?
dhas siisön. n lu,an.

Christu» mun oman/minäp hänen
mans / pi,n«n» ansiot ei suo mll turhan'/
Idzcn «M» hänen huoman»/ NVr
Vn cuoleman surmaa Sieluni t>
joidfVielwähän/Hän auttap l»'lemast «j

lämähän/Turw-,w ta hänentygy6n«.

Cuoirmafi.
kenen edhe» »alitan / Gtä

ia nimhet enin «ritan Suur<
«in syndein «ähdhen. Cuin nnornatuli

tehdhyx Jotc toiwou cuitengin pestyx
Chrlstupen pyhäll »erell.
Tuonen minä annetun pandir /

p ly mys»



Clwlemasia.
myös mailman fangir / Niin cmn l«mm«»
luoton/ NtyxMn mua au«a taidha/ Jose»
.Herra hengens „nn saadha / long hänminull suocon.

Tcrwen e» tainu tietä tätä/Cning mail-
ma mua peräns wetä / Gynmll surull o-
len saarttn / Cnin cala wercton ja nuot-
ta»/ I«st Jumalan sana awnn tuotta,Ge
sydhä»nelleni tnrwan saatta

walwou n,ä eli lepän / Chrifiuren «n-
-nan eteen / Minun syndiu suuret. O He«
ra anea mmua / Stten me suraisi pirua/
tuin mna pytä nmrhen.

Sill rucoilen Herra Ihrifie / Tyghonss sinua» pistä. XVHmälsellä helkell. Ann
mun silloin 01l «Hn sodhas/ Oltei wiha-
mies mua cohdhats / Vik sats pahal rctkel.

O Jumala minä annan/Haldns ia hus-
mascannan/Sielu»/ruumin/ nöyräsi su»
Pyhän poicas cautta/ mua taiwan iloo»
«UM/ pidä am murhe köyhäsi.

w. c. O-Herra suun pyhä sanas.
Jumal tahdhst tapahlu tolt/

tahcos hyVa on ijan/ Hcill ar-
mo» apus osstat csht / Cnin nscosas py-
symät lujan/Heit hädhZs aut/ psjas pn>
nan cantt/ Heidhä» tykons älä pois culje/
Hehnntawat/ tygho's turwawat / ibdh i-
Ms helt Herrg HM» Gi«ä



»6/
Sinä mun toiwon / tnrkicuwan / Olet

elon / ilon amuum. Ei nulä» taidha m-
paht» wrhan/ paidztahdhstas/long an-
nan haldn»/ Sun sana» sen todhistanep/
Ott lnZhusas owat hius carwan / Meit
Vart,siy;et / caicki caidzet/Xvahwast aina
ygh6Z turwan.

Mailn,as olem culkiat wierat / SM-
«zejasurusaina. Cosc täyty wqmein pois
erait/Ia siluiätkrjnni paina Sielun sunsuomas / uscon husmaas/ -HänVH haldusfil-
loin ota. Synnin sota / cnoleman ota / Poi-
sta miuustja poissoita.

Rucoilen lu>»al sinuld wielä / CuD
wymZifelV piru nma kiusa / Etten sus
Isin psiskiellä/ Mutta pysysiu lusan sinl?--
ft. Herra hywä / ant mua ksyhZ/ pow
sen pahanhengen paulasi/ Cuin nma edzr
jsca hetki/ Sadhaxens minua wauloins.

Idze minull olet luwannu/Olla tykonäm
,'ocahelkell/Sekä tuscas/ hädhZ» ainfjan/
jlittwqmälsell hengen retkell / Inur oiki<»
tiet mua silloinwie/ Nijn ilon ijäisen san-
gen / Z.nota>» sen päälle / en epäel / Sy-
dhämest weisan/ Ame».

w. c. Sinun tygho°2 -Herra tn?em.
L.e hywäs tnrwas Cftristit / Mristljs

VA'sn!„eit lunastan /walct h«!» päälle»!,
P «ly pane



CMemnsiit.
pane ristin/ Ge» »ystä olen» ansan / Euin
»nlki lnnnnfin mahdham / Cangil» «n
meis / cumnZhdhn saadha»/ »ia-
«oind liens.

Haldu» idzem anm annam/<l> Jumalraca»?l«m/Hä meit cos-can yl<snanna/
Täll olies »>el eläljan»/ Läällowal mu«
het /surut / tuscat // Cuolenian «st aina M
hat puuscel/ Sun tykonäs iloo toiwsm.

Mahdan» ajatella tämä» pääll /Anva
Isin Jumalan »allit/ Hänen Engel,»,
»artiam on tääll/ Tahto meitä waricl ,K
hallu. Cnin «ana psieansaesrp,/ Sljpein,
A!/ o«a heit »anon. Nhn Innml meille

tele.
loco n,aeam ell»al»on, /

M»a olem / olen, Lhriftuxen an-
meitä ollen. tuolemaA''

daniin caut »nli / Lhriftns meidhs» apun»
>«ll Händ kl,tt« mahohan,.

I)M>H hedhelniät ei sane / Onnen «ui»
«nle all mullan/ NHn meidhän rumin
my6« maane Mnllap/ nchax täyt)'
jKnnen cmn kilckauten kZMe/ longChri,
ftu« »almifi<«l» liene/pljnan» ja«uoleman»
camta.

tN«r pelkäm ajaift «uoleman wihdhsi»
Mld täyy» eri»/ Cnriftuxen tyghs olema»
Mix «>«o«!»l pfdtzsw pertze e»in Si

mesp



meon cans lewo« lähte lääld / Synnein»
cstu/ uscoop Chr,stux<n pääll / iki ole hä-
net nmän hätä.

Auta Jumal p/häll hengellä» /Rärsi-
»gst kärsimän tuscam / Poicus uscos meit
pldhelles / Eltem hänest eriä coscan.

anna auma» ero / Corja sielun»
»aiwan ilon/ Cus» su» Hät kijläm.

toiwou on ljälllenlMnaln»pääll/
on elon/apun ,a lurwan Se

a>»<<ncn
kmgän pHj? senald>ulman. M «ma t «to/
tarwara eik walda/Casccnolema/cu N tuli

nchrän / Rickan ko/än / CMck
tädän apn» e» lsvdhä.

jV ama täsä wusan» / miennscan suur/
Oi Cuningalinrn woima/ jli> norus/ei»a<
lous / pieni taick mur /! Caick ca« tuoni
«UicktMma. Gung pääsi N«mrod ja lesa-
he> Sanherib / Salomon / Samuel i5
Samson/ Antiochius/ Asael «e
saeli / C,ick elän,äst vlo» aieli:

Btzn« neit»))? hiuMnsa palnucoid;/ Vä»i
ead;om«n caupingin cmui/ Sqn Sichem
pämie» hand scdäl» / himsid) / Hä»ai» /

«oht sh» »ahingou sattui, pijcan weliet
hallen tapoit tast tyäst/ <san« Caupnngin
Mtl» M««»se«N'M Sen rswltt nain

p» elon
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CyolemKjks.
lcon äkild jätti/ Latct cuolema petti/Mitä
».«long toick nuoruus autti.

Joeo istun astun taict n,itän tääll teen/
wa>waisuttan ajattelen aina / Synnig
d)»n/ eläny caickcil, tieten / Mailma sunrtsuru nmll laina / Loco kiusaus on ««<!«

man meno/ Nyt iloidzen/ hyppän/ ole»
peuewä on matlnmn elo.

Ge sn «orpelinen sit cullengin / Ku
Junmlan pääl pane/Händ h«r-

tnft auxhum «in
ghosans elä ta»«e. Se surnisans,lohdhut«-
x«« sane/ Hänestmurhen Jumal pitä/ händ
«ttttane tNutt ylpiätt hän häpiä«n saattane
Pois eadhouane/ Laickein pääll cuolem»
mannue.

Lunastajani sinä Herra Christe / Lm»
Msle«,an alanpinat / ettei se »vahin-
got tekis «iull mlstän/lvaliwist ustoam ai-

na. Luinen custan apu muald liene/
Gillsin sä amoapu mnll liencd/Luolema»
ktwnis auxenirienä/Sht iloon
mos silloin sinä n»inull suone.

aicmn mllltt ison/ Ett eriän
ja lähdhen / Lunastajan, les»,

stUoin/Marjelelle muaansios tähden /Hal-
Vus annan sielun hengen / Älä jäts mm»
ettei kengän / Mua eroitta sinuft saisin

N»W mnrhlllsex/ Ioi«
»ftssMv



usiamb on cuin niercn sanda / lotc sydhän-
dän sullowat sumlisex l Cutteng en tah-
dho id;en anda Hpäyxen / mu«a nmista»
tääll Herra lesn cowan cuslenias pääll/
Grjhen turwan / se n»U«l «Mta,

Gun ruumis »äsen minä olen/ Idzens
sHften sielu!!» turwa/ Olen sinus/ elän eli
cnolen/ Oma» aina olen Herra Jos minä
cuolen/ sinuhnncnolen/ Olämän ijZisenMi-
nni tuonet/longsmutl euolenmllas ostit.

Ettäs cuottuili nojnnt oled / Sen tätz-
dhen en ,ää minä
mas lshduhutmtodhcll/ Gä cnolemanpel«
ghos woi antta / Cusca» olet / sinne mna
wienet/ Ku yäiseft sin tykönä» liene»/
Slj» iloisest taäld nyt lähdhen.

Menen lesn täälvä tyg<)6» / Gfenan kä-
teni» >a!can perät. Sit nijn mac«n Icwo--
fas n,yos/ Tast ei kcngen runusiani herZt /
Mutt sinä lesu I«">al<?n poica/ Lmn
Viet nma kircksute» eohtg / Nrjn yan-
cak»sen iloon.

esin,ereki nytlä / Cuin elä-
»äld «iwaftn wietln/ Ta«i lshdbumxellmeitä täyttä /Ett se meildä wissist lietän/
Tämän fälken elämä on'toinen / Lui» se
näV)n Vli«ft mninen / Cnin wnsrell pu-
hutteli Christuft.

Ott» hetki läsnä on / Herrale-p Vt sj»muai
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Swlemftsiik
sumua holho/ HValiVlst »»mun toivon sch:uscon / Apu» c«n« tykonsni olwo. s.oh,
dhutmua cnctemat wuft«n/Sen pelco« n,i«
nnft pol»estä/ Oun huomas»dzem annan»

Näin mailniaft lähte tahdon/ »Hena st»«un lyghs» tulia/ Ru»nu» lswos n,aas
maca»«on / Gitlum suo tykonäs olla/
Rnn»„!N donnopäiwän nonseVa on/ Sie-
lun cans yhdlsteltäpä «n / Ann olema»
yatses ilos^

WielF toissa
OjMMst lesu Chnft sen «iedhnn / Uw

ninntMllttäM enolla Cos-
ta/ mill muoto / en tiedhä / Eng tiedhä/«nsa / täs taicka muolla/ ne yrinänH sint
«thrifte «enee/ Hallusa» ainoftas liene /
zNll!,nen loppu mull olle.

Et<ä pyhän hengen «mutta/ SydhZmes
»i finna Hala/Mna euolenmlrhetkes «uta/
SlNiäikentoiwonipala. Sma synnist mi»
nun puht«x pefit / Xvaldacnndas asu<«p

»mua ftftt/ San minä uscon wabwaft.
Herra lesu sua rncoilen / pidha ml»

tnsä nscs« / Enin,Zn silloin coseo enolen.
<c«n« caike» kwsimre»,« «nscas/Läsä tu»
»as «nn muapysyy lnfan Etten sinnft lns,
lp» ennän / Cosca sieluni rnnmift eri.

tvMst lßVchmne «tte»/Mull Ku» «5



armostas anna / On hywäll oikiall tai»
dholla/ hengen »sinnn haldu» cannsn/
Chriliilise» olkia» uscos / Oikinn oma-
tiedhon lewos / Täft surkiuvhest
fitwlla.

Josmun tääld tahdhot corjato / Täss>
taick muolla wieralla maalla/ U?alkiall/
»cvhelt/ «udhall eroitta/ TaudhintaiH
Md ruton all<u Armos «wull tyiönä»
olwo/ pyhäll Hengelläs mu» holho/ MtM«scoan wahwax »ahwlft.

Io» heickondhest ta«« tapahtn / Ml
alastaidzenl näytän / Isslscu harha puhe
«surahtu / Taick toime«omaft ivzeni käy«
»an: Olt se tapahtu paidx minun miel<
dän / Etten »oi tnick taidha hallit idzian /

MuU wiax älä sitä soin,».
Ah I«su/ «««a cuolenmn kiwnis / tl?i»

null siwiäantua» ero/ Ettei minun sydhK-
man liwms / Epätoiwon ,n epäys kieron.
Auta että turwan wercs päZll/ longs es
Vhestä» salleit »nodlimta tMll / Si»l sy,
däämeni silloin rvoitel.

e» määrs etees/ Mnnloppn»
muoto/aica i» paicka/Ne «ick h»llnsas «l?
«lete«/ Lahdho» perän «itki «e laijtill»
Sen tiedhän sä elämän andafa / Mnll e<
lon autuan olet «ndaw»/ <l«olen W cue
sa/wA c»,ng« tahdott
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Lnolemasta.
Jost minä oikias täydheg taidhog / Inm
coconan annan sun huomas / Cnolema sn
nnnnll wsino waiwoig / Sinä elämä olee
«mltoma» Tiedhän wissift / Whmäis päi«
wän / Mun ruumin maan mullast v!6g
käywän/ Nyn eläinähän ftnas woimall-
». c. Sun tyghos Herra Christehnudhan:
>-s<lesu Christe Jumalan poica/ Cuin

cuolenlgs cautta/Luslon cauhu
ynmeist poiZ soitat / pijnas tähven nlna
a«ta/ Lssca cnolcnmn kimpun
Luin ääni ei corWiscnnln/ Eikkieli «>si
puhu/ Elk silnull sille» nähdhä / Gik tie-
to mitän tehhdä.

Cosca sydliän kiw«st kiwisiele / A/u ei
ajatella taidha / Taick <hn«sen apu liWiste-
le / Bik cuftan mriva saadha/ Sillsin lesu-
tyghonsoudhu / wtjinäsellä» nma anm /

Pois surkiudhest sata. Cualsn kieles nms
«ondha/ AnnkiWim lxhcnyWWa..

Minnst pahat henget poiZ eM DMul!
lshdhutus henges laina / SillmG sielun»
fiteift päästä / Loria caunift sinM snosa».
Ruumis myös maa» anna leu?ät «as/Nou«
stndotans «dho«a / Toiwons osotta / Ott
iloo sinuld «nnlta scks / Duonnon etehen
mldais.

Gle waMan wymäig päilpäu/ Syndin>



pynas cautt petä / Suo mua «rmost iio»
käywän/ pyhais seuran nma heitä Sa sai-
«oi: päUes cuin uscowa on/ Hän cuoie-»

Olk dnonuon all näy/
Ghk aialsest cuolewa sn/ Oi heitet
»in hauean.

Hand wapadhan wäkewallkädhell /Cuss
leman cauhian kidhast / Naivan ilon hänc>
panen tähdhell / Näin pois pastan HZnd
wiliast. I«su« Christn» aut n,ua »isust/
Sun tulss« odhoitaman Vscol!/ jasaaman
Osa lunmtust ilost / Sinne mua wie täält»
ulos.

cmn meeläm t«all/NH'n
aina sen paall Gn cyplenm

nouiapi meitän/ Hän caikill k)»llä tiettäwä
on / waan <,>« /,a heki ttelämätoi»

caick fangmtc» heittä. O lesu/
Cosc me Vähinnäita>atelem/NHncno-

lema tyghsm maatele/I« pytä m?it piru»
nnsttan. Seura mua/ ftnopi han caikill:
On tahdho mä wijwyttä fill / Fangix n,«
jocaidzen otan. O lesu/ olesn / päälles
me aina luotam.

Terwen ia wahwan sllesan, tääll / Mi--reng me niuista sielun pWI / Cuin syn-
nin cormaa candaman pitä / Hywyn sa caa
>ua p7«lem/ tähdhän pal/sn n>M
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CnHkmasi^
»Hcelem/ jLm amuntt «hdho tietä. V
ihininenO ihminen/ Sielu »chmem maxapi
«aita.

Ruumis sr hauton heitetän / Ia mustal
mullall peitetä» / Näimbsä räld eroitetans
sangot sttt «Varot ratelewat/ Sncu «all»
mxo» lalelewat / Cocsn saanu unhoteta».<v ihminen o ihminen/NMäsi sielu «pirgho?
lrtan<

Sielu dnomio» eeeen »edhetän/ Ia san-
gen cowast peWtetan/piru hända kiusa j<p
»aati/ ptlän silloin kesytän/ Jotcpa-
hudhen «HVen poi» IMtän/ Ncjn itcu w»l-
--lansr» mat«ansaatli:

Senlätidhen lmwa lunialanpasll / R«e
«asta hand» caikell wacll/ Se sielnlles
<ap> lrwon. sanaansa n!)>sg cnule/
kl<i„ pijnan sill tule/waan lj«ncaickl>
ftuilan. OlOsu/
naylon.

AsyhZ «lastoin» ama/NHtt cuolluie
pydd» my6» Hautan/Laut neexpnet«iel>H/
tNnrKelift mielelä» lohdbnta / Sairan tys
gh6kä)>n»än sua» lolutta/NäitlumalameM
«no täällä G ihminen/ O lhmlmn/ Hs

kiellä.
Alkäm nrjdhen tähvhen mys» kerscatj

G»/ WMthliftwM «Mle l««w<,t«m/
G,»



lm» V«n« »ihan iacahc / Hän sinun lunn<
stiMens/ pijnaili» omall »erelläns. Ia
cnoleman hädhäst »apaht. <l> <v
IOs»/ Sun armofta« se tapaht.

Me6ia vita.
enin eläm maan päällä/ <plemn«

Redä mnaldepnn
s<,s<„ meille/ Täsa su km» alhos/ Mt»N
sinuld HER« yrinsn»/ Me mahdan, iv»
ke kyll hartast / Ett me sun wlhotim «ijn
saiwaft pyhä Herra I»mal / pyhä wä>-
lZwä Jumal/ pyhä laupias W«paht»«a/
Ia »ahwa an«a»« / Ala ann n,cit «am
esscan/ Cnoleman/ «nteran tnscan/ H»
wadh meidhän päälleni.

Me «uin synnild »aVatnm / Mahd««»
fimrefti huolla/ Händä aina mys» «aiwatr
«am / Cnm mhdhoi edhrftäm «»olla. Se»
Chrifins teki yrinäns / Hän otti pää!len«
lusleman/ long alla meidhänpiti oleman/
pydä Herra Jumal/ Pyhä '2c. Älä anna
n,6« meitä/ Helweti» lnleen hcttella / 2K»
madh meidhän päällem.

M« ««n härjyft mitän» käytäme / JK
aina synni» elän, / Cuc<» «ietaudhet peilF
täne Cnm o«at tullet päällem :Se
pyhä Hengi yZlnän» / Synnit sydhamest
pot, pM/ Hz,»z, ha»»t M,» lycki/ Pyhs
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sttolemaD.
l»mal / pyhä 2c. Ws n«eit pois

cadhota / Vik c»olo» haman waiola/ Ar-
»nadh meidhän päällen».

WielFotisiu.
mailma waittane / Caickein t«y<

enolla/ El yhtän armiast lsyttäne /
Aäng holhs mcl?l?än puoldam Ta»n
syndiyrimäns tehdhä «>«/ Ett cnoleman
owcn eteem awais, Gentähdcn mahdhan»
huolla. Herra.

Christe päällem / Caiko-
len, Adamin siklät / S/nnill saaliute-
tm ickiäld / Herra «rmahd päällem.

Räym kestell cuolemat täällä
los olewau luullam / Ei kengen elämät
«n» meille» / Eik tandho «tniem cuulla/
Acng taita päästä tästä luolasi i> EE ken-
gän meift pääje cuolost/ Enne» cumwhax
lullan / -Herra..

Christe s «rmadh päällen, / Eik
ole itctt smkia /uur «l Sic!» rnumisteri
jurr/ Herra armadhpaallem.

tl?ei!V yfiäwZm lange nähdhen / Meill
esimerkix smkiar/ San,a tiet täytä käydhä
mcidhän/ Maistaman cuolemat kyryiät.
Cuin ikäns köyhä / ncjn !,«;» /

sl«m



Cuolemasiä. l^z
olcm yhdhcn caidaiset räs / Tän täyty
caickein pyrki» -Herra armahd päällen»»

Christe^
Mixcng me ajattele sen pääll: Aestell
cuolemat seison» Mll/Herra »rn,adypääl<
lem.

Mailma iloita niahta Jumal tahto <m-
da elo» />Han on inur armiaZ cohta / Mcit
corsa tygsns ilon. Sen LhristuZ yrinäns
tehnyt on / lllnin elämän etcen, awan on /

Ott nmhdaisin thät elä/ Haleluia/ kijtos
luo/an/jLiole cuolenm täniä/ »aan uni/pa-
raman satama» saam cumming. Hal:

Oi sielu cuolemat niaista/ Tnniänelämätt
perän Z.«ki ei enä sit laista Cuin sen eeke
«ylt erHn / Ett ruunus pitä mälänemän/
TähdhenAdaniin langeman/ Sen Jumal
andexannsi kerran/ -Haleluia/ k. l. Ruu<«
mi» ilon caus nouscwa on, Hengens jällen»
ftapa on Ncj«os luo/an.

Äntuat lewsg lewänewät / Odhoitaln
herran tnloo / He sicun rumin cans lu-
lewat / «iwan ilon. M<kä taine
suurenib riemu oll? Cuin asua ain tui-
wau corkinll/ttähdha Herra kirckaun wa«!
100 Haleluja/ k. l. Mahdan, ain aiatellsen väll Cuolcman «autt elämän käyn,
tääld / Hale.

RnWl»



Houtsmlsesk.
Rwmin haulamisest japlös-

NHusenufell.
rnumi»

rvahwa pieäkäme/
pitZ ylös nouseman/

Ia herran edhe» seisonie».
Maa on hän ,« maaftaeehty/

Maahan hän n,yo« jällen» ehly/
Maasi pitä häncn edhe» tulema»/
Losc tai»an tor»i rupe euulunla»»

Rnumi» massa mäläne »as»/
Sielu -Herra pyyt» olla läs»/
Cnin hänen hänhnst tahdhoi autti» /
pojan» «o»an euoleman cauttaz

tuscans,a smnnsa/
O»at nyt saanee lopnnsa/

canns» Chrifturen
Cateuis nyt cnolema» nnoran.

Gielnelä Herran huoma» /

Ruumis liandhatan sen
3duK!n<opal»ä»ylöi, »oftetan/
Ia taiVon cnnniall kircastctan»

Me o!em tääll meno» turda» /

Mutt hän onhywnsä wrwa»/
On eunnia»/ e» »nisän pilens /

f>a sta cui» anringo kirkn».
s>e»älkän hän wahwas rauha»/

Muttmes»»» «ltmmonen ca/nha»/



pyytkämaina»almitolla/
Tulep meidhängin Muoron «uollg.

Christu» meidhZU lunast<yam/
Ia mssi» wahwa lohdmtaiam /
Vscohon meicä »aliwifiaco» /

taiu»o« iloon sattacon.
MXNZ czuielce<;uerelg.

it Christilyt cuul<a«t «M
tule taltta teitän ratki/

Lulnte teidhän«»ölnitan hautatt/
Mlckn paldinen «lurhe «««a.

Todhänllcnn te hlllitä n»ahdh<«/
Tsiwo» olcat olkia» am »ah»at/
Lliristns «um «ou» ««olemasta/
Tuollet yls» herättZ nmasta.

Io«a «m o«at oikia» uscs»/
E, ole «e nulWan tnscha».
Vik «,»«»/ ne lepäwät hetker
N)eldyä» Herram Christnren kätkM.

8e «uin rnu«»l« paidzehengesn nyt /
hy»««n» on Jumal suonut/

Inllen nouse paran,b«n päHnäns/
Aircasnaja cnnniat täynäns.

Tämä silru sur fnrria poig
Gi «a «ine olle cauvar sangen /
jlbnnen c»>» liengiKaluillen,/
O man munusen ratk tulle zMens.

Be»S,nlHn nml tlett»wäx«ke/
HAtain



Hiwtämijesi<t.
haurain cÄUNistoxct / cuin näky/
Olt memeiShän tsiwom nZin näytam/
Cuollet lewos lewäwän lä^iän/Meidhän wiholisen oftffen wallin/

olen, langen synnin «Il nijn/
lost cnoleman c«wa« cantt tälläns/
Täyty tulla maan nmllar sällens.

Cyitengi» älkän pel/äckän kengän/
TuleMll maan nmllallcunnia sangen/
Ruumi» ylös käydhä täft täyty
Joll/cunnia» cu«,n,i«g lunmla näyttä.

Ncjn cuinmekylwäm/ja heitäm/
Maahan siemen »ywät japeitän, /

Ong pelkä sijn hnck»»anntitä/
Sitt ,äll enä hedelmät niitän».

Nijn n,y6s Jumalan sanasi tiedhäm/
Ruumis cuin tääll maan powen wiedhän/
t?onse kirckan kijlldäwän päänäns

yhdhistet / ilostäynäns.
U?astan ota maa ruumist tätä/

long tähän tsiwos lastein lätsn, /
Vätcde hywm cuin annet on haldu» /
Inna lewosas lewätä aldis.

hengen asuin sia sn olll» /

JumalaldelZwäx sihenluotu/sunreman cunnian wiel tehnyt o»/
Omar asumaxens pyhittän on.

Aätkc nyt/ mitä panvu on tähdhell /
Tuje Herra/cuin sanoi todhell/



Hänen mun päälle»/
Rlss herätän wqmeisnä päiwän.

Snncnolles silloin M saanet/maasa maanne/
Caicki meit hän elämän wiene /

L»s» Us Mnen liene.

Wimeisest dnomiofi.
V. c. lesuZ ristin p«Zl! ripni.

ja Apostolit / MHll«iHeinän lspjlst warllt smians / Mitk«
nierkit tapahtunu,» piti/ Ihmisig sa l„o«
vhuis / sanoit liki: Cyist nät/
dionno pZlwä.

lesu» annoijLwangelluming Mailn,al<
Ie cadzo/ uscost pois
hengin suut»/ cadzo / nscost poi»
pnntty/ rläistnakX lS »oum duomio päiw«

Atttichristns aicaa,o ilme, on / Sen Her-
ra suung HenZcll tappa am / Oikein opet«-
lait he wainowat N)äärec/ nousewat cui»
wllidzewäl.

M«iln«a paha »Zynans pahutta/ wan«
hembilans wastan ynseyttH /petos / wal-
hett/ wicckauttK/ Rma/.wiha/waino/waärytta. t?.

MnodholoinV ynsiZ ylpeytt / U?aa-
teitLN cuwfitpmd coreylt/ Wlis puoletoin-

Vakin
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wqmetsesi.
ylis a!6!s kaywä. -Hirmu suur silloin ole-
ws/ (osca duomar on wlewg/ Calckiwx
sust duonuvze»,».

Taiwan tsrwi änen anlx» / Pauliina»
haudhoille canda/ duomioll waati Caicki-
walda/Csco ilma »vapise»,» Cosca luotu «>»

nousewa /TonstVnomarit wastawa.
Rir>at edhe» »edhettänep / Cuis o»at

suuret e«t pienet MM ilmasj tehdyt
liene. Eosca dnomaron dusm<dzep/Salai-
si,» caicki ilmencp / M«ran,al e» »«««„

iänne
Mitän turca silloin sanon Veneinmyss apu anon/Cosc hursca» tnstin »«pa»

on / Cunnian cuninga» suuri / Synncisei
autnar armost iuuri Leet sä / sinun mle»
turwis.

Armias lesn mua fälke / Mun täftten
sinus «nnair retkell. Hl»» hucnt mua sil!
hetkeil. Aviatoimvas wäsytettin / Risti»
päälls pingotettin / Minumbs tähtcn cuo<
jttettln.

tulemat eauder/ Dnsmar
W ennen andex/ Cuin lughun päiwä meill
walkeis / KVärisen,bä syxpää parca/
dliänwapise kyll arca / Engä cungan fto
tast carcaa.

Ryswärcammnxencannoi/ kynnit aw
«ny„ »annoit / Minull k6HZII to«

»o»



Duomlosi l/6
»on annoit. Sydhämeni haloi»/
Herra «rmo» päällen walais /Eten nunis
lnnnias palais.

s.ammas lauman mu« pifts/ wuohistpas
hoist poie,estä/ Andatn oikiall puolell ol-
la. Syöstä» häpiään sitt kirotutt/ Helwes«n tulee» hyljättyit/ Cudzu nma cansi»
siunaltui».

Arins» osott mlnull ksyhäll/ Ruconrel
turwa«»6yräll/ s.opull tykänän olla pyys
dhä/ Muista pyhän pijnas päälle» / Jo-
fia« armo tehvo täällä / Walwaisct m»l
»ica päälle».

Ijancajckisest elämD.
w. c. Cuin kircksft csintähticsittH.
Aan elämsn peräst parambat / Ds,s

waiwammaxetän/ Can» »101 l itcun» coste!»
«an. Herran» omast suomasi o»at /Maav«
si/ nudhet taiwat / Is»s„ o»at Vscowaitß
set «snwaiset/ kqldä»«iset/ Rirckast <ui»
«Urlngo»terä.

Colminalsudhen «unin caswoln/
meiseft qäti cavzoin / Cnnnian crnnnn'»
cans candain/Nauliten taiwa» tawarat/
Ei »»holisy cnuln cnsan/ Eik itcuu/ walis
»»st/ tusca». Eipä eipä Cuelemacan/taicr

O h t«,ti««



Wncaickisist eUmM
»amican / ei Vaitpacan / Caick owat M
dhMneteanwas.

U?apan wainKift / wZklwalloift / Sy«s
«eift, snruist / mailisi waiwoist/paidzpcl-
»ot/ lewos lufa» / Rauha» ratki juur al»
tua» / R»»»at rackandhest pala / Toinen
toistang wsftan alat. Taidhot »allvan
ViedhsU täytetän / nuelet nmutetan / mk
rawiean /XVlhald VysanndheU pyhäll.

Ollan lLngeleitten elo» / Alatautuit«
ten ilo» / Ztznn yfiäwitt«« seas /Sncnin/
sisaritten seura»/ <Vel>eilten/ IVanhendain
lsucss Tuttuin/ tundenmttsmain. Nu«?
dematcomat Tutux tulervat / «ick pysy-
»ät pyhäin perinn«ls/ Id) ilmei as» n»ei«
IVmal.Asu hywydhens/ pyhydhen» M«sa/Si«lttt ruumit riemyll täyttä/Ilmei armon»
alat näyttä / Aielet ow« kerkiät kHttä-
män/ Zänell ylistämän / Herra»
tsit tunnustaman. Ilo» ihana, «päsymäts
lackamat» loppumato / Vuntmnia» pau-
hina» pyhä».

TaiVan Cusris cumafawat/ Vrninuuts
»irtts weisawat/ Cumisewill curcuill lau-
lawae. Monen mys» muicaifillnä Engeleinen kielill / Jumalat alat Mstäin. Aija tkcha tans Engelein ««ickel»
pyhäin/ cMpaMMt/Pyhs PM py-
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Sen Haisen «länmn menoo / Riemun

runsast/ iloo»als/ Oi osa suuean sano / pe-
rät pois puhecklN puutu,/ Nijhing «uin
corwill o» cnult» Eik filmill ole nähty
näitä. Cns» «ukin Ann» yhten / caicki

lesu» kytt» / 1101 l »oitsn wirtts
»eisain»

Ei taito tZs tKidha tiets / Gik asatnxen
woiastn/ Eikole »ueill ilmoiteltu/ Wiel
muttacm» on ontillens U?almistan
naulita cnnniall / Ne ymmäryft ylio; käys
Vät. Chrifte lesn / Id» ansaidzit näitä/

walmir meijl walmistit/ Suo t)»kK
Ms näitt nautit saisim/

Mallman menon sa tapain turhu-
dhest/wieckaudhest /apft-

hndhest.
elämän snrkinvest / Se »i,<

3Ms>s Salonwn sarna mies / Coco kir-
»an kirjotta tnrhudeft / Cnin todhen
DM ties/V« eaick «»«n tuchij tsit teke-
vät lälken meno toinen tulle.

<k«<ck n»glln«hecum<n iloo edji / TZsä
Q G hänel-



Mallman menon
hänelläns pyytä pa»adiscj / NäöN on ,t-
--«un alho / murhen medzä / tuin täst o»
»W: tosc edzitä» «100/ se nmnttu »nnr-
her. Jaken meno 2c.

Ryll tyälä/ murhctt mailnias liene/ Jo-
ta walitts suuret että pienet/ Cuin enkin
tämän taim tietä / Ndheftäns nädliä /

Tää»! sst<» sn / »aiw»t / laudhit / »usea».
läikcn.

pyytä/ Seiso sen
perän y6t >a päiwät / M<elicarwautt saa
paid) syytä/ Ott pahoin käy caick / Kicl
psetta woiasetettawat. Jäikin.

Caick. »chsaut yloncad;oroal /Sehouckis
Koucto aina sn suur / Luin häh)')' hecumat
«ahtowat / Jota edziwät juur/ Caick ans
Vain sywän sakia» käydhä. lälken.

Moni rakcnda cartanoit / linnoi / Io,«
«fattele atn asuaxi / Nik tiedhä kenelle
kmmls Asuin siaxi/ Monen perinnön Vie-
ras omax «ta. lälken.

t?yt näen, monen ly«sn>ä» mahan/tuin
fuurell toyllä rakett sn / Äin nmntta mnl--
«tch saadha»/ Se mailman inoru ou / «He
hyppäwat/ lanlawat/ iloivzewat. Jällentohu toinen tulle.

Mieldäns myädhen he asettawat/ Teh-
«en» kyllä wysaft lnulewat/ Joiftwymäin
lslloxen »singwftt/ HäMn «»leVttt/Se»

tiet«



tietä saawat sngknd/slkiäo. lälten.
SHn tyl,n,ä» loimen» näyttäwat / Ett

petoxill lawarst eocowot / Nchlt luulewat
iapsillen» iättäwän. ttcjdhen «antit sas-
wan. Istc pois tuhlata» wZhäll «ia!i,
IZlken.

Cuin mailmaist «ina «latellan / Eletän
oman «hds» perän / Lähte akild täyty
tääldä / Cnoleman erän / Edhest paha»,«
hyVa» palcan saama». lälken lshu PO-
hamlle.

Shg neuwo tarpelinen lien/ mitZ
Jumal simasane näyttä/ >Händ pelkä/ pa-
ranoxen riennä/ Näin sua» käytä/On cuo,
leman hetki liet«n,ät6in. lälken.

Cuiu toisin tele/ määrin mene/ Sen
wayingo on»a wljntäin näyttä / Ett hullu
leick ft liene/Gynui»<un elä/ tuft cnole-
man cadhotus seurane / Sitt tohn jo pa-
ha tullut on.

Aengä nautita mailmat tachto/Nanti<«
«an nqn/e« chatele am Cnln huomen
lenl«n pidhäis colM / Tääld eriniän /! GM
monen mailnm pahoin petts/ lälkens t«-
hnn p<,hanfättä.

mainittftwae menot /

«Asemat ta»ac/ ilkiät elot/ Edesttiftn
«IIN kä/ne / Cyln cukin wM« taine.
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tNchilmiM menHN.
Il?ailma hywn pahein polke/ pahoin suopi
cunmahan cnlkee.

Taiwan waldacunda ei ed;itä / Jumalansana ylsncadzstan/ Jos ,o«nu sen walian
«««/ Sijt oma paistan» odho«a/ Vlco
idzens «auniftellen/ jkhk Jumal sydhand
lmkisteUe.

Luki» käyttZ sifuns Mken/ Jumalat ei
tstteU / eik peltä / Hik olkut/ eik kctän
h«pe / Mieldäns myodhen n,yss caickteke/
Cuin «ad;o on«a hywaä/ Gi yhteift tgr-
wetlholhotpyydhä.

pramintt puoletsinda pltawät/ Corfain
tapain wallas käywät / -Hecnmat asalist
«djiwät/Rickaut tyghsns repiwät.
«,y6s lahiglanmdie / etts oikiu»
laridie.

toimi asia hyljätän/ Taito /eun?
»ia tapa sylfetä»/ Totntt ei wsl MrsMens
gän/ HM mys« oikiutt senmiengän/ Cuc<»
«uwon hywän
sit cand».

Mailman muodhollwijsäst laijtta/ Cuin
pnrfens fin tänn wätä taita / Mielikielli
cnnman «anda. Tsdhen puhe wainsn
«nda / Jocapaicas nyt pahoinkäyV Ett
«lkis häijyt tawat «äin näyn.

Ettei lunmlan tahto tehdh«/ tNeildcl/
<wn sen saan» kyl! nähbha/ Ven täddhew

eyn,Ms



ei',>76s tääll laidha/ Jällen meidhän mie-
len käydhä. SM nurin caick edhe» taise»
on/ Culn Jumal arniahlason»

mieltftM mailnn» on c»mnla/
As/laca suru suölt/tnrha tM» / pettO-
wälM mcnoo n»onell tawall. MuuteU
monell mond pahoin ly6tr«. U?hn,Z«n wis
wmräll tlel f» liuckall / Jos tahvon» mm
cawalla elä/ Cnin racastam hZndä/«owin
eoht louckap. tosca coroiti» / cshta pettä.

-HänHanisniN aiw« ylss nosti /Ett pois
wel caick cuinarsit händä/ Luningai, su»«
reft sussiost jalosti/Luulla ca>cke>n täydhyi
senäändä / Coht n,eno muutta / cowin
käwi/ Hirsipuu»/ »öta mnill rakens ridhar/
Sijn rippuwan Dild idxnawyi/ wailnm
pcui h«nd patioin eräx.

Snl» Ganneril» / AbimelechSchab / lesabel juondenscans.Achitophel
»a muut s«»ret songarit / tttailma nosti
nqtt ylss Nhn Holofernes sota-
herra suur, Ain mielv my6dhen luulit heili
käywäns / Aangeisic corkialda caict cos
»in juur / puutuit pian heild hywät päi-
»äns.

Ei yrMn lttvtta mahdha nmilnmn paal!/
Cnin kyl! moneld se turhan tehdhZn. Hän«M s<Ht i«"ge cnin linMll iääll.

G V Ouit»
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Rnsmbl.
O»i» kM aina sodha» se nähdhä / lur,
watcan todhest cnkin Innmlahan / pel-
gho« p?h6« pMk6naina/UoaickwaiVat
fit mahla mailnm pahaj/ TuseaMnge/
furtsum» laina.

tuiteng Chrtstus sm«ins «ns hädhäs
bn/ He«armoUse<i uiwos antw/ Dawidi/

mailina on Vainon/ Israel»
«as» cantta. Ia Josephin/ Wian lere«-
miian/, Heit wapahti »ninoitens kadhest.
tTqn uscowmsians ««el ainijan/Amm ah>dhisturest häMlt-

Caiekein pyhäin cficuwa osötta / Mml-
ma» meidhM kärsunän pila. Sen surui-sen syvhänien Imiml otta / Vhrir owli-
fexi sittH. Cans «amwan mielen / oikiannscsn / Cunle ruconxcn/andaaliien. .Hän,
halmstst hnojenda paälda»,, tuscan/ TaiH
Mld coria Wsen <lon>

<l> Inmal urholisct nscson/
Euormilni woisinkäwiastcanda/
mä» snru snuron >a tnsca/Mailmailooei
»aivhs anva/ Christe eorsa mua t/ghos
«ääld / Oma» ole» elän el, cnole»/ He«<
«eiläs hallidZe aina pMll / Cansas HM
My ilss olen.

R«Min AnnchnsiuM
RVVW



Antichrisiuxest.^^lBO
H> Ni0"« royck,ä cning käte» köy nyt

olet elän tutki tnin,an / <saic-
tc»« ylidj cork>aft corghottanm / Se» pa-
han paanun tuiki >ulman/ Ala» talla»?
cattg »ZkiVlillan / Asi»<at maau pqrin
päällä ' Io« oli pieni suur sinZ »adheit
suur/ Ikceu ala käymän täällä.

NKld«c«nnat/ päärnhetnat /Sinä
«adzolt «mck filngen / Edhyhtän luultu
tMl tohtlwan/ Sun walda» vastan ängat
jlidlies tuli läst/ yx köyhä mies täst/ Joll
Jumalan sana ou snnjn Sinun ru»m» R««
c»,n sljyxi sinne t»on/C»ta käywän uhn eVI)
llwil» !^>

Caict »«fen kyllä tiedHä'» todhest/ Cllitt
Raamatusta näyvhä taidham / Ett sinK
cpZ/uti,ala« pnoleft / M«t sy6xit suure»
waiVan luinnlan simast Veit pois nwnest/
Meu ihmisten ,Mtmln erän/ Meitä halo-
tit, pois »«itlt petsftcs polisa» perät.

Jumalan siau ja Chliftnxen itpä/ums/
lan nostit ilkiän / Sen eanlilan Ancichri-finxen / Cnin Ramauu sanoi selkiäst, Ivz
teki jalor niailiuan walsL / Idzens pyh«>
mäx cndzu annoi / Ia reki »ijn / «uin ki>l-
loitettin prophetai» <snna enuen.

Jumalan edeft sna palweldM/
Sull pahall Nabylo«i«,u huorall / Cunnl-
w/pa.lwelustMo tcht!l». Ctlil» »ääräH



Amichrisisxesi.
Opln nuorall Imbärs kiceroit/ Caick
ui sidhoit / Mailmaiset waldamiehet /

wahwast wainoit alas painoit / Edh l«h<
Phutta ketäntienM.

Nuori/ wanha/waimo s<l mies/Sen tietäs
mänpnä sangen / Että Jeftbcl i» Baby-
lon »nys» / On «M jo maahan lange».
Luin olicunias/ teki id; wchsax/
ylpeydhens wallas / Jumalankäjkyi.wa-
Kan räystyt/ Rauwen on idze aldans.

Jumalan imklnen pyhä sana/ Gnll oli
«scott Ilm,alalva / Sillruockiman Christu-
xen lau>na / Mailma» hajonut awaralda
Ott pyhäs pelghos olkia» useog/ Cundi-
sin, Christuxen meidhän Herran, / liätt
pyhydhes fa hurstaudhes / Hand pallveli-
jzn, ellaecam.

NM pel,«tt sn snZ sna pähal»tawaist/
Ilk<at szmnis syndxnyttä/ Cusn «dz Inmas
lan poica taiwaft/ Sdhestän» «uolenian
kärsinyttä/ Sn» HKmu sanoi» / panna»
panois/ N?ap>fit lvaimot että miehet/
Näffyg pian Inm«l ann han/ Laick
tosit suuret pienet.

Hinnail synnin anei andelit / Oma»
»aran waldas perän A«kä cnlda/ raho
finull candelit / EineHmnis snrnet erään/
G, yäs sinnll sn« / eiV annet muold / Siz»s M«» tasa f«i« / Wl,tt Mun ewäl.



Jumalan sanal/ Chrlfturenlamdaitcaita»
Mci! Ramawn olet tyrn,ellnt / I5

pimiäx jättänyt pahoin / Caick olet polt-
mnja surnellm Cum wastas wastatatahs
dhoit/ Nyt on lumal armsng
msittanmpetsxes caickl/ Can« sanan sar-
nan» heico» lanmans / Oikiall tiell oh,
MM ratki.

Syndymätä on se ihminenwiel/ Cuin suo-
net eaicr kirjotta taie» / Joit jouckon»
eans paawi on ajatell / pettäxens joZa
niaan paickaa/ lNonell muodholl/ säätys
,'n» seuroill Cardinalcin cawallil nenwoil/
Munckeiu menoill / Nunnoin eloiil / le-
suitain jumalatomain juonill.

Me rucoelem snale» Christ/ pääft
meltä pahan paaVin orjnst / Cuiu on se
Anlichriftus »issisi / Meitkerit sen cowasi
eoirnst. O Herra CKrist sä olet wissist/
Cum yxlnäns wsit nieit antta / Synnisi
estä hädhäst/päM phngs ja cnolemas
eauttn.

Ai caunis Psalmi / ftca pita miftt^
tsmon/ costs sota/ nälkä eli Rttltoftgs

pnwilla jakäsis on.
p. i, c.

poi« j«ln»a wchas'/
HL/ Nft« wennen wit>)<,»/
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Näljän eliRutW Ml.
Häpayutta costa ansion, /

Wan aiwanarnost.
sinä me»lä / synnin syyn perästä/

woip edhesäs kestä/
nrjn caick lopee huka» olle/

Ia per«l cuolle.
Hnna syg Herra /jynnit andcx ineillen/

Armsg walucon oikeuvhen pälen/
Sinun tapas on syniM «rmon otta/

Cuin päälles luona.
Mix sinä smut/ Herra luoja sVri/(,n>ri'/'

Nlaan niatoin päällcn / nyn angaraft
Nlicä me olen, / n,tpt cnin »»uida lita/

Täyn synmu wica«
3N«t pirisyno» / pahnten täs paina/

Kihamyos sytlp-HcttFe wastan aiya /

Tätä siis helcks / »nondolno^caVzcl/
Coswol suioisell. («en/

Gmun wiha» »aitiel ja ms« syndjn» smr»
pane sinun poicau/nstn! nau!al/n»urhe/
Crunu)« koyohct / kälhäs/ruoko/l No>kat/

, Cuoleman mstat.Hla cannista/ käsiala» heit»
Maan°po!ca« pinall/ hänenwikan» peitn
Isng syyhän veri / sekä kylki »esi/

Synmt pots pese.
Sitä meil laina/Im lun,al taiwast/ (»aft

Chtifture» cnula / cnln meit pästi wai/
ylinmiien/ Henge»«KUs« pyhän /



Mttlen lucu,cuin läsä kir-
fas ls^eätt^

Hllampaharem pnftghs sitä rsz
Hlwss sinä pahaxe» pangho ' 14
Abam Ewa algust syndis «eit lzj
Ah Isä Jumalcuin asut caiwa» »5
Ah Isä xäällcm armadaa/ 164
Ah Jumal cuin coyes «asin täy / 2!6
Ainsan Junmlan cortiudhes/ 90
A>n weisatcam Herrall/ z;
Allelusailolllnial!/ zg
Armadha päällem Jumala/ 2l
Armon lilion Engel/ ,zg
Auta Mua Jumalani täsä tuscas/ 25Auman onni/ 101 l Jumala l^Auiuas autm köyhä waiwaist/ 1^Autuas» se cuin ei käystele
Autuas se cuin pelka Herra/hänm 3 g
Auma» se cuin peltä Herra/

Caickein luondocappnltm silmät/ g 4
gaicti Christityl eloit«« tällä ,ZM Aristusta ftMjpjW »23

E«0



Cosa mailma walilkim / ??,

Cosca aicani tullut jo ow 167
Cosc murhe jawaiwa väilen täy / 39Chiiste mnilman wapahcaia/ »S o
Christe päiwH on kädhcsä»/ 8l
Christs paiste tircas päiws'/ Vl
Chrisie sinä «pum chdhi/ «7
Chnsticuntz Christuxel tchlatlu / 54
Christus «las astu» taiwast/ 99
Christus astui ylso taiwas/ I^3
Christus caridja pyhä
Christus cuoleman tiwuis
Christus ja Apostolit awanans / 174
Christus Jumalan Poica/ iv?
Christuskasti saman» saarnatta/ 73
Christus noUs ylös cuoleman haudast il 3
Chnstus oppians ilmoittaman/ i-lz
Chllstu» cttin cuolettin/ 117
Chnstus cuin edhestäm cuol» / 121

Christus taiwas ylös meni/ 241
Chnstus wastaw wiholisian»/ 36
Chrlstuxen p»jna muistacam / 129
Cudzu Christus ca,ck «yghsn tulca«7 47
Cuin Christus seuracundans racastl»/ 14^
Cuin HM cowa käsis on/ 143
Cuin Icjns täwi hahtchen/ 46
Cuin lesuswuorell kirkastui/ 4^
Cu», kircZastcoinlähti coitta/ i3
Cunniolcam Christust cuningast/ §7

E .

M2^



Engel ilmestyi tniwast/ i G»
Engel paimenil puhui sanoiltNZO/ ,21

Esaiall Prophet»!! tapahtui/ 92

H
Hädhäs hm,3han ja edjin HerrK 27
Handhaccame ruumis-läM/ . 372
Herodes häisyn eltinen/ /6
Herra ajcanam rauhalaina / 94
Hcrm eafwos käännä puolem/ 143
Hetra cansas pertttäwäs paali/ 23
Herra Christus tuli Jordan,!!/ 78
Herra cuka sinun majasas/
Herra Jumal asuwa taiwas'/ ss
Herran Hlngiilman algust/ «2
Herra armolinen olit / Zo
Herra fin» m»n tuttij lienet/ 43

3 ,
Ibjlsä asetit «rmst/ 54K
Idz Jumalan aluft tiedhäm/ 146
Ihmisen luondo lurmeldu on/ 134.
Ihmisen elämän surliudest/ 177
Iloitcam pääsiäis inhlasi/ 116
Iloitcam siis caicti/ 405
Iloiteatlnyt tähän aiean/ iS-z
Isä Jumalwaldias Herra 9<?IloitjeEhrisiicundsydhamesf/ ' 9?
In «iulei jubild, 10»
Ilon cans wejsattani/ iQ)
Jumal ant isg

lIsUV



lesus ristin paällripnl lls
lesus cnolluis Slltisans »14
lesusChristus uhrif meille - Us
lesus Aristus wissist wahwast l>9
Icsns nous cuolwist ylss iic>
Iloisesi lesuxel tijios weisatt i2o
lesnsChristus sielun turwa ,X «20
lesu meidhän lunastufm
Icsns Isäns tahdhon täytti tääll 12l
Icsus tääld woiton eunnian eans 122

Isä Jumala taiwast
Jumalaswrest hywydhcst llj
Jumalan pääll panen turwan «4»
Jumala tijttä yli aicamahdham »43
Jumala cuin caict loi »44
Jumal asetti awioskäMn - »44
lesusta tahdhon tifttä 149
Isä Jumalat tijttäiäm l^F
Jollem woi wastoin täymist wältt» «6 l
Iu»n«I on meidhän wätewä apum 20
Jumalpäällcm armaytacon 24
Juinal seiso Jumalten seos 29
Joca corteiman turwts istup» 3 2

JosciHerra auta meicä 39
lofet Herra raten huonchta 40
Jerusalem pyhä cquputtg 46
Jumal onwedhcct miehet! werraf 53
Isa meidhänylhall caiwas 7°
lesus Christus lunaftajam 7/
Jumalan säädhyn
Icsuxen nimen wacllame «<



Isä haldia maan talaan 3?
Jumal taiwaft Isähywä «8

K
Ki»'«tty olcon Herra Israelin Inmala 2

Kiittett ole Israelin Iu»»al 3
Kylwaja siemenens meni tylwämän F?>
Kiittäkäm Herra lumald ylhäld ?5
Kehu tielen/muista mielen 76
Kiitän sua Isä Jumal 7?
Kiztctt ole Herra Jumal 35
Klftäläm Herra cuin L 6
Mel olcon lefuxcn nimi i)8

t
iaste nytt Herra sinun Palwelias
iinna lusa on Jumala »s
tauluja nytt lasteeam iu^

M
Minun sielun suuresta ylistäpi Herra »

Minun sielun surest titttä Herra l

Mix tiucus samowat pacanat 7
Mitä filoin taita punttu l l
Meidhän linnan on Jumal taiwasi l 6
Mix terskat wäkewa sangar 2 2
Minun sielun tijttä Herra Moniw 33
Minun sielu» liitä Herraa 3«,
Moni awjostästyy laitto 63Me vscom yhden Juhlan päät 63
Ml »scem päsll yhM Inmalan e^

Mcidha»



Mun Jumalan sua tijcän M 8ZMeil taiwan eorkia cuninga»
Mielen mix» suret mailman pääll ,6o
Mitäs Jumaltahdottapahtu tott 165
Mun toiwon »jäinen Jumalan 16?Me Mn eläm maan päällä —l7,
Mailmas malnilawat menot 178
Mun nmlchän mailma on 179

N
Jumal armahtan 0!» 64

VNmät netyinmtn tastytowat sz
Islyi naeme sen siunatun päiwäll 80
Nyt Herra ylistatäm wahwajt 84
Mn cuin Herra catckein pyhät» 103

caicti ChriMyt iloitcat »36
tann «uicatEhMityr ja culkat i/3

3WN tNUMN t«itt M«eläm Ml 372
O

O Jumala finna Me lsjtäme 5
O Jumal sinua tijtem 5
ll) Herra Jumala taiwast 31
O Herra Jumal armolimänM 7!
O sinä meidyänIfam yihäld» 72
O Christltyt nyt iloitcaM ??,

O «lctein cappalden luci» 82
Jumalsun hywyitäskittatN S>

Q laupms Isä Hlrm luM»»' 9 l

H Herra



l V Hma eaickiwalbias
!

O lesu cuingas olet piMttt» 111
O ihminen asaltel <nm» !:,

H Herra Jumala taiwast 117

O Herra cuin asut talwas - 110
Ö Herra sun pyhä sanas / on 132

" i> Herra Jumalatawast/ W« 142
- Q les» elämän Herra. 149" 5) Herra luWqla taiwast / 1^

«5 Jumal ijancaictinen /<uin i /6
Ö Jumalanna minnll armos i/?
O Chrlstitund morsian puhdas ,
Olumalienenedhes walitan r6F0 lest» Christe JumalanPolla 169
Olcon Herrafull lanpias 9Dle armolinen mull Jumal 2 l
Ole hywa» turwa» ChriW 169Vie tijict Isä Jumala 9«OlekytctlesuChrlft , 99Olcttaf« mykät nify ratli 2 z
<l) pchdhas Jumalan caridja/ 9ZOpyhä Hengi tule nyt tänn / 9cO Pyhä Hengi tule tän/ 126
0 jinä ylhälds/ ?»

Ma pois.lumA < ..< ~ z^rP
Päälles minä Herra uskallan/ ezPääsiä» pänvä pitätämm ,17PWstV pyhän pWn Mws/ 1,6

Päästä



Päästä nyt Helra ftatwellas/ 4
Paidj miehet miehen Jumalan/ > 105
?uer n«r«« in VelKleliem, lye

Pchä Christilund iloidje/. ,z
Pyhä onW Jumala/ . §z

R
ylauhas ratN laäld nyn lähde»/ 4Natt riemuita me mahdam/ - ,02
Memuitcan ma taiwas wahwast / l,z ,
Niemuit me mahdan, wahwasi/ 96Vinomiröyctiä cuing tales ,8»

Sanoi Herra asua taiwast/ z^
SanoiPetar: duomio paiwäl» ,7^
Seuracnnda iloidje/ 9^
Sc cuin tahto Christitt olla

„.

Sinun tyghäs Herra tulen/ 4;
Sijt on meil iloinen aica/ ~ c?c»
Snnpyhä sanas o Jumal/ ,41
Sun tyghös Herra Christe l^z
Sun ««illen rauha Herra nn« 94
SuuKans tyhmältyll kers«wa« F
Suun sydhämen sielun ki/ttätän 44
Sydhämcs muista z6i

»«<.'«, tv o.»

Taan elämän peräsi paramba< / ,76
TäällajallantallYliiMe/ y,



Tänn Herra torwas cumar/ 8t
Taiwan waldacunda on wedhelt / Fl
Tapahtui tääl 9»
Te Chriftityt cnleatt nyt caiti 175
3« Christilyt ylös herättält/ FH
Tule lusfa lohdhuttaja I2F
Tule pyhä Hengi Herra Jumal/ 1

Tule pyhä Hengi luosa ,!5
Tule toiwottu turwa tän/ 95
TyghösHerraltsuCyiste/ ,/a
Tyghöo Jumala itäwöldjen/ 12

V
Waiwainen walitan wajliasi/ ,« l
2V«l«ta watctiastmahdan/ 1^Warie! Jumalsinun sanas/
Weisateam nyttrickaftmtchesi/
Weisarcam sydhämen pohiast/ g5Wcisan yhdhcst con/ast cuningast 16
Wissist I«si» Christ sen tiedhän / I6KMoimeits töyhi synneisitt/ ,13

Vlpeys on ivlca sangen suur jg
I)nnä yn yhcest 4;
Vx cumngas tahdhoi lueuulaste/ fc»
Mx inhinunen sym:«s synncmen/ i^„
Ml lapsi synnyi Hlthlchcinis/ ,06

VMtcm



Z)r vMnajaleldaiwoltus/ n^
M rlcas mies wätewa tyss/ /,

Ms hirmuinen nyu hämmästyi/ 7.z
Ms on nyttMtildldhss mennyt/ 7s

k I dl I 8.

BOK äUKNUZ
Zplenciet (32li6eat sima cobo«
NOLIB 30Q

Scacceletilt
Zauäia mille p(M.



tinomalsiem Kpspmi-
fienjawassaufiencansa vlgos-
Wedettp Suomen kielen CalechismU-

xesta/ensiftä «pplVglstett
täyden.

XKIQUB N «.icl UM.



Ml. XXXIV.
s?"Vlcat tänne Lapset / Cnulckatz

/ Hierrän mins
teillen «pet<ln.

MV. xxx.
<ss"Hms HN rie l MM sitä

dhen cosia te «Aalle eli
mallekädelle Hletta.

KW



Catechismus on coco Christilistn opin
Summa / cooltu lphpkHsin päcap,
paleihin kpspmisen jawastau/encansa.
<r«ch»s« menda kappaletta Catechism»-xesa onz Cwsi.
I. Jumalankymmenen Kästpsattst.
11. Vscon tunnustos.

111. Isa meidän Rucous.
IV. Casten Sacmmenti.
V. Rippi eli Spnnin pWö.j
VI. Marin Sacramenti.

lulnga ne cuynta»

Chrifilllftn opin Pääcappalefi.
MtugätZhven

Sentähden että «Ginvn coolw se
csco Chrisillinen oppi/ Prophelain jch
ApeftolittM killojwxistg.

A« LM<»



Suca ensimHmen Lhrisiilisen
Jumalan Apmmettett

kästysanat.
Lues /»e.

Minä olen HErra sinun
lummalas.

I.Ey sinun pldä pitämän Me-,
raita lumalotta/mmii edesani.
11.EH sinun pidä turhan lau-
suman sinun HEnas luma-
lasnimet Sillä ei) Yerrapidhä
sitä rangalsemala/ioea hänen
nimens turhan lausu.
111. MuHa ettäs pyhität le- s
popätwän.
Z.V KunnioitasinunMsja-
Hltis/ettäs olisitpitkäyälliney
maanpäällä.



V. sinun pidä TappamM
Vl Ey sinun pidä Huorinte-
femän^
vit. EH sinun pidä Vara-
staman.
VM. Ey sinun Wärä todi-
fiussa sanoman sinunLähimäi-staswastan.
IX. sinun pidä pyytämän
sinun lähimälsts Huonetta.

Msinun pldck himoitzeman
hänen Emändätäns/Palwel-
jaeans/ Palcapijcans / eikä
Karians / eli luchtans/laicka
muuta min hänen omansa on.

MingZ tähden Catechlsmu» <,!,e«n
Västy sanoista

Sentahden että ne ilmoittawatEyn-
nil / ja saatawat Ihmisen spnnin lun-

A nj don/



don / ja josEwangclinm pita fongm
Hedelmän meisatekcman/nijnpilätas
ki enststa edespandaman / jasen caulla
johdattaman spnnin tundooN>

Mitkä Innmlan ksstyt owat z
lumlan kastpt owal Jumalantä-

ti/jaetw kymmeneen käffp Saanan.
Cn« neRöffyt sn andanntz

Itze Jumalacaickiwaldias.
SinainWnorelsa.

Cosc«zWijdenden kpmmendena PaiwZ-M fiiltecuin IsraelinCansavlgosia/j
Egyptin maalda.

Renen «au«a I«m«I<» neounoiz
cautta.

Cning« MMlMmnsdHlla h«» «e sn
andannt z

Pikkaisen fplinan/ Tulen leimaa
M/ jnßasnnananen canfa.

MixllunmlKnäldan merckeiu consi»
<nmo<6>pi«z

Että han sen cansa osolaifi tain woi.!
man



M<m ja wirgan/ nimittäin/ ettaiban i/-
moitta synnit/ ja pauha Ihmisen o-masa lunnosa/ nincuin PiMnen:
Ia nincuin Tuli palalnhimisenSp-
damesa.

tNihingä ne kasi>t olitklrioitetltt Z ,

Cchteen Kiwiseen Taulun.
Cnca ne on klrjottanut 3

De Jumalacaickiwaldias/ oman
Sormensacansa.

Mitä»e klwiset Taulut merkiyewät?
Ne merkitzewat Ihmisen Sy-

daman cowuden/Jumalan kasta
stan:Sitalikin ettäkästp Sanat pita
aina wahawanappspman.

Cninga monen Osaan eliraulun/ ks-
ffj'sanat jaeta»;

Cahlen.
Mixininz

Sentahden <tta Jumala on nejtze
ftcanuteahten Taulun.

twngä tähde» HZ» ne cahte»T<sNl»n
kirjstti:

Senlahdenettane waatiwat Ih-A jv misil-



Misilda cahlalaijm ewlimsuvm/ fisalliFsen ja vlconaisen / lumaiata ja iähi-
Maista maston»

Cui»gg.m«nda käffy on ensiinälsesä Ton-
insa iColme,

l. Ey sinun pldck plttiman wie-
raita
l!.Ey sinunpidä Turhan lau-
suman/sinum
las mme^
!U. MmMMsppM
poplllwckn>

Mllä «ZmZt VZffyt opett<hw«t
Ne osoltawat/ cuinga meidänpis-

tä racasiaman Dmalata/ ja hända oi-
kein palwelemam

Cninga n,ondaAZsty sin» Toisesi» Tan-
lnft on? Geiyemen.

l. ja Al-
tis / ettäs olisit pllkäyällinew
Maanp«ck.



ll.Lt/ sinun pidä Tappaman.
1l l. Msinun pidä Huorin
tekemän.
lv. Hy sinun pidä Warafia-
mam

EH sinun pidä wäärä todi-
stusta sanoman sinun lähimäi-
stäswastan.
vl° M sinunpidä pyytämän
lählmäises Huonetta.

EH sinun pidä himoitze-man sinun lähimäiscs Emän-
tai-

cha Larja/ elimitäkänmuuta
Min hänen omansa on.^

namät Aästyt sppetaw«t i»
Ne osotawat cuinga meidän pila w-

casiaman meidän iähin,äsiäm/ jahän-ds lpasian mejtämkäyttämän.



l. Mstp.
Cuca Ensin,äinenKZffy s»/

Mmä slen HErra sinun
lumalas<Etz sinun pldä ptlä-
wän wlerallalumalotta mi-,
nunedesäm.
Wilä In,n„la tämän Västyy cansil tahts^'Tämälreansa tahto mettä i
estä/ Epäjumalan tah-^'
to ettämeidän pitä händä ainoatapal-
weleman/ pMman jaracasiaman.

Cninga pl g.ulherustäniäu Rästyn
vlgsstoimltta.

Meidän pieä pelkämän jaracnsia-
ttmnlumulala plitzcn caickin Cappal>
dm/ hänen päällens Vscsmanja lm- >

waman.
Cumga mo»Vs Osa täsä RZff/sssn 5 -

Esipuhe/ja KUp.
Cnct, se Vsipue on:

Esipuhe tämän ja caicklin mmtte»
Kaffpin päälle on tämätMina olen fi<
wmHENraslWalas. Wtts



Mi<s Jumala »ZHHe«s<mMcsns«
Näiden cansi, HK, eroitta iyenseM-

sta luondoCappaleista/ja wäristä lu-
maloista/ ja anoa lietä että hauon.se
ainoa totinen Jumala/ jotameidän pi-
ta palweleman/ japcutzihändä/ ch ole
phtäkän muuta Jumalala.

t»cs ensiiilämen kas?)' o» 3
slj finuu pldä plttiman mui-

M Jumalotta minun edesäni.
Cuca ne wierat Jumalatowatz
Ne enin Ihminen itze plösajat^

tele/nijta palwele ja M-lenuscaldajatmwa.
M'ts Jumala tMKZstM »asti?

Mä wchwa usco hänen pänllens.
Mitä Jumalatasa kieldai

Epäuscojacäicki Epäjumalanpal-
wtllnxel.

l l. Kcksty.
Cnca toinen Vastoo»?

Ehi sinun pidä tmhan/iausu-
A H Ml»



MM sinun HErras lumalas
nime: Olllä ehii HErra pidä
hcinda nuhtelemat/ jokaHMen
nimene turhan lausu.
M<tä lunmlg tän,«n RästM cnnft tahto i!>
?ämäncansahäwlahlo asetta ja hillitä
meidänKiclem/etlemmefitä wärinkäy-
tä eikä sen cansgHumalnnP< nimetur-
mele

Mingi, p:Lucherns tämän V.Zstj'»''
V!goSto!NUtt«i

Meidän pitä pelkamän ja racasia-
tNanlumalata/etttMmehäne Nimene
cautta kiroile / eli wäärin wanno/ engä
mös sen cnulta Noidu/Walhettele eli
kelan petä mmla että me caikift meidän^
hädisam ja tustisam sitä ausem hwdam/
tucoilem/ kijtäm ja ylistäm^

C«mga inonda Gsa täsä Rästys» on?
Cafi Sijnä ensimäisesä Junia;

takiedä/ettei meidän pidä hänen Ni-
meno lurham mainitzcmamToisesa hän
«hkav että hän tahto rangaista/ nijts
Wlm tttrhM Wjnjtzewat.



MW?«M!an Nimi sni'
De Jumala caickiwaldias hänen os<

lrmisesans jatghdosnns/nijn mpös caickise hywä cuin himesia mamitan/ jatu-
le hänen cunniaz-ens.

Lttinga lUlMlilN Nimi lnrhchtt
maittitan

Cosca sila pilcatan/ nauretan/hanensanans wäälin opettlan / sen caulla
Noidutan / waarin Wannotan /Wal
hetellan/ Kiroillan/ jampös iailliset
D oikiat Walal Mtan..

Mitä Jumala tD AM« waach, ?

Että me hadasa ja caikesa tuscaft:
MauM hwvam kijtämme ja cun---
niolamme^

IN. MM
Cuts colmakRaffy sn

Mulsta ettäs pyhität Le--
Popckwtitt4

Mltälnmal,!» tämän Aästyncansa
talito i'

NmaN Msa hän tahto plhalla pi-



laSaarna wiran /ja Jumalan
tvelluxen/ja waali meitä hauenPisa-nansa cuuleman.

Cuinga P. S.ncher»«tämänRäffMVlgostoimltta
Meidän pita pelkaman ja raea,

fiaman Jumalala/ ellmmc Saarna
Ka Jumalan Sana plencadzo/ multa
sencunniasa pidame/mielelam
iemejaopimr.

m»r»lepop«iwä on?
On se seitzemes Paiwa wijkosa/

jongapaiwan pallen me pidawe meltan
Mailmalisista töistä/ jacocon tulemme
ewleman Jumalan sana.

tuc., lepopäiwänon säätänyt ?

Itze Jumala caictlwaldias jsea
simo:Cwsi paiwa pita sinuntpötä teke-
män/ seitzemes paiwä on sinun HEr-taslnmalaslepopaiwa.

Mv» se cuyman <

Smtähden etfa Jumala lewatle«-
li hsmns ftitzemen Paiwan xallä

ta



japphptti sen/ Mcuin hän ctvven pai-
wän silläsä oli luonut Taiwan ja
Maan jacaicklmitämjsaon.

Cu<»g4 lepopäin»» eikeil» pyhitetyn?

Cosca JumalanP. sana puhlafi o-
pettlan ja wastan oletan/sen jälkenelä-
mäkavletän/ja caicki MailmalisetTp»
ötjaAstaretlacaperin pannan.

Cuinga se tnrmellan /
Costa sen päiwän päälle TpötH

«ehdan jaharwoinKitkoja käpdän/
malan Sana jaSaarna plencatzotan
jalaiscasiacwllan.

Tämän cansa hän kaste / häne»
Sanans wisufii cwlla/kätke ja sen jäl-
ken elämän käpltä.

Mitä hän täsä kieldä i-
Caicki Mailmalistl Tpst/ja ha-

llen P.sanansplöncaltzen.
IV. Kästy;

c»<»ssche«Väff7ol,<



LunmM finunlsas jaM
lis/ ettäs olisit pttkMlltNM
Maan paclllck.

Mitä I«m«l« t»m«nKäst/n«nsatahto/
Tämän cansa hän tahtopihalla pila

ja holhoa meidän Wanhembilam/ et-
een me heitä ylsncatzo/ mutts pidämme
heila cunniqsa ja oleMe heille cwliaisct.

Cninga p> Ktttlicins tKmän V,»st)>n
selittää'

Madan pitä pMmän ja racasta-
MN Jumalala / nijn etten me meidän
VanhembltaMEsiwaldam ja jsanriam
plsncatzo / enga w«hoila: muita
pidämme heitä/ cunnmsa/palwelem
ja cuulem heitä lacasiam ja PldattF

Silmäin edes^
HNtngä tähden TilUltt'

aliem» tM Aästyfta i<
Sentähden että / nincuin me jal-'

ken Jumalan/ Isaloä jaäitilda oleme
sMjMmat hpM Tpst saanet: Nijn

pH



M myös meidän jälkenIwmalan
le swrimman cunnian tekemän.

Cningamonda Osi»
r. On?Mp että meidän pita

cunniollaman Isä jaHti!. On luM
U 3 että nijden pitä menestymän ja ole<
man pitkäijälliset maan päällä/ jolca
Mäcunmasapttäwäe.

ne Sanat yminärrät^
Että heidän pitä rauhas ja lewos

Mmän ja saaman hpwWistunauxen.
Cutca meidän Isän, ia Hltim owat^

~ Meidän luonollifel Vanhemmat
La jolcaWanhembain stasa owal 2.

Satnatmehel 4. Schou-lumestatit 5. Perhen Isändä ja Emän-
Vä 6. Caicki wanhat Ihmiset.tNIM on cunniotta Isä faHiti^

On Mäellä he owat Jumalanlah-
jat ja sen edestä lämalalakijttä/heidän
edestänsßucoilla jaheillecwliaiset olla.

Mitä Jumala tW Aäffys waathit'Cunniala/nöpörpltä jacwliaisutfKMnhemblta wasian.



Mitähän kieldäl
Mncantzetta ja Cangiutta

hembjtawasian.
v. Kästy.

«uc<,U?qde«Aast),o«l
Eij sinun pM lappaman.
Mitä Jumala tämän Kästyn cansi»

»ahtsi
Tämän kästpn cansa Jumala

to warjella meidän Ruumin ja Hew
gen/ettei prikan pidä meille wahingota
tekemän Ruumin eli Hengen puolesta.

Sanos p. Lucheruxen vlgostoimito»
tämän Aästyn päälle?

Meidän pila pelkämänja raca^
fiaman Jumalala/nijnetten me meis
dänlähimäistäm/ Ruumin ja Hengen
puolesta wahingoitze / enga mitäkän
wäärpltä handa wastantege: Mutta
että me handa autamme ja holhom ja
Hengen hadäsäwariellem.

tnca meidän g.ähinläiseu o» i
Se



Se euin Meidän apnme tatwitze/jow
se on pstäwä eli wihamies /tuttu eli luw
demaloin.

MKZ täsäroppamlsen canftyn»-
n,ä«etän z

Eij waiwoin ulconaincn Mieslappo/
foca käden cansa lapachw/ multa Mpös
sisällinen joca / tapacw Wihan fg
Wainon cansa.

Cuings Miestopps t«p«tn?
«.Vlconaisen tpöncansa-. WihM

jaWainoncansa 3. Wihaisen Sanan
eansa4. Wihaisen käyttämisen cansa.Mitä lumM tD Aästysäwaschiz

Rackautta/ Sowindo
iähimäisi wastan.

Mitä hän täsä kiewä?
Murha/ Miestappo /RijK,/ Wö<hajaWaino.

V l. Kästy.
CuesC»de»VästxonZHlj! finun pIW Huorin le/

keMn.
Mieä



M»'t« lummals tämänKästxu «ns»
tahto /

Tämän cansa Jumala tahto vlhäl-
läpilä ja warjella Awiossaffpn sädpn.

Cuinga p. Z.uchelus tämän Kästyn
vlgostsimltta <

Meidän pitä pelkämän jaracasta--
Man lumalata/ nijn että me olema
puhlatja cunniatifetafatoM/ puheisa

töisä/ la itzecukin hänen Äwiopuoli-
sotans wcasia jacunnigsapitä.

Mitä tnsä Huoruuden «ns„yms
märretän^

Eij waiwoin vlconaista HnoruW
<a/ jscZ kpsn cansa tapachtu/ mulw
Wös sisaliset pahat himot jahalut.

tuinga Huorns tapachtu <

l. Vlconaisen tpön cansa. 2. Pa-
hanhimon jahalun cansa. z. Saastai-sen puhen ja laulun cansa<4. Häpiälisen
käyttämisen cansa.

Mitä Inmals täsäKMM »<,«ti<
Pyhpttä ja puhtautta asatofia /

plchfisHjalslsa.
wttähäntäfikieldä^



Saafiaisutta ja caickinalsia Dau«
plön spsmistaja juomista.

VII. Käffy.

Ey finun M Varasta-
man.
Mies Jumala tZmZn

Tämän cansa hän tahto warjella
ttieidän Calum /rijstam jaRaham.

S<MO» P. Knthernxen VlgogtHimltUs

Meiden Pila pelkämän Fa racasiai
Man Jumalala/ nijn eltenme meidän
Wmäiseldäm hänen Rahans/ eik hä-
nen Calunsapoisota/ eli
tydellaja lpsomWlä/ mut-
ta että me autame/holhomejawarjeF
leme hända/ettahän calMsasaift pita.

Muä t»sä warcandencansa )»nm«r-

Eij waiwoin julkiWarkaus/co-sca jocu toisen Calun wmasia/muttH
DpöscaMajsetptto^t.



Cukugs warcaustapachm^
«. Cosca jocu loisen oman sala

Cosca jocu olla toiselda jota-
kin wattwallalla jawarpdella. 3. Cosca
han loisen oman walhella ja pelotella
<llans saatta. 4. Cosca jocu otla cotco-
tahan ja suuren caswon.

Niitä 3nmM täsa waotl
Wacuutta/etta me wacudesa mei-

dänhiellam ja waellam meilamelatam
ja aula ellaidzecufin saisi omans pila.

Mttäliäntäsäkiewz/
Caictinaistt waatpdetpelofee ja

Wäkiwallae.
Vlll. Kästy.

Cnca Cahderas Räst)' on?
Ey sinun pldhä Wätlrä to-

disiosta sanoman sinum kähi-
mälM wastan.

M»t« lu«'«lstän,ZnAZst)wcansi»
tahto i?

Taman cansa Jumala Mo war-



jella meidän Cunniam jahpwan sano-
man walhelta ja wääricändeita wastan.
S«nss p. H.nchernxe»vlgo«to»n,itug tä-

män Rästyn päälle
Meidän pitä pelkämän ja racasta-

Man Jumalala/nijn ettenme walhelta
le meidän lähimqisen päälle/ engähäw
dä panettele / eli saara paha Sanomala
hänen pällens. Mutta wastama hänen
edestäns/hpwin hänestä puhum/ja caic-
hi parhain päin käännäm.

Mitä täsä »äränlod,fiuxenc<»ns<»
ynlmärrttän

Caickj määrät candet / walhet/
paneloit sa pahat sanomat / tähimäi,
stn päälle.

Mikä »äärä Vadistus on
Cosca jocu iähimäisens päällen

tvaärin canda/wäärin todista ja wal-
hetlele hända panettele ja hänen hps
wän sanomans turmele.

tNltä lunxll- täsä Vöstys
»««ti.

«otwlta / että M totta puhumme,



Lnhimaisen edesi wastatnme/ ja cM
varhain pain kannamme.

Mitä hän täsäkieldä
Walheel/Maarat.candeet/pame-

jtel/pahat soinnin
3X. Kllsty.

Eyl sinunpidä pyytämän si-
nun lählmälses Huonetta.

Nlttä I»n«I<» tämän Räffyn «nsa if
ftchto/

Taman cansa Jumala tahto
ftlla meidanHuonem/Cotonja Carta-
nom/ Talom/ Maan ja Manderen.

tMtä p. s.nchewstästä Hästystäftns
Meidän pita velkaman ja racasta-

Man Jumalala/ nijn etten me meidän
tahimaisenVetimisenlalken seiso/elt pp-
da sitä meidän allam/ jongum muotoi»sen warion alla / nincuin se oikiuden
cansa tapahtu,si/mutla meidän pila aue<
taman handa / että han saifi omanss
Wj pita.

5M



A3lin erottus on tanm» fs Velyemattnm

Seitzemäs Kästp ttelda Wam-
siamasta loisen oma:M«tta eäma tt-
elda himoitzcmasta sitä.

iUlta Anonen «nft tgs» ymmZrretan
Meidän perimys/

> Eoto ja Carlano / hänen Taloinos/
> Maans ja Manderens.

Cninga se Himo ,<» pyMniystO-
pahtn/

Cosca me Himoitzeme ja seisomme
Meiden 4ähimäisen Codon ja Carta-
non / Taloin,Pellon/Nijtun/Me-
tzän / Calaweden jälkän ja Ppdämme
meidän allam.

Hän kaste/«ta meidän pitä aut-
taman meidän tähimäiftäm/ettähänsaisi pitäjä naulita hänenomans.

MttzhanlZsHkieldHi'Hän tieldä ppylamästä meidän
tähimäisen Coto/ Cartansta Maa-

B X.Ka,



X. Kästy.
Encs Rymmenes A«styoN l

Etzfinun ptdä htmoitzemau/
sinun LHimmälses Emandä-
tä/Palwellaea/ Palcapyca/
Ittchta/ Larja/ talcka
luin hänen omansa on.

Mitä Inmala tsmän Rästin «ansal
«hts

?äman cansa hän tahto warjella
meidän Waimon/ tapfem/ Perhem/
luchtam ja Carjam.

Cninga p.i>ulherus täniZn
st>'« seliltä?

Meidän pitä pelkämän ja raeafia-
Man Jumalala/ nijn etten me wedhä/
M haucuttele / meidän lahimmäisel-
dämhänenWaimons eli Palcolistgns:
Mutta paremmin autame / että he
mahlawat olla alalans / ja tehdä milä
heowalwelcapäät.

nämZt «xi wi,n,eist« Rässx



Nämätca<ri Käffp osottawatSpn-
ninjacaiken pahudenAlgun/ nimittä-
in/Perisynnin. Mutta ne muut Ka-
stot ösaltawat ne Hedelmät/ jolcaPeri-synnistä vlgojkäpwat/ cuin on Epäju-
malan palwellus/ waärälWalat/Ju-malan sanan Dlöncatzomus / Murha/Huorus/Warcaus/ wäärä Todistus/
ja muut sencaldaisee Synnit.

Mitä Jumalatäsäwaati /
Että meidän pitä holhoman ja

auttaman meidän tähimmäiliäm nijn
että hän hänen Waimons eli Puoli-sans^saist pitäjä naulita.

Mitähän tZsäneldä!Hän Neldä himoitzemasta ja hau-cuttelemasta toisen miehen perhettä/
luchlajaCaria.

Mitä Jumala caiNsta näistä »stäyi-
sts sanoi»

Minä HHRRA fi-
M Iwalas / ylen tt/-



was Jumala/ joca edzistelen
Isäin pahat legot lastenpäälle
colmandeenja neliändeenpob
wen/ jotta minua wihawal.
Ia teen laupiude monellen lu-
hgneöe, jotca minua racasta-
ivat japltäwätMNUnKaffpm.

Eij/Melta Jumalan iaki waa-l
ti yhden täydellisen cwliaisuden / sekä
sisällisen, että vleonaisen / mutta W
minen onPerisynnin cautla nhn lM
meldu/ettei hän taida stla lehdg.

Taitaco »ocu tulla Alttuaxi L,«ll»
Mdeneanttaz

Eij.
Cningasta Ihminen taita tnll«

Nutuaxiz
Men oikian ja wahwan VsG

caulla.
lNlhingttstä on tarpellinenz

I. takj jlomilla meidän spndime.



11. lohdatta mMCHlistuM tpg?.
111. Oso«a mila meidhen M ttke-'

- MN/ja mitä waltämän.
! Vscon T!uttttustos.

Cuca TsinenChrlstllistn opin pääcap-
pale on?

Vscon Tunnustos.
iues se.

Mtltl Vscon JumalanPcsa3e
Iftn calcklwaldtan Taiwan
ja Maan lusM.

Iaminck vffon lesuM/clc.
Mingä tZHVen Vscon t»n»stos eohts ft«-

rakask)'san<,>n>älken<
Sentahdcn että Kastp sanat opptt-

iawat tundeman meidän spndimme.
Multa Vscon tnnustos osolta/ cuinga
Meidän M spnnista tuleman.

Cnca senoncocon pännutT'
Meidän HERra lEsuxe Chri-siUM Apostolit.

V »y Cuingch



Cninga msnenOftu »e
Colmeen.

Enstmäinen on Isästä lumalO
ja meidän luomisesta.

Toinen on Pojasta, meidän HEktasta CHrisiuMalEsuMajailW
fio/esta-

Colmas on Pyhästä HengeD
jameidän pyhittämisestä.

CnINK, monda Cappalittch
siinä oni

Ca/itolsiakpmmendä.
Cmca ne owat?

5- Nlmä vston Jumalan
le/ JM caicktwaldian Tai,
lvan ja Maan Luojan.
r. Ia minä oston lesuM
KhristuM hänen ainoan Poi,
lans pMe meidän Herran.
3. locasOfipyhDa Henget
spndpiNetzefijl Mariasta.

4.P§



4. Phnattln Pomius pila-
luren alla/Rlstm naullttm/
tuoletettin jahaudatkin.
5. Alasastui Helweltln / col-
mandena Päiwänänoufi ylös
Luolmsta.
6. Astui M
Isan lumalanLaickiwaldian
olkialla Kädellä.
7. Sieldä on tulewa Dusmi-
tzeman/eläwitäja cuolluila.
sMinä dswnPyhän HengM
päälle.
?. Mden pyhän Lhristillsm
Geuracunnan /pyhäin Ihmi-
sten ychleyM.
-o. Syndein andexi samisen.

Rwmin ylös nousemisen.
la yaucaickisen elämän/

Amen.



Gft«ss yrt Snmnm nZinen Vsc«»
cappaldenpälle:

Minä vscon Isan Jumalan pä-
älle/ joca minun on

Minä vscon Jumalan Pojan
päälle/joca minun lunasta-

nut on.
Minä vscon Pyhän Hengen

pMe/ joca minun on pphillänpt.
A3lt» n«m«t vscon Cappalet meille

oppettttwat;
Heoppeltawat Jumalala oikein tM

demanja hänenpaällens vscoman.
Cuinga monda on Innmlaea;

Hri ainoa Jumala.
MW JumalasiJumalaon vxi Hengellnen olemus/

Ijancaickinen/Caickiwaldlas/Tolinen
taupias/Isä/ Poica

jaPpha Hengi/ caickein Cappalden
luo ja/ja plhäl pitäjä.

Cuiuganionvo perssnat «n In-
maluves z

Colme: Isä/Pojca/ja MäHengi.
Mikä



Mlk» Isä on 3

Isa on ensimäinen Persona lu-
maludesa/joca on ijancaickisesta spn-
npllanpt hanellens Pojan/ja pnnä
fan japyhän Hengen cansa/ caickiCap»
Palet on luonut / jane wielä npl aina
MMpIM

Mikapsicasn?
Polca on toinen Persona lums-

tudesa/ Isasta ijancaickisesta fyndpnpt /
foca Me otti Ihmisen luonon paäl-
Kns/ ?teitzesiaMarinstameidhan lah-
eem.

MWPM jengien?
Pyhä Hengi on colmasPersona

Inmaludesa/joca Isasta ja Pojasta/
AnvMtlomalla muodolla vlgoffappi^

l. Vscon Lappale.
Cu« ensimZinewVscon Cappale «n?

Mmahstottllfmalan pM-
le/ Isän catcktwaldian/ Tai-
MftMManluoM.



»IgsstsimitMi

Min» vseon että Jumala on mii
nun caickein muiden auotuin cach
luonut/andanut minulle Rumin j„
Sielun/ Silmät/ Corwat ja
muut Jäsenet/ Tiedon/Toimen jaIm
märryM/ ja nämät caicki wielä n>,l
woimaspilä/ Anda myös minullerun«
sastjocapäiwä Rawinon ja Werhon/!
Codon jaHuonet/ Waimon ja iapsel/
pellot Carjan/ jacaickia mpös muilz'i
mitä minä nllimin larwitzen,'
wielä sijtle/ suojele jawarjele minua/
calckimös wahingol/ luscal japahudet/
päldäm estä jatorju.la caicti namät
«eke hän paidzi minun ansiotani omasta
snlastaarmostans/ ja
stans.loinen caickein edestä minun tule?
hinda jällenskijltä/plistäja eunnioitta
händä cwllflja palwchat Se on toch
NMIoA



Ml>/ seensiMtten perftna «^

,< Hänen Poicans HEtran Chti-
fiuxen tähden /jonga hän on ljancaicki-
Ma synnyttänyt. 2. iuomisen tähden.
3. Meidän tähteni/jotta hän on omi-
stanut hänen tapllfens.

lNlri hän cnyma» cal<klw«ldi<»fi
Senlähden että hänellä on caicki

Voima jawalda/ Taiwafa jaMaasa/
jocaon caicki iuonutlyhästä.

Ongo Fs« yxinZn» wonnt
Ey/ Mä että tuominen on cow

lumaluden/Fä / Pojan ja Pphän
Hengen lyö ja teko.

AM IsZ yxmeng cttyuta»

Sentahden , että hän öl, eowlumaltiden Mu / jolda caicki owatluodut.
B pj



11. Vscon Sappale.
Encs Tsinen Vscon Cappale sn
MinävstonlesuMKHrb

ssu/en/ hcknen mnoan poicans
päälle / meidän HEllattetti
Sano» Pxhatt ssuchernxe» nlgofisimltHV

tämZnCappalen psäile
Minä vswn /elta lEsus Chti-ssus on totinen Jumala/ Isasta ennen

yancaickisuut/ siginptz ja mpös toti-
nen Ihminen/ Neitzesiä Mariasta
spndpnpt/on mimnHEßran/joca
minun / Cadhotelun ja Duomilun
Ihmisen cmckista Synnistä / lunasti
cuolemasia jaPerkeleWallanaldawa-
pahti/ eij Cullal eli Hopial/ mutta ha<
nen pphälla jacallilla werellans jawiat-<
tomallaPijnallansja Cuolemalans 5
ettäminä hänenomansa olisin jahänen
waldacunasans/hänen allans Mstn/
jahanda ijancaickifesWanhurffaudesa
WlgalloMdesa ja Pphpdesa palwe-



M nincllin hän Mpös on Cuolluisscz
plösnosnue/ eläjä hallitze ijancaickiM
Seon totinen tosi.

~ CutzUtan hän lesus / sentäh-
Ven että hän on Wapahtanue meitä
Synnistä ja Cuolemasta.2.Chn'sius/
fentähden/että hän onlumalalda/wol>
Veldu Cuningafi jaMmäiftfi
3. Jumalan
dän HERraZcm sentahven/ että häw
sn meitä iuonut ja lunastanut.

ili-VstonFappale.
Cuca Colmaevscon kappaleon
locaMfipyMa Henge-

stä syndyi netzeM Manasta.
CnssHOßrraLhristus onsiginytj»

gisa/ mutta Bethlehemis on spndpnpt
KeifM Wgustuxrn aie<,n<».



Miuga tähde» hän on tullut M
IhnnscxiMeidän tählem / ctta hän meitä

lunasti ijancaickisesta cuolemasta.
Cmngo monda luondo sn Chris

sturesa i

lumalnden lusndo / jonP
hän on saanut hänen Tatwaliselda
sälöänsä: Ia Ihmisen luonw / jon-
ga hän otti Mariasta.

<p»<,lcs »e Huonot yhdistetyt Chri-
fiuresa

Owat nijn ettei ne ikänäns enjä
«öinen toisestansa / M ne owat yhdcfi
Personasa sen Perso,
naliscn phteyden tähden / on Amilinen

saannnt/ ct,ikmwolmanTal>
wasaja Maasa.

Mlk» st personalinen yhteys on/

On cahden kuonon phdistss Chrh
Mesa.

iv. VstonLappale.
C»c4U!qliä« Vstsn on?



Phnatttn ponlitM pilalV-
alla / Alftltmaullttin /

Luoletettm ja Haudamn.
U?»f< tänm lappaleseura coht«sittäcol-

matta vscon Cappaletta HHrran
Christnxen syndyn,«st«

l< Senlähden/ että caicfl meidänAu«!
suden seiso hänen Pijnasans jaCuole--masans. 2. Semähden / että coco Hew
ran Christuxcn olemus
sa / eij sle ollut muu/ enin käsfimps.
MingS lahden Herra Lhllstu, on

pijnanfa Luolema»
Meidän lähden/ senpäälle/ et-

tä hän meitä lunastaist ijancaickisestH
kuolemasta ja eadolm-esta.

Mmg« lahden on Haudattu 3
». Sen mnfa hän tahdoi osotta/että hän totisesta oli cuollut.

dot m«ss sen cautta pyhittä meidhanhaulam / ellg se pitj uMe olema»35lleposm.
Vngs



OzM HVR«n Christuxe» Rumnis tlm
meldu Handas»

Elf/ Silla eij se ollut jongunpaljan
Ihmisen Ruumis / mutta Juma-
lan Pojan Ruumis/joca oli ilman
spnnita.

lNiköl sepontlu» pil<itu» o» elwt t»
Hän oli Waldamies/ eli maan

HErra ylitzen ludean maan / jaon ol<
lm p<ri Pacana. Ia sen cansa tiela
annelan/etla HErw Chrisius on ylen-
annetlu Pacanoille / nincmnhan itze
oli ennustanut.

V. Vswu Lappale.
Cuc« wyVesvsconCappaleon <

Alasastui Helwelttn / col-
mandena päiwana ylösnousi
LuolluM.

<sningg<hr,fin« sn aWunnt
Eij lhminen sitä eaids

9MW>ta7 Multa me vscsme jatunnu-
Wmme/



ässämme/ että eocoCMw on Mm
hänen haulamifens Helwettin alas-
afiunut/Perkelen wallan pojsottanut ja
Helwelin caickein Christilistcn ja Vl<
goswaliltuiden Ihmisten edestä / kiini
sulkenut.

Coffa sVrraChristus yl<ssuousi
Cusllnifia.

Colmandenapaiwäna/jalkm ha-
NtN hautamisens.

MilllNNUt.
Aj / Silla ensimaisna

Nimittäin hetke
eli Sinndtoli Haudasa.Tojsna
Na/ nimittäin joca oli
Iwdalaisten Sabalhi macaisthan coco
Paiwan. Mutta colmandena paiwana
oli han Haudasa VlmnlMlai huomennen asii. Ia niin on Christus eolmam
dena paiwanaplösnosnul.

Cuinga Christus on ylFgnosnut»
Wakewasii/omalla WoimaVans.

Mitä



M»t« HZ» meille saatt, HZne» ylssno»-
semisens cansa?

Ijancaickisen wanhurffauden Hu-
malan tpkenä/nijnmpZs meidän Rw<
min plös nousemisen / että niincuin
hän on plsenosnut/nijn pilämss meis
dän plss nouseman wimeisnä päiwänä.

V I. Vscon Kappale.
<su« Cwves Vscsn Coppale en z
Zlssastui Talwasen / W

Mn Jumalan catcklwaldtan
pNaäa Kädellä.

CuinZa Christus on astunut ylss
Taiwssen

Hatt meni alhalda pihalle pain/
caiclein Opestustastens nähden japli
Pilwiotti Mm heidän
desta.

tosca hansnyläftstunnt?
Nellan kymmenen Päiwän petasi»/

Men hänen ylssnousemisens.
Cuhunga HZn on mennyc z

Taiwasen/sinne cusa hän on iiam
saickft



caickisesia ollut/ja nincnin Ppha Pa«-
wali sano: Hän on mennyt plitzen cai-
ckein Taiwasien / että hän caicki täyt-
täisi : Eph. 4. Se on että hän jocapai-
casa lässä olisi.

Cuft Christns nyt on Z

Isan Jumalan oikialla Kädellä.
Mikä Humalan oikia V«si on z

ole jocu «Hi paicka/ muttase on Jumalancaicklwaldian sanomaa
toin woima jawaki / jolla hän caicki
Cappalet Taiwasa jaMaasa hallitze ja
plhälla pila / ja se oikiaKafi on joeapaj-
casa/ seka taiwafZ ettäMaasa.

Mikästä on istua Wn JumMn «iki-
OllaVädelläi

On olla ynnä Isän Jumalan
sa/ yhdencahdaisesa Herraudesa Maje<,
sietis / Woimas jaCunnias/ ja
caldaisella woimalla hallita caicki/ sekäTaiwan että Maan puna hänen Tai-
walisenWnscansa,

Cu»-



Ctwga Lusnsn puolesta Chrisins «»

Mscorgotcltl, Ijän II,!:
olkmlle jadelle?

Ihmilisen kuonon puolesta/
Silla lumaluden luonen puolesta/
hän on ijancaicklsesia ollut Isan oiki-
alla Kädellä/ ja ftntahden ejj se taita p-
lelta eikä alelta.

Ongo hän cans»/
nieidän tykeän. perät poig-

NlennM
Elf/ silla hän on meidän tMnämjoca paiwä/Mailman loppun a<

sii/ näkymättömällä muodolla hänen
jälken.

Mitä hyM hän «Mmcille fa«tta«»t/
hänenLaiWasen «siunnsen»cansa i'

Hän on wienpl caicki Wihollset
Fangyi / ettei ne taida meille wahiw
Kola tehdä/ ja anda meille caicki hpwät
lahjat/ ja on walmisianut meille sian
Taiwasa.

vii. VsconLappale/
Cuca



Sleldäon tulcwaDuomitze-
wan/Eläwltäja Kuollulta.

Loj'«, HVRra LHristus vn tu-
lcwa

MijmeisnZ Duomio Paiwana.
Cuinga hänen pttä tuleman
Mkpwaisella muodolla swresa

Cunniasa/ Majestelisä jaHerraudesa/pnnä caickein Engelitten cansa.
Cnstahän on tnlewa

Taiwasia/ johongahänon plös
Mitä hänen silloin pit» tekemän?

Duomitzeman sekaEläwltatttfl
Cuolleila.

Cutca neOläwäowat;
Ne jotca silloin elswät Maan pääl-

lä/ coscaHErraChristus tule.
MitäNijdencansi, tähdän z

Ne silloin pitä muulettanlan
den aijan rahdns Silmänräpäp^es.

Cutcane Cuolluet owar z
Ne jotta ennen HERranChchsiu^en



siuM tulemisia / owat poisnuckunet ja
Hcjudoisa macawat.

lNitZ nhdencansa tehdZn^
Ne Moin Cuoluisia plöshetä,

selän.
Cuca sillsln pitä Dusmiyem<inz

Chrisius InmalanPoica.
Mikä loppu tälls Dnonuolla pit«

olemaa?'
Ne wanhmscat Mon pila

Watt ijancaickisen Elämän/ mutta ne
Jumalattomat Helwellin ja jiancai-
KsenCadotu^en.

vm.VsconLappale.
Lnca C«hdex«» vscsn Capptto

leonz
Mma vston Pphcku Hen-

gen ptMe.
C»ing<» L.ucherns tämän c«ps

palen vlgoftoimittai

Minä vscon ja tunustan/etten
Minä oWN lildoncautta/ enga omalla



!waelUni taidha/ CHR-
lsimen minun HErrani päällä vsco/eli
hänen tpgönsä lulla/ Mutta se Pyhä
Hengi/on minun sijhenCwangeliumin
cautta cutzunut/ hänen iahjoillans p-
iös walistanm/ ja siinä minua wiela
npt plöspilä jawahwista / nincuin hän
Mpös cocoChristicunnanMailmag tp-
gons eutzu/ plöswalista/pphitta,
ja Christien tygö welä/ja oi-
tias vscos plöspitä/ cusa Seumcunnas
han minunja caickein muiden oscowaio
sien Synnit jocapäiwäarmoliscsta an,
dmanda/ja sijtta wi/meisnäpäiwäna
han minun ja muut Ihmiset Cuolluis
siaylssherättajanijn minulle jaräi-
kille muille Chrisiin vjcowaiM / sen
jjancaickisen Elämän anda; Se on
totinen tofi.

MM pyhä hengi sn?

On colmas Persona lumaludesa.
VM Hz» «ttyntqu Hengex»

Sen-



Smtahden että hän onMiHen-
Helinen olemus.

A3INgZ tähden hän pyhäxi
cuyulan.

Smtahden että hänPM on ja
Wös meitä Mitta.

illlkä pyhän Hengen wlrcaon?
Ella hän meitä Pyhittä/ Opit-

ta/ tohdulta ja oitian Vston meitä
Wahwista.

IX. Vscon Lappale.
Cmnga "vscsn Cappa-

<eonis

Mindä vstou yhden Lhri-
fiillsenGemacunnan/ pyhäin
Ihmifien yhMen.

ZMxi t«n,a seura cohta sen Cahvexan-
nen CappaleuDkenp/HM

Hengestä.

Senlähdm/ että se Chnfiilinen
SsMcmdgW MMasa/



PHM3 Hengelda EwansellMin
Saaman jaSacrammtein caults.

Mikä Chrlst,l<nenSe«»r«l,n-
-d« on/

On coco Chrjstirunda Maan paal-
ia/ jongaP. Hengi cutzu/coco/M-
-walsaise/pyhitta japila Jessensiuxentpkenaoikeasa vscosamincmnP.

ftn vlgostowitta.
O«go enHnibi cuin yxiChtistlli--

Eij.
Tusase Seuracnnda s«?

Eij see ole sidottu jöhongun wissijn
paickan/mutta se on hajoitetlu pmba-
ti caiken Mailman. Ia cusaikanaNK
Jumalan Poha sana oikein Saarna
lan jaSacramentilCHrisiuxen sadpn
jalkänvlgosjaetan janautita»/simaon
Jumalan Seuracunda.

MmgäMden seenymnn PyhZxi i«
Eij sentähven että se on itzesians

Ms/ MUttg se luetan
E caul-



cslttta HERran Me/
joca hänen pyhällä Wttellans on sen
puhdistanut japyhittänyt.

Mix, se «uyutan Christllisexiz
Sentähden että se pitä hänelis

Christien alla/ joca sen Pää on.
MingZ tähden secuyutan pyhZm Ihmi-

sten yhteydexi i?

Sentähden että stjnäowat caicki
Hengeliset lahjat yhteiset / nincuin Ppi
hä Pawali sano: Ruumis / M
Hengi / HERra / Vsco /PiCasie/M Jumala jacaickein meidän
Isa.'Eph.4.

X. Vscon Kappale.
Cuca Vymmenes Vscon Cappalesn?

Minä vscon Syndein an-
saamisen.

tUixi ta,nä seura si,t« ylideratta Cappalet-
«sitä Chclstillsestq Seuracnn-

nasta i

SM että SpndeinandeMa-,



misiw /on Seuwcunn<m etinomainen
lahja/ jonga Jumala armosiansa
nelie ands.

MM S/nnit tDondexian-
nemni

Caickt Synnit / seka peti Syndi /

että st cuin Ihminen itze tekepi.
Kenelle ne «nden annetan?

Caikille ChristiliMe IhmiD
le,/ jotca tasa Seuracunnasavscowat
ja tekewat oikian Spnnin calumMl»
ja paranneen.

Cuingane sndefiannetanz
Jumalansulasta armosta / Chch

siu/en tähden.
Xl. VswnLappale.

Cnl«yxito<stakymmenes Vscsn
Cappaleenz

Mnck vston buumin plös
noustmlstn.

iMZMRnumtn eanft ymmZr-

Cij Ass



Tasa pmmäMtan «aickein Ih>misien Ruumit/ jolca Cuolluet owat
ja jolcaHaudoissamacawat/ hpwalft
pahat.

Cuca «e Cuolluet p,t»ylöshe>
rättämän?

Meidän HERra Chrisius lE-sus JumalanPoica.
Cuinga neTnsUuet pitä /ls«<

«oustnmn
Ne wanhmscat pita ylösnouse

mankirkastetun Rwmincansa ijancain
kiseen Elämän/ mutta ne Jumalatto-
mat cauhianRuumin cansa/ ijancaickd
sm CuolenM.

XII. Vscon Lappale.
Cuca Vsco«

MiNtl vston iMncaicklsen
Mixi tZnm Cappale on wHmeisexi pj»nl)nvscon Tunnustoxes

Sen-



SeNlHden että l/ancaickl'nenE<
lattia on vscon loppu.

tlZika Hancaickinen EIZmZ on z
On pxi sanomatoin ja ijancaickl'-

' nen Iloja Riemu Jumalan tpkena/cusa me saame nahda Jumalan Castro
fianijn Caswön.

tNixi se cnyutan yattcaickistxi
Senlahden ettei silla oleyhtakän

loppu/ mutta pysppiijancaickisesia.
Venelle se annetan

Caikillenijlle jolw Vscowae<,

Isä meidän Rucom.
Cuca Colma» Chrtstilisen opin

Pääcoppoleon <

Isck meidän Rucous.
»lues se:

waisa/ ett.
WlnZz lahden Rncdus cshta senmV-scontunnustost^z

C jij Sen-



SeMhVrnettä Rucons on vscol,
Zähimamen Hedelmä

WWä Rncons sn l
Rucous on Jumalan Nimen

hulmnws / jollame lumalalVa caickj
earpet anome.

Cninggmonda Coppalettgon

- Caxi i.lumaK,n Nimen Mj,
hwlamus. 2. Kijlos ja plistös.

K«tä meidän pitä Rucoilemanz
Jumalala caicklwaldiasta/ meidät!

HERran lEsuxen CHtisiu,ren IA
Mefä oikiaft vscosa/ lEsuM

nimeen.
Mikä meitä wa<»tti Rucsi-

leman i
~ Jumalan Kaffp. 2. Halit!

KlpWens.s Meidän oma tarpen».
Cnegpora» Rncsnxennms-



Sill» että meidän Hma Chri-
fi»s sen on itze opettanut/ja on nineuin
yri Summa/ eaicken muiden rucou-
nenpaalla.

Cninga monenGftnsefattonz
Colnien.

<sutc« on owat i'
~ Esipuhe. 2. Seitzemen Rsscou-

siaelj anomusta. 3. Paatos.
MmetdtlnjomolttM-

waisa.
z. Pphitettp olcon finlß

Nlmes.
T. Lähesiulcon sinun

dacundas.
3. Olwn sinun tahtos/

nM Maasa cm^aiwasa.
4. Anna meille tanäpck-

wänä meidän jgcapalwtiinen
5. M-



5. Anna meidän Synnit l
Ändexi/ nincuin me annamme
meidän welgollisielm

6. Älä johdma mettä ttu-
sauM.

7. MuttapäM meitä pa-
hasta.

Cuca päätös on.
Sillä ttlä sinulla on Wal-

damnda / Woima jaLunnia
Hammcklsesta nhn
Hen/Amen.

Esipuhe.
Cnca EsipuheenZ

W meidän joca oletTa-
i

Cmngtt p;Kncherus sen vlgofiHi-

Talla Esipuhelsss/ tahto
la mMcutzwja welLwahwast vsto-



mon/ että han on meidän oikia Isllm
me hänen iapscns/ että me sitä roh<

kiamasi/ wahwan turwan cansa / hända
rucoillsim / nincuin me näem lapset
Mnhembildans la!peilans anowan.

Cu« täsälsän «n«a yn»n,«r«
reiän?

Sen cansa pmmerretau Pyh»
ColminaisusljaPoica jaPphaHengi.

Mingä tähden nie Illinalon cnynme
meidän Isäxem

Sen Isälisinrackauden/ ja suo-
sion' tähden/ cuin hänM on meidän
tpgöme,
Cmngas nZmZt Osnat ffocs olet Loiwa

sa) ymmärrät i'
Että han on jocapaicas

Mke meidän tuscam/cuule meidänRw
couxem/ jataita meitä auttaa Ia on
nijn paljo sanottu: O Isa mdidan/jo-
ca oletjoca paicasa lasna / naetja tie,
Vat meidän wscam jacwletmeidanßu-



l.Rucous.
!D»ca eusimnwen:RUeon» sn

Pyhitetty okon sinun nimes.
Sanos p. s.mh«»xe» VlgoLtoinntossen päälle t>

Jumalannimi on kyllä itzesiatw
PM/multa me rucoilemmaläsä Ru.

se mpss meisä ja mejdä»

Gmnga sa cosca se tapachtn
Cosca Jumalan sana puhlasi os

Pkttlan/jame san jalkcn Cunnialisest/
nincuin Jumalanlasten tule / elämän
käptäme. Sijhen meitä auta / o hp«
wä Isä/ cuin asne Niwae. Mum

ope<m jaelä / cuin Jumalansana neuwo/ hän hawäise meiVätt sea«
fam Jumalan nimen. Sijlä warjele
meitä/ o Täiwalinen Is»,

tumga lumalan N«n,i siU wastan tnr-
mellan?

Cosca hänen pyhä SananswM
W oMlan Mn.

tl. M



11. RucöM
Guca toinenRncsns stt?

LHestulcon sinun WM-
mndas.

Cmnga pyh» Luther»» tsman R«cs»s
renftltttä/

JumalanWaidacunda kM tule
iiman meidänRucouMM/mutta me
tucoilemma tasa
mpös meidän lpgöme tulisi.

Luinga >a se «appachm
Cosca meidän Taiwalinen Mm/

aM meillePyhän Hengens/ että me
hänen armons cautta / vswme hänen
ftnans/nijn että me täsä Mailmas/
Pyhästi ja Jumalisesta/ jaMe./ tule-
waifts Mailmas ijancaickises Ilos ja
Riemus Eläisimme.

Mikä täsa ymniZl-
retäni»

Kl Hengelinen Waldacunda/
Mga Jumala HaWe täsäMailmas/

E vj' Eiyan-^



Ctvanseliulniw Saarnan j<s Sacra-
memein caulta, sa cutzulan armo»
WaldacunnalK.

Mitä n,e täsä Rucouxes anomei
Etla Jumala hänen armons

dacunnan ymbäri caiken MailMan le<
witäis Ewangelilnmn ftarnan caulla
)a meitäPyhällä Hengellans hallitzis,
että me hänen Sanans vfcoissmme j<»
senjälkeneläistmme^.

Nucous.
Olcon sinun tchws / NW

Maasacmn^alwaf^
Vgns» pyhä» s-ulheruxenvlgostsimitos'

tämän Rncsnren pääle z
Jumalan hpwä tahto kyllä ta<

pachtu / ilman meidän Rucoufrlam/
multamerucoikman tasä
että se mss tapahluiss meisq jameidän
sechmme.

c»»tWi<>cMft«p<,htu)



Cosca Jumala estä meidän -liha-
llftn tchtom/ jacaicki pahat neuwot/
jaPerkelenaiwotMlsärkejatphjaxi

ke/ jottaeij salli/että me Jumalan ni-

cundans/ meidän tpgsm tulisi. Si-
talikin cosca hän kijniltä ja wchwista
meitä hänen pphän Sanaans ja V-
seoon/loppun asti. TM muoto hä-nen ppha jaarmolinen lahlons lapahtu.

Mikä Jumalan tahto täsä ymmär-
retä»?

Eij tasa pmmärtet« Jumala»
Msia tahto / multa se jongaMmeil-
lä on jlMoiltanut hänen pphasa Sa-lwsinsa»

MikäInnmlantahtoon ?

Että me siuram hänen Pyhä
Sawms / vscom Ewangeliumin j<b
ftw tulemme.

Cuca tämän Jumalan tahdon
«htswat eftä^



Pettele/ Mä Mailma ja mei-
dän oma-lihani.
Cuinga» nZmät Sanat c joca ol« rainM

Että me jotcaasum tasa Maa,
st» / mahdaisime tehdä Jumalan tah-,
don/nintMnEngelit sm tckewäl Tabwasa.

Cn,nZ<,Engelit tekewätlnnmlan
»ahdon,

He seisomat aina Inmalan edes/
handä palwelcwat/ hänenkastpnsteke-
wät/ kyttäwät )a plisiawsst händg.

lv. Rucous,
Cuca neljäs Rucous on?

Anna meille tiinapälwan
meidhsn jompckwcknen Lie-

S«no» p. L.«thernxeN Vlgostom,its« tä-
mänRncouxen päällä?

Jumala tosin pahoillengjn Ih.
Misßm and» jocspälMm

jln,M



ilman meidän Rucoustam. Mutta
me anome tasa Rucoufesa/ että hän aw
nais meidän sen pmmärlä/elta se
pä/jolla me rawilan/onhäncldäaw
neltu: Jaella me kijtoM cansa/silä
.wasianottaisime ja naulitzisime.

M«kZ socapZlwZmenHälpZ on s
locapaiwäinen on(salis

P. tutherus)eaickl mllä Ilwminra«
jatarpoi tule/cuin on/Ruoca/

Juoma/Vaatteet/KenZäl / Eolo ja
Cartano / Peldo / Earja/ Taloi /

Raha ja Rijfia / hpwa Puoliso / cw-
liaiset lapset, vscolinen Pethe / hurscas
ja soweljasEsiwalda/ cohmlinen hal-liluxm meno/tafpelmenllma/RnuhV
Terweps/hpwat Tawat/ Cunnialisee
menot/ hpwatMawat/hpwat Kplan-
mithet/ Ia ttwila sencaldaisita..
WingZ tähden HVRra CHristus on t«s

n»g» Rucsnxen pannutktffelle

EttG



Että hän Meitä opetaisi / enäst ft
erinomaisesi/ Algusa ja-lopusa/ ano-
man Hengelisia tarpein/ ja siiltaßw-
Mllisi» tarpeita.

Nlmgätähde» me 3«n,al«ld<»
«nsme nytä

Senladhen ellei ne tule meidän o<
wasta wäestämv mutta lumalalda/
meidän Taiwaliselda IsHdäm / joca
armostansa nemeillenanda^

tN<xi n,e stnon,e:An»a meille/ ia
eii minttlle

Sillä eij meidän pidä RucoilemM
ainoasi/ meille itzellem Rwmilisia tar-
peita/multa mpös muille caikillephttn/'
jolcaoleme Jumalan iapset.

lwtä se tränapZlwZn ) opetti, i'

Se sana kielda plen paldista mur-
hetta huomisessa päiwastä pitämästä/
«euwo jamana/että meidänpitä heillä'
män meidän murhem Jumalanpäälle/
jaVscoman/että hän tahto/ jalaita mei-
tämockja Ni/NhttoWssMjNlänäpaiwa<
M Min?



Mnga tähden me onsinm»,s«pN^
wa!stss.elpZz

SenlHden ellei meidän pidais a-
«oma suurta rickamta/ multa tptpmäl»
siihan mitä Jumala jompäiwaandapi.

M>)ctme cuyumme sen nieidan
Leiwäxen»

Sentahdels ella me sila tarwi,
Utnme / ja cosca Jumala meille sen
sndaxi/ nim tule se meidän oma^em.

<ruea wydcs Ruconssn?

Ia anna meille meldclnSyw
hIR andeM/nmcum me annam-
me meidän welAMstem.

Cmnga pyh» L.vthetn» tämän R»«u-
xen vlgostoitttttta i

Me tttcoilemme tasa / että mci,
danTaiwalinen Isäm / eif catzois mei-
dän Spndeinpäin/sanijdhen tähden<hpl,ais meidänRucouxem. Sillaetla/
m me oleM mshdolisel/jota merucoi-

Km/



lem eij myös ole sitä ansaine,. Mut,
ta että hän caicki meille atmosiansan-
nais< Sillä me Spndiä legem joca-
päiwä/ jaeij muula ansaitze cuin mn<
gaistustatMnmempössitäwastan/
eahdomSpdämefiäm attde/i anda/ja
«ehdä heillehpwä/ jolcameitä wastan v
«>al tickonel.

Ruconxessnz
Ca^i.Enfimäises me Rucoilemme mei-

dän spndin Toises.me lupam-
me/että me tahdom mpös andanijlle

jolca meitä wafian owal ne,
konet.

Mix» me ftnonm: Anna meidZnSMdin» «ndcxi
Silla että me olemma caicki Syw

disel, jalarwitzem spndin saa-missa, jasentähden me Rucoilemma/eij
ainoasta meidän itze edesiäni/mulla caic
kein edeM / ja sanome phdcstä suu<



sla: O Ifi anna meidän Spndim
ande/i.

MK» me tMJumalalle lu-
pamme;

Etla me tahdom anda mpös an?
muille/ mil» he owat meitä wa-

sianrickonet,
kaidamaco me ansaita/ Syndinandext

saamisen sen cansa/ että menwille
«ndexi Synnit anname z

Eij/Silla ttta Jumala meille
anda Spnnit sulasta armosta ib

man meidän/ anfiolam. Mutta me
lupamme Jumalalle ollakijloliset sen e-
desta/ ja anda meidän lähiniaistm rjc«V
?et ande/i.

Taitaco fscu oikeinRu«oills tstäßn-
eousta/iocacy anna mmt--

leanderit
Eij/ Silla han rucoile itzens wid»

stan/ etteilumalaannais hänen Spn-
dins han mpösch tahdo
lähimaiselleusauda ande^ri<



vl.Rucons.
Cuca cwdcsRu«U» ont

Ia Mjohdata meitck km-
Niitä pMLutherngtästä Ru-

csuxesta sano 3
Ei< Jumala ketan kiusa/ Mutts

Me rucoilem tasa/ että Jumalatahdois
meitä »varjella / etteiPetkele/ Mailma
ja meidän oma iihan/ meitäwiettelis
jasaattais meitäepäuscon / epäilyin ja
muihin swrin Spndijn / ja jos me sen
eansqkiusatan/että me wijmein mch-
daisim plitze wsitta/ ja päälle päästä.

tNMklUMsoln
Kiusaus on joca loisia coettele/

waiwa jakiusa.
Cuinga inomnainen kiuftus on <

Cahtalainen.
Hywäja Paha.
tNlkä hxwss klusau» sn 3

Cosca Jumala coetlcle ja kiusa
meita/cuingH wahwat me olem vstosajarusoufeja.

Mi-



tUMpahaklnsauao»?
Cosca Perkele kiusa japppta mei-

tä wietellajawetä Spndin/lawijme-
inijancaicksenCadolu/en. laMail-
ma meitä haukuttelepahoillaEsitnetke-
misen ja meidänoma

mös pahoilla himoilla jahaluilla.
Mitä se Ssna/ lohValta/merkiye t>
,Se metkitze nijn palio cuin salli/

jarosca me sanomme/älä johdata mei-
tä kiusaten, on nijn paljon/ M salli
Mitäkiusata/ eikä kiusau<reloa plitzm
Moitetta.

Mitgn,e i»nsm« tW Rncsuxesal
Että meidän Zaiwalinen IsM,

Mitä warjelifi jaHolhosii/ etien mekiu-
saten alla wäspisi/ eikä plitzm woiles
tsist.

Culnga metaidome stisskiusausta,w«st<Mi
Jumalan Sanalla / oikiMGMyajaMhMN ÄucouM cansa.

VILRu^



V l l Rucouss.
seiyemag Rncou» on?

Mutta pachiä mettck pa-
hasta.

Cuings p. tämänRucsuxe»
vlgsftoimltta i

Merucoilem tasa Rucömesa/niw
euinphdes Summas/ etta meidanra-
cas Taiwalinen Isäm wapahlaist mei-
tä caikista pahoista/ seka Rwmin/ Sie<
lun/ Tawaran jaCunnianpuolestapa
että hän wijmeln/ cosca Cuoleman het-
ki lähesty annaisi meille/ Aumaneläs
wän/ hpwän lopun / jameitä/hänen
sulasta hpwpoestänsä/tästä sutkeudesta/
tygönsa Zaiwasenottast.
Mlngä tähden Christus on pannut tämä»

Rucouxen wchnelsexli
Sentahden että cosca me olema

caicki tatpetßucoillel/nijn meidän pitä
wPnelN rucoileman/ että humalapää-
Misi meitä caikefia pahasia/Sielun jg
Rwmin waarastsit Mikä



mm sepahasnistawastan me Ru-
coileme

Perkele/ Spndija Spnnin wn-
gaiftus.

Mitä menZlt» wasta» w««i-
leme? ,

Että Jumala meitä warjelis Per<
telestä / ettei hän meidän wahingola
lekij?/ ettei Spndisaifi walda meidän
plitzem/ jawijmein/ että Jumalameitä
warjelifi Perkelen pahudcsta/synnistä
jaspnnin rangaisiusesta/ja ijancaickise-
DCuolemasia.

Päätös.
MW pääteon?

SM että sinulla on wal-
dacundawoima jatunnia han-
caicktsesta nyn yancalcklstn/
Awen.

Mitä «e sanat
Ne osottawatsen syyn/ mingä-

lshdenme anoma lumlaldaHengeli-
staja



M ja Rwmilisia karpeita/ «imlM
sentähden että hänellä on waldacundH,
tvoimajacunnia.

Cningg PMLucherna sen Ssnan (A-
--men)

Minun pitä oleman sen pääl-
le/että meidän Rncou/em onmeidän
Taiwallselle Isalle otoliset ja häneldä
cwllut. Sillä hän on itze kästenyl
meitäruwileman ja luwanut/ että hän
«ahto meitä cuulla. Vmm. Men.se
on/ la/la.
Aasien Sacramettti.

Cua» Nelfas Christll,se« opin M-
«ppale sn.

FastenGattamenti.
Näillä sanoilla CHRisius Tassen

Sacramenlin Seuracunnas pidettä
M:



ilman jasaalnatkatEwHttgeW
taickille luoduille. JoeaVscoja
Lafteean/se tuleAuluaM//om
tgasch Vsco/feLadotttan.

Minulle en annettu caicki
woima Tmwasa M Maasa/
mengät fijs ja optttacat eaicki
Läsa/ja Fastacat heitä nimen
Isän Mpolan/MPyhsn Hen-
gen. Ia opeltacat heitä pitä-
wän caickia nlitäminä olen te-
,llikästenyt.la catzomlnäolen
teidän cansan jatpkenän joca-
yäiwäuMailman loppun astl>
10H.5.

Hlleijocutulesyndynexi
Medestä ja Hengestä/ ch hän
Midg Taiwan Waldamnvan

V fisäl-



siMetulla. Geenin on syndy-!
nyt Llhasta/se on Liha/jase cu<,
in on syndpnyt Hengestä/ se on
Hengi.

MlkZSacramentisn?
On Jumalan atmon mercki/

la han wahwista Ewangelinmin
ja todista hanmarmostans nM

wastan.
Cuingg nwnda on Vden Testamentin

Ga«K,nenti i'

Ca^i: Caste jaHErran Echls>
ljnen.

Y?M Caste on 1?
Caste on wdenTestamentin Sacw<

memi/josa Ahminen wasiaudeft
spndp/Wcdesta ja Hengestä.

Lulnga n,snda lsstes sn?
West ja Jumalan Sana/

jscaCajKson.
on säätänyt

Mejdan HE3W CHMus. !Coscgs



Cosca?
Jällen hänen plsssnousemisens

Cuollulst^.
Retä HZn onkassetyt Casta Z

CaickiaCansoja / jolcaEwange-,
liumin waftan ottawat ja parano/en
lekewat.

Mlxi «lcki pitZ Cafiettoma» ?

Sillaettä caickiowat.Spndiset/
spnnisä siginee ja spndpnet/ja owat lue-
nostansawihan-lapset.

MltZhywä Caste mateanststtft Z
Caste saatla(sanoPpha<luche-

tus)Spndein saamisen/ wa-
pachla Cuolemasia ja Pttkelefia/
ja anda ijancaickism Elämän caikilZe
nijlle / jolcavscowat/ mitä Jumalansana meille lupa.

CncaseSanssn:
3ocaVswjaKststelan/se

luleAutuaxi.
ftamisen z

T> ii lunw



Jumala Castesa anda Spnn«
ande^i.

Cmuga «sofie wapalxa CuslenlastaK»
Hei Vetistä

Chrifius meitä on wspahtanul Pet'-,
kelesiaja CuHlemasta. Mu«a Casten
Oacramenll sameille omisieianCHw

ansio/ja johdatetaPetkelen wali
dacunnasia / Jumalan waldacundan.
Cninga U?esi taita nijn swxet tyo°l n,atk<«

sgaita/
Wositoisin l sanoP. intherus )ch

sila itzesians tee mutta Jumalan sana/
jscaWedecansa ja tpkena on/ Javsco/
joca sanan Wedesä wasianotla/vftoja
stnpale hanensa lyotla. SM Wesi
man Jumalan sanaty ch ole muu cuin
Wcsi/ja eij Casie, Mutta osca Sana
tule pbdistetpsi Medencansa n ijn on se
Caste / Se on/ armon jaelämänWesi
ja vden syndimisen peso Pphasa Hen-sano
tpsc/F. iugus; Hän wapahtj meitä/se»



sen wden spnbpmisen peson ja pphau
Hmgen cautta/ jonga hän
meidän pällem lunftsti on wlgsswudat-
tanut/ Christufcn meidän 4u-
nasiajam cautta: Senpälle että me
tvanhurstaxj tulisim hänen armons
cautta/ ijancaickisesa Elä-
mäsä/toiwonMen/ st on totinen tosi.

Semerkitze (sano Pphä iulhetus)
että se wanha Adamjoca meisä wielä'
on/ jocapaiwäisen calumurenjapasH-

cautta / spndein japahain himoin!
kansa / pitä vpoletlaman jaCuoltelta->
man.lä taas jocapäiwäylösnouseman
wdhexi Pohpdes/Wan<
hurstaudesjaPuhtaudes / ijamaickise-
sia elämänMHumalan edhes/nincuin
Pyhä Pawali sanoRomarein tpge. 6.
<ugus: Etläwe olem Chrisiuren can-sa haudatut/ Casten cautta Cuelema-
han. Että nincuin Chnstus on plss-

D iij hers-



helattttp Cuolemasia Isan cunnian j
catitta. Nijn pita mpös meidän vdcsaEiämasa waeldaman.

Mitä se wanha Adamn«rkiye?
Sen canfthänpmmartä/ caiken

senpahuden/ jonga meolema perinet/
ja on meidän paallem wLnt Adamin
Spnnin -camla.

Cmnga se vppotetnnfa Cuoletetan t>
locapaiwaisen Spnnin calumu-

M jaElämän paranneen cansa.
tN<kä wsi Ihminen onz

. On se joca on saanut Pyhän Hew
senja waeidavdesa Clamasa.

BwpteltGpnwtt
pMs.

cncgN?ijde« Christilinen opinPZZcsp-
paleon'^

Rippi eltSynmnMsiö4
iues ne Sanat:
MiNsanoillaChnfiusMiM

pis hnnft päasiella annma.
Mms



Minä annan teille Taiwan
Waldacunnan Awaimet/mi-
tä ikättänste Maan päällä si-
dotta / sen pitä oleman sidotun
Taiwaisa. Ia mitä ikänans te
paästättä Mlan päällä sen pi-
tä olemanpäästetyn
Oltacat Pphä Hengi/joille
le Synnit andexi annatte/M-
-le ne owat andyi annetut. Ia
joille te ne pidätte /nWe ne o-
Mtpidetyt.

WM Rippi eli Gy«m« Mfts s«?
Rippi on/cosca Jumala itze/eli

hänen Sanans palwelja hänen Ka-
stpnsjälken anda nijlleSpnnil
jolca iunnusiawat ja camwat heidän
Syndins/ja Spnnin andm saamffm



Enstmainen/ että me tunnstam
meidän Syndim.Toinen/ettamea
M Synnistä paasto.

Luingk monmalnen Sannin tunnu-

Cahtalainen.,
~ Cosca me TunusiammeidH

Syndin Dmalanedhefa. T.Cosca me
TunustamRippi Wn edhesä.<lu«gSynnit n,eidän pltä Tunnust<,nu?n

RIPPi Isän edhefn^Ne cuin me lunnemmemeidhan
Spdammifamev jolta ahdisiawal j«
Vaiwavae meidän oma lundom.
Cutcg Synmtmeidänpttä Tunnust<,nigW

I»mai«n el>esä
Caicll Synnit.

C3,ing<s. sinnlynustat Rippi Is«tt
edes?'

Waiwame» syndinen w
vZ Rnustan minun Jumalan edhes

cgickejn Spndeiu/ja
MM



emomaiststa «mustan minä taidan ede«
san/ etla minä olen pfi Palcolinm.
Mutta (sen pahembi) en ole palwellut
minun Ijandint pscolisesta. Silla en
minä / mitä Isända ja C-
mand» owat minun Wenet/ minä o-,
Kn «Vihoittanut heitä/ jasaatanul heitäZoruman jaKiroilemam Min» o-
Kn ollut laistaja hidas jatehnptwahin--
gola.Minä olen mpös ollutrietas Pu-
heisa ja Töisä/ rijdeulltja torunut mi-
nun werraistenicansaNaita caickia mi«
«a tghs
kon mlcielläm itzeni parata.
Ongs Saarnamlehei!» woinia synnlwni-

Elj heillä tzesiänsasewoima ole/
mutta meidän HerraEhristus heille senKaston jaWoiman on andanul/ Cusahän sano: Joille« Spnntt an-
nalemille ne annetut.

GEmnEchtHllNett.



<r««i CwWs Thrlflilistn spln M-cgppalenz
AlearmSattamenki.
tuesneSsnae:

Meidhan HHRxalCsns
LHristus sinä ysna jona hän
peteltm/Stti hän Leiwckn/Kyt<
ti/Mmfi/ jaannoi Opems-
laffens ja sanoi. Geeams ja
sysMt/ tämä on minun Rw-
Min / jSM,teidän edhestan vl-
gss annemn/ se tehkälte minun
muiftoxeni.

Wn myös Mlolisen
Mkm/ oktl tzan myss Kalkin/
kytti/ annoi heille/ja sanoi:
eacat jaluocatlastacaicki/UH
ma on sm wdm Uestamendm
Kalckiwimn Wmsänl/ joca



leldiin/a monen tähden blgys-
wuodatemn Gyndein andexi
andanMi/se tehkatte/nyn o-
ftln culnkeluotta/mlnunmui-
stoxent.

MM altarin Gacr<ln,eM sn /
On meidän HERran lEsu-

ChnsiuM (sano Pphä iucherus)
Zolincn Nwmis ja Weri/ieiwänja
Wijnan alla/meille ChriDpille Spö-
d<i ja Juoda itzc ChrifiuMa säatlpja
asetettu.

Gngo synä Chnsiuxen TotinenRw-
nus ia Vierii

On nijngin/ M ella han itze sen
todisia ja sano: Tämä on minun Rw-
niin/ tämä on minun Wenn.

Cu« tän»än S<,cmn,eti on säätänyt
MeidänHEna lesueCHMus.

Kenelle hän sn sääätänyt^Meille Chrisillpil/eSvödäja Juoda/
mncuin hän itze s«,o: Httacat jaSpö-
Mollaeatjalocat.

D Vi, Cnin-



GunFs,!« Vyömme ialnsmmeCHrifiu-
xe»Rwmm /« Ul?ercn?

En mesttä Sps eikgluo luono-
Nsella moodM/niUlta plunluonolisM
fa Taiwalisella muodolla
Wmgä tähden P/hä s.uthern» sans: Et--

lä Chrlstus onsäätänyfhänenßwnu»»
,a Xperens Sy6dZ»»Juoda 6.e,-

wäns<sN?qnsin alla /
SenGden että teiva jaWijna l>j

wad ne vlconniset walicappalet jaEle<
MMtit / joinencansaja alla hän on saa-
tänyt SMa ja Il,ova hänen PM
Rwmins ja Were»M,
Mtlä hännydhen Sanain cansa<Hciw«!>

1»whnan alla ) tahto
Sen cansa hän tahto andatiela/

ettei Alwrin Saeramemisa ole pallas
telpa jaWljna.Mnlta jo
Wijnan alla/ on meidän HErnmD
Meri jonga hän- on meidän edestäni
Vlgosandanut ja vlgoswuodattanut.

Mmgs tähden n,c käyntnzfValrg-

Se,



Sentahden että meidän Spndiii'
fijnä annelan/ ja meidän Vs-
com sen cansa wahwistetan.
Nlit» hywa tämä Sy<snnnen ja Juominen

matcan saam?
Sen andawal nälnät Sanat ( sas

no Pphä tutherus) lietä: Teidän cohe-
Mn vlgosannelwSpndtin anderisaas
niisti. Nimittäin/ että meille
lnrntis Spndein
ma ja Autuus nijnen Sanain cautlo
annetam SiN cusa Wanhurffaus on,
fijnä myös on Elämä jaAutuus.

Oiko ne Sanrnasa anntta meille i»
Jumalan Sanas ne kplla tarikan

jirannttuwmuelaSocramentis ne
cullekin omifielan^.
tuinga-Rwmillnen Syöminen taita nhn'tehdä näns swria tappa,

le«ta?
Spsminrn ja Juominen eij sttä

tte (sano Pphä-lutherus:) Mutta ne
Sanat/jotcatäsaseisowat: Teidän e^
dheiM plgosannettu jav/goswuodalels

B Ptz lu>



M t Jotta Sanat otvat Päawppalee
tasa
Sanatja luotta hänens nijdhen pääl-
le / hän saa mitä ne lupawat/Aimiltä-
jn/ Spndein andexi saamisen.

C»« tämänGacramemln kelwslisesftanantiye^

Paastota jaRwmiliscsia
wista/ sanopjPHa On
kpllä hpwa javlconamen tapa. Mut-
ta se on oikein mahdolmen jakelwoll>
nsn/ joca vsco ne Sanat: Teidän e,
design vlgosgnnettn ja vlgobwuodatetj!
eu/Spnden Mttl-
eajoca waan e-
päele / se on mahdotom ja kelwotoin.
Silla se sana ( Teidän edheMn )waali
phlavscollfiaSpdändä.

AlhanasiuMTut!-»
nustos.

ikanäns tahto AUtuaxital-
mjnkNNM egjckja larwltan / et-

tä^-



tahänellaon seoikiH phteinen Chnstili-
nen Vsco. loca eij sila tapdeiisna/
puhlana jaturmelemacoinna pidä/ se il-
man epälemätä tulepi ijans
caickisesia.

Nijnon npt tämä se oikia yhteis
nen Christilinen Vsco/ että me yhtä
Jumalala Colminaisudesa/ ja Colmi-
naisutta phtepdesä cumarram jacuw
nioitam. Ejj cuitengsn Perssnait ses
coittaden / eikä Jumalista olemusta
ewiltaden.Sillä ella loinen omblIsäl?
Persona / loinen Pojan jatoinen Pp-
hän Hengen. Mutta Isä jaPoica ja
paha Hengi on Jumala / yhden-
callainen cunniasa / phdm caldaine»
Hantaickises Mapestetisa.

Mingäcalainen on Isä/ sincastai>nen on Poica/sencaldainen onmpos
pyhä Hengi, luomatoin on Isa/
luomatoin on Poica / luomatoin ol»
Pphä Hengi. Mittamaloin on Isä/
mittaniatoin on Poica / mittama-
loin en Pphst Hengi. IjancajM



NM on M/ ijancaickinetr on Poicn
ijancaickinen on Ppha hengi Ia ch
cuitengan ole colmet ijancaickista/waan
priijancaickinen/Nincuin myös eij col-
mec iuomatoinda/eil'a colme Mittaa
maeoinda/waan M luomatoin jap<ri
Millamatoin.

Mjnmpss caickiwaldias on Isa/
onPöica/

Vias on Ppha Hengi: Ia eij clmengan
ole colmet Caickiwaldiasia / waan yrj:
Caickiwalrms. Nijn on mpos Isa Im
malä/Poica on Jumala/Ppha Hengi
on Jumala: Ia eij cuilentzan ole colme
lumalaea?waan yri on Inmala> NijN
myös Isä on HErra/ Poica' HErra/
Pyhä Hengi HERra: Ia eij
gan colme Herra/waan priombi Hm
ra Silla elta nincuin se Christilinen to-
tuus waati meitä erinomaisesta cungin
Personan Herrari tunnus
DWIMijN Mpss sk PhtejNM Christl-

MW



llmn cusco kiM meaidn colme lu-
palata eli Herra sanomast.

Isa eij olephdestakän lehtp/ eikä 4uo-
w eli spndpnpt.Poica ainoasta Is<M
onEij tehip eikä luotu/ waan spndynpt»
Ppha Hengi on JM jaPojasta / eij
tchly eij luotu eikä stzndpnyt.- waan vl-
Zostappa. Nijn on nyt pri Isä ei colme
Isa: Wi Poica eij colme Poka: AfPpha Hengi/ eij colmePpha Henge.

Ia tasa Colminaisudesa/ eij ole yM
kanKchvtta loistgnsedMmöleii ia«i<
Mäisembi/eikaH-ikanfwrsMbi eli
hembi loisians. Waan caickicolme
Dnata/ »wal phta ijancaickiset ja juuri
phdencaltaiMNijn ellaplitzen caicfia/
mncuin ennen sanottu on / Colminat-suus phlcpdesa japhlcps Colminaisude-sa pila cunnioiletaman/ Se on /

meidän pila colmet Perfonata phdes
lumaludes ja phta Jumalala colmesa
Personasa palwelemau/ locasiis lahlo>

Nuua^ril



Autwri wlla / talla muoto hänen Pits
Colminaisudesta ajatteleman.

Mmta se on mpss lalpelinen ijaw
caiMsthen Autuuten/ että hän mpss
wchawafiaVsco meidänHEßran Je-ssen iihan ottaneen jaIh

tulleen. Nijnon npttämäse oi,
tia Vfts/ että me vscome ja tunustam-
we/mä meidän HCRta lesusChw
sius JumalanPsics on Jumala jaIh<
minen. Jumala hän on Isans olemi-
sesta ewen caickiaAicoia ijancaickiscsta
spndpnpt: Wutta Ihminenhän on
liitins olemistfia/ ajaliscsta syndpnpt,
Tapsi Jumala/ tapsi Ihminen pm-
mntawäisesta Sielusta ja Ihmisen
tchasia pyspwäinen olewa. Ifans wet«
täinen Inmaluden puolesta. Ia wa-
hembi Ihmisydcn puolesta. Ia wa-
lekahan on lumal« ja Ihminen/ cij
cuitenZan / waan smbi Chri-,
sius. Hihänon/chntznettälu-



mlus on mwtettu waan lu-
malus on tpgöns ottanut Ihmispdm.

caiketi/eicahden luondoin ftcoitu/eZ
wasn Personan Sillä eltä
nincum pmmättawamen Sielu jatiha
onWlhWnen: Nijn Jumala jaIh-
minen on p^lChristus.

loca lneidhän Autuuden lHden
pijnattin/alas astui Helwemn/colman-
denapäiwän plssnousiCuollmsta.MK
sstui Taiwaisen/ istu Isan caickiwMs
an Jumalan oikialia Kädellä/sieldä on
tulswaDuomitzeman Elavita jaCw
olluim. lonZa tulemisia wastan eaiM
Ihmiset Piia heidän Rwmins mns<z
ylösnouseman ja. lughun tekemän omi-
sta tsistäns. Ia jotca hpwä owat teh-nel/pieä käpmän sijhen ijancackisen e-
lamän: Multa jolca paha owM tchF
M/ stjhen ijanuaickiscn Tulen;

Tämän on se oikea Mmm Chck



Mnettvsco/jocach sitatoisesiafa
wasia vseo/ ch hän taida Autuaxi tulli.

Aamu Rucouxet/
lnunPyhän Nimes/ sinä R,<

Chtiste/
nyt ylösnousin / sinä jom

MimmmllillaWerelläs lunastit/ sini
minua tänäpäiwan jajoeahetki hallitzealtta/warielk/hywäsiisinua/ja anna hy<
wä onm jaJumalinenmeno minun A,
sioistani jaTsiiäm'/ nijn ettäminunelä-
mäni ja ajlvoltyeni madhais sinun kij-

ja lulla / wahwijw
minua myös caickin hpwinlöihin
päiwän jajompäiwä/ ja tämän onnet-
toman elämän peräsi /' johdata mmus
sijhen ijancaickisehen elämän/Amen.

SynZlähl» lue/ »leiVan / Vlcolf
,s.Kymmene» Jumalanftnat. K.isa si!;en nisg tmnä lyhykälneil

Rucou»/ nZin sqiloden i-
WsH?)nä kytän sinua-/ Minun

Hlimn lEsuMnChrisiuxett



snun tackanPoicascaulka/ ettäs «O
nun tämä yönä caikesia waarasta ja
lvahinsosia warjelut olet. latucoilen
sinua/ettäs myös tanapaiwal: Varjelisit
minua caikesia Synnistä japahudesia/
M seka Minun «laman ftkä caicki mi-
nun tpöni mahdais sinullen kelwata.
Sillä minä annan idzeni/Rwwinja
Sielun ja caicki tppni cuinmmulla cm,
bi sinun haldus/huomas jakasis,
nunppha Engelisolcon minun canft-
ni/ ja alken cuhungan minusta luopu-
con/etteisepaha wihamies Perkelemb
nusiamitakan woillaisi/ Amen.

Hhtp Lum.
lnakPan sinua/minun taittM

sinun rackanPoicas cautta/et-
täs minun lanapaiwän armolisesia
warjelut ja suojellut olet. Iswcoilen
sinus ettäs andefi / andaisitxa»c?i mi-
DN SpNdMj/joilla «M tMpaiwa»

siNUV



sinun mieles nckonut ettäs myös
tänä pöna minua armolisefia warjel-
la jasuojella tahdoisit. Sillä minä an-
nan idzeni minun Rwmin ja Sielun/
ja caicki tppni cuin minulla ombi sinun
haldus huomas jakäsis. Sinun ppha
Engelis olcon minlln cansan ja alkän
cuh«ngan minusta luopuco/ ettei sepaha
Vihamies minusta miMn wojttaisi/
Vmen.

Toinen Ehtsßncsns.
HErraracasTaiwalinen

meitä / ja warjele silda
cawalaldaKiusajalda/ jocaaina

pmbäri käppi/ edzienkela hän saisi plöft
nieldä/annameille Armo/as/ että me
tvchawalla Vstolla miehulisesta hän-
däwastan seisoisim/ ja tänä yönä sinun
Pyhän warjewfesalla mnrhetoina le«
ivaisimme. SinunrackanPoicas lEssuxen CHristuMN meidän HErran
kautta/Amm.

Rlma



Ruoca Luut VnaNettmnndZis.
Silmät wartioidzewal si-

paalles HEtta/ jasinä annae
heillen Ruan oikijalla aijalla / Sinä a-
»at sinunKätes/ jarawidzetjocaitzen
Hengm mielen nomer sinun hpwäsiisiu

Cunnia olconWn jaPo-
jan ja pyhän Hengen, Nmcuin
gusta on ollut / janpt jaaina ijancaicki-
sesis nijn ljancaickisthen/ Amen.

Shtte lue Isämeidgn/ fahhntäniäiZlke»
fturawainen Rucsus i'

Jumala taiwalinen Isäsin-una meitä ja naita sinun
jolcas meillenßwminrawinori armoli
ftsta suonut olet.la ana sinunppha <m
mos/ettäme cohlulisesia/ ja ilman si-
nun mielesrickomata nijeä nautidzisim
jatpgöm ottaisim/ Sinun poicas/ elc.

AHtosßuan,«lk»:n?

AWkäm Herra silla että hän on «M
l>?upjMnsa plsttupi

WNB



GmcMisehen/ fom ruan anba joca-
Idzclle Hengelle / jocaClainden heidän
wwinnosa andapi/ja Corpin poillen
jotta handa huulawat/ Tuw
«ia olcon/m.
Vq««l»< /Is» <meidZ« / lhsä sihen tZM

lucu.
kijtam sinua sacas

'"-"nm Ija I. Chrisiuxen meidän
Herun c<mttaraickein sinunbpwainlft
tsis edhesta / ja'iyatengin naiden sinun
lahjais edesia loeca me npt sinun lau<
piudesias naunnue olemma, Ia rucoi,
lem sinunpyhä mncttinßw<
Missmbi rawinonsa saannt /mahdais

Niyss nijnSlclu / sinunpahain Sas
nais cansa aina lul-

la/Saman/elc.

präntätä StockholminCauWW
gis/ IZnÄtluz öteulilöä,



jaGptMe/
Mn Guomes cunaklp Glltt-
nuntaina/ Juhlana eli Pphäpaiwa-

nä coio Ajasiajas luetan.

Rucous cuh»ngm
lttinzn sowltett».

. Npt ahkerasti cadzolueja P. Btöliatt
Mkm 0i",,,.

äNNQ K5. DV. 1.1 H.



UicK.s. v.s.
Se on sinulle sanottu ihminen/mikä'

hpwaon/ ja mitaHEßra sinulda
lvaali/ Nimittäin/ ettäs kätket Iu- '
malan Sanan/ja harjoitat rackaut-
ta/ jaolet nöprä sinun lumalas
edes.

Aom.7.v. i6.
En minahapeChtifiurenEwsnschlt'

w"a/ jocaon Jumalan w«?i/ idp,
cullengin pscowajftlle autuudet



Enfimiilsuck Slmnunwt-
na Adventis.

jollei!ll»«»

HErra Jumala meitä
sunm woimallaL/ ia tule cuuieman
meidän rucoustam / ctta mc si:!U!l
caickinaisista meidän syndcin waa-

roista ja wahingoista armoliscst pelastettajsin ja
warjellaiftn. Sinun Poicas lesuxcn Christuxen
meidänHErran cautta/joca sinun cansasPyhan
Hengen yhleydes elä ja hallidze ijancaickisest
Hancaickisehen/ Amcn.
Epistolankirjoitta P.Pawali Aposto-

li Romanin lygö/Ctzp, iz4
MAckatwchct/ettame sencaltaisia tie-

ajan/etlä nyt on mca
unesta nosta (silla meidän amuudem on nyt
lahembänä enin siiloincosc» n,c Vscoinnna)
yo on culnnm/ japaiwäsn tnllnt/ stntahdenh/lMam pimeyden tyFt/ ja pukecam mei-
tä», walkenden sotaaseilla. U?aelda«m
sowchaft nyncuin päiwall»/ei ylsns) snuse»e»ra ylsnjnsnnse» / « csmnuei» eikä hau<rendes/ ei j<»cgteudes. U?a>,n puke-

A »j M



catteidän p»«llen/ Erm lEsu« Chnfiu».Ia holhotcatruunustan/waan ei hanreute.
Ihmisen luondo turmellu on/pag. >?4,
Moi mettä töphiä lynnistl/ pag. i»,

Ewangelinmitt kiroitta p. Match.
Hwang.Cap.2l.

he lähestyit lerusa,
tulitBethphagen Dljpmäen

lygo/lähetti lEsus ca)ci Op<tuslastans/sa<
noden heille! Mengät kylän joca on teidän
edcsän/ja te lchdätte cchta Asinlamman si/
doltuna/' ja warsan hänen cansans/ päästä-
kät lie ja tuocal minulle. Ia jos jocu teille
jotakin sano/nHn sanocac: H Erm nljtä tar<
widze/ jacohta hän laste heidän. Mutta
nämät tapahduit caicki / että täytetäistn/
cmn-sanotln oli Prophetan cautta/ jocasa-
noi: Ganocat Zionin Tyttärelle: Cadzo/
sinun Cuningas tule sinulle siwiä/istuin A<
sincamman?äällä/ja isenalaisen Asin war-
san päällä. Opetuslapset, menit ja teit ncM
cuinlEsus heille oli käs?enyt/ja'talutit hä-
nen lygöns Asinlamman ja warsan. Ia
panit nljden päällä heidän waattens/ja istu-
tit hänentitzden monda canssajk

hajotti



hajotti waallens tielle. Ia muMwat car-
seit o)cia puista /fa hajotit tielle. ,Muttz
Canssa/ jocaedellä k<kwi/ja jocca seuraisit/s hnusil ftnodcn.- Hosianna Dswidin Poja^
le/kcjt<ltp olcon sejoca luleHEngn nimeen/
Hosianna corkiudes.

Rncous.
taiwalinenlsa/ st on

l» että me ijancnickisest sinuakucäm/ cun-
./ mottam ja yiistam / ettäs armolisest meille »t-

-. japertelenwallan ala joutunetolimma/vtet sinun
poicas asettanut Cuningaxi / joca onwarhurscas
wapahtaja/ ja cuolemallans meitä meidän syn-
neistä!» pelasti. Me rucoilemma sinua/ettäs-
almolisestPyhän Henges cautta meitä walaisisit
ja hallidjifit / että me idjem tämän wanhurftaw
Cuninganala pidä!sim/engämeilämhä!'enssy
hydestäns jayxikertalsudcstans/nijntuin mailma/
pchennais / waa» wahwan vscaliuxcn cautta hä-
nen päällens/saisim ijancaickisen autuuden/A-

11. Sunmntm'na Adwentis.

HErra Jumala meidän sydämeni/
A/sinun ainocaiscs teitä walnustama>»/ että me
hänentuiemisens cautta / puhtalla mlelellä sinua

A Nj palwe-



palwclisim. Sinun Poicas I Esuxen Christuxenmeidän HCrran cautt»/ etc.

Epistolan kitjoilla P.Pawali Aposto-
li Romarcm Cap. 15.

Actat weljet/nutä ennen kllsoitettn on/
on meille opiri klr>oltcttu/ että meil-

läkärsimisen zaRamatmin lohdmoren cant-
ta tsiwo oiis. Mutia kärsimisen ia lohdun
toxen Jumala/andaconettä tekestenän xri-
mieksec oltsitta/ Icinxen Christnren perän/
että te yrimlelistst yhdestä suusta krjtZlsitteJumssläta/ ,a »neidän lEsuren

lsä. Sentähden cor,«tcat toi«
nen tHistan / nHncmn Christustin o« »neilä
Ininalan cunniar,corzannut.

Mutta minä' sanon: lEsus Christussn ollut yttibärmsleickauxe» palwel,a/
«nalan totnden tähden/ wahwistaman sitä
lupausta cuin Isille tapahtunut oli. Mutta
että pac«nat lanpiudcn edestä Jumalala
klittäisil/ nrjncuin kirjoitettu on: sentähden
kijlän minä sinua pacanain seas / ,a weifan
sinun
.pacanat hänen Canstans cansa. Ia taast
VMtZM »HErra eaict» pacanst/ ,acaicti
Cansia taas sanoAsaianscn puä olenian Jessenfunren/ ioca o«
scwa pacanoils hallidzenian / O«gs pääile
z>«c«nat «slwoman pitä. Mutta toiwon

' luniala



JumalatZyttckkon teltZ caikella rlemulla s«
raudalla/vscosa/e«z reillä Pyhän Hengen
wsima» camta täyvelmen toiVo ol»«.

Nijncauwan culn «eeläm tääll/ pag. ,70.

Ewangeljumin/ kirjoitta p. H.ncas
K»angellsta/ C«p.2l.

aican sanoi lEsus Opetus-
ja merkit pilä oleman 3u-

jaTuus/ jaTähdeis. I<»maasa Canssalla tätzden.
lameri ja allot M pauhaman. Ia ihmi-sel maasa pilä cuiwettumanpelgon tähden/jaodottamisen tähden/ ntztä culn maan
rin päälle tulewat: M laiwan woimat pi,
tä la silloin heidän pilä
näkemän IhmisenPo/an eulewan pilwis/
suurella woimalla jacunnislla.Mlma coscanämät rnpewat tapahtuman/ntfn cadzocal/janofiaeat päänne M: M teidän lunas
Menne silloin lähesty.

Ia hän sanoi heille wertMen: cadzocge-"
ficnnaMa/ ja caickia puita/ <osc<tn« puh-tewat/ ntsn «idle nWä näette ja ummär?
Mlle/eetä Suwi on läsnä. Nijn t</cosca te näette nämät tapahcuwan/ scflä «'«-

A iiiz käe/



tät/että Jumalan Valdacunda on läsnä.Totisesi sanon minä teille: ei tämän sncu-
cunnan pidä ennen hucknman / cuin nämät
caicki tapahtumat/ Taiwas ja Maa on hm-
kuwa/ man minun Sanani el pidä huckam
duman.

Mutta cawahtacat teltan/ «lei teidän
sydämen coscan tascaulela syömisesi ja juo-
Wistst/ja e!atu)cen murhest/ ja se päiwä tule
ätlsi teidän pMen.. Silla hän tule ntzm
cuin paula caickein ylidze/ jotcacoco maan
päällä asuwat. olcat nyt aina wal«»
pat/ja rucoilcat/ että le mahdolliset olifitta
caickia näitä wältämän /jolca tapahtumaa
pltä/ja seisoman IhmisenPojan edjS.

Rucsus»
ENra Jumala taiwalinen Isä/ sinä joca si-

Psicas cautta olet ilmoittanut/ cuinza
taivas ja maahucku/ meidän euolletrwmim wir-
cowat/ ja me caictt Huomiolle lulemma: Me
tucoilem sinua/ettäs tahdoisit meitäPyhän Hen<
ges cautta finun Sanasas jaoikias vscos pitää/
synnistarmoliscst warjella/ja coickinaifi» kiusaus
fis lohdutta/etten me meidän sydändämylöNpal<
dlsudella/ ja tämän elämän mnrhellarascantais/
waan oiisim Mg raitijt walwomm f« rncoile-

man/



man/e«tä me sinun Polcas tulemisia/ lurwaten l?<
nun armoihis iloisella sydämellä odotaifim / j<»
hmm, cauttans ijancaicflsen elämän lulistm/

m. GuMumainaAhwmtts.'
ColieÄ»^.

rttcollemma flnua o HErra Inmala/el<!
sowitaisit corwas meidänrucoufeem/

j.i walaisisit sinun armollas meidän mielen, pi-
meyden. Sinä joca elät ja hallidjet/ ynnä Po.
jon ja Pyhän Hengen yhleydes/ Han«ickiseftHancaictiseen/Amen^
EpifiolanKirjoitta P.Pamli Aposi.

Corinth. lygö/1. Col. 4.
A> Actal veljet / jocainen pitäkou meitä

palweljana/j» Junmla»sa-
laisnden haldi<ma. linoastan» se haldioil-
daedzitön/ettähe lsyttäisinvscoll!fixi.Mut«
ta wähän ftnnä stjta tottelen/ että minä teil-
d» duomitän/eli inhimiliseldäpäiwälda.En
minä idfekan d«snud)e»imuani. En minä
tiedä mitan cansani / mutta en minä sentäh-den »anhurscas ole/ on se jo-
ca minun dnomidze Geutähdenälkatdnos
niitcoenne»aica/ sljhennfti enin -HErra tu-
le/ jocasengin walkcnten saatta cuin pimey<
l»e« peitetty on/ ja juigistasydänden aiwoi-
wxet/ ja sillam cukiu saa cunuian lunm-

A V Gauoi



Sanoi HT»a asuu, taiwas/pag. z?.
Kiftelt olcon ITsnxen nimi/pog. i,z.

Ewangel. kirjoitta P, tNatth.
idw<,ngellst<,/C«,p. i>.

ljhen aican / eosea Johannes/ /sczsangeuxee oli/cuuli ThrtsiuM
lähettihän «)ciOpetnslastans

kysymän haneldä: Dleclos se tulewa/eli pis-
täkö mndan toisia odottaman? NHn lEssus wastais/ ja sanoi heille: Mengäl/a sa<
nocat lohannerelle / ne cuin «tuulelta /a
näeltä. Voktal saawal näköns/ onduwat
knywät / spttallset puhtzisietan / ja cuuroic
luulemat/ cuollely!öshcrälelän/ja köyhille
saarnatan Ewangellum. Is autuas on se
joea ei pahene mmusia.

Costa he menit pois / mpeis ICsussas
noman miläteläM
te corpeea cadzoman? luococo/joca mljlelda
häälycetän? Taicka mitä « lchcitte
man ? ihmistäkö/lraateletlua pehmeillä
Vaatteilla? Ccdzo / jolca pehmettä candas
tvac/nc owat Cuningasten huoneisa. Taicka
mica ti laille cadzoman ? Prophctacs i To-i
liftsi sanon minä teille: tämä on jalombi



cuin Prophtta i lämä on se josta
«tm on: Cavjo/mtna minun En-
smn<sinun taswoe eleen/ jocaon waltnjW
pa sinun lles sinun «ees.

Rucous.
Jumala taiwa!ine«lsä/ioca sinunmeidän HErran lEsuxen Christu-

xen/olel andanut ihmisexi tulla/ ia senlähden tä-
hän mailman lähettäuyt/ että hän mma wiheliäi-
siä ihmisiä/ synnist ia cuolemast wapahdaw /a
nHn yancalckisest aumaxi saatals. Me rucoiiem
sinu«/meidän sydändäm pyhällä HcnaeNas nyn
hallitseman/ että me ylidzcn pyhä
Sanae ia caickinaistapahutta wäl,
läisim; löylssisim myös schtä /oucosta/ jotcaet sisnun PosastaslEsuxesta Christuxesta idziä:!L pa-
henna/waan hänen cMtans autuati lulewat/

iv. GunttlmtMa Adwentis.
OolleKi^,,

/Pähene Meitä HErra Jumala sinua woimal-
ia tule suurella awutta meitä holhomun/

etia mc sinun armo» awun ia laupiuden cautta
nijtä saisimme naulita cuin synnit estäwHt. Si-
nun Poica» lEsuxenChristuxen/ etc.

Avj Efifio-



Epistolan/kirjoitta P. Pawali Aposi.
Philipperein tygö/ Cap. 4^

Ackst »el/et/ llsitc<,t«<naHKrrasa/l<t
minä sanon: iioitcot. Oicsn tei-

dän siweyden caikille ihmisille liettä»».
on läsnä/ äirät nmrehtico/ w««nel-

een «iden ansnmxen «6'kig ssiois Juma-
lalle tiettäwä, caikellarucsnxell«/pyytämi-
sellä l«kchtsxella. I« Jumala» ranha/fo<
ca caikenymmärryxen ylidiekäy/war/elcon
teidän sydämen f« «ito»/ thristuxes IKF
s»MB.

Hlkrra CHrisius tuli I«!<w!l/P«A?5»
3Hr<sk»« Jumalanpoica/ p«g. 107.

,
ne»Kwangelista/C»p. l.

A tämä on Mannexm lodistus/costa
ludalaisel lähetit InusalmistPapit
ia lewltat/ kysymän häneldä: Cus

cae olet ? )a hän todisti/ ja ei kieldänyt. Is
hän todisti/ sanoden: en minä ole khristus.
Mn he kysyit hänelle; Cucast stzs? Olet-
cosCliask Hän sanoi: Cn. OlectosPwi
phe«? Hänwastais: Cn. Wn he sanoit
hänelle - Cucastas sHs olet että me andai-
siMM« nljllt tvafiauxen/ jottsMttdsn lähe-



tlt. Mitäs sanot idzesiäs ? Hän sanoi;
Minä olen hwtawan ani colw<S/ walmis
siacat HElran lietä/nl/ncuin Eftias Pro«
pheta sanoi.

Ia fttca lähetetyt olit/ olit Phalistu)cet.
kysMhänelle/ja sanoit: mixisljs si-

nä «siat/ joset sinä ole CHristns/ etkä C«
li<w/«kä Propheta<> Johannes wastais
heitä/ja sanoi: minä castantvedellä/mulls
teidän keMän on / sola et te mnne. Hän
on se joca minun Meni tule / joca minun
edellänikmon ollm / jongakengän tihmoja
<n minä ole kelwolinen päafiämän. Nämät
tapahduit Belhabaras, fillä puolella lor-
danin/cusa Johannes casioi.

Vlsk«n«».
Erra Jumalataiwalinen Isä/ se on ollein sa

A/cohmlinen/ että me sinua kytam/a ylisiäni/
ntas sin autuaxl tckewäisen Castcn Sacramen?
tin/pyhän Johannes Tasta/an cantta ensin asetit/
ja meitä myss sczhensaalit/ »osa sinä meille/sinun
Poicas lEsuxe» Chlisiuxentähden/synnein an--
defi saamisen/Pyhän Hengenfa eioncaickiscn e-
lämän luwaunutolet: Me rucoilemma sinua/
pidä meitä wahwas vscalluxe» sinunarmoos ia
lanpiutees/ etten «e tästä sinun lupaurestas iiä-

A vij näns>



näns epallis/ lvaan silla caickinaifig liusauxi»Meltäm lohdutaifim. Ia anna meille Pyhä Hcn-
ges/ ella me alna wällaisim syndiä/ sa schnapuh-
taudcs/cuin me Caste» olemma saanet/p»sywai-
l«t o!ifim: Eli jos me langem/ enga taida inhi-
nnlisen heickoudentähden pysywäiset olla/ etten
Me ntin synniioa woiteluxllule/ waan
mällä catumurella mciiam parannaisim/ ia sinun
armosta» ia lupaureftas idjiäm lohdutaisim/ianhn qancaicklsesta amuaxl tuiisim/Amen.

JouluMwM.
HErraJumala / foca mailmau sinun Poi-

dymiscila/ ilahuttanut ,a lohduttanut okl/ mc ru<
coilemma sinua nöyi-äst»/ että nHncuinme tasa
mailmas/hanen pyhästä syndymastäns tloidzem-
ma / mahdalsim Myss hänen tulemistsans wy-
meiselle duomiolle wapaat ella. Sinun rac-
tan/etc.

Epistola on kirjoitettu Ebmrein
lngö/Cap.i.

Ackot »e!,et / Inmalo pnhm muinen
,O msnella nMotolsille/prophe-!

«am cautta / näinä whmmcisinä pai-
winä on hän meiile puhunut poicansa «ut<
t». Iong« hän on cslckem perllllstxi pan--
n»t / »a «n hänet, «Ut««« msllmim tehnyt.



Joca/että hän sn hänen cu«m'a«gkirckaus/
>a hänen olemuxens juurlcuwg/»a canda ca-
icki sanan» woimalla/ ja on idzccauttans
meidän syndeinime puhdiftnxen «hnxt/ i<t
istu Mascstetin oikialla puolella/ corklnxi-
sa/on tullutnhnpal/o parannnaxiEngelei-
tä/että hänylimniälsemmä» nimcmon hei-
dän suhtens perinyt.

SilIZ/ kenelle hän on csscan Kngeleistä
sanonut: Sinä olet nunun poican/ tänä-
pän minä sinunsi/nnytin Ia taas:tNms
olen HZne«lsän«/ >a hän on nun»n polc«n.
Ia taas tcosca hän tuo esicoisen mailmaan/sano hHN:h»ndä pitä caicki luinalanKn-
gelit cumartanian. Multa Vngeleistä hän
fono: hän teke Ongelinshengixi/jahZnen
palweljaus «nlenlelmanxexi. Mutta pos
»allen»: Jumala/ sinun istuimespysy ijan<
caickisest hancaickscen: sinun Waldacun-
da»wals!<s'a ono>kcnoen waldicka. Sinä
racastit w.?nhurfcaulta/ >a wihaisitwääryt-
tZ/ semähven on sinun o Junmla/ sinun
Jumala» woideilut tlo sliyllä/enäcum si-nun ssawel/cs.

Ia sinä HErrs olet algnsta maa» peru-
stan»!/ fa talwat owat sinun käswla». Ne
calowat/mmta sinä pyj>c; jghe «M wan-
henewat nyncuin wame / ,a pu-

sinä heitä muuttelet/ ia he muuttuwat.
Mmts sinä cohdallans pyj/t/ia e«
lWglcns MNt».

Caicki



s»lcki GMcht llotteat/ Pag, >9.
Sl/e «n Meill ««inen alca/ pag, loa.

tkwattgeljumin kirfoitt<» P. Ioh<M«)
ne» EwanZel. l.

oli Sana/ ja se Sana oli Hu-AHmalan tyg>)nä/ ja Jumala oli se Sas
na: Tämä oli «lgusa Jumalan tygF-

Ns. Csicki owat sen cantta tehdyt/ja ilman»
Mei ole milän tehty joca tehty on. HäneS
01l Elämä, ja Elämä oli ihmisien Val-
keus/ja se Valkeus pimeydes paista/jota
ei pimeydetkäsittänet.

W mies oli lähetelty Jumalalda/ jong<r
nimi oli Johannes. Se eull sljla waltene
desiä todistaman / ella caicti uscoifit hänen
«ultane. Ei hän ollut se Walkene/mut-
la hän oli lähetettyWalKudesia todistaman.
Se oli totinen NalKus' jocawalista caW
ihmiset / jotca mailman Oe oli
mailmas/ja mallma on hänen cauttans leh<
ly/ia ei mailma händä tundenut.

Hän tuli omillens ja ei hänen omans
händä wastan octanet. Muna caitille nPe
I'olca hänen wasian olit/ andol hän woiman
Jumalan laM inlla/ joftsnscowat hänen

NiMM



nlwms päälle. Jotta ei werest eikä lihan
«hdost/ei mpss miehen tahdofi/ mutta Ill>
malnfi syndynet owat.

Ia Sana tuli lihaxi/jaasui meidän sea/
sam/ jame naimme hänen cunnians
euin amoan Poj<m cunnlgn Isäsi/ tä»näns
armoja ja lolutta.

Rucsus.
lytsm sinua HCrra Jumala laiwalinen

sinun suuren armos >a laupiudes e«-
dest/ että sinä sinun ainocaisen Poicas olet tähän
mailman lähettänyt / fa meidän hänen cauttans
'ynnistfa yancaictisest cuolemast armolisestpela-
tanut. Me rucoilemma sinua/walaise meidän
sydämen Pyhän-Henges cautta/ että me^encal-!

täisen sinun armos edest sinulletytolliset o!isim/s» sillämeitäm caickinaifis kiusauxi» ia ahdisturislohbutaisim/ sa nchn sixunPoicas lEsuxen Ehri<
sinren «tidän HC?lran cautta antuaxi tniisim/AMEN-
Nämät seuwwaiset sanat kirjoilll,

Esaias Prophela/ Cap/9.
wel,et/ C«nssa foca pimeys

<<>.V<,elfi/näkl suuren walkeuden/fa,otca
asn't pimiäsä m«asa/nHde» ylid,e sc kirckastipa»st«. Sinä lisät Cnnssz/ja et sentähden ila
l's«/ mntt« sinun edests iloimn/nijncuinelo-

«W-



«alcana ilsltan/nyncuin saalin ,'aosa iloltani
sillä sinä olet heidän cuorman» iken/heidän
olcains widzan/ia heidänwaatian»ftnwan
särkenyt/ niincnin Midianin aican. Sillä
eaicki ftta ia meteli/ia werisetVaattet pitä
poltelta»»<an/ia tulella culutettaman. Sillä
meille on lapsi syndynyt/ sa poica on meil-
le annettu/fonga hartioillaherran» vn/ ia
hänen nimens cndzntan: Ihmelinen/Ncu-wo/XväKwä/ luniala/ liancaickinenlst/
Rauhan päämies. G«ä hänen
dens on suuriale»a/ ia eirauhalle loppua/
Dawidin istuimelle ia häncn waldacnnnal-
lens. Valmistaman sitä ia »ahwistaman
dnomiolla >a wanhnrscaudclla / hamast nyt
«Hn Hancaickisuteen. Näitä Jumalan
UebaolhiukhVans on tekewa.

EwattgchnmittkirfHitta P.Lucas
Kwangelista/Cap. 2.

päiwins kclwi y)ci käl?y Keisaria
Aug«fiu>clda/ etlss calcki mailma6"" piti wttollisyi lafftttawan. Ia ta<-

»s w«o« lalktwus oli tnfiwäinm/ jocaca«
pahdui silloin coscaKyrenins oli Maanhlw
ra Oyrias. Za cukin meniCaupnngihins/
andamanidziäns alwaltt. Ntsn myös lo<
stß Galileasi /Ral«tthin Eappungist^

lösme^



lumeni ludean/Dalvidin CaupunMn/
foca tudzman Bechlehe»: fillä hän oliDas
widin huonefi ja sugnfi/antaman idzens ar<
watta/M«tian hänen kihlatun Emändäns
«nsa^ocarascasoli.

Nljn tapahdu, heidän fiella ollesans/«tH
synnyttämisen päiwät tulit läyttlyxi. Is
hän synnytti Pojan hänen eficoisens/ ja ca<
pMdzi hänen/ japaniseimeen/ettei heille
ollut fia majas.

' Ia paimenet walwoil
pellolla heidän lanmane/ ja wartioidzityöl-
la' heidän Carjans. Ia cadzo/HErran En-
geli seisoi heidän lytönänsv jaHERmn
kirckaus walais heils, ettähtsnmest peljä-
styit, Ia Engeli sanoiheille: ällät peljälkc?/
Mä cadzo/mwä ilmoitan teille suuren ilon/
joca tulewa on «ikelleCanssalle: teille on tä-
näpä» syndynyt Wapaheaja/HERRA
CHiisius Dawidin Caupungis. Ia tämä
on teille merktri: te löydätte lapsen «pa-
loilluna seimes. Ia Engelin canfa oli suuri
tairralisen sotawäenjoucko/ jolta ttzcit Ju-
malala/ js sanoit: Cunnls olcon luwa-



lalle mkiudts /fa maasa «nha/ fs ihmisille
hywä tahto.

Ia tapahdut/ että Cngelii menil hewan
tyköns taiwasen. Wn paimenet puhuit te-
jkemins: käpkämme Bethlehemin/ ja cad-
zocsm sitä jongaHTr<
« meille ilmoitti. Ia hc tulit kljmhtain/
ja löysit Marian / /«"Josephin/ ntzn myss
lapsen / joca macais seimes. Cosca he lä-
män nähnet M/julistit he sen sanoman culn
Hei3e tästä lapsesta sanottu oli. Ia caicki
folca sen luulit / ihmettelit ntM puheita/
cuin heille paimenilda sanottu oli. Multa
Maria kätki caicki uämät sanat/tutkistellen
hänen sydämesäns. Ia paimenet pakisit
plistäin ia cnnnioiltain Jumalala/ «ikisiä
cuin h< cuullet ia nähnet olit/ nyncuin heille
sanottu oli.

—. Rucous.mX Erra Jumalataiwalinen Isä/joca sinun M
H/tzäin Engelittes cantta/ sinunPoicas lEsw
>en Chriftnfen/köyhille paimenille kedolla i>moit<
tanut olet/kieldänyt heitä peltämäst/ »a tästenyt
iloita/että lunastaja Christus syndynyt oli. Me
rncoilemma sinua/ ettäs pyhän Henge» cautta e-
stWt cMinaiftn pelgon meidän sydämmistäm/

»a mei-



,a meltä Malla/ totisella ia ijancaickisella ilolla
ilahutaifit. Ia jo» me täsä mailmas olemma
ylsncadjotnt/ wiheljäiscl/radolliset ja saattamat--
lomat/että me cuitengin HErran Chriftnxen mei-
dän Wapahtajam pidZisimme/ jocameidän täh«
tem on ihmisex tullut/ auttaman meitä caitest pa-
hast/ ia Hancaickist autuutta meille saattaman/
AVNEN.

Lähimmäisnä SunuNtainaI«ulust.
HancaiclinenJumala/ tawoi-

meidän tysm sinun mieles falten/että me
sionn rackan Poicas caulta aina hywisä löysä lft
sännyisim/follc ynnä sinunfa Pyhän Hcngcn yh<
teydes/ oleon kqtos jacunnia tMcaickisesta tzawlakkiseen/ Amen.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Aposi.

GM. lpgs/ Cap. 4.
Ackat weliet/»Hn cauwan cuin perillä

on lapsi/ei ole hänen fa palweljan
wälillä"ersitufta/ waick« hän on caicken ta<
wman Herra/ »aan Esimiesten,<l
-saloiain hallus/hamanlsFldä määrätenaican asti. NHn mys» me/ cosca n,e olin,-
»na lapset / nhn n« olimma Vaaditut ulco-na,ften säätyin ala. Mutta eofta aica oli
täytetty/lähettilnmala po«ans syndyucn



fotealain alaiset olit/ lunostais. Että »ne
hänen lapsiren» luctaisin. Mutta että te
olettalapsec/ lälierti I«mala poicans Hen-
gen teidän sydämihin/ foca hnnta: Abba/
racss Isä. Niin «i sillen ole«r/a/ waan
lapsia. Muna jos lapsia/nijnheowat lu>
malan perilliset Chriftnxen cantta.

Caicl! Thrifiilvl «»iccat/ Plig, 19.

Ervangeljumin kiyoitta p. H.ucas
jkwangelifta/Cap.

Joseph ja hänen Mins ihmettelit
ntjl« cuin hänestä sanottin. Ia Si«

siunais heicä/ ja sanoi Marialle
hänen Hilillens: Cadzo / tämä on pandu
langemisyi ja noustmiscri monelle Israelis/
ja merkyi/ jota waftan sanotan. Ia sinun--
gin fielue läpidze pitä miecan käymän/että
monen sydämen ajattyet ilmoilettaisin.

Is Hanna Prophelissa Phanuelin ty-
täl/ Asserin sngnsia / oli joutunutpitkälle
Hälle/ jsoli elänyt miehens cansa seidzeman
«jafiaiea/ hänen neidzydestäns. Ia oli le«
fienä lHhee neljä yhde)c«ttäkymmenda
siaica / jsei lähtenyt Templifi palwelemasi
Jumalala/ paafioisa ia rueonliss yötä ia
Bwä. I« täm<i tuli Myös silli hetkellä



Mn/jacunnioidziHErra/ ja puhuiHH-
nestä «lkille/ culn «vapautta lelusalemis
odotit.

Ia Mecuin he olit caicki tehnecHEßs
ran lain jälken/palaifiehe Galilean heidän
CaupunginS Nazarechtjn. Mnlta lapsi
caswoi ja wahwisiui henges / ja täylcttiw
whftudclli,/ ja Jumalan armo oli hänen
cachns.

Rucsus.
Jumala taiwalinenlsä/ioca pyhän

N»?Simeonin cautta ennustanut oletV cmng«
Cyristn» sinunPoicas langemisexi ia ylösnouse-
Milefi monelle Israel!» asetettu oli. Me rucol-
»emma sinna/lvalajse meidän sydämen sinun py-
hnn että me sinun Poicas lE-suxen Cyristuxcn oikein tundifim/iameiläm caicki-
naise» tuscas ia chdtstuxes hänen tygöns pidäi-
sim/hänesä yläsnoufisim/ fa en tämen surutto-man mmlman cansa meitam häneen louckai»/wa«n «ickinatses waivas fa kuisauxes cuin Sa-nan ia Tunnnstoxm tähden meidän päallem tul«
la laidals/ miehyliset olisim/ että se nyn tapoht»/
ettei ne »otca sinunSanaas wZinowat/ole sinunWaldacnndgs lapset/ mutta ne,«tc«s«n ufw-wat,« Hnä rippuwat/ epäjlcmät ygncalckistst
Mua7!tnlew<,t/Amcn.

Pdw



Vden Vuoden päiwM.
Jumala/ »oca sinunPoicas meidän
lain orjuden ala annoit / ja että hän

ruumisans ymbätineleicattin. Anna meille ar«
mos/että meidän sydämen cailista synnin himoi<
sta ia haluista ymbännsleicatUfi ia puhdistewfj
tulis. Sinun rackanPoicas/elc-
Epistolan kirjoilla P.Pawali Aposi.

Tittyen tygoV Cap.;.
,

rackani/'sijttecuin lunmlon
U?«pahta>am hywyysia rac-

k«u» ihmisille ilmestyi/ ei wanhurscande»
töiden cantta/cuin me tchnet oleimiia: waa»
hänen laupiudens cautw hän nieidänamua-
xiteki/vdcn syndymisen peson/,a pMn
hengenvdistoxen cantta. longa hän mei-
dän päälle»,. lOsuxen Christuxen meidZU
HpapftKttissm cautta / runsast wuodattannt
on/että mehänen arntsns «Mta w«nhur«
scaxi tulisinl,a l,anc«l'ck!stn elämän perl!l«'«!
sexi/toiwonMen.

Iloitcam fijs cai<t</ pag.ios.
K<j«« olco» I«suxe» N!>n</pag. izl.

Ewangchuminkirjoitta P. Lucas
Owangellfta/ Cop. 2.

A" Ichen aican/ costa cahde)can paiw«
«ts lapsi pili pmbänni



leicattaman/cudzuttinhänen Nlsmens 13-
SVS. locaM oli Engelin»! jo en-
mn cudzullu/ cuin hän jlkis cohduft.

Rucous.

-

dcst/ettäs sinua»meidhän Vaiwaiften syn«
distenpäällem armahtanut/ fa sinun psi-
ea»lain alaiscxi andanut olet / että hän hä-
nen täydelisen cunlisisuden» cawta / sinun
wihas aseltan»t/js mettä clwliaiiuteen saat-
tanut olis. Me rucoiiemma sinua ettäs
pyhän Henges cautta nijn Valaisisit mei-
dän sydämen/ että me sencaltaisella hänencuuliaisudellang/ syndsä ia paha omaa mn-
do »asian ineitän, lohd«taisi,n/»a sinun py-
hän Hengesawnn cautta olisin, sinullecun-
liaiset lapset/ ia wymäin yancaickscn au-
tuudenChristuxen^nttaperisimine/Anie».
Lähimmaisnä Sunnuntaina Vdm

Lvnoden pälwäst.

HErm lumala/joca olet sinun tygö huuta,
tnrwa / cuulearmolisest meidänr«-

,eouxem/ ja ettei ihmisen helckous paidji sinuami-
tan woi/ama schs armelias/ e<tä me sinunkästyis
ssalken tekisimme ,'a eläisimme/ ia sinulle setä sä-kiöillä että töillä kelpaisimme. Sinun «ekanwoicas/etc.

V Opistolau



Epistolan kirjoitta P.Pawali Aposi.
Romanin tpgoV Cap. 6. -

/ATtZks te tiedä / että me caicki/ jotcao-

«n- olemmahäucn cuolemahans caftetnt.
z?l'jn.nie olemmaftjs hänen cansans haudan
tnt Listen cautta cuolemaha»/että «ijncui»

on cuolleistaIsa» «,m»ian c«n«a
pits meidängin vves e!n-

wäs waeldama». Silläjos me hänen can«
sans olcmma istutetutyhdencaltaiseen cns-
lenman/ nhn me,ny6« tnlennna yhdeneal>«
«aisexi yläsnonsenusesa: Tieley/ että mcl-
Vän wanha ihnunen on ristinnanlittu h»-
«en cansans / ja syndinen rnnnus pitä tur-
«icldaman/ etten me tästedes syndiä palwe,
iis. Sillä se joca cuollnt on/hän on synni-
stä wanhurfcaxi tehty.

Muna josme olemma Ehrifinxen caw
fa cuollet/nijnmevscomma/ että me saam-
me myss elä hänen cansans: Ia tiedämme/
ettei Chrifius/ joca cuolleifta ylosherämy
on/ sillen cuole/ eikä enolcma saa tsstedes
hänen>ääl!ens walda. Sillä se enin hän
cuollmon/ sen HZn wihdoin cuoli synnille/
n,aan se cmn hän elä/ sen hän elä lumahl-
le. Ny» ",yos te/ sixi tekin teitän pitäkät/
että te oletta cnolletsynnille/ n>ntt« elätte
Jumalalle/ IVsuxenCHristuxenmeidä»

cautta.



Srvangel/umitt kirMea P. 3N.itch.
Cap.;.

tuli lEsus Galileasi lorda-
Johannien tpgs/casiettaa

neldä. Mutta Johanneskielsi ha>
neldä/sanoden.- minä tarwidzen sinulda cas
sietta/ ja sinä lulec minun tygc>nt? Ntzn
wasiais lEsus/ jasanoi hänelle: salli nyt/
sillä nain meidän sopi caicke wanhurscautls
lä>M Ia hän sallei hänen. Costa lE,
sus casicttu oli/ astui hän lohta' ylös wedes
siä' ja tadzo/ eaiwal aukenit hänelle/ja Io««
Hannes näkilumalsn Hengen tulewan a-,
las/ ntznluin Mettisen/ ja tulewan,hänen
päällcns. Ia «dzo / äni laiwasi sanoi:
Tämä on minun lacas Poican/ johougs
minämieliHn. ,

Rucous.

N>/nns nhn armollsest/ ynnä pyhän HeN-
Zen cansi,/ sinunrackan potca» Lasten pfk6-
n«/,oca caiken mailman » ndein tähden cno<li/ ilmomanm olet/ ,a nieitä hänen tyg<sn«
omalla »umalisella lohdutuxcllas neuwo-
«M/ ett» me hänell>«ja hänen cauttans syn-

B h dein



dein andexi saamisen ja caickinaisen «ruMsaamn,e. Merucoilenima sinug/ pidä metz,
ta aina synätoiwos; ia että me sinun PM
cas esicuwan jakäff)'» jälken slennna
castetut/nyn»ahwtsta pyhänHenges cou,
ta meidän vscom) ja auta »«eitä armollistchancaictisen elämän pelMisexi/Amen»

Loppiaisna.
<-f<HErra Jumala/joca tämän paiwänpäal!

cautta johdatit pacanat sinun mm
caiscn Polcas lEsuxcn Christufen tygc». Am,
meille armojas/ että Metin/jotca nyt vscon caull
sinun tunnemme/ taiwahis sinun Herrandc!
tirckautta cadzella saisimme. Sinunrackan/ctc.

Nämat seut-awaiset sanat kirjoilta
Esaias Prophela/Cap.6o.

kuka»/ sillä sinun walkeM '
,a HErran cnnnia coitta

lidzcg. Sillä cadza/ pimeys peittä niaa»/
ia sxngeyg Cansftn / mutta -HEira csitta st
nun päälles / ja hänen cunniansPitä sim>,
)»!ld;e« nähtamän. Ia pacanatpitä waeldo!
n>an sinun walkendesas/ ja Cuniugat si«>> <
paistcsag/ cuin sinun coitta. Nost<,
silnläs/cadzsymbärllllÄ/caicki nämät c<« <
tut tulcwal sinulle. Sinun poica» tnlcwO l
cauca/ ja sinunlfttäles kalkein wieres «s«!

NM,



iwateean. Silloin M saat ilss nähdä/fa pa<-
sinun sydämeg chmettele/ ia lewlitä

ihänens/ cosca se suuripa!»ou» meren tekonahänen» käändä sinun txgo°« / fa pacanain
lvoima tule sinulle. Sillä Camclcin pal-
ions on peittawä sinun/ «e nopftt Media-
min,a Vphon Camelit. Caicki tnlewat Ga-
bast/Culda,a pyhäsanwua hetnowst /ia heilmoiuawat HiLrra» kljtoxen.

Caicki Christilyl Iloilcal/ pag.!?.

Okwangchumitt kirjoitta p. Match.
Owang. Cap. i.

G lEsus syndpnyt oli Belhle-Judon maalla/ Cuningas He-
rodeon aican/czdzo/ silloin mllt tie-

täjät idästä Jerusalemin/ja sanoit: Cnsa
on se Den syndynyt Juvalaisten Cunin-
g«s k Vie näimma hänen Tähdens idäsä/ja«ulimma händä cumartaman.

Cosca Tuningas Herodes sen cuuli/hämmästyi hän/ ja caicki Jerusalem hänenlanftns. Ia cocois caicki ylimmäiset Pa-
pit/ jaKirja noppene, Canssan ftas/ jaky-
seli cusa Chrlsiu)cen syndymän piti. Ia b<
sanoit hänelle; BethleheMis Judan maal-

B iij la:



la: Sillä ntzn on Prophetailda kirjoitettu.
Ia sinä Bethlehem ludan maasa/ et sinH
ole suingan wähin ludan Pääruhlittasien!
stas: sillä sinusta on lulewa se Ruhtinas/
jonga minun Canssanilsraeli pitä hallia
zeman.

Silloin cudzui Herodes Tietäjät sala/
ja tutkisteli wlsusi heildä/ millä ajalla Tch
li ilmestyi. Ia lähetti heidän Bechlehe!»
mijn/ jasanoi: mengät stnnä jakysykät wi>
suM lapsesta: jacosca le löydälce/ntzn ilmoik
la«t minullengiil / että minäkin tulisin )<l
cumarraifin händä. Cosca he olit Cuniw
gan mullet/menit he matcaans. Ia cadjo/
Tähti/ jongahe olitnähnet Idäs/käwtW
däli edelläni / ntzncauwan cuin hän edellä
käydeq seifttti senpalcan päälle josa lapsi oli,
Costa he Tähden näit/ ihastuit'he salW
zuurella ilolla/ ja menit huoncsen/ löysit l«
psen Aitins Marian eanft/maahan langei
sie jacumarsithändä/ awaifit tawarans j«
lahjoitit hänelle Culda / Pyhä saurvua j«
Mirrhamita Ia Jumalakielsi heitä umi

lygc» palajamast, Ia he meni!
loista tietä omalle mMens.



Aueous.
lunmla taiwalincn M/ iocs

sinunPyhän sanas sen oikian Tähden/
sa pchän lapsucaiscn lEsuxen Chnstuxen
wllpittomän näyttäiän/ olet andanut meille
paista. Me rucollen,m« sinua/anna pyhZ
Hcnges »neidän sydämihim/että ine sen w«l-
Kudes waellaisim/ »a se» caneta ljancaicki-
sen autuuden saisin, / nqn että me / nqncmn
nZinät Tietäjät/ sitä tähtiä seulalsimme/en«
gä »ongun »sean sa ahdistnxenmeitä»» stzt»
eroitta salleig / »aan caikest sydämesi sqna
polcaiscs IKsures Chrzstuxeg rippuisin»/
jocaainsa m» meidän N?apahta>a,n: ia et-
tä »ne nijn täällä aialisest eläisin, / että sinn»
köyhä Christleunda» sen cautta cnätyxi / i»
sinun poicas IKfus CHliftns palVellux»
«lis/Amen.

Ensimmäisiä Sunmmöams
cnlleHi»^..
Q HERRA Jumala sinunnsylät rocouxet / että he «iedäisitwilä tehläman pidais/ja ne sijtte idje työllä täyt-

täisit. SinunPeicas lEsuxen Thristuxen/etc.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost,

Romarein lygs/C«p.«.
neuVHNminä teitä/ rackat wel/et/

l«»npluden c«l»tt«/että te
B «ll naisitte



naisitteteidän ruununne/eläwäxi/pyhZri f<,
Jumalalle Ololi,sexl nhriri ,oca on teidän
loimelinen Jumalanpalwelnrenne. Ia el-
kat sowinaco teltan tä»nän mailman mus-
dc»» Men/ waan mnnttacat tettan teidän
mielen vdistnxen cautta/ että te coettelisic-
ta/ nukä Jumalan/ hywä/ otollinen ja täy-
dellinen tahto olig.

Siliä nlinä sanon/stjtä armosta cuin mi-
nulle ann?ttu /on / socaldzelle teistä; ettei
yxikän idzestäus enätnb, pidäis / cuin HZnen
tule pitä / wsan pitäkän cohtullisest ids«-stans / senjälkcu cuin Jumala on cnllengin
»scon.mitan jacanut. Sillä nHncuin meil-
lä on yhdes ruumis mouda »äsends / mutta
ei caikilla »äsenillä ole yhtäläinen wirca:
Nyn mckin olenima mondäyxi ruunu«Chri-stnres; nmtta kestenäm olemma me toinen
toisemme »äsenct.

CHlistus Jumalan Poico/ pag. 127.

jLwangelluminkirjoitta p. Lbcas
MVangelifta/Cap. 2,

aican cuin HEsus /o cahden
ajastajan wanha

li/ menit he Jerusalemin juhlaM
wäu «wan jalkcn.- Ia cuin ne MM olit
culuntt/ palaisit heMians / ja Poicainen
lEEue,M Jerusalemin / M ei hancn/

Man-



Wanhemmans huomannet / waan luulit
hänen olewan semas.la he käwit yhden päi«
wäcunnan/ja edzeic händä langoins ja tut-
tawains seas. Ia cuin ei he händä löylänel
palaisit he Jerusalemin händä edzimän. Ialapahdui colmannen päiwän perästä / että
he löysit hänen istuman Templis/ opettaa
jäinkestcllä/cuuldelewan heitä jakyselcwän
heille. Ia «icki jotcs hänen cuulithämmä-
sipit hänen ymmärrysiäns ja wasiaustans.

Ia cuin he hänen näit/nljn he ihmettelit:
ja hänen Hlins sanoi hänelle: Poican/ mi-
M meille näin teit ? Cadzo/ sinun jsäs ja
minä/olemma murehtien edzinet sinua. Ishän sanoi, heille: Mitäsiä te minua edzitte f
Ettekö liennet / tltä minun pitä ntzsä ole-
man/Ma minun isäni owae ja ei he ym-
märtänet sitä sana cuin hän heille sanoi. Izhän meni alas heidän cansans/ jatuliNu-
zareehtjn/ ja oli heille alammainen. Mutls
hänen Aitinskätki caicki nämäl sanat sydä-
mehene. Ia lESVS menestyi
desjaHäs / jaarmoe/ Jumalan ja ihmi-sien edesä.

V v Rncous.



Nucous.
Erra Jumala taiwalinen Isä/sinä,'oca
sinun arniostas sa siunauxestas minulle

l«psi,i ,a perhettä suonut olet/minä rucsilen
sinua/anna minulle seneallainen sydän/että
niinäolisin heille bywZxi esicuwax»'/ engä
sanoilla taicra tsllla heitä pahennais/waan
wiriast har,oitaisin JumalanGanas: anna
myös heillePM Henges/ctlä sencaltaincn
Siemen cannais heisä hedelniän/ ia
«e sinullekijcoxcxi ia cnnniari/muille

>a parannorcxi/iaei kellengän pa-
heunoxexi elä mahdaislt/Amen.

SunnunmmaL,<3ppmiM,
qancaickinen Jumala /joca

taiwaNistt että /nailmalisel menot hal<
lidzet/cuule laupiast sinun Eansfts mcouxet/jo
ninlle meidän clinaicanan sinunrauhas laina Si<
mmPoiccw lEsuxcn/elc.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.

Romanin tpg<)/ Cap. n.
»elfet / meillä owat moninaiset
siftäarnwsta cutn nieilleannellt»

on. Jos /ollakin sn propketia/ niin o!.convscon cansa yhteinen Jos iollakinon isell
»ieea/nhnpitäkän wieastan» waann. Iss

»aa-
rin»



tin. Jos iocu «euws / pitäkän nsuwostans
»«arin. Josiocuanda/ niin andacanyxi<
kertaisudes. Jos >ocn hallidzc/ nijn pitäkÄ,
sitä nmrhen. Jo» »ocn arnmhta/Ntjn tehkä»sen ilolla.

Olcsnrackaus wilpitöin. IVihstcat pa-
ha/,»kch'nner>ppu«t hywäsä. 'WeljeUlnet»
rackaus olcsn sydämcllnen teidän ke»kenän.
Onnättökän toinen toisen» cunniata teke-
mä». Hlkttl olco hitaat toisänne. O lcat pa-
lawat Hengesä. Sowittacat teitän «fan iäl-
ken. O lcat toiwosa iloiset. Aärslwäjset
murhesa. Oleat alati mcsnxisa. I«c<tcat o-
nian pxb«l" tarpexi. Gttacat mielellä»

chnonescn. Siuuatcatwamollisian. Giunav
cat »a älcät sadatelco. Iloicat iloistencansa»
Ia itketät ilkewätsten ca„sa.Olcat kcsksnän
yxiiniellset. Älkät ptztäk6 corkeita/waan
täkät teitänalin,maisten caldaisna.

Moni Awwslästv «»!««/ pag. «z.
Au<»«« se cuin peltä HElw/ pag. 4:,

lkwanZel/umin kirfHlthit p. Johann
ne» Hwangrl. Cap. 2.

"

colmsndena päiwänä olit HäätAA Galilean Canae/ ja lEsufen Ziti
siellä. Nhn )Esus ja hänen O-

peluslapsens cudzuttin mpos häihin. Hacosca wiM pumml/sanoi ITsu)c<n Aili
B«j mllet



nelle:Ei heillä ole wijna. ZEsus sanoi hä-
nelle: Waimo/ mitä minun on sinun can«
sts? Ci minun aiean ole wielä tullut. Hä-
nen Aitine sanoi palweljoille: Mitä hän
teille sano/se tehkät. Ntzn siellä oli cuufi ti<
Pisiäwefiasiiat panduna/ludalaisien puh-
distamisen lawan jälken cukin weli «)ci
eli colme mitta.

NynMus sanoihtille: Tayttäkäl Ve-
siastiat medellä. Ia he täytit ne Mn täylcn.
Ia hän sanoi heille: Pangat nyt sisälle/ ja
tviekäl edeskäywälle. Za he wcil. Muttacosca edeskeypä maisii fitäwtzna/ joca wesi
ollutoli/eikätiennyt cusia se luli/muttapal!-
lveljat tiesit/ joeca weden ammunsit: CM
zui Edeskäypä Pljän/ja sanoi hänelle: M
lainen anda enfist hywä wtzna/ ja cuin juo,
wutan / ntzn Dte huonombata/ sinä kälkil
hywän wgnan tähänasii. Tämä on ensimäi<
nen lunnustähti/jongalEsus teki Galilean
Canas. ja ilmoitti cunnians, Ia hänen
Pttuelspstne uscoit hänen päällens.

Uucous.
kcjtZn sinua HKrm Jumala tal«

anda?



andanut olet ja minunsijhenpyhän Awios-
käst/n säätyn tulla suonut/ ja sijnä minun
synnistä warjellut/Minä rucoilen sinua/an-
na sinun Pyhä Henges / joca nunua siinä
warjele ja hallidze / ettäminä soweljast ja
liywäs suosio» eläisin minun pnolisani can-
sa/engäyhtön tila rytan eii wihan anuais/
että me / jos cn ,ne silttekänsaa olla paidzi
kinsanfta/ mahdaisin, aina ymmärtä sinun
arn»olistn apusja siunauxes / caswataisiw

lapstn, sinunmieles jälken/eläisin»
caikegjumaiisudes loinen toisemme cansa/
ja wijniäin sinun poicaglesuxeChnstuxen
cautta ijancaickisen autuuden saisin,/ Amen.

Colmandett» Snnnnnmma
Loppiaisesi.

ijancaickinen Jumala/
meidän heickoultam ia ojenna si-mnlHerrandes oitia kasi meitä auttaman.Sinun

PoicaslEsuM ChrlsiuM/etc.
Episiolankirjoitta P.Pawali Aposto-

li Romanin «ygs/Cap. n,
Ackat »eliet/ «ttät idziänylsn wijsana

Hlkät paha pahalla costaeo,
2ll?ktloltcat sitä cuin cunnialinen on jocaid-
;en edes. Josnmhdollinenon janffn paljon
cyin teisZ on/nhn pitäkät rauha caickcln ih-

B vi niifteu



misteneansa. Alkäcidze costaco/nnnnnra-
ckani/waan andacat lumM wihan sia saa-
da. Sillä Arsottetln on: Minun on costo/minätahdon costa sano HGrra.

Jos sinunwiholliseg iso/ niin systä hän»
dä/ »a »oshän jano/nchn suota hänoä.Cosca»
tämän teet / nijn sinä tuliset HHlet hänenpä«sns päälle cocoot. Alä anna sinua»woitetta
pahalda/waan woita sinä paha hywällä.

Cndzu Chrifins caict tygi» lnlcat/ pag«4?«
Kijtclt olcon lE<uxen nimi/ pag. izz.

EwiMgel. kirjoitta P.tNatth.
Owangelifta/Cap.B.

lihen aican / cosca ICsuS astui alas
seuraishända paljo Cans»

mies/cumatsihändä/ja sanoi: HErrajos
sinä tahdoe/nHn sinä woit minun puhdista.
Wn lEsus ojensi kätens / ja tupeishä<-
ncen/ sanoden: Minä tahdon/ ole puhdas.
Ia cohta GpitaOa. Is
lEsus sanoi hänelle: Cadzo / enes kelles
gän sano/wutm mene janäytä idzes Papil-
le/ja uhra lahjas/jonga Moses on heille kä-
skenyt lodistoMi.

Muem cosca lEsus meni Capemaus
nch,/



mtzn/lull yli Päämies hänen tpgons/ /H
rucoili händä/sanoden:HErra/minun
weljan sairasta coiona haiwalluna/jarowtn
waiwacan. Nffn lEsus sanoi hänelle: Mi-
nä tulen japarannan hänen. Päämies wa-«
siais/ja sanoi: HErra/ en ole minä mah-
dollinen/että sinä tulee minun coltoni ala/
waan sano ainoasians minun pal-
weljan parane. Sillä minä olen myös il)-
niinen loisen mallan alla/ja winun allani on
sotamiehiä: ja sanon Me: mene; ja hän me<
m. Ia loiselle: tule >ja hän tule. Ia minun
patweljalleni: tee tämä, /a hän tcke.

Costa lEsue tämän cuuli/ ihmetteli
hän/ja sanoi nGe/jotca handä seuraisit: to-
tisesi sanon minä teille en ole minä
sencaltaisia Vsco Hsraelis. Mutta minä sa-
ne» letltt: Monda mlewatidäsi ja lännesi/
ja piläAbrahamin/ Isaachin ja laeobineansa Taiwan waldacunnasistuman. Mmi
lawaldacunnan lapset hcicilänvlconaisen pi,
mepleen/ siellä pilä oleman itcu ja hamma-
sten kiristys. Ia lEsus sanoi Päämie-
helle : Mene/ ja nhncuins vscot/nyn finul,,

le lg-



le «pahtucon. Ia silla hetkellä parani hä-
nen palwchans.

Jumala taiwalinen Isä/foca si-
»a laupi-

udestas olet meille sinun poicas suonut/an-
dain hänen tulla ihmisexi/ >a meidän tähten
ristin päällä cuolla/annapyhäHenges mei-
dän sydä!nihin,/cttä me caikis tuewaisi»,, häl
nen/>a laiastvscoisimmeillen, häncn caut-
ta«» syndei» o»dexi saamisen tapahtuman
ja Hancaicklsen elämän saapam/nijnculn lZ<
mä päämies tZsä vscoi. Se talsi amca hä-
nen sairasta palwehalans yhdellä sanalla/
ionga Sana meillä on: Joca vsco nunun
päälleni/ ei hänenpidä cnolemata
ljancaickisest.Anna sij» racas taiwalincn
sä armo«/että me sen »ahwalla vscolla ai-
na ia lchaitengin nieldän wlimäisellä hetkel-
lä»,käsltäisim/i« sijnäturwalisestkynnilip-
pl,isim/Ameu.

Nchändenä Sunnuntaina
Aopplalsest.

/IN-Aickiwaldias Jumala/ sinä joca tiedät/ et-
monesi, ja suuresi» waarasa/in>

himlllisen heictouden tähden/taida seisowaiset ol<
la/wahwista meitä sielun ja ruumin puolesta, ets
ls me caicki ne cuin meitäsyndem tähden ka,wa<

wat/



wt/ sinun awullas miehulliftst woilaistmme.
Emun rackan Poicas/ etc.

Epistolan kirjoitta P.Pawali Apoj?o-
li Romarein tygs/ Cap. iz.

Ackat weliet/ «lkät kellengän welgolll-
olco/waa» »moastans että te toinen

toistanneracastatt: sillä joca toista racasta/se o» täyttänyt lai». Semähden/se cuin sa-
nottu on: ,Nlä hnorintee:Alätapa:2llä
»arasta: Alä wäärä todisinst sano i HIZ hi-
n,oidje. Ia muut stncaltaistt kästyt /»e tä-
hän sanaan sNlietan: Sinun pitäracasta-
nian lähimmäistä,, Utjncul» id)iä«ktn. Ei
rackau» tee lähimmäisälle mitäu pghst/ sen-
tähden onßackaus lain tH/ttätnis.

Cuin lEsu, astu, hahtehen/ pag. 46,
les ei HErra aula meitä/p»g. ,9.

Ewangchumin kirz>ltta P. Match.
Ewangelista/Cap.s.

cuin ITsus oli, hahtehen
hänen Opcs

luslapsens.la cadzs/suuri ilma nou-
si MtlM/ntzn että aalloilda peittelin/
jahän macais. Nljutulit Opetuslapset ja
herätit hänen/ ja sanoit: HElra/aula mei-
tä/me hummmc. NHn hän sanoi heille: «

l)«'ckouscoiset/milä te pälkät i' Han nousi/ja
asetti



asetti tuulen /a lwren. Ia tuli juuri
nexi.Ntzn ihmiset chmelcelit/sanoden: Mll<
ltnen tämä on? Sillä luulet ja meri onm
mM Hänelle cuuliaset.

Rucous.
Jumala taiwalincn IsZ/ sinä,s-<

sinun isällsest /ahywäst neuwostas/
pldas sinun lapses tZsä mailmasristin alla/
fa annac waftoin käyoiistn heidä» päällens
lulla / alaspainain
jaharioittamrncouxcn. Me rucoilemma su
«no/ ettäs sinuas arinahvaisitmeidän päöl-
lem/ tustis fa waftsinkäymisis »neidän
eonxem cnnlisit >a armolisest meille apua
lainaisitettä me tnndisim sinun armas,a i-
filisen «pu»/ ,a sinua sinun pMiscansa
Hancaiekisest kijtäifim javliftäisnn/Ginä fo-
ca olet yx» ainoa ia calckiwaldla«3u»nala si>
«un poiea» ia pyhän Hengencansa/Amen.

NWenvenä Snnnu«essin<;
loppiaisesi.

Jumala/ warjele sinunCanssas/
puuttu«atto«an lanpindes cantta/etlä

ne joeca ainoastan» schhen taiwalttsten Toiwoon
lurwawat/ finnn woimall<» gina warjellaisin»
Sinun lsckanPoicas/ecc.

Episto<



Epistolan/ kirjoitta P. Pawali ApoF.
Eslossemn tMs/ Cap.
pukecatstzg teidän/raekat welfet/

Jumalan »alitut / pyhät fa
rackat/ sMmeliscs laupindes/ ystäwydes/
No°)»r/des/hilfais«de« fatärsimises. Is kär-
sität toinen toista»: Jaandexiandacatloi-'
«en toiselle»/ios iollakin oncannetta toista
wastan. NijncninChristus teille on anderi
andanut/nyn n,)>os tekin cchkät. Mutta en-
nen caickia/ pnkccm päällenne rackan«/!oea
on eäydellisyden side. Ia Jumalanrauha
hallilconteidä» sydämisän/ iohonga te cud-
zutut oletta/yhten mumisen. Ia olcat khiol-
listt. Asueau Jumalan sana wnsaft eeisä/
calkella »Hsandella, Gpettacat /a ncu»ocat
teitä» keflenän psaln«iUa ia KchtosVlrsil-la/ ,a «Hengellifillä lauluilla/»eisatenar-
n«on cautta HNrralle/leidän sydänieisänne.
Ia «ickimitä te teettepuhella eli tMä/nHn
tehkät caicki HNrran IGsnxen Nimeen/ >st
kijttäNt Jumalala sa Isä/Hänen

O HTrra s,>p pyhä ftn«/ pM.izo.

EwanZchumin kiroitta p. Match.
Owangelifta/ Cap. lz.

Gm aican/ftnoi lEsus Ope-
/ lämHn Mertanen:

Taiwan waldacunda on ihmisen wer<-
täinen/



lalnen/joca kylwi hywän siemenen peldons.
Mutta ihmisten maales /tuli hänen wihol-
llsens / jakplwi Ohdackeita Nisuin stcaan/
ja menipois.Cosca 3ras mpeis caswaman/
ja hedelmöidzemän / ntzn näyil myss Oh«
dacket. Silloin tulit Perhenisännän pal,
weljal/ja sanoit hänelle: HCna/ etkös hy-
tvä stemendä kylwänyl peldos/ cusia si-
hen on Ohdacket tullet?NtZn hän sanoi heil-
le: Wihollinen sen teki. Sanoit palweljat

wimme nepois .'Mutta hän sanoi: Cn/fil-
lä cofta te Ohdackec rewiltä pois / nyn tt
mposlemmalte Nisut pois.Sallicat caswa
molemmat elon aican asti: Ia elon ajalla
sanon minFelomiehille: Coolcat ensin
dacket/ jafilocat heitä lphleisin/polvetta:
Multa Nisut coolcat minun aitlani.

kcjtam sinua HVrra Jumala tai-

sinun pMnSan<jg/n,eldän sydän»h»n kyl-
olet/ jarucoilemnm sinua/ettäg p),-

han -Henges cauna tekisit sen Siemcnen
meisa eläwalstxi >a hedeln,ällsex«; Ia war?
jelen»M sild« pahalda »lholiselda / ette»

hän



hän ohdackeitasecaan kylw» sais. N?arjele
meitä suruttomndcst/ pidä sinunpelgojas »a
auta caictinaisiskiusauxis/syhenasti cuin »ne
täydelisestamuaxi tu!en»ma/Amen.

Cuudendena Sunnuntaina
Loppiaisesi.

P>)ha Nlmesaina cunnioitctuxi tulla/
e»a mc sinulleotolliset olisimma/ jasaisimma st-
nulda setärnnmillisia että hengellisiä lahjoja.Si-
„un racr.in PoicaslEsuxen Christuxen/etc.

Epistola on nijncuin Mimmeissä-
kin Sunnuntaina.

Tulcai tänn caict sano Jumalan/ p«g.

Ewangel/unnnnhncuinMatchiuxen
päiwänä paaftos.

Nucous-
Jumala taiwalinen Isa/ joca si-sinunpoicas IVsuren Lhristuxen

cauttailmoittanntolet/ ,»e rucoilemma si-nua/pidä meitä sinun pyliäsä sanasi,» lop-pu» «st,/etten me seura nijden »Hsastenja
toinielisten pahendawaista esicnwa mail-maw U?aanettämecaickinaisis wastoin-ka^nusigja ahdistsrig / cuin sinun sanastäh--oen ncidän päällem tulla «lta /»»rwalisest

ldjem



idzem sihen lohdmoxen Inotaisim/ että sinä
olet meillc lahjoittanut,« andanut omaisi,-
dexi sinun poica» lEsuxen CHrifturcn /

tahdot myä» mettä pitää lapsinas/ia suodo
Hancaickisen «ntnuden/ 2l,„en.

SlMttlMtama 3etnuZZelimX.
Jumala/cuule armolllsest sinunCanft

rncouxet/ että me/j.otca ansiosi meidän
syndelm tähden waiwatan / sinun 3?tnus cunn,/
«n tähden lanplalisesi / wapahdctnxi lulisimma.NinMPoicas/etc.
Epistolan kirjoitta P.Pawali Vposi.

Cotlnlh. tpgö/1. Cor. 9.
welftt/ eueto te tiedä/ että ne/

kHsiasa »noxewKt/ cgicti tosin >»o-
--rc»at/ mntta yn palcan ennänä luoscat
sHs nqn että lekäsitäisine Mutta locaisen
rum kiZwoittele/ caikista hän idzens wältä.
Netosin sitä»srtö/että he«towa'sen snm<
mm ftisit: MntM me/ että me HancalMsen
faisitnma. tllntta en nunn nqninoxe/cnin
tietämättsmän puoleen; ,a en minä nijnkil-
wslttele/cnin mntda plexäm. N?«an minä
curttan ruumistani / jaalaspainansiiä/et-
ten minämulllcsaarnais / ia hyliänä-
wäxitnlifin.

Bn »ninätahdo sitä tcildZ/raHat wel/et/
salatß/enä meidänIstm ow«t cM, pilwen
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alla ollct/caicki owat he »neren läpid;e w«-
eldanet. Ia c<,lcfi Moscxeldn «stelnt pil-
wcsäiamertsä. 3« o»ac caicki yhtäläisti
hengellistä ruoca jycknct. Ia owat niyos c«s
icki yhtäläistä hengellistä juoma iuot«t.Gll-
l« he l«lt siftä hengclliststä calllsfta/>oea hei,
tä se«ral6/ joca callio oli Lhristu». MuttO
e, heistä mond«ollet InmaialleVlolllt: sil,
lä he m««hai« lyonn c onvesi».

T<nw»n Wi!<öac«nia on wei<t/l«az. s«,
Jumal» ftmrcst hywydcst/ paz. «zs.

tkwMgchumm ArMta PlNatth.
iliVttngcllfia/ Cap.

lihen oican sanoi lEsns
tämän lAtttaiyen: Tois

tvaldgcunda on perhenlsännan
wertaimn/ jocawarahinhuomeneldain lä)ti
vlos/pillckaman tpötvake wtznsmäkeens. I<
cuin hän oli sopinut työmiesiens «nsa
rätpst päiwä palcast/lähmi hän heidän wtz-
namakeens. Ia hän meni ulos liki kolman-
nella hetkellä/ »M hän muita seisowan tu-
tulla jouttlasna/ja sanoi heille: mengät
te minun Wljnamäkeni/ ja mitä cohtulli-
nenon/nhn minä annan teille. Nyn he «es
nic sinne. Ia taas hän meni ulos liki cuu-



dennella ja yhdeMnnellä hetkellä / ja teli
myös ntzn. Muna yhdellä toi,"akymmeml<
la hetkellä lä)ci hän ules/ja löysi muita M
tilasna seisomasi/ jasanoi heille: m,)ci te täfi
caiken päiwänjomilasna seisolleiHewastai!
sit: ei ole kengän meitä palcannut. Hän s>
noi heille : mengäl te myös minun Wisna<
makeni/jamitäcohtunson/ senpitätch
dän saaman.

Costa ehto mli/sanoi WHnamaen D
sändäPahene haldialle: Cudzn työwäki/
jama)ca heidän palckanS/ tuwcten wHmeis
sest enfimäistjn asti. Ia cuin ne tulit/ jolc<»
liki yhdellä tolstakymmenella hetkellä tullet
olit/ja sait cukin patwä palcan. Costa
maiset tulit/ luulit hecnämmänsaawans.
Ia he myössaitcukin päiwäpalcan.la cuin
he sait / napisit he Perhenisändalä wasian/
ja sanoit: nämäl wtjmmeisel olit ainoafians
yhden hetken työsti/ ja sinä leit heidän meb
dänwena)cem/ jotca olemma candantt pät>
y>än cuorman ja heiden.

Mn hän wafiaie yhdelle heifia/ja saneli
Mwän m «e minä sinulle wäarytlä/elkös

sopi^



sopinut minun cansaniwäärätpst pMfi?
Kca se cuin sinun tulija mene matcas; mi-
nä «ahdou myös tälle whmmeisclleandancfn>
cuin finullengin. Wai engs minä saa teh-
dä minun calustani mitä minä tahdon? ta-
icka cadzolcos sentähden carsastettä minä
hpwä olen? Mn wtzmeiset lulewat ensi,
mälHi/ja enfimäisetwtzmelM Sillä mon-
da owac cudMut/mutta harwal walicuc. ,

Rueous.
xAHGrra Jumala taiValiuettlsä/,sc<»

pyhän Sana» cantta olet meidän
sinun wynamäkees cudzunut/me rucoilem-
masinua/anna pyhäHenges meidän sydä-
mihim / että me sinun WHnamäesä» uscoli-sest tyotZ tekisin, / sinun sanasta» ia tahds-st«salnaah?erold)!stm/ ,a caiken meidän
toiwom. asetaisin, sinun armoihis / cuinam«Ile sinun psicag liLsuren Christnren
«ntta Valmistanut olet/,anijn Hancaickisetlautuuden saisim/ Amen.

Jumala lalwalinenlsa/ sinä näet
me meidän omHm toihim uscalla / suosns armollisesi/ että me caicki wastolnkäymiset/si«nnn rackan Poicas armollisen awuncautta kärsi-E Mises



Wscs woitta woifimlna.Sinä joca«lät jahallid!»
Zet qancaictisten/ Amin.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.

Corinlh. lpgs/1. Cor.ii.
Ackat welset te kärsitte mielellä» tyh,

ldze wHsittsletta. Ne kär-
sillä »os sotu teitä orsuten waati/sos socn tei-
tä «ylke/ isg socu teitärepele/sossocu teidän
ylidzenne idjen» corgotta / jossocu teitä lys
caswoille. Sen ininä sanon häwäiftyrcn
tähden/Ntincuin n,e heicot olisimma. Mi-
Hingä socu vscalda (minä puhun iyhinydeg)
sHhen nnnäkin vscallan. >He owatNbrerit/»ninä n»yos. »He owatlsraelitit/minä mysg.
«Heowat Abrahannn siemen/ minä my6s.

owatChristuxen palweljat (minä puhun
lyhmästi) paljo enämi» nnnä olen. Minä
olen enämän tystä tehnyt. Minä olen enäl-
«nän haawosakälsinyt. Minä olen useim<
»nin fangina ollut. Vscin olen cuoleman l?ä-
--däs ollut. I«balaisi!da olen minäwqdeifti
nelsäkynimendä haawa saanut/ yhtä waill<l,
Colmaisti olen widzoillapiesty. Olin Vih-
doin klwitetly. Colmalsti olen niinä tullin
hääri rickoho». ia Päiwän ollNmio
«a meren sywydes. Minä olen vsein Vael<-
tzanm. Minä olen ollut »eden hädäfä. >Hä<
däsä ryowärei» kestellä. Hädäsä Indalab
ften keskellä, pacanain keskellä. <Hä>
l»asn Caupungeifa. Hadäfä corwesa.

säM



s« merellä, -sädasä wlecaften welfem stas.
Ty<ss« ia tusca».Suu.c>a walwsnuseg. Iso-
n,lse« ia »anosa. pal/osa paastosi,. N>llus<
ja alaistomudcsa.

Ilmainniitä cuinmnutsin tapahtumat/
«muttain/cttä nnnua locapäiwä wa»V<»tan/
ia pid«» surun caickista scuracnnnista.Cuca
on heicko / >« en minä my6s heicoxi iu'e
Cuca pahsitetan /ja en nnn« pala Otlä
minun pitä «xt «dzittNlkerscaman/nhn minä
kerscan idziäninmwn helckoudestanl.luim-
lan »a meidän HErran lEsnxen CHrisw-
xen I>«/ l»ca olcon chancalcklscst/
tietä etten n,in« walehtele.

Kylwälä siemenen? meni tylwFMan/pag. s7.
O HTn» sun Pyhä Sana,/ pag. izo.

kirjatta p. Lucas
GVangellfta/Cap.s.
aican / cosca paljo Canffa cecos

Mriensit jocaiozest Caupuns
glst hänen tpgöns/ sanoi hän wet<-

louhen : KplwW meni vlos siemenilänskylwämän/jacuin hän kylwi/langeifil
Ntamat tien oheen/ja ne tallattin/ja laiwan
linnut söit sm. Ia muutamat langeisil
siöhön/ja cosca ne tulit ylös/ cuiwetuil ne/,
«lei ollut märkyttj» Ismuutamt lsngei-

Eij fil



sic onanlappuroihin/ jaotjantappurae ynnä
ylöskäwit /ja tucahuiit ne. Ia muutamat
langeifiehywän maahan/ja ne tulit ylös/
ja leie sttakerlaistn hedelmän, Cosca hän ta>
män sanoi/huusi hän: jollaon comal cuul<
la/secuulcan.

Ntzn hänen Opetuslapsens kysyit
te/sanoden: Mikä olistämäweltauei' Ha»
sanoi.- Teille on annettu tuta JumalanWaldacunnan salautta/mulla muille wm
lausien «Ulla/ ellei heidän sitä pidäis
män/waicka he näkisit: Eikä ymmällä
män waicka he cuulisit.

Tämä on se Wertaus: Siemen on I«<
malan Sana. Multa joeca tien oheen law
geisit / owal ne / joeca cnulewat / sijtle tul<
Perkele/ja olla sanan heidän sydämmisiäns/
ettei he vscois ja wapa)ci tulls. Multa MO
kitvisiöhön/owal ne/ cosca he cuulewat/ot-
lawat he sanan ilolla wastan/ ja ei heillä ole
jumta,helkexi he uscowal/ja kiujau)cen
lapois langewat. Multa jotcaotjantappw
roihin langeisil/owal ne/joica cuulewal/jo
poismenewäl/jalucahutetan
desiä jaelämän herumasta / eikä canna h"



delmätä. Mueca jotta hywän maahan/o-
wat nc/ l'ol« sanan cuulewat/ sa käckewat
hywällafa loimelllsilla Hdämcllä/ja saatti
lvac hedelmän kärjtmises.

sinua -HErra Jumala tai-
pyhän Sana» si-

nun Poicas Icsuren Chrisiuxen cautca »nei-
/dä» ftcaam kylwänytolet/ »a eucolicmmasi-nua/että» pyl)«n«Henges caucta nchn walai-

sisit meidän sydämen/rttä meräiä sinun Sa-
nos ahkerasi cuulisini/ hywäNä sydänlcllH
kätkisin, >a karsimises hcdelnlän cannaist'!!»/

, e»gä anais synnille woima/waan sinuna-
pnscamca siiäalagpainaisiin/ Mcaickinai-!se» wainos lneitssn, sinun «Vuiiasiohdm»!,

-sim/Amen.

HErra Jumala laupiasi meidän im-
päästä meitä meidän syndeim sis

lcljca / ja warjele myös mcitä caites wastoinkäy-
Mises. Sinun rackan Poic.w lesuxc Christxxc/ic.
Epistolan kirjoilta P.Pawali Aposs.

Conntherein lygs i. Tor. iz.
Ackat wcl,et/,o» minä ihnlistcn,a En-

kielillä puhuisin / ,a e, minulla
siis rackautta nchn ininä olisin cuin licllscpä
»astl/taltkg klllstpä culculnen. Ia jos nung

T il) pro-



propheterata taivalsin/ ja caicki salaisudet
tiedäisin / ja caikcn tiedon/ >a »ninulla olis
taicki vsco/ nfin että minä wuorct sijrräisin/
ja ei o!is nlinulla rackautta/nrjn en ininämi-
tan olis. Ia jos nnnäeaiken tawarani cu'l»«!
taisin k6yhä)'in rawinnoxi : Ia jos niinä
ftndaisin tuumini polde< ta/ja ci oli» minul-
la »ackautta/ nijn ei se olis niinulle mitä»
hyädyllncn.

Rackauss on kärsiwäinen ja laupias. Ei
rackau» cadchdi / ei racbaus ole ylpiä/ el
hän pailu/ ei hänolesickuri/ eihänomans
«d;i/ ei hän anna idzcns wihankehoitta/ei
hän tvahingota ajattele / ei hän wäarydestä
i!o<i>;e/mut!a hän iloidje totuudesta. Caicki
hän Vcdättä/caicki hän »sco/caicki hän toi-
wo/eaicki hänkärsi. Oi rackaus coscan wä-
j>/ waicka prophctiat lackawat/ ja kielet
Vaikenisit/ ja tieto eatois.

Sillä n,e yummrrämme P!?o!>ttsi«/ >«

puolittain. Mutta coseo
täydellinen tule / stjtte wajaa lacka. CoslO
minä olin lapsi/ «fin minä puhuin cuin!a<
psi/ ja pidin lapselliset menot/ja ajattelin
cuin lapsi: Multa stjttc cu<n>i>ina miehexl!
«ulin/ nijn niinä h)'ljäisin lapselliset. Gil«
la nyt n,e näemmä lapauxisa/nrjncuinSpw,
lisä/ nutttn silloincaslyostacaswohon.
minä «imnen puolittain/ waan silloin nm
nä tunnen / nrjncnin ininä jo tuttu olen.
Mutta nyt jäätpär/lpfto/Tolwo/Rackans/

nämst



nZm«t c«ln<e: waan Rajaus en simrit,
«M.

Woi meitä tiyh<äsynneift/p«g, llz<
Suntygi» HTrr« Lhrisie H»»d»n/P«g, iss.

Ervangelfuminkir/oittza p. Lucas
Hwangelista/Cap. is.

Gen aican otti lEsustygsns ne
sanot heille: Tadzo/

me menemmä lerusalemtzn/ ja caicki
pitä täytettämän cuin Prophelailda ihmisen
pojasta kitjoittlul owac: Sillä hän ylönans
netanpacanoille/ja pilkatan/ja häwäisiän/
ja syljetän/ jacuin he swat hänen ruoskinet/
tappawal he hänen/ ja colmandenapäiwänä
on hän ylös nousewa.la ei he Musana näi-
M Mrlänet. Ia tämä puhe oli heildä
peittlly/ettel he ymmärtänet mitä saimlin.

Mu tapahdut cosca hänlmchoca lähe«
fiyi/eltik yxi sotia istui tien wieres kerjäten.
Ia cuin hän cuuli CanWn ohidzekäywän/
kysyi hän mikä se otis. He sanoit henelle:
lEsus Nazarenus tästä meni. Ia hän hu-
usi/ja sanoi: lesu DawidinPoica/armah-
da minua. NHn ne jottaohidzemenit/toluithändämickeneman. Multa hän huusifM

C iiii tnälW



<nämmin: Dawidin Poica/ «mahda
nua. Ntln lEsus seisatti/ jakasti händH
ta lullalygsns. Ia cmn hän lähestyi/ kysyi
hän hänelle /ja sanoi: Mitäs lahdoe/ että
minun pitä sinulle tekemän? Hän sanoi:
HCrra/ että minä näkisin. Ia lEsuS sa-
noi hänelle: ole näkewä / sinun vscos autti
sinua. Ia hän sai cohca näkö ne/ ja semaiS
händä.ja cunnioidzi Jumalala, lacaicki

cuin sen näit/kHtit Jumalala. -

Jumala taiwalmen Isa/ sinä js-
A)«a sinun poicas IKsuxeN CHristuxen
«caucta olet awannut Man nuehen silmät/
za andaiM nähdä walkiuden. Me waiwai-
set syndiset rucöilemmo sinua/ että» pyhän
Sanascautta walaisit meidän sokian sydä-
men/ e«ä »ne sen sinun poica» lEsuxe»
Lhrifiuxencsutta/ ioea meidän tähtem ri-
stin päällä cuoletettu / >a meidän syndeln» es
dest n,a)con tehnyt on / sinun oikein tundi-
siln/ jacalcklnaisigwaiwolsiaklusauxl»si-
nun ains«arniolista apua» anoisiin/sa sinun
laupmdes lälkcn lohdulisellarucoyfella edzi-
sini >anijnlohd»toxen jaturwan/perkelettä/
syndiäsa cuolenmtawastan lsydälsm,/A>ne.
l-Sununeama pastos (2u^är2ZeslniX.

Suo



VO. HErra Jumala/ettämailman meno
>^)sinun pyhä» saändös jälken afttettaifin/ ja '
siounScoracundas sais iloita lewolisestlumalu-
dcs. Sinu,, Poicas lEsuxen/ etc-

Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.
Corinch. lpzs/!. Cor. 6.

<5V> Ackat wcl>et/»ne neuwomme teit» nifn«
Apulaisia / etcecie I»n,alan Ar-

mo yuckan ottais: sillä hän sano: minä ole»
otollisellaajalla siliua cunllnt/ fa olen sinua
autuuden päiwänä auttanut. Cadzo/nyt on
otollinen «ica/ cadzo> nyt on autuuden päi«
wä. Alkäm kellengän »osacusa pahennosta
«ndaco/ ettei meidän wlrcani laicetaig: wa-
anosottacam »ncitäm esikisa asioisi» / nljn-
cuin Jumalan palweliat. Suuresi, kärsimi-sesä/ walwoija/ hädisä/ suruisa/ hosi,<nissesa/
fangmxisa / capinoisa/ toisä/ walVoinisisa/paastolsa/puhtas elänläs/taidosa/ pjtkämie<
lisydesä/ sulsisudes/ pMsä Hengess/ wil-
pittomäsä rackaudesa/ totuuden sanoisa/lu-
malan»äesä/ »anhurstauden sotaasellen
cautta/ oikiallakädellä >a »asemmalla/ cun-
nian cautta fa pilcan / poneturen iakcitoxeu
camta. Nijncuin wietteljät/jacuitengin wa«
gat: «iincuin tundeeualtomat /ja cuitengin
tutut: nqncuin cnolewaiset/ sa cadzo/me e«
lä»nme. Nijncuin rangaistut/ja ei cuitengan
tapetut: nijncuin murhelisct /ja cuitengin
ging iloiset t nijncuin köyhät/ jacuitengin

C v mond<»>



monda hyödyttZwäiset: «nncuin ne joilla
e, »nltZn ole / ja joiden cmtengin caicki
,mt s»at.

Io« Corckcman lurwis ifiupl/ pag.zl.
. Meidän«n»am on Jumala taiwafl/ p.is.

Ewangeljuminkiroitta P. Match.
Ewangelista/Cap. 4.

weitin lEsus HengMEor,
Petkeleldä. Ia cosca

hän olipaasiolmut/ neliäkpmmendä
päiwä/ja neliäkymmendäpslä/ ntzn häni<!
sois. Ia kiusaja tuli hänen lpgöns/ja sanoi:
/oe sinä olet Jumalan Poica/nHn sano/että
nämäe kiwecleiwi)ci tulewat. Multa hän
wasiais/ja sanoi: Kmoiletlu on/ ei ihmio
nen elä ainoasians leiwäst/ mutta jocaidzesi
sanasi cuinlumalan suusta lähte.

Silloin otti Petkele hänenPphän
pungtzn/ja asetti hänen Templin harjalle/ja
sanoi hänelle: jos sinä olät Jumalan Poi-

laste sinus alcs päin: sillä kirjoitettu
on/hän anda kässpn Engeleillens sinusta/ ja
hekäsisäns candawat sinun/ettes joseus jalcas
kilven loucka.Nljn lesus sanoi hänelle: taas
«n kirjoitettu/ ei sinun pidä tiusaman sinun
HErraslumalMs.

Taas



Taas «vei hänen Perkele ftgen corkialle
lvuorelle / ja osoiti hänelle caicki mailman
Waldacunnat/ja ntsgen cunnian/ ja sanot
hänelle: nämät caickt minä annan sinulle/
jossinä länget maahan//a cumarrat minua.
Mn sanoi ICSVG hänelle: menepoiS
Saihan: Mä tiyoieelm on/sinun HER<
RÄS lumalatas pilä sinun cumarcaman/
ja hända ainoat palweleman. Silloin jätti
hänenPerkele. lacadzo/ Engelit tUlil/ j<l
palwellt händä.

Nucous.
rucsilem»„a sinua lu>nal<»

meidänpahin wi-
hanuehemperkele/ nijncnin kil>uwa s>efon
alnaymbärmg käy/ ia edzi ketä hän »is niel-
lä/ että sinä sinunpoicos liTsuxenChristn-
xen tähden / ynnä pyhän Hengen cansa oli-
sitmeille awnllinen/ia sintinpyhän Sana»
cautta wahwistaisit n,eidän sydämen/ ene»
meidän wiholisem »neitä woitais/waan me
«lisin,ama sinunarmoswarson alla/ia si-
«un tykänZg ijancaickises auttiudea elä sai-sim/AMNN.
11-SussuntamaPaastos/Keminisccr?.

Jumala/ sinä näet/ etten me idje
C vj meistäm



Meistäm Mihingän lelwolliset ole/ hallille sijs
meitä hengen jaruumin puolesta/ että ruumis o-
lis caikilda nijldä warjeldu/ cuin wahingoliset o-
wat/ jasydän cattista pahoista haluistapuhdiste-
tuxi Poicas lEsuxen/ etc.

Epistolan kirjoitta P. Pawali Wost.
4-

weljet/rucollemma me tei-
nenwomme-HErrag IKsuxes/

nijncuin te meildä cuullct oletta/ cuinga tei-
dän waeldaman jaJumalallekelpaman pi-
«ä/ että te tä>'3clisemmäx> tulisitta: sillä te
tiedätte ne käffyt/ sotca me lEsu-xen ecutta teilleannoimma. Sillä se on Ju-
malan tahto/ teidän pyhydenne/että te lino-
rutta wäldätte/ja että jocaincnpidäis hänen
«stiang pyhydes «a cunniag. Ei himoin ha?
lanxls/nijncttin pacanat/ jotca ei Jumalasta
mttän tiedä. Ia ettei yxikän sorrais eikä pet<
»Zis weliens josacusa asias: sillä <d;e -HGr-
ra on caicsein näiden costaja / cuin me teille
sanonet ja todistanet olemma: sillä ei Ju-
mala ole meitä cudzunnt saastaisilleen/wa-«n pyhytcen.

Sun tygös Hlrr» Ehnste hmiian/ pog. lsß.
- Sinun tygös HErra tulen/ pag, >,?.

ErvanZchumin kirjoitta P. Match.'
Ewaugelista/ Cap.ls.

ja Zidonm maan ären. Ia cad««



zo/Cananeanwaimo/foca nWmaan ärt-
siä oli tullut/huusi bändä/sanodeniHEßs
ra/DawidinPoica/armada mm«n päälle-
ni / minun tyttären waiwatan hirmuisesi
perkeleldä. Multa ei hän sanacan händä
wastanue. Nljn hänen Opemklapsens mlil/
jarucoilit händä/sanoden: erolta händä
sinustas/ sillä hän huuea meidän jälkem.
Nhn hän wasialen sanoi: en ole minä lähe-
tetty/ waan cadotelluin iammasten lygs
Israelin huomsta. Multa se tuli/ ja cu/
marsi händä/sanoden: HElra/anm minua.
NHn hän wasialen sanoi: ei ole sowchae/
olla lasien leipä ja heiltäpenicoilk. se
wasiais: totta HErra / syöwst cuilengin
Wicatkin nllsiä muruista / jotca heidän
HCrramspöydaldäpulowat. Silloin IC<sus wasialen sanoi hänelle: 3> Waimo/suu-
n on sinunvscos/lapahlucon sinulle ntzn cujn
sinä tahdot/ja hänen tyllärens tuli sillä het-
kellä tem^i.

Rucous.
rucollemma sinuaHBrra )nmala

cautta wahwistalsit nieldän sydämen/ e«Z
meVghnmg vftos i» toiws»/t»r»glsin,ft-



nun armoos jaluupluteeg/j<i waicka meidän
aina meidän omatundsm / syndeim jakel-
woltomuden tähden/ tUlig kyllä peljätä/me
mahdam cuitengin/nyncuinCananean »ai-
mo/ turwata sinun arnioihis/ ja caickinaisis
tiusauxis ja waiwoi» sinulda apua »a lohdu-
tusta anoa/ litsnxcn CHristuxen meidän
HErrancautta/Amcn.m. Gummntamapaasios/Oculi.

Jumala/merucollemma si-
nua/ettäs armoliscst meitä cuulifit/ ja sinun

woimallistn tätes mcitä warjeleman ojcnnaisit.
Poicas/ etc.

Epistolan/ kirjoitta P. Pawali Apost.
Ephestlein tyg,)/ Cap. 5.

<VVIfn olcat sijs/ rackat weljet/ lunmlatt
rackat lapset/ja wael-

dacat «ckandes/ niZncuin CHristns meitä
racasti / ja vlosandoi hänen» meidän ede-
stäni/ lahjaxi/ vhrixi ja Jumalalle makiaxi
hajun. Mutta hnorutta ja caicke riettaut-

ahneutta / älkät audaco teidän seasau
ensingän nlainita/ ncjncuin pyhäin sopi. Ia
häpMistä sanoja/ jahulluja puheita eli jaa-
rimxia/jotca ei mihingän kelpa/ waanpa-
ranimin khtos sanoja: sillä se te tietkät / et-
tei salawuoteinen/ taicka saastainen/
eli ahne(joca epäjumalan palwelja on) ole
Christuxen ja Junmla»N?alda<unnan pe-

ritti-



nllinen. Alkat andaeoyhvengZ» pettZ tel-
tan lurhilla puheilla: slillä sentähdenlus
n,,alan wiha epauscoisten lasten paäle tule.
Alkat sentähden olcs heidän «s«wel>ens:
Sillä nnunen <e olitta plmeys/mntta nyt te
Hiettä walkeus HNrrasa.

U?aeldacat nHncmn walkenven lapset:
sillä Hengen hedelniä on caikes
wanhurscaudes, jatotuudes.

loca Cottenimqn lurwi« <stup</Pag. zl.
Meidän linnan«>n lumal<!/p<,g.!6,

Ervangeliuminkir/Hitta P. Lucas
iLwangel Cap. il.

joca oli myckä. Ia cosca
Perkele oli ajeltu vlos/ntznmyckä pu-

hui. Ia Canssa ihmetteli. Mutta muuta-
mat heisiä sanoit: Hänulos aja PtlkelM
Beelzebubin Pelkelcilten Päämiehen Voi-
malla. Mmea muutamat kiusaisit händä/
jaanoit häneldätunnus tähe taiwast: Mut-
ta että hän tiesi heidän ajatlyens/ sanot hän
heile: jocainen Waldacunda joca etcane
idzens wasian/ se tule kylmille/ ja huone
langehnonen päälle. Jos Sathan on erin-
npt idzens wasian/ cuinga sijshänen Wals
damnbans on scisowainen? Eltt te sanotls

minun



minun Perkeleitä Beelzebubin woimall<
ulos ajawan. Mutta jos Minä Perkelettä
Beelzebubin woimalla ulos ajan/ kenengä-
siä «voimalla teidän pottanne nittäulos
tvat? Sentähden heidänpitä
duomarin: Mutta jos minä Jumalan sor«
mclla Perkelettä ulos ajan/ntzn tosin onlu-
malan Waldacunda teidän lygön tuljut.

Cosca wäkewä haartliscoitlu hänen co-
tonswarjele/ ntzn hänen omansowatrauj-

hae: Mutta cosca händä wäkewämbi tulo
ja woitlahänen/ntjn hän otta pois caicki hä-
nen aseens/ joikinhän turwais / ja jaca häs
nen saalins. loca ei ole minun cansam/ se
on minuawastan / ja jocael minun canssni
cocoo/hänhajotta.

Cosca rietas hengi lähte ihmisesi/ ntztt
hänwaelda carkeitapaickoja/edzi lepoo/ja
ei lo^ydä: hän sano: Minä palajan
minun huonescni/josta minä lchcin. Ia cuin
hän sinne tule > löylä hän sen luudilla lacal-
fiu)cl jatÄUnisiecuxi. Silloin hän mene ja
otta cansans scidz<men muuta pahembata
henge / /a cuin he sinne tuleMt/ asumat he

, sicllä/



M/ja sen ihmisen tvgmnicisel lulewatpa-l
cuin enfimäiset.

Ha tapahdm/ cosca hän näitä sanoi: cot<-
gotti yfi waimo Canjsan seast änens//a sa-
noi: autuas on se cohtu/joca sinun candanut
on/ja ne nisäl/joitas imit.Mn hän sanoi:
Autuat owat ne jotta cuulewat lumslgn
Esian/ ja kätkewät sm.

Rucous.
Grra Jumalatalwalinen Isä/sinä soca
sinun poicas meidän

Lhristnxen annoit sentähden ihnustxitulla/
että hän perkelen wallan tyhjän tekis / fameitä walwaisia ihmisiä sildä pahalda wi-
hollselda »arfelis/Sentähden me tijcämme
sinua sen caltaisen sinun armollsenapus e-
deft/ia rncoilemn'» meuän caickinaises kius
ftures holhoman/,a pyhällä Hengelläs ar-
mollisest sinun Ganasas >s peigosas pitä-
män/että me sildäpahalda wiholiselda pela-
stetux,/,a sinun poicas cautta ijancaicksest
a»tu«xi tullsim/ Amen.
PUHlipasiHN SttNttllNtaitta/ I-Zetzre.

mcitä/Caickiwaldlas Jumala/että me/
meidän syndeimme lahdenwaiwatan/

sinun lanpiudes armolla lohduttluxilulisim.Si-nun Poicas/etc»
Cpisio^



Epistolan kirjoitta P. Pawali AM.Galaeerein lygö/ Cap. 4.
Ackat welftt / kirjoitettu on: ÄbralM

oli caxi poica/pxi oli palcka wai-,
mojia ja toinen wapaasta. Mutta joca pal-
ckawaimosta oli / se oli lihasta spndynyt/ j„
joca wapaast oli/ se lnpauxen cautta synvy-
«/toli. Nämät sanat jotakin nierkidzewät/
ja owat ne caxi icstamcnli/yxiSinainwn-

Sillä Sinai» wuori Arabias Agarixi cud-
Zman/ia ulotttl haman Icrus»lemin/joca

on/ja on lastens cansa orjana. Mutta se
Jerusalem joca ylhäldä on/on wapa/hän on
caickein nieidän Hitin,: Sillä kirjoitettu
on/iloidze sinä lapsitöin/ joca et spnnyiä/pa-
«ahda ja huuda sinä/ joca et rascas ole: sillä

on paljo cnämbi lapsia/ cuin sil-lä jolla mies oy. Mutta me srackat weljet)
olemmg lnpstnxeu lH«ftt/ Faschinjälren.
Ia nijncuin se joca silloin lihan jälkensä
Vynm oli/ wainois sitä joca -Hengen jälken
s/nd/nyi oli: nijnsenytkintapahtu. Mutt<
mits Ramaten sano i' Aja palckawaims
poikinens Vlos:Sillä eipalckawaimonpo-
jonpidä perimä» wapan pojancansa. Nijn
me sijs olemina / en palckawaimon pojat/
lpga» wap«an.

Mielen «ix summattman/ pag. i6>,.
O Ihminen alatte! aina/pag. nz.
Ixmolan pää» psnen l»r»an/ pag. ,41.

KwiM



EwHttgelsnmm kirjoitta p. Johann
nes Cap. 6.

aican menilCsus Galinan
ylidze/ joca on Tyberian
tMnä. lahändäseumis pal-

joCanssa/että henäithänenmerckinscuin
hän teki sairaisa. Mn lEsus meniylös
wuorelle/jaistuisielläOpetus lasienscansa.
Ia lähesty. Juvalaisten Pääsiäis juhkpäi-
wä Costa )Esus nosti silmäns/ja näki tu,
lewan paljo Canssa lpgöns/ sanoi hän Phis
lippuelle: custa me osiamme ieipiä näden
hödä l Mutta senhän sanoi kiusatenhäns
dä.- sillä hän liesi mitä hän tekewä oli. Ws<
stais Philippus händä: Cahden sadan
Penningin leiwät ei täMns heille / <tlä cw
tm wähängin sais. Sanoi Mi hänen Dpes
tus lapsisians hänelle / Andreas Simon
Pelätin welij: Täsä on y)ci nuomlainm/
jolla on WM ohraista leipä ja ca)ti <ala /

Man mitä ne owat näinpäljolle? Mul-
ta, IESVS sanoi: asellacat Canff,
atrioidzeman/ jafijnä paicas oli paljon ruo<
ho.NP attioidzi lähes wijsi tuhatta miestä.



Ia ICsus oltiltiwHt/ jaandoiOpe-
tuslapsille/ multa Opetuslapset jagoit aerio-
jdzewille/ myös cMsia ntzn paljo cuin
hän lahdol.

he rawitut olit/sanoi hän Opetus-
lapsillens: Tooccat murut cuin jäit/ tltti ne
huckuie, Nijn he cocoifit/ ja täptil ca/i toi-
fiakymmendä Coria muruilla/ oh-
raisesta leiwäMjotca ntzlda olit cuin
Olrioidzit. Cosca ne ihmiset sen merkin näit
luinlEsus teti/sanoit he: tämä on totisesi
st Prophela/ioca mailman tulewa oli. Co-
sta HEsus ymmärsi että he tahdoit tulla ja
tehdä hänen Cuninga)ci/ hmZi hän taos
tvuottlle p)cinsns.

Rucous.
sinun poicas «ntta corwesa/wcj-

sunhatta miestä/ilman waimstta fa läpsitä/
Vedellä leiwäiiä>« «hdellacalalla/mnsasti
raVinnutslct. Merncoilenlma sinua/ettäs
armoliscfi sinun siunauxellas n>xsi> meitä lä-hestyisit/ ia warielisitahncndcft/»a tämän e-
läniän ylsnpaldisest murhest /että me ensist
ja ennen colckla sinunwoldacundas >a wan>
hurscauttased)»sim/>anyncaictis/ cuinnie
sielun jftlttlznnn puslest «r»ld)en,/sinu!da



«utetnxi tulisin,/ IKsnxen Christuxen mel,
d«n HErran cautta/Amen-

V. Sunnnntaina paastos/
rucoilemma sinua Caictiwaldias lu-

racundaas/ja handä sctä ruumin cttä sielunpuo«
lesthallidjiste. SinunPoicas/elc,
Epistolan kirjoitta P.Pawali Apofio^

li.Ebr«reintygs/Cap. 9. ,
2lckat we!,et /CHriftn» on tullut tules

tawarainyliinmäiscxi papixi/suuremman ia täydellsemmän tNajan cauts
ta/ >oca ei kasilla «hty ole/st on/socacinai»
ole rakeltn/eika Caur-sten taicka
wercncautta/ waan HZn on oman weren»
cantta Mennyt pyhään / jaHancaickisen lns
nastuxen loynnyt: Silla io» Härkäin ,a kau-
risten weri/ ia priiscotettu Ghcoiscn tuhca/
pyhiltä ftastaiftt lihalliseen puhtauteen:
cuinga paljo enanmunChnfiuxen weri/io-
caidicns ilman caikem wiata ijancaickisen
Hengen cautta lumalalleuhranut on/puh-
l>ist«xen« meidän omantunnon cnolcwaisi'--sta tsistä/ eläwätä Jumalalapalweleman
Ia sentähden on hän my<s« / Ipden Testa<
mendin XVälimies/ että ne iotcacudzntulo-
wat/sen luwamn yancaickisen perinnsen sai-
sir/että hänen cuolemans sijnä wZlillä kas
»»/ focg on nijstä ylidzekä/mislst lunastus



xexi tapahtunut/ cuin endlsen Testamendin
«ll« olit.

O HElra Jumal, taiwast/ Me tyllH/pag.
O HLtM Jumala laiwast/ me tijtäm/p»g. iss.

EwtMgeljumin tirsoitta P. loha^
nes F.

sanoi lesus Juvalaisille: Cu«
teistä nuhtele minua synnin lähi

Jos minä sanon teille totuus
den/miMevsto minua ? Joca on Huma-
lasi/Hän cuule Jumalan Sanan/ sentähden
<t te cuule/ettct le Jumalasi ole. NHn wa>
fiaifie ludal«iset/ ja sanoit hänelle: Engs
me oikein sano ? Sinä olet Samallani/ sa
sinulla on Perkele. ITsus wastaiS/ja sa<
nol: el minulla olePelkele/waan minä cnn<
nioidzen minun Isääni/ja te häwäisette mi«
nua/en mmä edzi oma cunniatani/ p)ci on
joca sitä-kpsy ja duomidze. Toliftsi/totisestsanon minä teille: Joca kätke minun sanani/
<i hänen pidä näkemän cuolemala
tiftsta. ludalaisel sanoit hänelle: nyt M
ymmärsin» että sinulla on Petkele. Abrao
ham on cuollut/jaProphmt ss sinä sanot:
jocs kätke minnn sanani/ ei hänen pidä



maistaman euolemat Hanlaickisest. Dlelcos
suurcmbi cuin meidän Isäm Abraham /

joca cuollut on? Prophelat owal myös
lnollet/ mhi sinä ldzes teet k lEsus wa-
siais: josminä idziäni cunnioidzen/ nhn ei
minun cunnian ole mitän/ mutta minun
Isän cunmoidze minua / jonga le teidän
lumala)c<nne sanetta / joca ee tunne /

mutta minä tunnen hänen. Ia jos minä
sanoisin ellen minä händä tundis/ mi-
nä olisin walehlelm cuin tekin/ muttta mi-
nä tunnen hänen ja kätken hänen sanans.
Abraham teidän Isän iloidzi / nähdäxenS
minun päiwäni / hän näki sen ja ihastui.
ludalaisel sanoit hänelle: et sinä ole wielH

/wljdenkymmenen ajastajan wanha/ ja sins
olee nähnyt Abrahamin ? ICSVSs>

i noiheille - Totisesi/ totisesi sanon minä teil-
le/ennencuin Abraham olican/ olen minä.
Nljn he poimit kiwiä lastella)cene händH»
Viuttä lEsus lymyi jaläMemplisi.

Rucous.
Erra Jumalatalwalme» Is3/fin«nr«-

GVS CHRWs sano.- kätke „>,«»»

jHNM



sananani/ ei hänen pidä näkemän cuolemat
chancaickiscst/nle rucoilemma sinua/ onn<
pyhä Henges meidän sydämihim / loilla»
pyhän Sana 3 olet cunlla suonut / että me
mieleiläm sen wastan
«ma luottaisin,/ jaidjeeuolemnngin helkolsläturwaisin!/ An,cn.

Palm» Sunnuntaina.
OolieölÄ^.,
ijancaickinen Jumala/ieca si«

rackcm Poicas lEfuren Christuxcn mei<
dänWapahtajam/ annoit michuden otta paab
lens/jaristin ale käydä/ meille caitllle nöyryden e<
sicuwaxi; suo armollisesi/että me taitisa/cuin si-
nä meidän päälle», annat tulla/ olisin» tärfiwäi-
set /ja sinun pyhälle tahdolles cuuliaiset. Sp
mm Poicas/ etc.

Epistolan kirjoitta P. Paivali Aposi.
Phllipperein tygs/ Cap.

HH Ackae welset/ cullakln olcon se afatns/
Chriiiuxella ILsuxella oli/»oca/

waicka hän oli lunmlan muodos/ei lukenut
saalix» Jumalan muotoinen olla / waan a«
ienft idzens / otti orjan muodon päällens/ sa
tuli mnlden lhmisten wertaisexi/ ,a loyttin
menoisa nyncnin ihn,inen. Nsyritti idzens/
ja oli cnolenian saacka cuuliainen/ ja ristin
cnoleman asti, Sentahdenon n,yo'« I»ma<
Ia hänen corgottanut/ ,a «ndcnut hänelle
Nimen/ »ocg caicklamnuästwnn on j Ott«



lesuren Nimeen pitä caicki polwet heidän»
cumartaman/ »stca taiwasa ,a maan päällä/
ja maanalla owm/>a caickkicletpltä tunnu-
staman/että CHrlstus on HKrr<,/
Isän Jumalan cMtziar».

IHsu» CHristus lunastaiom/pog. ?<-.

K>«e<l o>con Ilzsuren Nimi/p<,g.i,z.
lkwangeliumin sins luetan HERran

Ohwllisest/l. <sor. ,i.

teille annoin: sillä HErra
sinä ysna jona hän peleltin/

olti leilvän,/ ktztti/ mursi jasanoi: occacat/
syökät/tämä on minun ruumin/joca teidän
edesiän muretan/ se tehkätle minun muisto-
)ce>ii, Ntzn myss Calkinehtollisen jälken/
ja sanoi: tämäCalckion Vfi Testamenti
minun weresäni/se tehkät/ tchn vsein cuin te
juotta/minun muistoM. Sillä ncjn vsein
cuin le fycltte tästä leiwäsiä/ ja juotcatästä
Calkista/ pltä teidän HErran cuoleman ju-
listaman/ Wnasii cuin hän tule: Mutta
jocakelwollomast syö tästä leiwästä / jaiuo
HErran Calkista/ se onwicapäHEnan
mumisen jawereen. Ncjn coelelcan lhmi-
NM idziänS/ jaDle syötän tästä leiwästä/

D ja juo-



ja juocan täsiä Caltista : GillZ joca hs
lslcka juo kelwottomast / hän syö ja juo
DMMion idzelltns/eltti hän HErran ruu-
mtsia eroita.

«3lErra?«««!«taiVallnen Ifa/sinZ jocaA)sinunractan poicas lEsuren Chrifin<
Len camta walnlistit köyhälle Christicun-
«allrg tasä mailma» yhden pyä, Ehtoli,sen ja lohdulisen Gacran«ntll, josa hwen
pyhäRunmins ja callis werens 2>l lwän »a
«viinan «lla syndein andex» saamisr> »aulit-
ta faetan me ruco<lemma sinua, ha I
dän jydämenpyhällä hengellän/ etig me tä-
män Sacramentin pyhää corkeutta ja cor«
lkeuden pyhyttä a«na tutklstelisim/olklan ym«
märyren sijtHkäsitäisim / ja mielellä'»vfein
sitä nautldzlsinttEtläme näin eroltetlU n,a>l«
nmn lapsista/ tämän »Lhtolisen n,ahdosto-
mistä Vieraista/ meitäm aina tämän pyhän
pöydän hercuilla wlrwota>sim ja sen cauttg
yancaicklsen autuudenkäsitäisim/Hmen»

pitkänä perjantaina.

Jumala taiwalmen Isä/joca et finu»
armosta»/ ole sinun ainocaistaPoj-

ca» armahtanut/ waan olet hänen ristin cnolema«
«m meidän tahtem andannt/ me rucoi!emma st>

»Nua/anna finunPyhä Henges mljdän sydämi,
Kim/



himatta me sencaltaisellaarmolla meitäm lohd u-
taisim/cästcdc-; syndia carmisim/ja nljta/ cuins
mcidan paällem panet/ karsswällscst tärsisim/ ja
nt,» hän.'» «uttans ynnä sinuncansas Hancaicwsen elämän saisim/Amen.
Epistola/ nijncuin Palmu Sunnuw

lainakin.
Thrifiuxen pijna mulstacam/pag.loy.

Ewangehumiu kirjoitta f>. Lucas
Kw<mgelifta/C»p.2H.

AU 3w tvietin myös hänen cansas cajci
muuta Pahantekiätä surmatta. )<»

he fijhen fiaan lulil/joca paäcal,
loin cudzutgn/ sijnä hekänen ri-
fiinnaulidzil/ ja ne pahanteko hänen can-sans / yhden oiklalle / ja loisen tvasewal-
le puolelle. Mn sanoi lEsuS: Isa/an-
na heillen Silla ei he tiedä mitä
he tekewac. Ha he jagoit hänen waal-
tens ja heitit nW arpa. IaCanssa sei-
soi ja cadzcli / ja Päämichet pilckaifit
händä heidän cansans/ sanoit: Mutta
hän wapahli / mutta wapahlacan nyt id-
lens / jos hän on CH R I S T <V S
Jumalan walttlu. Ia huewit myös

D tj xilckiw



pilckaisit händä/menit jacocolit hänelle
tickata/sanodcn: jos sinä olet luda laisten
ös hänestä päällckirjoiluS/Grecan/ iatinan
ja Ebrean bookstaweilla kirjoitettu: Tämä
on ludalaisienCuningas: Mn pri
hanteW/ jotkamyös ripustetut olit/pilckais
händä/ja sanoi: jes sinä olet Chrisius/nljn
wapahda sinus ja meitä. Multa toinen
wasiais/ ja nuhteli händä/ sanodell: ja el
tosin sinäkän Jumalalapelkä/ettäs olee >,h>
des cadonyeö i' Iatosin/me olemma oikein'
sijnä: sillä me saamme meidän töidem ansi«-
on Men/ mutta ei tämä mitän paha teh«
nyt. Ia sanoi lEsujcclle: HErra/muisia
minua/ eoscas tulet waldacundaas. Ncjn
lEsus sanoi hänelle: sanon minä.
sinulle: Tänäpän pilä sinun oleman minun
lansani Paradtzsis.

Nucons»

wt lolltonut. fa hänen cauttans meltä Pcrke<
lcn waldacunnast>«

pelastanut olet/ me «icollemma sinua/ nijn«
cuin, sinun POl«,slHsu« Christus meidän-

g'"



gin edestä»»rucoillut sn/ettäs meitä »varje-
lisit sinun Ganasas / sen cansa caickinaise,
kiusare» ja ahdistoxcs lohdntaisit/ ja>mitä
,„c sinuawastan rictsnel olemma / armoli-
scst anvexi andaisit: sinunmyospxhän Hen-
ges cautta nieitä pxhitäisit ja anluari saat-
taisit/ että nie licdälsim sinun meidän I!'ä-
xen,/ ja ljancaickiscst sinun iaupiuttas /!«-
stäisim jakijtälsin,/ Anien.

Paäfiaisnä.
6o!le6t»^»

ijancaickinen Jumala/ joca
litalla ajalla Mostxm cautta sinun Canssas
Egyptin maalda johdatit/ ja kastit heidän joc»
wuost Pääsiäis juhla/pita/ja syödä Pääsiäis
lamban. saata myös meitä/Q taiwalinen
Isa/ sijtä' henaelisestäEgytista vlos/ että mekin
osalliscxi tulisimc sytä Pääsiäis lambasta/cuin cn
sinun racas Poicas/ lEsus- Christus meidäil
HErran/ jocaelä la hallidje ynnä sinun cansans
Pyhän Hengen chteydes/yri totinen
yancaickisestyancaickisehen/Amen.
Epistolan kirjoilta P.Pawali Apoff.

Cormth. lygs/l.Con 5.
A) Ackat weljet/peratcat sentähde st wam

taikina / e»ä te tulisitta vdexi taiki-
nax» /nHncuin te ny6s happamattonmt os
lella.Sillä meilläon myss pääsiäis lamas/
»ocg on Christus/ meidän edestäcke phratlu.

3> ,ij
.

Sen-



SemähVen pitäknm n«eid«u paaMisen, / ei
wanhas hapaluxes/eikä pohudenia wäHr/-
denyapalnxes/ waan puhtauden ja tolnden
happaniattomas taikmaas/ 2lme».

lEsuv CHnst«« uhrix meille/ pag, nz,
CHristus culn cuoleteltm/pag. n?.

Ewsngchumin kir/yittttp. Marcus
Ewangelifta/Cap. 16,

aican/cosca Sabbachi culunm
Maria Magdalena/ja Ms«

Wa wsittiea / woidellaxens händä. Ia
sulit haudalle/ cnsimäisnä Sabbachin pckl>
lvänä/ sangen wathain Auringon coitcais.
Iapuhuit kestenäns: Cuca meille wieriltä
siwen haudan stvelda? Ia euin he csdzoil/
näit he kiwän wierileiMi / soca oli sangen
suuri. Ia cuin he olithaman mennet /
näit he yhden nuorucaisen ifiuwan MM
puolella / joca oli waatttettu pilkillä
keille Watteilla/ja he hämmästyit. Mutta
hän sanoi heille: Hlkät
zittä lEsusta Nazarenusia/ jocaristinaue
lilluoiichan ylös nousi ei hän ole täällä/lads
zo sia cuhunga he hänen panit. Multa men-!
Käl ja sanoeat hänen VpemslaMens / /«

Peea-



Pelätille,: että hän käy teiden edellän Gali-
lean/ siellä lehänen näiltä / nhncuin.hän
sanoi teille. Ia he menit nopiast «los//a pa-
kenit haudalda: sillä wapistus jahämmästys
oli heidän päällänsMllul/ei he myös kellens
gän mitän sanonet/ sillä he pelkäifit.

Nucsus.
«3! Erra Jumala talwalinenlsä/ sinä,s<°

sinunpoicas meidän synveim tähde!»
vlosandanut/ja ineidä» »anhurscaudentäh-
den ylsgherättänyt olet. Me rncoilemma
sinua/ anna meille pyhä Henges / sen caut-
ta n,eitähallidze/wahwas vsco» sinunpääl,
les pidä / caikist synnetst warjele/ jaKimätt
elämänperäsi chancaiHsen antuutenylsshee
rätä/Nmen.

Toisia pääMsmpäiwänä.
ssaickiwaldias Jumala/ jocasinun ainocai-»sen Poicas lEsnxen Christuxen annoissaa-da woiton cuoleman ylidje/ ja awata meille yan«

eaictisen elämän tien/suo armolisest/ eltä me luja,
siihänen päällensvscoisimme/ nqn chancaickisen
cuoleman wältöifimme/ jahänen cansas yancai?
cksest eläisimme. SinunPoicas/etc. >

Epistolan kirjoitta P.tucas Aposioi
lein ttgoie/cap. ic>.

9>l,nPetsri gwai» suuns/,a ftnsi - «yt


