
mln«todexi löydän/ettei Jumala cadzo ih-misen muoto/ «»aan caikisa Canssoisa /-,ocg
händäpelkä ia se on lu<malalle otollinen.Ryllä te tiedätte sen saar,
nan/,snga JumalaIsraelin lapsille lähet-ti/ ,a fullsii rauhan lEsuxen CHRistuxen
cantta sfoca caickein HErra on) »osta saar-nasta on sanoma cunlunnt Mbsring caiken
Juudean/ ensin al,ettin Galileasi (sen caste»jalken jolta Johannes saarnais) cninga lu-mala oli woidellut JOSuren NaiarethistPyhällä Hengellä ia woimalla/ ,oca waelsiymbarins/ teki hywä sa paransicaicki iotcaperkelcldä waiwattin: sillä Jumalaoli hä<
ne» canftns.la meolemmacaictein nqden
tsd!st'iat/ cuinhänludean maamnnas,<,
lerusalenns teki. Sen swat he tappanet/ia
ripustit puuhun/ ,onga Jumala herätti col«
mandena päiwänä/ iailmoitti hänen/ei caiskelle Cansjalle/ waan meille/ lotca Inn,a-
la oli ennen todistaiaxiValinnut/ n»e idtca
ssi,„n,e,a soimme hänen cansans/ sstte cni»hän nousi kuolluista. Ia hän tästi meitä
Cansftlle saarnaman sa tod,stan,an/että hänon se/>otalumalalda on säättpeläwltten /«
cnolluttten duomarin. -Hänestä caicki pro-
pheM todlstawat/ että »ocainen cuin vscshänen päällens/pitä hänen Nimens cauttg
s/nmt andcxi annettaman.
AttNligchumin kirjoitta p. Lucas

O^angelista/Eap.^.
Slna.



kylän/ joca oli Jerusalemisi cuu-
dcnkpmmenen wacomitan päasä/E-

---maus nimeldä. Ia puhuit kestenäns caiki-
sia nljsia min laxahlunuloli. Ia tapahdut
heidän puhuisans ja tutkisiellesans kcffe-
näns/ että lEsus idze heitä lähestyi/ ja
matwsil heidän cansans. Mutla heidän sil-
mänspideltin/ellii he händä
hän sanoi heille.- mitkä puhet ne owat cuin
le pidätte kcstenän käydesän/ ja olecea mm-
hcllisct? Wn Cleophas nimeldä wasiais/
ja sano hänelle: Olettos ainoa muucalainen
lerusalemis/ joca el tiedä nutä siellä näinä
päiwmä tapahsui Hän sanoi heille: mi-
tä ? He sanoit hänelle: Dä lEsu/efia Na-
zarenu)cesia/jcca oli wäkewa Prophem lsisä
ja sanoisa/luwalgnja caiken Canssan edes.
Cuinga meidän plimmäisec Papit ja Pääsmiehet plsnannoit hänen cuoleman cado<-
lumeen/ jarisiinnaulidzit hänen: muettttne
lnulimma hänen jocaIsraelin pitt lu-
nastaman. IaMe on jo colmaspäiwä tn
näpän cuin nämät tapahduit. Owat myös
muutatMl waimot meistä meitä fchätlä-

D» ml/



tiet/ jotta warahin amulla halivalle /

ja luin ei he löytänet hänen ruumisians/tu<
lit he ja sanoit / että he Engelingin näyn
nähnee olit/ jotta sanoit hänen eläwän. Ia
muutamat meistä menit haudalle/ js löysit
namuin wajmot olit sanonet / mutta ei he
hända löynnet.

Ia hän sanoi heille: O te lompelit jo
bitgt sydämesi uscoman ntztä caickia/ cuin
Propheeat puhunet owst. Eikö CHristns
Aen pitänyt näiläkärsimän / jahänen cIM
niaans sisälle käymän s Ia hän tupeis Mo<
sercsi/ ja «ukisi Piophetaisi/ ja selitti heille
caicki kiljottu)cet / cuin hänestä sanowt olit.
Ia he lähestyit Kylä / johongahe menit/ ja
Aän teetteli hänens edemmä käymän. Ia
he waadit händä/ ja sanoit: ole meidän ean?
sam: sillä Ehto joutu/' ja päiwä on lasse--
nut / ja han meni oleman heidän cansans.
Ia se tapahdut/ cosca hän attioldzi hndän
cansans/ otti hän leiwan / tDei / mursi j«
andoi heille. Viftn heidän silmäni ankci»
Mt, ja he tunsit hänen. Ia hän latoiiö
Vän edestäns. Ia he ftnoil kelkenäns: «itö

meis



meidän sydamem meisä palanut / cssca hän
tiellä meitä puhutteli / ja selitti meille kir-
joittyel? Ia he nousit sillä hetkellä/ /a pa-
laisit Jerusalemin/ ja löysit ne lMostakpm-
menda eoosia/ ja ne jocca ntzden cansa olit.
lolca sanoit: HErra on totisesi Msnosnnt/
jailmannui Simonille. Ia he juttelit heille
mitä tiellä tapahtunut oli/jacuinga han heil-
da oli tuttu leiwan murtamisesi,

Rucous.

sinunpoicas JOsnxenChristu-xcn nijlle cahdelle Opetuslapselle Kman-
ren tiellä ilmoiteluxitulla / me rucoilemma
sinua/ sinun pyhän Sanasia Pyhän
ges cautta/ walaisemanmeidän sydän,en/et->
tä» n,e olisin, wah»«t ,a pysywäiset usco-sa / uscolisest sinun sanasas rippuisin, / sitämiellän, puhuisin, ja ahkeraft tutkisin,: sa,o« meidän>ChriftuxenHsicuwan jälken/tg<
sä mailnms paljonpitä kärsimän/ e«ä n,e sil-loin meitäm sinun sanalla» lohdutta taival-
sin,/ jasen mielesäm pidäisim/ sijhenast» cutnme sinunpoicas cantta/ tämän elämän pe-

räsi / ljancaickisen elämän herätetyri tnlem-
NM/ Nmen.

Colmandena Pääsiäisin
D vj EMo-



Epistolan kirjoitta P.iucas Aposto-
lein tegois/ Cap.iz. '

sanoi pawali ludalaisille 5
wehet/ Abrahamin su-

gun lapset / ja muut lunmlata peläwäiset/
teille on tän»ä autuuden puhe lähetetty. Sil-
la Jerusalemin asnwaiset/ fa heidän y1i,,,-
nmistns/ ettei he händätundenet/ eikäPro-
phetgl» änlZ/ioita clwakm Sadbachina lue««n: Vwat he lismat heidän dnomisllan»
täyttänet. Ia waicka ei he yhtän cuolen<an
syytä hänesloynnct /anoit he cuicengin pi,
latuxclda händätappaxens. Iacuin he ca-
icki olit täyttä«et/n,ttä hänestäkirjoitettu o-
li/ otit he hänenpun,, pääldä/ »a panit hau-
t<m. Mutta luinalaherätti HZnen cuo!lui<
sia. Ia hän sn niiidänähty monda päiwä/
jotca hänencansansGalileast Jerusalemin
mennet olit/ >otca swat hänen todlst«»an»
Cn<issan edes. Ia me ilmoitamme myös
teille sen lupauxen/ cuin meidän Isilleni-me luwattiu/ fongss Jumala on meille hei<
dän lapsillens täMZnyt/sijng / että hän he-rätti lEsnxcn.
tEwMgchymmkirjoitta p. Lucas

Kwangelifta/ Cap. 24.
/AlDsca he näistä puhuit/ seisoi Msus

keffclläns/ja ssnoi heille: Rawljgolconttille. Ntzn l)e hämMsiM
1«



japMisit/ja luulithengen nakewans. Is
hän sanoi heille: Mitä le pelkätte k Ia mi-
nstncaltaiset ajamat tulewal teiden sydä-
meen ? Cadzocal minun käsiäni ja jalcoja-
ni/etlä minä idze olen/ruwelcal minun/ja
cadzocat: Sillä ei hengellä ole liha eikä luita/
nyncuin le näcllä minulla otewan. Ia cuin
hän nämäl sanonut oli/ösotlihän heillekä-
tens ja jalcens. Multa cosca eihe wielätän
vsconet/ilon lähdän/waan itzmettelil/sanoi
hän heille: Ongo teillä läsä mitan syötäwä-
tä? Ia he panit hänen eteens capallen pai-
fiellua cala/ja wähän kimalaisen humjals.
Ia hän otti sen jasöi heidän nähtens. Nijn
hän jänoiheillä: nämät owatne sanat/cuin
minä puhuin teille/cosca minä wielä teidäneansanne oliu: Sillä caicki pitä täytettä-
män mitäkirjoitttlu on minufiaMoseM
lois/P«phetais jaPsalmeis. Silloin hän
awäis 'heidän ym-
märtämän/ja sanoi heille: Mn on kirjoi-
tetln/ja näin mli Chrisilyen tärfiä/ja plös-
nofta cuolluisia colmandena pälwänä/ja el-
tZ, hänen Nimeens piti parannosia saarnat-
t!,man ja sl)ndein and<)ci and.imufig/ caikis
Canssois/ruw«en lerusalmlst. Nn-



Nucous.
lEsu EHriste/me rneoilemnia

sinua/ios »ocu suru muche/pelco ia »a«
pistos meidän päällem tulis / niZncnin si-nun Gpelnslastes/eltäs meille awulinen s-
lisit/ja meitä «sälisest lohdntaisit/ nijncuin
sinä heitä heidänmurhesan» lohdutit/ sano-

olcon teille: anna nijn »neillen-
gin se totinen lohduttaia/ Pyhä Hengi.Nlevscsm totiseft/että sinä sillä lihalla/ ia nijllä
luilla/ cuins hantangin pandin/ yl6«nosnut
slet/ ia nyt istut Jumalan oikialla kädellä/
»ariele>i«»g meitä / ia me pääsem myo°s si-
nun aroullas sinne/ tällä meidän Ilhallam ,a
werelläm/ia sinun kircafietun ruumis cal-
daifexi tnlem. Tämä meille suo laupias
HErra IKsu CHriste/ sinunpijnas/ cnole-
nm» >a yhlosnousemises tähden/2lmen.

Neljändens pääsiäisin
päiwänä.

Epistolan kirjoilta P. tucas Aposto-
lein legot/Cap.;.

petari ludalaifille: Israe-
,« Jacobin Jumala/meidänIsäin, Juma-
la/ on HZncn poicans lESnxen kireistä-
nut/fsngate ylonannoiue >a kielsitte pila-
tnxen edes/ cosca hän duomizi / että hän piti
päästettämän. W»t« te kielsitte sen pyh,'w



,'ahurscan/,'a anoitte teillenne nimhamiestz
<,nnet«. Mutta elämänpäämhtinan te ta-
poitte scn on Innlsln cnolleistaherättänyt/
jongatodiftftfat me olemm«. Ia senvscon
c«l,tta hänen ttmiens päälle/ on hän tämän
päällä/ jonga te näettä/a tunnetta / hänen
Nimens wahwiftanm. I«, sen vseo hänen
cault«ng / on tälle andanut hänen«rwcy-
t>en«/ca.'ckcin teidän nähtenne. Nyt rackat
n>el,et, minä tiedän että te sen tyhmydcst teh-
nct olelm/niincuin teidän ylimmäisenntki».
Mutca Innala/ soca eaickein prophetains
suun csutta oli ennustanut/että Christnxe»
pin kelslmän/sen hän näin nyt täytti. Niin
tchkätparannus/ sapalaiieat/ että teidän
syndinne pois pyhitäisin /,« silloinWirwot-
tamiscn «sat tnlisitHErran caswon eteen/
eoscahän sen teille läheltä/ /osta nyt ennen
saarnatan/lEsuren Chliftnren.
lkwangel/umin kir/oitta P. IHhan^

ncs Ewangel. C«p.il.
ilmoittiZEsus taas idzens Ty-

meren tykönä/ jahän ilmoitti
näin: SimonPetari/jaTho-

mas/ joca Ta)coift)ci cudzman/olic ynnä/ j<l
Nathanael/ ioca oli Galilean Canast/ja
Z<beden)cen pojat/ja ca)ci muuta hänen Dpe-
lueiapDanS. Sanoi SimonPetän heille:

minä



minä menen calasn:Ne sanoit hänelle: Me,
menemmä canfts. Nffn he menit ja astuit!
cohm wenhesen/ja ei he sinä ysnä milän
net. Mutta cozca joamu oli / seisoi lEsus
rannalla/ mutta ei Zpetuslapset lienntt et-
tä se oli lEsus. SanoilTsus heille: iap?
set/ ongo teillä mitän systäwätä i" He wa- i
siMt häM i Ei. Hän sanoi heille l iastecal >
werckonne oitialle puolelle wenehtä/ nh'n te
Ichdätle. he lastit/ jatuli paljo
caloja/ eltei he woinel welä. Nljn sanoi se
Opetuslapsi/jota lEsusrscasti/Petarille:
Herra se on. Cosca SimonPctan stn
li/että se oli HErra/wMli hän hgmenym>
bärillens: Sillähänolialaisii/jsheittiidi
zens mereen. Multa muut Opetuslapset
tulit wenhellä: SM ei he ollet eaucana
niaalda/waan lähes cg)clsatakynäräcä/ ja
Veditwercksja caloinens. Costa he olitma<!
alle lullee/näithe htzlel/ja calatntzden pääl-!
lä/ja leiwän. lEsus sanoi heille: tuocat
«anne nMä «loisia min te nyl saitte. Sis
mon Pelari meni ja weti welcot maalle/
«äynäns suuria taloja/ sata jacolme cuudecs
tskMmmdg. Is w<M ntzlänHnmonda



oli/ ei cuittngan wercko rewennyc. lEsus
ftnoi heille.-lulcal malle: mutta ei yMn O<!
petuslapfista vscaldanuc händakpsyä/ cucas
olet ? Sillä he tiesit sen oleman HERran.
NHn lEsus tuli/ stli leiwan ja andoi heile-
le/ nyn myös calan. Tämä oncolmas kerta/
cuin lEsusOpttuslaMens
cuin hän oli plös nösnut molleista. '

Nucous.
Nrm lEsuChriste/joca jälkeuylss»

nousemisescuolleista/sinus ilnlolttt O-
peinslapsilles/ Tyberian meren tyksnä/sij-
nä suures c»lan s«,lais: N7erucoilemma si-
nua/ ettäs meitä myös ,a meidän »ystän,/
cuin n,e finnn tahtoZ »älken teemme/ siunai-sit: /<, anna meille pyhä Henges/meitä »a,
laiseman i<f hallid;em«n/ että me aina pi-
daisim sinun käffys / oppisi,,, myös sinunttmdenmn/ nhncnin Opetuslapsestin/sinun
lhmeistäs fa hywistätsistäs/ ollsim sinullenijden edest khtoliset/ ,a en mingän kiusa«-xen ell ahdistuxen meltän, sinust ersittä s«l-----leis/AN?EN.

i. Sutttmntzma pääsiäisesi.
Co!le<Ä3_..

meille Ifä/Laickiwaldias Jumala/ars
me/jotca nyt iloisesi Pääsiäis juh-

la pitänet olemma/sinun annos awulla meidänlaman parannaisim. Sinun Peicas/etc.
Episto-



Epistolan kirjoitta P. lohattNis
Apostoli/ 1. Hohan. 5.

rackanl/ calck» n«tä Jumala,
4^^/sta on/ se »oilta mailman/
ja meidän vscom on se woitto/ioca mailman
»oitti. Cnca sijs sn ioca woitta n»ailtnan/
mutta se ioca vsco että IHsu» «n Jumala»
poica t' Tämä on seisca»edellä >a »erel-
lä tule/ INsus CHristus/ei ainoasta»» »e<
della/ »aan »edellä ia werellä. Ia hengi
todista/ että hengitotuus/on: Sillä colme
«odista»at taiwasa/ Isa/ Sana ja pyhä
.Hengi / ,a ne colme yn owat. Ia colme ts-
distawat ««aan päällä/ Hengi/wesl io A?e-
ri/ »a ne colme yxi owat. Josme ihmisten
todijiuxen otamn<e/ nij» sn Jumalan todi?
Ku» stmrembi: Sillätän,ä sn Jumalan to-
distus/ »olla hän poi,aftan, todisti. loca
Vsco Jumalan pojan päälle/ hänellä o» to-
distus idzesäns.

I«su« «Hr<st»« «hrix m«!«»/p«g. n«.
sswangel/umitt kirfoittt» p. I«ha»u

»es Kwangelista/<sap. 20.

stn Gabbathin ehlong/ coscaLlHHowec josMml olit/ josg Opetus
cozos olit ludalisien ptlgon

iahden/ luliHEsus/ jastissi tzMn ttsttl,
lsns/ja sanoi: Rauha olcon ttille. Ia cuin
h<jn sen sanonut oli/osotti hän heillekälansfs

,
tyltcns!



hlkens: Ntzn Opetuslapset ihastuit että ffe
näitHEnan. Ia lEsuslaaS sanoi Rau-
ha oleon teille: NHncutn minun lähct-

minä myc>S lähetän teidän. Ia cuin
häii nämäl sanonut oli/ puhalsi hän heidän
paällens/ja sanoi heille: Ottacal Pyhä Hen<
ge/ joillele synnit annatte/ ntM ne
andyi annetan: ja joillele ne pidätte/ ntM
ne owat pidetyt.

Mutta Thomas yMahdestacoistakpm-
menesi/joea cudzuean/ ei olluthei-
dän canfts/essealEsus mli, Mn muut
opetuslapset sanoit hänelle: me naimme
HTnan. Mmm hän sanoi heille .> Ellen
minä näe hänen käsisäns naulan reike/ js
pistä sormeani naulain fiaan / /a panekät-
täni hänen kytkeens/en minä vsco. Ia «h-
--dyan päiwän olit Vpemslapsee
,fiellä/jaThomas heidäncansans. NHnsus luli/cuin owät suljetut slit/ja seisoi hei-dän kestelläns/ja sanoi: Rsuha slcon teil-
le. Gilte sanoi hän ThomsMe: Pf-siä sormes lännä/ ja cadzo minun käsiä-
ni .- /a o/enns lännä kätes/ja pistä minun

kpl-



chlkemi/ ja älä ole epäuscoinen/ waan uscs<!
wainen. Thomas wastais/ ja sanoi hänelle!!
Minun HCrran ja minun Jumalan.lNsus sanoi hänelle: Ettäs näit minun Tho-
mas/ simvscolt/auluat swat jot«<i
näe/ja cuitengin vscowat. Teki JKsus monda muuta merckiä Opnuslasiens!
nähden/ joccaei täsä kirjas ole kirjoitemt.!
Multa nämät owae kitjoitelut/eltg le vstch
silta / että lEsus on CHristus Jumala!,
Poica / jaettä te saatte elämän vscon
ts/hänenMlmcens.

Nucous.

sinua/sinun sanomattoman srms»
evesta/että» sinun poicas/ nieidän-HOrra»pyhänja lohdulisen idVan-
gelinmin/ ja ne pyhät Sacramemit meille
lshdutoxexi lähettänyt olet/ett» me nijsä lchdäm syndein andcxi saanuse». We «ucoilem
sinua / anna Pyhä Hengcs meidän sydän,!»
him/ että me taidalsim vscoa sinun pyhZ»
S«nas/ japyhäin Sacramenteig cautta av
na vscos wahwistulsim/ Amen.

ii. Sunnuntainapääsiäisesi.
CaiMwMas/ jo« siminPoica»



I nöyrydellä/ caaiunen mailman jällänseohcnda-
! «ui olet/anna vscolttstes rjancaickinen ilo: ja nljn<
! cuin sinä olel heitä Hancaickisest cadotuxcst pela-
i siaiiut/ nchl anna myös heidän saada yancaicl-!>-

nm elämä taiwahis. Sinnn rackan PoicaslEs
ftxcn/eic.
Epistolan kirjottta P.PetanAposi:

I. Ptt. !<

Rekat weljet/ CHristuZ kärsei meidän
»a jätti meille cuwan/ettäteis

dän puähäne alkeleitang noudattanen. lo-
ca cyylttä» syndiä eikä yhtän petosta
ole harien suustans 16/tt)'. loca ei kironnutcosca händä kilomn / ei uhgannutcosca hän
kätscy/muttaandoi hänelle csston/ joca ois
kein duomidze. Jocameidän idje
ulM's/omas ruumisang/ puun päällä/että
nicftnncistä poiscuollet, eläisimmewanhur-
scxudelle. longa haawain caneta te ole«a
tcrwefi llNIet: Glllä te olitta Ntjncuin ery«
wäisetlamdat: oletta palalnnet/
teidän sieluinpaimenen ja pispan t^go.

?!« I«m»lat tijttntäm/ pag. ,ss.
Mitä silloin caita pnuttu/ pag. ».

kirlyittch P. I«hatt«lncs Hwangel. Cap. ,o.

M" tzhen aican sanoi lEsus ludalaisll-
Minä olen hywä paimen /hywa

paimen anda hengens lammasten e--
desi.



hest. Mutta pa lcollinen/joca ei ole paimen/
<tkä lambat ole hänen omans/ cosca hän nä<
te Suden tulcwan/nhn hän Mä lambat/
/a pakene/ ja susi raatele ja haasca lambat.
Mutta pallollinen pakane: Sillä hän on
pal<ollinen/<ikä tottele lambaifia. Mi,,a
olen hywä paimen joca mnnen lambanl/ ja
Minä tutan myös lambaildani. NchuuinIsä minun tunde ntzn tunnen minä myös
Isän ja minä panen hengemn lammasten e?
destä. Ia minulla on myös muita lambat
ra/ jotta ei ole läsiä lammas huonefia: ne
tahdon minä myös tänne saarta/ ja he saa-
wal cuulla minun «ineni, Ia pitä olcms
Man p)ci lamma huone, jaMi pailmn.

?uicous
Jumala taiwalinen Isä /joca D

hywydestäs olee meitä wai<
walslaihnusiänmtstanut/ ja sinun poica»
»neidän paimenerem asettanut / ettei hän
meitä«inoaftan» pyhällä Ganallan»rawid'
3l»/mn«6 my6»s)>nnlst/c»olcn,aft >a p»rke-
left »aricli». Mc ruco>lemm« sinua anna
meille Pyhä Henges/ettänijncnin tämä pai-
men n»nl»e n,eidän / ,« meistä mnrhen pitä/
et«ä n,e my<s» ««»hdalsim caickinalsi» ahdis
O»x« häne» »m« / n,e«t«m hänen l^gons

piM/



pit«»/ caikest sydämcfl hänen ändäns «o«s
Valta/ l« »yniäin hHncn camtans tjancaicki»
se» autuuden periä/ A>nen.

iii. SunnuntainaPääsiäisist.
<so!leÄ«^,

CaickiwaldiaL/joca sinun totuudes
/ exywaisct oitialle tielle saatat/

aimacattille Christttyillcarmos /"hyhamän pah,»
janoudattamina hywä. SinunPoicas/ltc»

Epistolan kirjoilta P. Petari
Aposioli/ 1. Pel< l.

A*> Ackat wcljet/ niinä nenwon teitä nyn«-
c»udo,a ia nmucalaisia/ wältätät li«

himoio/sotca lotiwal sieluawa<tan.
Ia piläkat hywä »neno pacanain seas / ett»
ne jotca teitä panettclewat/ nijncnin
imrkijtä/ tundisic teidän hywyftä
kiittäisit Jumalalasinäpäiwänä/sona hän
calcki iullsts.

Sentähden olcat alommaisest caikille
ihmisille/ja
olisco se Cnningalle /nijncui» ylinmiälselle/
taicka päämiehille/ nchneuinnrjlle/ solca hä<
neldä lähetetyt owat/pahointekchlle rangois
ftonxi/ ja hnrscmlle kqlsreri: Sil»s se
sl, lun,al«n tahto / että te hywälle työllä
tukidMta hulluin /a tyhmäin ihmistensun».Nijncuin Vapaat/ ,a ei nijn että se wopa»»
sii» nijncum p«hudenpel«»/»«,»n nyncuin



Jumalanpalweljat. Olcat cunnialiset jscal«
sta wastan. Racastacat wel,iä peljälkätlu-
nialata/cunnioittacatCunlngasta.

Te palweljat/ olcat alammaiset caikella
pelgolla teidänIsännillen/ei ainoastans hp
wille ja siwMle/ waan myss tuimllle.Sil-
läsc on armö/i«g joenomandundons täkden
Jumalan tyg6 waiwa kärsi/ ia syytton,«ft
kärsi: Sillä mikä kiitos se on/jos te pahain
te coinne tähden picstän/ fa kärsitte Mnt«
tacosca te teette/ >a cuitengin »ai-
watan / ja te sen kärsitte / nrzn se on armo
Jumalan cdes<

Sun tygös HTrra CHriste huudan/ pag.lsz.
V Jumal anna mmull armo»/ pag, is?.

Ewangchumm kiroitta p. lohai^
ne«Owangel.Cao.ls.

"

aican. sanot lEsus Opetus
- Wähän ajan peräsi et«

minua/ ja taas wähän ajan
täst te näella minun : Sillä minä menen
Isäni lygc». Ntjn muutamat hänen
luslapsisians puhuit kestcnäns: Mikä se on
min hän sano meille»' Wähän ajan peräsi
«l te näe minua / ja taas wähän ajanperast
<e näeltäe minun: jaettä minä menen W-
ni lygö, he sanoit: mitä se on cuin hän
ftns/ wähän ajan Mäsiä? Cn me tiedä

mitä



> mitä hän puhu. Nljn lEsus ymmärsi että
he tahdoit kysyä hänelle. Ia sanoi heille: le
tHele kestenän / että minä sanoin: wäbän
ajan peräsi el le näe minua / ja taas «vähän
ajan peräsi te näettä minun. Tolisest/ lolis
sest sanon minä teille: Teitän pitä itkemän
japarcnman/ mutta mailma iloidze: le tus
letla murhellise)ci/muttateidän murhen tää-
tän ilo)ci. C«sca Waimo hä-
nellä on tipu : Sillähänen hetkens tuli.
Multa tosca hän on lapsens synnyttänyt/
ntzn el hän muista enä waiwans/ waan ilos
idze syndyne)ci ihmisen mailmaan.Ntjn teil<
lä on myös nyt murhe / mutta minä tahdon
teitä jällensnähdä/ ja teidän sydämm on is

»loidzewa/ja ei kenengän pidä teidän iloan
teildä pois ottaman.

Rucous.
Er« Jumalatalwalmen Isä/sinä sscchsinun isälisest hywäst «hdostas/ sinunlapsia» täsä mailma» cniitat/että he si-nun poica» caldaistt sekä kärsinuse» ena

cnnnias olisit/ n>erucoilemma sinua/loh-duta meitZ Pyhällä Hengellä» nieioä»kli,-
sauxisan, ja wa,»o»sam/ etten me epäili»/waan tulwaisim lujasi sinunpoicas lupausxen ,a lohvmnxen / nlm ittäin/että suru pysy

sb alnoq-



ainoastanswähän ajan/ ja sytte stura yan-
caickinen ilo / että n,e nrju tämän tsiwon
cautta Vastoinkäymisen kärsi-
wäliseft woitaisln,!ne/IVsuxen Chrifiurrn
cautta/Amen. >

iv. Slmnnntamapääsiäisesi.
JumalaCaickiwaldias/ joc« nyn vscowai-
sts sydämet hallidzct/ että he yximieliset olla

«aitawat/ anna heille armos/ että heillä olis hy,
wä suosio sinunkästyihis/ ja wahwa toiwo sinm
lupauxis; että myös me jotca täsa häälywaiscs
mallmaLwaellam/ meidän fydämesam aina mi-
»vallista ajattelisimme. Sinn>l rackan Pvicas
lEstvcnChristurcn/ctc.

Epistolan Mjoitta P. Jacob
Apostoli/ Cap. i.

<A Nckst wcljet/ caicknainenhywZ ando/
caickinainen täydellinen lahja enle

Mäudä walkeuden Iftldä/ jongatykönä ei
ole wslkeudeen ja pimeyden muutosta / cis
M waihetusta. Hän on nieidän synnyttä-
nyt hänenmhton» jälken totuuden sanalla/
että me vtiset HZeien luondocappalistans o-
lisimina. Scntähden / rackat weljeni/ sIF
«on jocamenihminen nopia cunleman/mnd
«a hidaspuhuman/f» hidas wihaan: Sil-
lä ei ihmisenwiha tee niitän Jumalanedes
sitäenin oikein on. Sentähden pangat pois.
lKickinaiuen ftastaisns ja cMmamen pa-

huus/



huus/ia «ttacatsan«siweydella wastan/,s-
ci» «isä istutettu on / >g woi teidän sielun an>
luaxi saalta.

Jumala suuresi hywylest/ pag, izf,

Srmngchumin kirioitta.p. Johann
ncs Owangelista/Cap. 16.

sanoi lEsus hänen
multa nyt minämme-'

nen sen tygö joca minun häetti/ ja et
teistä minullekengän kysy: CungaS menet x
Waan että minä olen tämän teille sano-
nut/ nffn murhe täyttä teidän iMman.
Cuitengin sanon minä teille totuuden: se
on teille earpellinen/että minä poismenen:
Sillä ellen minä poismme/ ntzn «lohdun
laja lule teidän Wsn: multa josminä
menen/ nyn minä hänen teille lähecän.Ia cosca hän tule/ nhn hän nuhtele mall<-
ma/synnin tähden/ ja wanhurscauden täh-den/ja duomion tähden. Synnin lähdentosin -' Et«i he vseo minun päälleni.
Mutta wanhurscauden tahen/ että minä
menen Hsäni tygo'/ ja ettet le minua sillennäe. Mutta duomion lHden/etcä tämä
Milman Päämies on jo duomitw.

E ij Minulla



Minulla oliswleläpaljo sanomisi/muy
la et le woi nyt canda. Waan cosca totuden
Hengi tule/ hän johdatta teitä caickenlo<-
ttttccn: Sillä ei hän puhu idzesiäns/ waan
milä häncuule/ficä hän puhu/ja mlewaisia
hän teille ilmoilta. Hän on minua cun<
molltawa: Sillähänoltaminunomasia-
ni/ja ilmoitta teille.

i?X E Rra lunmla taiwallnen Isä/ jecasi-
poica» cautt» olet luwanut Pyhän

hengen/ /a ftnonut/että hänen maiima syn»
nm / wanhulsc«uden ja duomion tähden
nuchtclcman pila/merucoilenmia sinua/wa-
laisc !!!cldän s>dä!»en / että me tunnustaisi»»!
mcidän xndl»/ javscon couttaChrlstuxen
päälle liancalckiscn wanhurscauden saisim/
t!!rw«!sin»!ie »,y?o« calkis meidän waiwoi--
sa,l>>a kulftnrlft»!' sijhcn ainoan ja oikian

niliitcain/ettäChristus on per-
k»lcn cuslcman ja colckcin -HErra/ jatahts
«rnwllftst mcilä caikesta pahasta aulta / >«

autuuden anda/Amen.
v. Sunnuntaina pääsiäisist.
>,ma!a/ sinä joen se olet/jolda caickinaincn

siia cum sowcljas olis; ja laina woi?



ma täyttämän sitämyss tcgoillans. Sinun rac«
k<m Poicas lEsuxenCHristuxe» cautta/Amcn.

Epistolankirjoitta P.
Apostoli/Cap. i.

Ackat weljet/ olcat myog sanan tekiät/
ei ainoastanscuuliat/ pettäin teitän.

Siiläjos iocu on sanan cunlia/>a eitekiä/
hän on sen miehen «Itäinen/sen caswongSpellig curkistele.Ia! cn<n
hän ivzeNs curkistellur on/ nhn hän !i,enc

pois/ja unholta cohta nnlline hansli. M-»c>
ta Ijoca cadzo wapaudcn täydelisccn larijn/
ja pys)'/ »a ci ole unhottawa cuuila/waan ce->
M/se tule hänen legosan»«uluaxi.

Mutta jos iocn celstä näky Inmalinen s-
lewan / >a ei suista kicldans/ wa<«n Vietteie
sydämen»/ sen Jumalan palwelug on mrha.
Se on Isälle ia Jumalalle saastatoin In--malan palwelus: Hdziä Orwoja ja K.cffe
,ä heidänmulheis»ng/ia idzens saastaroinnamailmalia p»tä.

I,'ä mcid.in ylhall <>il!v<!«/p<,g. 7c). ',.

Sun lygös H.LHr,ste huudan/ pog. is«.
iLwangeljumm kirfoitta p. Johann

n>!« Ewangel. Cat». >6.
"

aican / sanoi MsusOpems-
: Totisest/lottftst smon mi-

nä teille.- mitä ikänäiw ee aiwcta i<
säldä minun Nimeni / ntjn hän anda te<Be.

E iy Et«



Et tt ole mitan minun Nimeni tähdan a-,
siianonet/ rucoiltat/ ntzn te saatte/että ttt-
dän ilon olls täydellinen. Näitä olen minä
teillepuhunut lapauM/mntta aica mle/ttlen
minä sillen puhu teille lapauM/mnlla julki-
stsi ilmoitan teille minun Isästäni. Sinä
päiwänä pitä teidän rucoilman minun ni-
meni. Ia en minä sano teille/ että minä
rucoilen Isä teidän tähten: Sillä Isä ra-
tasta että te minuaracasiitte/ja
vstoitta minun Jumalasta lähtenen. Minä
lchcin Isästä/ j.. mlin mailman: Taas
liä jätänmailwan/ja menen Isäni tygs.'

Sanoit hänen Opemslapsens hänelle t
Cadzo nytsinä julkisesi jaetyhtän
tapaust sano. Nyt me tiedämme sinun
eaicki tietäwän / eikä tarwita että jocu si-
nulle kysy / sentähden me vstomme sinun
Jumalasta lähtenee. lEsus wastais hei-

: Nyt te vscotte/ cadzo/mca lähesty/ ja jo
tuli/ että jocainen hajotetan erinäns/ jami<
nun « Minäni jätätte. Cn minä cuilengan
»Minäni ole: sillä Isä sn minun eansani.
Näitä olen minä teille puhunut/ että teillä
minusrauha olis: Mailme on teille lu-



sc«/mutta olcst HMs turvas/mi-m
nn mailman.

Nucous.
lumalataiwalinen Isä/ sinZ

sinunpoicas cautta olet luwannut
caicki meille <,»d<l/cni» me sinnldahänenNi-
mens ano»nme/Merlicsilemma sinua/pidä
meitä sinun Sanasas / <mna »neille pyhä

»oca meitä hallidji» sinun tahtoa
»älken eläm«n/war>ele meitä perkele» »al--
last/ eftä meidän seastam wäärä oppi ja tur-
ha Jumalanpalwelus/ warfele nleitä cai-
test pahasi sekä sielun että ruumin puolesi/
anua meille sinun siunaureg rauhas /että
me caikig sinun arinolisen«pu» tnndisim/ ,<,

«ijn sekä täällä että taiwas tjancaiskisesl si-nua meidän armolista Isää"' ylistäisim schkyttäisin,. IlbsurenCHristuren nieivän «.

AMllbN.
Hela Torstaina.

jotcafinun amocaisenPsicas lEsufen
ChristuM meidän Wapahtaja»»/ lanapa,» tai-
wastn astunenvscomme/alali myss meidänsyda«
melläm/hänen tytönäns taiwahis asulsim. Si<
nun «ackan Poicas lEsuxen CHristuxen/etc.
Epistolan kirjoitta P.tucas Aposio-

leinttgois/cap. i.
O iuj Ennen



At-Nnen olen minZ/ Theophile/ puhunut
Urallista nijstä/ cuin IKsusrupcis sek»
tctcmänettä opettaman/hamansijhen p«i-
wänÄsti/ jon<rhänylosotettinfttte cuinhön
Apostoleille, lorcahnnwallnnntolt/pMn
hengen cäutta oli käffy» andanut. Joille

kärsinilstns>älkcn/oli ldzens elä-
wäxi oso«anut moninaisella opettamisella/
ia näytteli heille hänens/ neliäkymendä päi-
lvä/ia puhui heille In»nalanwaldacunna-
sta. I« cuin hän heidän oli coonnut/kielsi
hän heltä lähteinäst lerusalemlft/waan e«t«
he Isän lupausta odotaisu/iosta teoletta/sa<
noihän / cuullet minnlda: Sillä Johannes
«osin casti wedellä/mnlta te <aftetan pyhäl-
lä Hengcllä/ei monen pälwän perästä.

Costa he sijs cscondunetolit/kysyit he ha-
«elle/sansden: HERRA/ nytkss Israelin
Lvaldacnnna»rakennat Ha» sanoiheille:
Oi teidän tule tietä aica elihetke/ istca It»
on hänen woimaans pannut. Xvaan «idän
pitä saaman pyhän Hengen woiman/ socaon tulewa teidän päällenne. Ia teidän pit»
minun todistajan» oleman/ei ainoastansluftleniis/ mutta myös coco ludeas fa Sa-
mariaa/ja sijttä mailn,an»reen.

Ia cuin hän nänlät sanonut oli / »tcttin
hän>Io» heidän nähdens/ za pilwl wei hä-
nen y!6« heidä» silmäin» edestä. I« cuin he
cadzelit taiwascn hänen mennesäns/ cadzo/
nhn heidän tyksnäns seiso, caxi miestä wal-

keisa



Lelfs watttisa/ »otca sanoit: Te Galileat»
miehet/ mitä te seisotta ia eadzona taiwa-
sen Tämä lEsus »oca ceildä oteltin tai-
wasen/on nijn tule»a/cnin te hänen taiwa-sen menewängin näitte.

N« caicli Chrisiilyt «oilcat/ pag. !;6.
Meidän Iwnlim on I«m»l lmwast/ png. ,6.

Hkrvattgchllmm kir/Hitta p, Marcus
Owang.Cäp. 16.

Wen aican/cosca ne yrieoifiakpm-
atrioidzit/ilmcsiyi lEsus/ ja
heidän epävscoans/ja heidän

sydämens cangiutta/eleeihe ysconeenijlä j«-
ca hänm nähnet olit >)lösnosn<)ci: Ia stnoi
heille: Mengät caicken mailman/ ja saan
natcat Ewangeliumi caikille luoduille. Jo-
ta vsco jacasieean/se tule autuaxi/ mutla jo«
«elvsco/secodoeetan. Mutta nämac o<-
wat ne metkic/jolca niM noudanawat cmn
vscswat: minun nimeni «uttapilä heidän
Perkelet vlos ajaman/ vsilla kielillä puhn«
man/termet pois ajaman / ja jos he jotakin
myrckp juowat/ntzn ei heille Mitän wahin«-
goiea. Sairasien päälle pitä heidän käeens
paneman/ ja neparanewat. Ia HEna/
sijlte min hän oli heille puhunut/ olemn y<-

Ev lös



tts taiwastn/ fa istu Jumalan Malla kH,
dcllä. Mutta he menit/jg saamifit jocapaie
cas/ja HElra waicucti heidän canftnS/ ja
tvshtvisii sana/noucawaistimcrckein cautta.

Rucous.
Christe/ sinä Calckiwaldlan In-
ainoa poica/ joca et sillen täsä

malan oikiallakädellä / ja olet caickein cap-
paldcn HErra: Me tucollemma sinua/lä<-hetä meille pyhä hengen/annamcille vsco-
i.su:opcttaita/ Varjele sinun pyhä Sanas/
hlllldze perkele» ja calctein tylyys/ ja
sinun lvaldacundas täsä niailma» woima-
sang / sijkenäst! cuin caicki lviholljet sinun
jalcaisastinlaudaxi asetetnxi tnlewat/ ja me
silmun cauttas synnin, cuolenmn japerkelen
woitalsinune/ Amen.

VI. Sunnuntawpääsiäisesi.
Caickiwaldias chaiicaickinen Jumala/anna>A» meille armos/etta meille oli» aina luja tal)?

to/ ja oifia rackaus sinun tygss/ sinua caikcst siy<
dämest ja weimast / t<uises wanhurscaudes pal-
wella. SinunPoicas lEsuren/ctc»
Epistolan kirjoilla P. Pelari Apssi:

i. Pel. 4.
Actat weljet/ olcat raitHt ja walpaot

calckia pttä-
kät



kZtpalawa rackalis t.Sillä rackaus peitti
pahoricorita. Olcat »«erästen holhoMt ke-
sti nän / napi
lolstin/ locaincn siliä lahMa cuin hän saa-
nut on/nHncmn hywäi »noninalscn Juma-
lan armon Huonenhaldlat. Ia >o« >ocu pu-
hv/ hän puhucan Ntjncnin lu»,a!an sano/a.
Jo» »ollakln on »ocn »irca/hän tchkän lchn-
cnln sijtä woiinasta/iongalumala anda.En
lä Jumala caiklsalesuxen Christuren caut-
ta cunnloltettaisln. Jolle olcsn cumiia ia
walda ljancaicksefi t,anca>cklscen/Amcn.

Mcilän lmnamon luma! taiwast/ pog.iS.
« Päälle, minä HTrra vscallan/ pag. 15.

tkwangel,umtn kirloitta p. Johann
nes Kwangel. Cap. i>. öc 16.
ljhen atcan/ sanoi ICsuS Opetus-

cosca iohdultaja lu!e,jonga
minä teille Isälda lahelän/loluudcn

Hengi/joca Isästä vloskä,)/se on minusta
todistaws. Ia te olelta myös todistajat:
Sillä te otetta algusia minun cansani ollet.

Nai<<l olen minä puhunut teille/ ettette
pahenis. He pamwat teitä pannaan. Ia
aicamle/ ena joca teldän lappa/ se luule
tehnene Jumalalleplawelu)c<n, la.näilä helttenxil teidän/ ettei he mnne Isä eikämio



nua. Maan minä sanon näitä teille/ ettäcosca se atta tule / muisiacal että minäsen teille sanonut olen. En minä olä näitä
teille algusia ftnonut: Sillä minä olin tei-
dän cansan.

Aucous»
Jumala talwallnenlsa/ me kis-
sinua/ että sinä pyhän 'Hengeg

cautta nieitä sinun rackan poicas lit-snxcn Chlistnxen meidän tunnu,
stoxen cudjunut olet / ia sinua/
e«tc, mailma scncaltoista tnnnustosta kärsi/
waansi mähden walno meitä/ettäs lahiotai-
sit meille turwallsen vscalluren etten me ri-
stisi sa »asioin käynustst n,eitäm pahenais/
waan olisin, lu,at sinun todistuxcsas/ jals-
yttälsin amasijna siuras/cnm sinun sa sinun
Poicas oikein tnnde/ sa nfin ijancalcklsest
autuax! tn!isim/IGsuxen CHrifturen meis

cautta/ Amen.

Heluntaina.
sydämet Pyhän Hengen walistuxella o?

Pettt/annaÄmdangin sen Hengen caulmymmar-
tä se cuin oikia on/ että me hänen lohdutuxestans
aina iloidMm» SinunPoicaslCsuxen
scn meidän HErran cantta/jeca ynnä sinun con-



sas/Pyhän Hengen yhtedes/clä jahallidjeyxi to<
tinen Jumala/ rjancaickisest ljancaickisecn/Amcn.

Epistolan kirjoitta P.-lucas Aposto-
lein tegois/ Cap. 2.

cnin wijdeskymmeneg päiwa täytetä
olit he caicki yrimieliftst cogosa.

Ia humaus tapahdni äklst taiwast nl,ncui«
suun mulis pää olis mllut/ja täytti hnsne»/
tusa he olit «stuman. Iaheille näyit wijle-
fkellyc kielet nijncn n tuliset/ia istuit cungi»
heidän päällens. Ia he taytettin eaicki py-
hällä Hengellä/ larnpeisit puhumanmuil-
lakieliliä/ senMkenMin-Hengiandol hei-
dän puhua.

3?cjn Jetnftlemis esui Indalaifis/ Ju-
malala peltäwäisiZ miehiä/ caicknaisista
Canss fia/ enin «aiwan alla on. Ia cosca tä-
mä öni lapaKdm/nHncocoonnui suuriCansisan paiions/ja häizmiäfiyit: Sillä cuk«n cnu<
li nhdenpuhnwan heidänkielillang. Jo he
tyhmistit caicd'i/»«a ihmettelit keffcnang/sa-
noden: Cadzs / e,k6 caicki/ sotca pn-
h»»at/ole Galileala/ftt ?Ia mingame ru-
kin cuulemma heidänpuhuman meidän kie-
lilläm/ fosa me syndynet olemma parthit
l» Medtt/ia Elamltit. ia Messpotanuan a?
suwaiset/ ia Indcas/jaCapadocias/pontos
,a Asi«»/Phrygias ia Pan,philia»/Vgypt,»
,a s.ib«n maanraioilla/lik, Ryre«i/,a n,«u-
<l«!«>set Romista/ Judolaistt,<, vdet luda-

jb vij laiset/



laiset/Cretiesa Arabit. Wecuulemaheidän
puhnwan meidänkielilläm/lumaian sumia
teco/<,. Nijn he caicti tyhmist/it/ia ihnictte-
lit reskenäns/ sanode»: tNitä» luulet täniä»
«lcwan / U?a„n muut nauroit heitä/ ,«, sa-
noit: He owattäynäns makiata wtjna.

Tule Pyhä Hengi luoja/ pag, lts.

tkwitngellumitt kirzoitta p. Johann
ne« Gwangel. Cap. 14.

aican sanoi lEsus Opetus-
: Jocaminua racafia/se pl>

la minun sanani,ja minun Isänilas.
lasia häodä/ ja me lulemma hänen tpgl/nS/
jaasumma hänen tykönäns. Mutta joca ei

minua tacasta/ ei se minun sanojani kätke.
Ia ne sanat cuin le cuuletta/ ei ole minun
tvaan Isän/ joca minun lähetti. Näitä o-
len minä teille puhunut/ ollesani teidän can«san. Mutta lohduttaja Pyhä Hengi/ jon-
ga Isä on lähettämä minun Nimeeni/opet-
la teille caicki/se muisiutta myös teille caicki
cuin minä teille sanonut plen. Rauhan mi-
nä jätän «eille/minun rauhani minä annan
leille: en minäanna teille nhncuin mailma
anda. Älkön teidän sydämän wawahtaco/
«Ikät mpös peiWpko'. Te cuulltta minun

ftno^



sanowan: Minä menen pols/fa tulen taaS
teiden t>)g6n. Jos te minua laistaisitte/
ncjn te toisin iloidzisittc/ että minä sanoin:
Minä menen Isäni lpgck: silläIsä on suu«
rembi minua. Ia tämen minä sanon teille
ennen cuin se tapahmettä te vscoisille/ coscsse tapahtunut on.

En minä tästedes puhu paljo teidän cattssan: sillä tämän mailman Päämies mle/
jongaei ole milän minus. Mutta että ma-?
ilma ymmärreis minun Isä racasiawan/
ja ntjncuin Isä minulle, kästi?nyn minä
Ml)<)s teen.

«inoa pc>ic«,/me rucollcina sinua/
<<nna meille sinun pyhän Sana» cautta/ si-nun PM HcngeZ / joca meitä sinun pyhä
toheoas tekemän walaisis / caicklnalsiakm-
fauxig ,a wastsinkäynilsis lohdutaig in sinun
totmces meitä saatais / että me olisin, pysy«
wäistlVscos« / wahwlstuisim ractande» /«

«lckinaisisa hymisä töisä/ ia yhden turwali--
stn toiwon cauua sinun apuus/cning meille
«»olemalla» ansaiozit/ ftisim tiancaickiscn
autuuden > sinä,c»ca hallitiet Isan,a pyhän
Hengen cansa ijancaicklstsi / Anien.

11. Hellintam pälwäns.
Episio-



Epistolan kirjoitta P. tucas Aposto^
.

leintegois/Cap. 10.

Petsri sanoi Corneliurelle/ ,a nijlle
Z2)iotc« hänencansans olit: HNrra käski
meidän Canssälle saarnaman/sa todistanmn
että hän on se ioea Inmalalda on siätty elä-
witten fa cnoUmtten duomarixi. Hänestä
caicri prophemt todistawat / että jocalncn
c»ln vsto hänenpäällens/pitä hänenntmen«
cautta synnitandexi an»cta»nan. >

Costa petari wielänättäpuhui / langeis
Heng!caickeintlijden päällc/>otca pm

hen cuulit. Niin ne Vsco waisec yn,därinZ
leictauxcst / sotca petaritt tullet olit/
h»nm,äfiylt/että p«älle pykckn
hengen wuo^««in: siliä he cuulit
heidän kielttlä pubuwan,<» Jumalalaylistä-
wZn. Nii»; petari sanoi: tauacoiocn kieldä
näitä/>otca owat niin pyhän Hengensaanee
«uin mekln/wedellä castanmsta ?Ia hän an-
doi heidän cgsta HErran Ninieen.

Näin simrest Jumal armahlan on/ pag. S4.
Nyt cmctiLhrlftttyt lloiccal/Mg. 1,0.
Jumala suuresi hywydeff/ pag.izs.

lkwanZchumm kirjoitta p, JohannnesjLwangei. Cap.;.
"

sanoi lEsue Nicode--
Mn on Jumala mailma

lslasigtMl/ «lii ha'n andoi häntn ai-



jota vscs hänen
päälleni/ ei pidä huckuman/muttayancaic-
Fisen elämän saaman. Sillä ei Jumala lä-
hettänyt Poicans mailmanv duomidzeman
mailma / mutta että mailman piti hänen
cauttans wapahdettaman. Joca hänen pä«
ällens vsco/ei händä duomita: mutta joea<i
«sco/jo se onduomillu/ sillä ei hän vsconut
Jumalan ainoan Pojan nimen päälle.
Multa lama duomio: Walkeus tuli
Mailmaan/ja ihmiset «eastit enämln pk.
meyttäcuinwalkeutta: Mäheidänlpönso-
liepahat. Silläjocainen jocaPaha leke/hän
wiha Wslteutta/eikä tule Waltenten/ettet
hänen tpsläne pidäie laitetlaman. Mutls
jocatotuden leke/ hän tule walteuten/ että

hänen lpsns nähdäisin: sillä ne owat In-
malas tehdyt.

Nucous»
Jumalataiwalinen Isä/ sin»>A/ioca sinun Ijalisest rackaudesta»/ n,e»--

dän waiwaisten syndisten eygsm / lahjoitit
nieille sinunpoicas/ «lä me hänen paalien»
Vscoisim ja hänen cauttans autuas» »ulisin»/
me sinua/ anna pyhä
meidän s/dannhlm/ että me loppun asti<en-

<g!tal-



«altaises vscos pysywäiset olisi»»/a «itWri
lnlisim/IVsuxen Christuxcn n,eidä/« HGr-ran cautta/Amen.

m. Helunlnin PäjwHiä.
Cpistolan kirjoilla P< iucas Aposto-

lein tegos/.Cap. 8.
Apsfiolat cuuiit Jemsiilemi»/

lnmalan Sanan wastanot-
«anen/lähetit he heidän tpg6n» petartn >a
Johgnnexen. Cosca he sinne alastulit/ru-
coilit he nqdenedest/ että he olisit saanetpyhän Hengen: sillä e» hän ollut wielä yh-
dengän nijden olit
«lnosstan» liLsuxen CHristuxen Nimeen
castelut.' Nijnhe panit kätenä heidän pääl-
le»»/ ,a he sait pyhän Hengen.
EtvanZeliumitt kiroitta p. IHI/an^ne» Kwangel. Cap. ic>.

ljhen aican/sanoi lEsuS Judalal-,^^fille: Totisest/tollstsi sanon minä leil-
le: jscati owesta mene lammashuo-

nesen/waan mualda/ hän on waras ja
wäii. Multa joca owesta mene/ hän on
lammasten paimen. Sillen öwen warlia
«vaja/ia lambal cuulewal hänen änens. Ia
omia lambailane cudMhännimeldäns/ ja
wie heidän «los. cuin hän omat lambans

ulos^



MpaWä/käy hän heiden edellans/ lambat
seurawat händä: sillä hemndewal hänen <l«
nens. Multa ei he muucalaisiasenra/waan
pakenemat händä: silla ei he tunne muucas
laisen andä. Tämän sanoi ICsus
heille/multa ei he sitä ymmättänet/eutn heili
le sanoi,

Ntjn lEsus sanoi taas heille.« Totisesi/
totisesi sanon minä teille.- minä olen lamma-
sten owi, Caicki jolca minun edelläni owat
ollet/ owat warcat jaryöwärit/ ja ei lambal
cuulletheitä. Minäolenowi/ joca minun
lauttani fisallemene/hän tule wapg)ci/ja me-
ne sisälle ja vlos/js löylä lailuimen. Ei wa-
tas tule muuca luin warasiaman/ ja toppa-
m<n/ja«dottaman: waan minäwlm/että
HM piti elämä oleman/ja pldäkpllä olema.

Nucous.
-

s.ama«hnoncsen/ cuin on sinun py-
h3Seurac»,nd<l«.Gln»« me nöyrästirueo»-
lemma / andanmn nieillem Owenwartian
pyhän Hengen/että hän awais meille sinunPyhän Sana» >« totisen tunnos owen/ saa-,
tais meitä Z.ammashuontsen/cusa me sinun»a sinunhylpgt tyss elkein tustdeman oppi-



slm. Mutta warfele meitä warcailda/rys-
wäreildä »a Stelunmnrhaiida /jotca sinun
«vähän lammas/nchncuiu raatelewaiset Su-
det cauhiasti wiettelewäthajottawgt ja häi-ridzewät/ anna meille armo» että me aina
sinunänes cuulisin» ja sinua seuraisin, / ett»
meilläsinun cau«a« elämä ja yldäkyllä olis/
ia hancaictisen autuuteen pääsisim/Amen.

IV. Hewntain päiwänä.
Epistolan kirjoitta P.tucas Aposto^

lein ttgsis/ Cap. 8.
Apostolinen cautta tehtin monda

Z2)merckäia ihmettä Cansstn seas. Ia he
olit caicti yximieliset Salomonin Eschuo-nesa. Mutta einijftä muifiauscaldanut yri<
kän idzensandaheidän secans/waanCanssa
piti paljo heiliä. Ia joncksenäni miehistä
,a »aimoista / joten HErran päälle vscoit.
Ia cannoit sairaita catuille/ ja panit nHtä
Vuoteille ia paarille/että petarin tnlles ai-
noastan» hänen warjons jsngun heistä olig
warjonnut.latnli myös suuri joucko cocoon
lähimmäisistä kaupungeista Jerusalenun/
»a toit sairaita / ja saastalsilda hengildä ry-
watnit»/jotca caicki paranin.

Iloitcat nyt tähän aica»/ pag. i;«.

Ewangeljumin kirloitta p. Johann«esKwangel, Cap. 6.
aican sanoi lEsus ludalaisille:



<i taida tengän minunlygsni tlUla/ elleiD
sä joca minun lähetti/wedähändä/ja minä
herätän hänen wymmeisnä päiwänä. Se
on ProplMis tiyoilettu: heidän pitH caicki
lumalalda tuleman. Senlähden
jocainen cuin sen on Isäldä cuullul ja
nuc / hän tule minun lygsni. Ei ntzn että
jomon Isännähnyt/ waanjocs on Junia-
lafi/se on Isän nähnyt.

Totisesi/tolisest sanon minä teille: joca
vsco minun päälleni/ hänellä on tjancaicki-
ncn elämä. Minä olen elämän leipä. Teis
dän Hsännä söit Manna corwes/ ja cuolit.
Tämä on se leipäjoca mli Taiwast alas/ i'a
foca sijlä sys/ ei hänen pidä cuoleman. Mi-
nä olen st ciäwä leipä/ soca tuli Taiwast a-
las/se cuin läsiä leiwästä syö/ hän elä ljan-
caickisesi. Ia se leipä jonga minä annan/
on minun lthan/ jonga minun pitä anda-
man mailman elämän edestä.

Rucous.
kHtän, sinuaHERraJumala tai-

leiwän/meldän HErran lEsnxen Christn-
fey/ tänne meidän tygsm lähettänyt olet/et-»
t« me hänen päällens vscoisim >a nijn ijan-

caicki-



caictlsest aumaxi tulisim.la rucHile,n!na si<n»anöyrästi/ etten »ne meidän suure»heic-
konden tähden ilnian sinma taida hänen !y---gsns tulla / e««g meilä Valaisisit Pyhällä
hengellä» / häneneanttans »a Sanan mei-
tä rygons wedäisit/ja meidän vscoa»» nijdey
Pyhäin Sacramemcincanttä wahwistalsit/että »ne wHinelsnä päiwänä liancaickisen e<

xen meidän cancla/ A»nen.

PphenLolmmalsuden
Paiwanä.

sinunköyhille palwchoillcs olet anda-
nut sen vscon/että me taidamme tunnusta/ sinun
olewan Personai» puolesta totisen Colminaisu-
dcn/ >a cuitengin lumalises olemises yhden/ me
rucoillcmma sinua/että me sen vscon cautta / oli-
sim caickistanystä warielut/cuin/meille wayingo?
lifet olla taitaisit. Sinun rackan Poicas lEsuxen
Christuxen meidän HErtan cautta/joca ynnä si-
nun cansanas Pyhän Hengen yhteydcs/ elä ia
hallidjeyxi totinen lumala/Hancsickisest ljancaic-
kiseen/ Amen.
Epistolan/kirjoitta P. Pawali Apost.

Romarein tpg<s/ Cap. n.

syyttä: CmnZa tutkimatto-
mat



. matowat hänen Dusnuous/ fa käsittämätß
' »«nät hänen tien»/Cucss on .HErran nue-

lc» tiennyt/ G!i> cnca o» h«nen Nenwo-
nanda/ans ollnt / Ali/ cu« o« hänelle en-^
nen forakin andannt/ ,ota hänelle pidät» jäl-
llen»maxettainan/Sillähänestä/,a hänen

§ camtans/ja hänesä/owat caicki: Jolleolcon
lnnma/Hancaicklstti/Amen.p laupias ?lä HLrra Jumala/ paz.yl.

H<lrm Christue tul! loldanill/ pag, 7il.

Ewangehumm kirjoma p. Johan/
nes EW«nge!. Cap. z.

M" Hjhen aican/oli y)ci MiesPhariseu<
ylimmäinen.Se tuli yöllä ICslyen

lygs/ja siinoi hänelle: Mestari/me tiedäm-
me/että sinä olee Jumalasi3>fpettaja)ci tul-
lut : Sillä ei taida tengäu ntztä tunnus täh«
lejä tlhdä/euin sinä teet/ jolleiJumala ole
hänen cansans. lEsus wafiais/ ja sanoi
hänelle: Totisesi/totisesistnon minä finuls
le: Ellei jocu wasiudest synny/ ei hän laiba
Inmalan Waldacunda nähdä. Nicodes
mus sanoi hänelle: Cuinga taita ihminen
wanhana spndy/ laitaco hän HlinS cohtun
jallensmennä/jasyndä i' lEsus wastais:Totisesi/ totisesi sanon minä sinulle: Ellei

jow



joeu synny wedest M Hengesi/ ei hän e<lld«
JumalanWa!daiundat«u«a.Dndynyton/ se on liha: ja mitä Hengest
syndynyt on/se on Hengi.
ta minä sanoin sinulle. Teidän pitä vdesi >yn<
dymän. Tuuli pnhalda cusa hän tahto/j<
finH cunlelhänen humnne/ ja et tiedä cufio
hän lule laicka cuhungahänmene: Näin on
jocainencuin hengest syndynyt on.

Nicodemus sanoi hänelle: Cuinga se tai<
ta tapahtua ? lesus wasiais/ja sanoi hänel-
le: Klttcos McsiariHsraelis/ja et näitä
tiedä i' Tl>llsest/tolisest sanon minä finulle:
Mc puhymme mitä me tieämme/ ja
siamme mitä me näimmä/ jaet teoea wa<
sian meidän todisiustam. Jos minä maali-
sia teille sanoin/ja et te vseo cuinga te vscoi«
silta josminä taiwalllfia teille sanoisin i> Ei
astu kengän ylös taiwasen/waan joca taiwast
alas astui/ihmisenPotta/ joeaon Taiwas.
Ia Moses ylSnsi käimen cotwes:
Ntzn myös ihmisen Potta yletän/ että M
täinencuin vseo hänen päällens/ci pidä huci
tuman/mutta cläms saaman.

Nucous.



Nucousch
Krm humala taiwalinenIsa/ me wal-

mitan hy»<tä/ja että nicidänpldäis/
nchn paljo cuin meihin tnle/cuoleman synni»
ja chancaicklsest eadolettmnan : Slllä/ mit»
lihasta on/se on liha/jn e, taida tai-
wan Waldacundantulla. Mutta merncoi-
lemma sinua/ole meillearmolinen jalaupi-
as / ja lähetä Pyhä «Henge»/ sinun pöicas
IKsuxen Christuren tähden/ meidän sydä--
m>him/ja tee meitävsixi »Kmisixi että me to-
tisesi vscoifim syndein andexi saanusen/ cnin
meille caftcs Christurencautia lnwattn o»/ja rackandes meidän lähimäisem tygs/ nqn
myo's caictinalsin Christilisi» aw»l>pälwa
päiwäidä wahmistnlsim/ja yancaicklsen <y,s
tuuden periä saesiin/ 2lmen.

i- Auununtaina Colminaijudm
Päiwästä.

Caickiwaldias/joca oletnHden wä<
sinun turwawat/cuulearmolli-

sesi meidänrucouxem: Sillä>aidzi sinuta ei inhi-millinen heictouswoi mitan/anna meille armos/tehdäxem finunkäslys; jaettä me sinullesekä aja,
luxilla että töillä telpaisim. SinunPoi«s/etc.

Epistolan kirjoitta P. lohannisApostoli/ 1. Johan. 4.
racfagn,/ Jumala onrackaus/



M foca«cklUdeg pA>/ H3n pysylumM«
ft/sa Jumala hänesä. SH«ä onrackaus meu
st täydellinen / että meille oli» tnrwa dxs-
miopäiwäuä: Silla nHn«nin hanen/nijn
olemnia me n»yo« tasa maitmasa. iki pel«
«l<rackaudesa/ waan täydelinenrackan» «>«

psi, pelgon: SUlä pelgslk» s» walwa.
NWtta ioca pelka/ ei hän ole täyVcllnen «c»
kaudeft.

Racastacam händä: GilU hän racasti
meitä ensin. Joe,ocu sano: Minäracastan
lumalatg/ 1«wiha Velien»/ hän on wa!eh«-
telia. Gillajsca eiracaftawelscns/ jong«
hän Näke / cninga hän taita Jumalalaraco-
sta/sota ei HZ» näe tämä käsky o» mcil«
lä hänelda j soca Jumalala racasts/ hänen
pltätnys» welsen» racafiaman.

Wtlsatcam n,t ri«t«fi mieheft/ pag,,?i.
Zlijn cavwan c»in me eläm lääll/ pag. >?o.

tkwanZchumm kirjoitta P. H.uc<hs
Ewangellfta/ <ssp.i6.

aicansanoi ICsus Phanftufil,
oli licas mieK/jocswaatttti

hanens purpurallo/ ja talleilla lgm
»aateilla/ ja eli jocapsiwä tloe hercnllisest.
Oli myös terjäjä/ nimeldätazarns/ jo«
macais hänen psttins edes/ läynäns paisw
Mila: japyyfi rswtta nWä muruista/jM
M<M Miehen z»)z>dillds Wloifil. Multt



<oiratmlit/ja nuolit hänen paisumans. Nchl
tapÄhdni elmketjäjäsuott/ja wlttlnEngcli!!
ildä Abrahamin helman: cuolimyös ricas/
js haudattin.Cosca hän helwctis waiwas oli/
nosti hän silmänS/ja»äki Abrahamin taam<-
bona/ja lazaru/cen hänen helmasans/ huusi
hän/ja sanoi: Isä Abraham/armada m-
nun päällcm/ ja lähetä iazarus easiama»ssrmens pää weleen/että hän jähdyläis mi-
nun kieleni: sillä minä waiwatan täsä lie-
M. sanoi Abraham: poican/muisia
ettäs sait hywäeläisäs/ ja iazarus sitä wa-
sian paha. M»tta nyt hän lohdulttlan/
sinä waiwatan. Ia pawti eaickia näitä/ on
meidän ja leivän wälillän suuri juopa
niletty/ että ne/ jolcatahtswat lääldä sinne
teidän Wsnne mennä/ei he woi/eikä fieldH
lännekän lulla. hän sanoi: Minä m?
coilen sljs sinua Isä/ettas lähetät hänen mi-
nun Hsäni coloon: Sillä minulla on V'M
»elje/todistaman heille/ettei Hetan tulis
hän waiwan siaan. Sanoi hänelle Abrus
t)am: Heillä on Moses jaProphetat/cuuK
«nntzlä. Multahan sanoi: Ci IMbra-
hM/josjoeucylluistamenis heidän lygöns/



r.iln 5e xafanoxentekisit.Hän sanoi hänelle:
Ellei he Moscsi jaProphetaila cuule nljn ei
he vsco/ jos jocucnolluisia ylösnoufis.

Nucous.
rucoile», sinua -HNRro Jumala

lsä/sinun pyhän Henges
meidän sydänien walalsen»an/ euen

n,e sinunSanas/nrjncum rica» mies/ilman
htdelmalä cuulil!/ ,a että me nrjn tämän «ja-
lifen hywydcnkäyltäisim/ etten me sen caut-
ta sttä liancalcklstannhotalg/ waan mielels
län,»neidän warani peräsi wa,walsia«Uttaiz
sifii/ ja ylpeyttäja ylonpaldisutta cartaisim/
en epäili» sinun arnwstas ja laupindesta»/

jocu ahdistug/ tusca ia waiwa päälle tu-
llu/waan caieN sinun awullas kätsi»älisest
wc»lta!si!n/lEsuxcn Christ. cautea/Amen.

u< Sunnl,l«ain<t Colmmaisi,^
dcn päiwäsiä.

Himala/anna meille arnws/etta me
racastaisim sinunpyhä Nimes:

Silla sinähallidzee meitä lacramat/ jasinun rae-
kaudes wahwutenkynnität. Sinun rackan Poi-
cas lEsuxen/etc.

Epistolankirjoitta P.lohannes
Apostoli/1. Johan.;,

A/3.kät ihn,etelko/n!il,l,n wcljeni/ josm««
teitä wihg. We »iedämn,e/että n,e

olen»-



olemmacuolemastaelämän sHrtyt! ssläme
racastamme wel/iämme. Joe», ci we!>eN3
racasta/ se cuolemÄsa; jocalnen cuin
weliens wlha/ hän on mmhaia: ja cc ticdät<
te ettei mnrhafas ole tMcncklnen elälnä
pysywä.

Sijtä me tunsimmerackauden/ että hän
on Hengeng tt,eidän edestäni pannut/ nm,
pitä »neidän my62 welfeminc edestä meidän
hengenpaneman. Muua >oZ /ollakin on
tämänniail!na«hyn'yttä / >'a näkig Wciftns
tarwidzewan/ ia sulke häneldä/
culngaft Junmlan rackaus hänesä
il.apsucaisc»i / älkäm mcastaco sanalla cli,
kielella/wlian työllä ja totudella.

Vx rica« Me» wätewä lyis/ pag. fl.
Mt»MslN t«!tss piili»»/ f<!g. 11.

Owangelista/Cap. 14.
aican sanoilTsus laman
: M ihminen oli walmlsianucsuuren Ehtolli sen/ja cudzui monda. Ia lä-

hetti palweljans Ehtoltsen hetkellä/sanoman
cudzutuilte: Tulcac/fillä «icki owat w«lmi-
sielut. Ia he tupeifitjärftsiänscaickihei-
länöesielemän. Enfimäinen sanoi: Minä
osiin pellon/ ja minun pi<ä menemän sitä
ladzoman/tninä rueoilen sinua/ftno minun

F iij esicni.



ifieni. Toinen sanoi: Minä osiin WG pa-
ria hälkiä/ja menen ntzlä coetteleman/ mi-
nä rucoilen siima sano minun eFeni. Col-
mas sanoi: Minä olen Emännän nainut/
ja en taida senlähdm lulla. Ia pa lwel-
japalais/jasanoi caicki nämät Heirallens.
Ncjn Pethenisändä wihaM/ ja sanoi pal-
weljaNens : Mene nopiast Caupungin
ramcke jacuMe/ ja saata tänne waiwai-
itt ja sairat/ onduwH/ ja sotial. Ia pal-
wclsapnoi: HErra/minaolen tehnyl/ntzn<
cuinskästit/ ja wielä nyt fia on. HEira
ftnoi palweljalle: Mene maanteille jaai-
Hoille/ jaMgdihMtuleman/ että minun
hnoneni täptetäfin. Mutta wina sanon
«eiÄe: Ettei picisän ntzsiä miehisiä / c»in

pidä maistaman minun EHtoLi,
Ml.

Nucon».
/3lLrra lumals taizvalmen Isä / meMA/tKm sinua/että» meidän sinunarmoos/
«oca on tjancaicknen elämä/ sinun pyhän
Sana» cautta cndznnut olet /»«rncoilemms
sinus/ P/hällä Hengelläs walalsemsnn«i-
dä« sydämen/ etten mc buckan sinunGsuas
««»!<»/w««n oikein slNUNlLHto!l,sell«s mei,



tän, käyttäisi»» / <«sZ mingZn catUW«isit3
coppalen siitä idziän, estäsallei«/Amen.

m. Sunnuntaina
des p»,«»zftz.'

>ft HErralumala/caiceinnrjden warjelus/jol-
sinun lnoltawa</ilmansinuta e» ole mitan

teiwooista/ eitä pyhättä/ lewitä sinun lcmpiude»
meidän paällem/hallidje ja johdata meitä/ ettH
menijn täsänytisesmenoswaellaisim/ etten me
yancaictisita cadetais, Glnun Polcas/etc.
Epistolan kirjoitta P. Pttati Apoff,

, l.Pet. 5.»
raekahan, «syryltäkät teKZn I«-wäkewä» taden ala/ että hän

teitäajallanscorgotgi«/ cmcki teidän mnrs
heune p«»Zs: hänen pällcns: Sillä hän pi-,
tä mnrhen teistä. Olcat raitit ja walwocat:
Gillä teidän wihollistn perkele Mdärins-käy / nijnllti» kilju»a s.ejon / ja edzikenen
hän nieli». Sitä te wastan seisocat/ wahwat
vscos».la tietkät/että ne waiwat tapahws
watteidän N?eljillensin mailniasa.

Mutts Jumala/ joldacaictiarmo
jc>ca meitä s» cndzunut tjancaictisee» cnn-
niahons/ Christnxes IVsnres/ teitä/ jotcch
wähän «icakärsitte/ walmista/ wahwista j«
perusta. Sille olcon <u»nia j«valda
cMisest Amen,

F iitz Am«l



Jumal on wctet miehen werrax/pag, sg.
Mwun sielun tljtlä HErra' pag. ».

EwanZchumin kiroitta p. Lucas
OwangeWa/Cap.ls.
aican tulit lEslyen tygö caicki

jasyndiset/cuuleman hän>
dä. Wn Phariseu)cet jaKiy'anop<!

penet napisit/ja sanoit: Tämä syndM wa-
sianotta/ ja syö heidän cansans. Ntzn bän
sanoi heille tämän Wettauxen / sanoden:
Cuca on leifiä se ihminen/ jollaon sata lam-
masta/ja joshän yhdengin nysiä ladotta/ei-
kö hän jätä yhde)cenkymmendä ja phdeM
«rpeen/ja mene sen jälken/ jocs cadonnut
en/sGenasti että hän sen löytä?lalUinbän
ftn löytä/ngn hän pane sen ölallens/iloilm.
Ia <ös« y«n ime cotiane/nHn hän cocon
SU ystäwäns ja kylänö miehet / ja sanoi heil-
le: iloillat minun cansani sillä minä löysin
minun lambani/joca cadonnut oli. Minäsanon teille: myös ilo pitä oleman
Taiwasyhdefi syndisest/joca hänens parane
da/enammin cuin yhdeMkymmenest ja yh-
deksi hurscast/jolca ei parannosia tarwidze.

Tlicka lUls MallNo on/jolla on kyM
Wtttttl



menen pennlngita/ jos hän yhdengin ntzstH
cadolta/eiköhän sytytä kynliläcä/ ja lacaise
huonehla/ ja edzi wisusti nijncauwan cuin
hän sen löytä: Ia cosca hän sen löytänyt on/
tocon cudzu hän ystäwäns jaKylänswai-
mot/ja sano: Iloilcat minun canjani/sillH
minä löysin penningini/ jonga minä cado<-
tin. Nch» myös, sanon minä teille/ pila ilo
oleman Jumalan Engeleillä yhdest syndiF
stsi/jocahänene paranda.

Rucons.
Erra lunialataiwa!l!«» Isä/me olen»

sen pahembi/ mjncmn exywälset
lamdatjaoikialda ticldä,perkcleldä/>amei-
dän lchaldan, pois Vietellyt ia haucutellut/
Me rucoilem cuitengin / ettäs olisi:»neille
armoline» / >« caick meidän sondin, / sinun
poicas liLsurenThvistnxen tähden/andexi
«ndaislt/ walaise my6« meidän sydänten si-
nun pyhälläHengelläs/sinunSanafts n,e,«
tä lujanapysymän/ >a että me c»tumnxen,«
parannuren csulta / oikiasvscos «ma lap-
pnn «st, smsimoll» lamwa»husne«/cnin sn
chrlfiiline»Aeoracnnda/ fa nhn Hanc«icki-
sen/autuute« whmäiu tulisin,/Ämen.

IV. Snnnunmmt, Cc)lminais»deN
päiwäftä.
colleK»...

Fv Anna



e7UN„a meille/ Q HEMa Jumala/ Mailmoli,
meno rauhallinen »lla/että sinunLhriD

lineu Seuracundas rauhalUses lumglisude» j-

loidzis. Sinun rackan Pme«'s/etc.
Epistolan kirjoitta P.Pawali AM

Romanin lyg<)/ Tap. 8.
Ackai wcl/et/ sixi „,i»lä sen ette,

nykyisen ajan walwat / ole sen
cunman werta/cuin n«e»llc ilmoitetan i Bil»
l« ikäwä ikäwöldzema,
odott«lum«lanlasten llmoitufi».Gltäö.u-
-oudocappZlet ownt tnrmelusen «ls anne!-
tuc/wststoin oma tahtoans/waan hänentäh<
tcns/ joca nc alaaudanm on/lo»woxi.
L.uondol«ppalet pitä myss tnrn»eluxeno«
zudelia »«lpaxi m!em<,n / Inmalan lasten
clwnmllsecu wapameen. Sills metledZm,
,ne/ eitä jscamenlnondocappHleftuoea ja
kämsidze a»na tähaugft' / n,e,dan c«nftm.
Muna eiaiuosstansne/waan myös me/j«-
iik« henZenvdlstu» on huocamnie idzelläni/
sitä lasten wgliV,e„!lsta / jaoootMme
dänwmniftem lunastusta. '

St cuin <«Kto CH«st!,t osa/pag s<7.
terscat >«ä»e«« sangat/pag. «.

EwKNgeljummkirjoitta p. Lucas

alcan / sanoi ZEsus hänen O<
: 3l«t I«upw ntzn<



«iin teidän Wn<lin laupias on.
»uonmco/ettei tietä duomitais s«da,
lelco/emi «itä sadattllais:
lat/ ntjn teilliugin ande/i anneian. An,
daeat nt)n l lll< annetan. Hywän mitan/
l,s<sielyn/ sullolun/ ia yKdze wuotawan
he andawal teidän helmanne: sillä )uuri
Ma mitalla, jollate miuatte/ picä muuckln
teille miltaman.

Ia hän sanoi heille Wmalyen - Taita,
to sotia loista sotiata «lulla? Eikö he mo-
lemmat hautaan lange i' Ci ole Opetus-
lapsi paiambi MestartlanS mucta cosc<
Opetuslapsi sn hänen Mests,
lins/ ntzn han on täydellinen. Wai cnin,
gas raiscan näet wel/es mutta et
hawaidze malca omae filmäsäsi Eli min,
gas laidat sanoo tvelMes.' Weljen pidä/
minä olan «iscan silmästäs/ ja et näe mal,
«omas stlmasäs? Sinä vlcoculatm/
olla ensin malca omafi silmästäs/ sa cadzs
fijtle/ jos laidat i Ollaraiscanweljee <il,
mäsiä.

Nucons.
/AHHrra 3»n'«!« taiwalincu Ist / fin»



i«ca olet lanpia«/fa Chriftnren «utta n<eiit
le Inwannut/ e«e« meitä duomita etkä ca-
dotta tahdo/waan armolltsest nteidän syn<
dymandexi anda/ »a caicknaiset tarpet run-
sastl suoda/ Me rncoilemma sinua/tee sen-
caldainen toiwo/ sinunarmos ja lanpindez
päälle/ pyhän Hengen cautta/ »ahwax >«

»vilplttsmäxmeidän sydämisäm; faantass että me sitä sama meidän lähimäisemgm
tekisin» / en händä dnomid)is engä taitanxit-
tomude» nuhtelis/ »aan mielellämhänelle
«aicki hänet»nnhtens andex, anVaisin»: dns-
niidzisim niyos id;e nieitän»/ ia sinunpelgs-
sasama Christillist elämät pidöisim/Anien.

SunnuntainaColminailui
de» paiwäM.

jocanylle/ jotca sinuaracasiawat/
walmistanut sanomaitoman lickauden/

wuodata meidän sydäwihim sinunrackaudes ha«
lu/ettäme sinua/ ylidjen caickia cappalita/raca<
staisimma/ jatäsitaisim sinun pyhät lupauxes/
jotcacaickcin ihmistenhalunwoittawat. Sinun
Poicas/ etc..

Epistolan kirjoilta P. Petati,
Apostoli/ 1. Pel.;.
rackaani / olcat caickiylimielii

plläin wel,ellift«
ractaulta kestenän/ laupiat/ystäwäliset/ei
costgDpah»pahchll«/eikäkirouxellakirow

st«/



sta/ wo«tt parcinniin sinnatcat/tieten että te
oletta cudjutut siuneufia perin,«n.Glllä/jo-
ca e!ä tahto,a hywiä päiwiä nähdä/hän hll«
lukä» kielen» pada puhnmasl/ jahunleng
petoxesta. Hän wältakänpaha/iatehkänhy-
wä. Hän edzikä»rauha /«« noudattaca» si-
tä : Sillä -HErron silniät owat wanhursca-
sten päälle/ fa hänen corwans heidänrus
conxlsans: Mutta HSRrancaswovnpa-
hamekiäin päälle.

I« cuca wahingcutta/ joste pyy<-
dZtte i' la/ »o« tewielä oikcndengin tähden
käl<lsitle/ nyn te cmtengin autuat oletta.
Multa älkät peljätkö heidän waatimistans/
älkäc n,y6» heitä hämästykä: Mutta pihiltä-
kät HNrmlnnmla teidän sMmisäu.

Mit» Mvin t«!!a puuttu/pog.«.

ikwattgchnmits/kir/oittap. Lucas
Owangelista/Cap.?.

tapahdut/ cssca Cansss lungi häs
tygöns/cuuleman JumalanSa-

na/että hän seisoiGenezamhin nmen
lpg<)na. Ia näki la)ri wenheltä olewan me-
ten tykönä/ joistacalamiehtt olit lähtänet/
japefit heidän werckojans. Nynhan meni
yhttn wenhesen/joca oli Gimonin/ ja käski
hänen wghämaastavloslajke: jahänistui
Wcnhee jooptlli Canssa.la cuin hän lackais

F vii puhu-



Mtuwast/fiMoi hän Siwsnilt<: Wich
wäle/ja hnttäkät werckon apajalle. Is Si<
m.m wafiaten sanoi hänelle: Mestari/ n»
olemma esikenyön työtä tehnel/ja en mitin
saanet/ mutta flnun tästystäs minä eniten,
gin heitän vlos wetcon. Ia enin he sen leit/
suljit he suuren talain pal)oud«n> ja Heidin
lvctckone «peifit. Ia he whttaisit c!lmpa<
nillens/jotta 011 l toiste tvenhes/ tuleman j«
«ultaman heitäne. Is he tulit/ja täytil
molemmat wenhet/ntzneltähe rupcifit wa-
/oman.

Cosca S<m«n Pelari sen näki/ langeis
KänlEsuMpolweintygö/sanoden:HEr-
«/ mene pois minun tyköni/M minä olen
jyndinenihminen: SlUä hämmästys oli l)ä«

nen Wttänyl/ja caicki jsl«hänen cansans
olit/ «lan saalin tähden/ jongahe saanet ss
lit. Ntzn myös laeobin ja lohanne/en/
Zebedeuxen pojat/jotca elitSimoni» cumi
panit. lalEfussansiGimoniNe. M
pelkaVlästldesM sast ihmisiä. I« he wes
dittvcnhtne maalle/ j»ylöngnnstt <aickl/ja
semaifit hände.

Nucsue,



joca n,eilleolet <znd«nut l> »n
meitä «ictinaiseUa, uunii-

llsel!asinn<!nxells t«hjc>itt«nnt/ Me tunnus
stam idzem caicki» «Mn kei»c»tlom<lx« l«
caickij pahao ansainnen,: Mmia merucöi-
lema sinna/»anele mntä snrlmomudcst ,«

ylpeydcst/ paranna »neidZn sieiumha«w««/
,<, anna onni ,a menestys meidän wirajam/
ett» sinun cautta» rnnmilisestiaHengcli-
sestantetutia warsellm olisimme,/ An,en.

vi. GlMtwnmilm Colmisai^
suden päiwäW.

lc wuodata rackaudes meidänsydamihm/ja
lisä mclle psco/ pjtäin mejsä tallella se hywyys
cuinsmctlle andanut olet. SinunPoicas/ctc.
Epistolan kiljoitta P. Pawall Apost. >

Romaietn ty/.s/ Cap. 6.
Cadzo Ensimäisnä Sunnuntaina

Vdest Muod^ft.
Jomala suureK paglls.

ikwangchuMin kirfoitm f). HTaech.
tzhen aican sanot )Esne jdpe<llsl«p,

Ellei teidän wanbutstandens
ole mäwbl cnlnKlyKttsft

penutt-



penuitten /a Phariscusien/tchn el letule tali
tvanwaldacundan. Te tuulilta mitä sanot«
m oli wanhoille: Ei sinun pidä tappaman:
Multa jocainen j«a lappa/hänen pilä dus<
miohon wicapää oleman.Waan minä sanon
teille: Cttäjocainenjoca wihasiuweljellens/
hänen pilä duomiohon wicapää oleman. A
jocalnencuin sano weljellenöRacha/hänen
pilä neuwon ala wicapää
cainenjoca sajio: Sinä Tyhmä/ hänen pi«<
tä helwetin tuleen wicapää oleman. loz
sinäuhlat lajas Altanlle/ ja siellä muistat/
että weljelläson jotakin sinua wasian/ nP
jätä lahjasAlmrin eteen/ ja mene ensin so>
pimanweljee tule filee lahjas uhra<
Man. Sowinoplastrljtaweljescansa/coftat
wiela hänencansans lielle olet/ettei rijtawel»
jessinua anna joscus duom«rille/ja duoma>
li ända sinun palweljalle/ jasinä heilelän
tornin. Totisesi sanon minä sinulle: Et A
nä pääse fieldä vlos fijhenasii cuine ma)c«

ropoin.
Nucous.

F^Kr^a?nmal<, laiwalmen?sä/ me tn»
ett« M plen»ma/sen pshembi/



Vai»aisetsyndlset/ja ettei meistn/sle mitän
hywä siilä meidän sydämen/lihan, ja werem
on synnin cautt» saastaisexi joutunut/ engä
saa ikäncns sildä pahalda himolda täällä
»apaat olla. Sentähdenracaslsä/ me rns
coilen,ma sinua/ettäs meille «ndexi andaisit
stncaltaisct synnit / jamcidän sydämen py-
hän cantts puhdistaisit / että meillä
o!i« himo jarackau» sinun Sanaa» / että mesen jäikenelaisinljalitsurenChrist,caulta
sinun arniaftg liancaictilest pysyisin,/An»en»

VII. Vunnuntama Colmittftisw
dev päiwästä.

ja saännsst
milän pumu / sinua me nöyräsi rucoilem-

Ma/otamei!däcmcki wahingoliset psis/jacaictt
tarpelliset meille laina. Sinunrackan Poicas/ctc.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.

Romarein lpgs/Cap. 6.
Äckatweljet/ minä puhun näistä ihwi-

«wallj» /teidän lihallisen heickou-
dennetähden. Nrjnenm te ennen anno,tt«
teidän jäsenen saastaisutta ia wöäryltä pai-
weleman / yhdestä »äärydests nijn toiseen/
nijn andacat »nyss nyt teidän jäsenen wan-
hurscauden pa!weluxeen/e«ä le pyhäsi tuli,
sitta. Sillä cosca te olltta synnin palweljat/
nijn « ohtta taambana wanhurscaudesta:Mitä hcdelnlätä «idän silloin«Hft« «li/ cuin

te NM



te nyt Sillä sencaltMen Isppn e«
«nolema. Multa että te nyt olctta synnistä'
lvapaot/jaoletta Jumalan pa!wel>ax< tul< zlet/ «ijn teillä sn teidän hedelmänne/ ett» te
pyhän tulena/ nwtta lopuxi yancaictine»
<lämä: Sillä cuolema on ftnnin pnlcka/
mutta Hancaickncn elämä on Mmal^nlal)«
,a/ INsuxes CHristnxes meidän HERrasamme.

F chmmcn alatte!«ma/pag. nz.
Jumala t>j»ä yli mca mahdan/pag. 14;.

Ewangel/uminkir/Hitta p, Marcus
Owangcl. Cap.z.

päilvinä/cosca sangen paljoCans»
sg oli/eikä ollutheillä witän syömist/

lEsus Opetuslapset tygöns/
ja stnoi heille:" Minä armahdan Canssa:
Sillä he omat jo colme päiwä wtzpynet
nun tykönäni ja ei ole heillä mitän syömist/
ja josminä päästän heidän minun tyköni
lolians syömätä/ rchn he watpuwal tielle:
Gillä muutamat olit heisiä caucaa tullet.
Wasiaifit händä Opetuslapset: Cufiaj««
cu wsi näitä rawita leiwillä täsä erämaas?
lahänkchi heille: Mondaco leipä teillä
<m ?He sanoit: SeiVzemen. I« hän lA
sii Canffan tfiua attioidzeman maan päälle.



hän otti ts< stidztmen lelps/ euin ha«
Mänyt oli minsi ja andoiOpttuslasiens/
j«h< panit CanssMMen. Joheillä oli my-
ös wähäcalaisita/ ja hankitti/ ja kasti ne
myse panda eteen. Wn he ssit/ja lawittin.

jäänetolit/seidz«
män coria muruja. Ia nytäcuin söi/öli liki
neljä tuhatta. Ia hän päästi heidän.

Rucons»
Jumalataiuialinen Isä/ jscs si-

N/nun poica« cmttta /corwesa / neljä tln-
hslla miestä ilman »simoita j» läpsitä, seiv-
zettwUä leiwälläja Harmoilla calalsillaNOK
sasilruockinul olet. Nle rucsjlemma finna/t/gsnän, aina sinun sllwauxe»
c«nsa«leman/ saivarjelema» meitä ahnen-
dest ja tänlä» elämä»ylsnp«lttsest mnrhefi/
että me enfift jaennen caicka stnn»
cundas ja wsuhnrscauve» lälken edjlsinl/
ja »Hu caikls/ cmn me sielun jaruumin pnsj
left lauvlvzem/ finulda ametuxi miisim/IKsuxe» ChristnxtN meidänHVrran catw
«/A M EN.

ChrisiuxsnRircastamisesi.
QolleK, o» nHncui» tdelllsnäkin

Sununntalna.



Epistolan kirjoilta P. Petari
Apostoli/ 2. Pec. i.

Ackat wehet/embZ meolecawalita sut-
noudatellet/teille tlctläwäxitehd«säm nieida»-HERran IGsuxenLhristnxei,

woimtl,a tulemista. me olemma/H
ze nähnet hänen cnnnians/ cosca hän Isäldi
lumalalda sacunnian >a ylistyxen /«ncn««
utta/isca hänelle nämsiidä wäkelväldäHer-
«andelda tapahdu»: Läms on n»nun raco,
Poican/iohon niin» mielestyn. Ia täcke»
«nen me cnnlimma Taiwast/ cssca »ne
hällä Vuorella hänencansans olin,ma.

Christus Jumalan Polca/pag 19?.
Sanoi HLrrn afuwa talwas/ pag. 17.

Ewangchumm kir/oitta p. tNatth,
EVangelifia/Cap. 17,

aiean/otti ICsus Petatin/H«
jaJohanein hänen weljens/j«

heidän erinäns omalle wuolelle/
jakircasicttm heidän edcsans. Ia hänench
wonö paisti ntzncuin Amingo / ja häm
waalttliö mlit walkia/i nAcuin walkeue,
Ia cadzo, heille ilmestyit Moses ja Elias/
japuhuit hänen cansane. Nijii sanoi Petti
ri IEsuMe: H Erra/meidän on tDhym
olla/jos sinä tahdot/ nijn me teemme tähä»
«lme mala/sinulle phden/ MosyelleM»



jaEliaMe phden.Wielä hänen
cadzo/ walkia pilwi ymbärimarjois heidän.
Ia cadzo/ ani pilwest sanoi: tämä on mi-
nunracas Poican/johonga minä mielestpn/
cuulcat händä. Ia cuin OpeluPlapstt sen
cuulit/langtifit he caswoillens/ja peljäsipte
Mgen cowin. Ia lEsus luli/jarupeiehei<
hm/ ja sanoi: nostat ja älkäl peljätkö, Co-
sta he silmänsnosiit/ntzn ei he kelsn nähnet/
mutta lEsuxen Minäns,

Nucous.
xAHßrra lEsu LHriste/ ,'sca sinun siu-

ruumis kircastamisella/ silla py-
hälläwuorella/ tahdoit ands meidän tietä/
sekä sinun suuren woimas ia cnnnia» ihmi-sen lnonon puolesta/nyn meidänruu-
mistenklrckandcntulewaistsa elämäsä/ että
me siellä ntjncuin Moses iaElias näxit si-
llan tyksnZ» kirckandes / paistan, nijncnin
lahdet HancaiHlsest/ia sinun
lnnisja Engelein caldaisexi tulem. Me ru-
coilema sinuansyräfti/ann<fn,eille arnwsas/
että me aina sil» aiattelisim/ ,a sillä meitäm
caickinaises murhes^ohdmaisim/Ame«,

vm. Sunnuntaina CHlminai^
sudenPäiwästä.

HErraJumala/anna meillearmos/että me
nht»



Nchä taidaisim ajatella ja tehdä enin soweljat j,
oitiat olisit/eläisimmemys» aina sinunpyhän tch
töZ jalken. Sinun raekan Poicas/etc.
Epistolan kirjoitta P.Pawali Upost.

Romarein tygs/ Cap. 8.
ole welc»

lihall«/että »ne lihanlalkcneiäismi!
me: sillä jos te liha» iälken eläne/ nijn«
eusletts: mutta jos te lihan sisun Hengei,
eantta cuoletotte/nifn te jaatte elä Sillä c«ic«
ki ,otc« Jumalanhengellä «aicmetan/ ne
swat Innmlsn lapset. Sillä et te ole saanet
orftide»Henge/euä teidän wielä pidäispel<
käniäni nmtl» «e oletta saanet waltttnin l<»<
sten me huudamme:Adva r«<
««Isä. Se-Hengi todista meldän hengel<
lemme / <ttä n,e olemnia Innialan lapset,
Jos me olemma lapset / «Hn n,e olemmo
«,ys« perilliset nimittäin/ Jumalan perillä
ftt/ia Chlistnren canftperilliset.

O HErra I. t»o»ast/ me lyllä/ pog, z».
Isälnmalat «ijnätäm/pog. iss.

Ewangchumin kirfoitta P. Match.
EwanZel. Cap. 7.

M" Gen aican/stnoi lEsus OpMSlasi
cswahtacac tettän waänO

«idäntpgön lanx



omt raatelemiset sudet. Heidän hedelml-i
siänS le eunnella heidän. Hakeco jow

Oyatappuroist s laicka fi-
cunita ohdackeifia: Rijn Mainen hywä
M «swa hpwät hedelmät/ mutta mädän-
nyt puhu HWt hevelmäk Hywä puu <i
taida haHjähcdelmttä casws/ eikä mädän-
ny puu hywiä hedelmttä. locainen puu
min et «swahywä hedelmät/ hacalan pois
jatuleen heitttän. luttal heitH
lZdelmistäus. Ei jocaincn cuin ssno
nulle: HERRA/ HERRA/M
«uleman Taiwan Waldacundan / multa
joca teke minun Ifäni tahdon/ cuinonTsi-
Vais.

Rucous»
kqtäm sinua HOrra lunmla tai-

lsä/ caikest n,eidau s/däme-Mn» / ettäs mettä olet sinunpMn Sana»
tnndon aumnnttulla: Werncoilema sinua/että» n,yo's armolisefi meitä sijnä pldsifit/
wielä cuolemangiu hetkellä/warfele caicka
vscolisia saarnaita/istca sittnnSanaa» ftar-
nawat/ caikest pahennoreft i« waaraft / an-
na myss heillepnka ikä: Mutta rangaise ,a
z>oi» M ne j«ca»scottomast sinuSa««osa»



nnsas palwelewat / ,a idzells siweix, lm,
baixi ttestelewät/nmtta owat cuitengin t<,ch
telcwaisetSndet/näildä war,ele sinunk<WC-hrifiicundas/Sinun poicas lesuxen/ etc.

IX. Sunnuntaina Cylmmai^
suden pälwästä.

rucuoxijn/andaman heil!l
Mitä herucoilewat/sno myös armos/että he w
coilisit sitä cuin siimn mieles jälkenoli». Sinun
rackan/rtc.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apofi.

Connth.Hgo'/1. Cor. ic>.
Ackat wel/et tän,ä on meilleEsicnw«<tapahwmit/ etten mepaha himoid<

)>»/ nHncuin he hinwidzit. Hlkät olco cfH
zumalden palwelM/nljncuin heistä n,uu«<
mat olit. Nijncuinkirioitettu on: Canssä i<
sini s^sniän,„ »uoman/ ,a nousit niassämän.Hlkämme hnorintehko/nijncuin mnutan«l
idzens heiliä husrndells saostunt/falangeb
si«yhtenä päiwänä/colme co!m<lttakynm,e»
dä tuhatta. 2llkämn,e Lhnstusta kiusatco/
niincuin muutamat he<Hi händäklus«lsit/>«surmamn kärmeildä. v Hlkät napisco/ nijw
cuin muutamat heistä napisit / ja mestattl»
cadotmialda.

Caickl sencaleaistt tulit heidän eohta««
Vsicutvaxl/ multa se on k«,oitettu meille

«MW



eartamisexi/lsidenga paolle malln<an lspltt
tullet owat. Sentähen >oca luule seisowans/
cadzocan ettei hän lange. Eip» yxil?än kiu-saus ole teitä käsittänyt/ waan lnhn,ttllinen.
Mutta Jumala o»waca/ »oca ei salliteitF
klnsatta/ylldzc «idän wsinm/waan Kän teke
kiusauxest lopun että tesen »sisittakärsiä.

HTrra cuca sun majascis/pag. y.
Nijn ILsus puhui weNauxill/ai.

Epistolan kirjoitta P.iucas Aposto^
leiytegois/cap. 16.
aican/ sansilEsusDpemslap-
tämänwemchen: Dli Mi it>

Mies/ jolla oli Huonenhaldia /
ja hänenedesäns canncttin/ että hänolshu-
cutlanut hänen - Hahäncudzuihänen/ja sanoi hänelle: Ml>i minä sinustasen cuulen i Teelucu hallitus, wir^sias:Sillä et sinä saa tästedes hallita. Nljn Huo-nenhaldia sanoi idzelläns : Mitä min»
teen? Sillä minun HErran olla pois mi-
nulda wiran, en minäwoi caiwa hapen mi-nä kerjätä. Minä lieden mitä minä teen:
Cosca minä wiralda poispannan nHn h<loyawat minun heidän huonesms.Ia hän cudzui lMonscaicei HErrans

G tvelgo-



Mlgoliftt/ ja sanoi enfimäiselle: Cuings
paljo sinä olet minun Herralleni welcal i
Se sanoi ? Sata tynnyritä olji)ä. Hän s«,
noi hänelle: Dltakujas jaifiupian/jakm
joitawPitymmetldä,. Sljtte hän sanoi tol<
M: Paljoco sinä okt welca? Hän sanoi
Sa« punda Nisuja. Hän sanoi hänelle:
Ola kirjas / ja kirjoita

haldiata/ että hän toimellisest teki: Gillä
lämän mailman lapset owat loimellisem
Wat/<mnwalk<udenlapset/heidän suguftns.
Ia minä miM sanon teille.- lehkät leilien
ysiäwitä wäaräM Mammosia/ ettätoscs
te larwldzelta/ nG, he corjawat teitä tzan,
«isin majoihin.,

Rucous
Jumalalslwa!met,W'joc«N!ti<

mnftsti fmnanliul / ia meille meidä»
jocHpälVälstn leipän, yldäkylläiseft andan»!
olet, tNc tueoilenmsinnn/ wmjele meilä M
»eudeft/ia kehsua meidän sydsnien/ mielel.
Un, sinnn siunau,restag köyhiä talwldzepx
puitaman/että n»e olisin» sinun lahjais vsco»
jisee<aly,«t/elte! meildapunmis Hancaickist!!«cosca n.e tästä wirafia pois pan»an7,a mei
2äusimmduomwsc«en mlcttm pitä/2me,

x.Suw



X. Sunmmtams Colmmaisi,!-
dcn päiwästä.

joca sinunwoimas osotat/ar-
jandexiandawan/ ntjlä cmnri-

on/ anna wiclalin sinun laupiudcs rnnftsi
pHisi.i meidänxäällcm/ eltä me sijm talwallistst
hywidest osaUisexi tulisin». Sinunracr<»iP?!la»
lEsu>-cn Ehristuxen meidän HEAran cautta/
Anmt-
Epistolan kirjoitta P. Pawali Uposi.

Corinth. tygs/i. Cot-i!.
Ackat welftt / te tiedätte/ että te oletts

maldcn N'g6/nlinM,ln te wlcdyt olittg. Se:««
tähden teen minä ecilletiettäwäri/ ettei yxl-
kan/ >oca Innlalsn hengen cautta puhu/
IKsusta kiroile. Ia ei yx.kän taida IN-sustacudzuaHKrraxi/ n>a«n pyhän hen-gen cautta.

Z.Mat olpOt moninaiset/ mutta yri o»
«senZi. Ia wirgat owHl moninaiset/ mutta-yn on-HErra. Ia wonnatswat moninais
sn/ ,:mtta Mon Jumala >oca caikisa caicki-
»aiset »aicutta. Mutta -Hengen lahzat osoi-taWat heiZäns ,scaid)e« yhteisexi tarpeet.SiUZ yhdelle annctanHengcn cautta puhu»
wtj,«udesta: toiselle «nnelan pnhyaticd«
sta/sen yhdenHenge cautta; toiselle Vsco/,ch
ta yhdestä HengeM: toiselle lahiatterwcrt
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tehdä/sijnä yhdes -^cngeg: toiselle ihmelistz
töitä tehdä. Toiselle prophetia. Toiselle
henget ersittä. Toiselle »noninaisetKelet.
Toiselle »nomnaistcnkieldcn selitys. Joeco
caicli se yxi hengi waicntta/iacain cnllengin
omans/ nijncuin hän tahto.

O HTrra s»n pyh» Vanna»/pag.izo.
Jerusalem pyb« Eaupung/ pag, 46.
Historiaon tosin idzestHn»/ Hier. Yist. ?>»e.

EwanFchumin kirjoitta p. H.ucas
Swangelista/ Cap. 19.

aican/ costa ZEsus lähesi>,i I<-
cadzoi hän hänen pääl-

. lens/ ilki händä/ ja sanoi: jos sinä-
nn tiedätstt/ nyns ajattelisit tosin tällä si-
nun ajallas/mitä sinunrauhas sopis. Mul-
ta nyt owat ne kätketyt sinun silmäis edestä.
Slllä ne päiwäl picä tuleman sinun y!id-
ziS/eeca sinun wihollises scantzawal finun/j<

sinun - ja ahdistawat sinun jo-
cacuimalda/ ja maahan tasotttawat sinun/
ja sinun la psts jolca sinus owal/ ja ei M
sinuskiwe kiwen päälle/ «tee edzlckoe ai«
tundenut.

Ia hän meni Tempon/ tupeis ajaman
ja myypiä/sanoden: Kirjoitel-

tu on: Minun huonen onmloushuone/
MUttt



mutta te otetta sen tehnee tnswantten luo-
tsi. Ha hän opetti i'ocapäiwä Templis.

Rucous.
>??>Alckl'waldl'ag Hancalcklnen Jumala/jo-

sinunGanas ja sinun poicas li3su-
x» n Christnxen hengen cauita »«eil<
Ie i!!:!olttanm ol«/ tNe ru«ulem,na sinua/
walaise meidän sxdän,cn,/ että »ie wilpmo-
mäst sen wastan otamine/ji, «n si>ä yloncad-
zs engä hyljä Nljncnin sinun Cansiäa ne vsi
eoltomat ludalaistt tlit/ että me sinun pcl-
Zo.fts eläisin» / päiwä päiwäldä»sco«
wistuisim/ ,Z Mncaickstn autuudenftisim/
I.CHrlstnxennieidänHHrrancaucta/lime^

Xi. Sunnuntaina Colminai^
suden päiwästZ.

hancaickinen Jumala/ jonga
on paljo suurembinijden ansiota ja

Halua/iolca sinuarucollclvat / wuodata sinun ar-
mos meidän paällem/ ja andcxianna mcidan ri>
coxcm. Einun Poicas lEftxcn/ctc.
Epistolan kitjoitta P.Pawali Aposi.

Corinth. i, Cor. 15.
H> Ackat wel/et/nvillä teen teille ticttaVä-sen Gwangeliumin/ cuin Nllns teille
ilmottin//oliga,te ottanet oletm/josa te myös
pxsi/tte, jonga cautta ce autunxi «letta/cuin-ga l„lnz sen teille olen ilmoittanut/jo» te sen
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oletta pitänet/ellei niin ole/että te huclsn s-
lctta vsconet. Sillä minä olen scn algusta
teille andanm / jongaminä niy6g sa<nnn s<
len / että C-Hrifins on cuollnt meiVon s/n>
deimme lähVcn/ Raniatwin jälkcn. I« cnä
hän oli hauVactu/ ja ylösnousi colmandcn,
pälwänz/ Raniattuiniälken. Ia että ha»
näbti» Cephaxclda"/ jasijtte nyldä cahdelda
to.stakynimenlldä: Senjälten han
Vfiammaida cuin wijdeldä ftdawa Vkijel-
d« Mdella haawalla/ joistamonVa wielä e«
läwät/ mma muntaniat owat nuckmct, Si
älänin nähtin hän I<jcab,!da/ ja scnjälL<n
«Mwa Aposto!ciw<». Vijmmelscldä «ic-!

kein jälkln/ on hän nunulda nähty/ nhncuin
kestcn syndyncldä. Sillä minä olen caicken
huonoinÄpoftoimenseas engZolekelwoli!!
ncn Apoftolixi cudzutts/ eitä minäole Seu«
«cnnds»ainonut. Mutta I»ma!an armo<
sta uunä olen se cm»minä olen/ ja hänen «m
y,on« e< ole minun ehtani tyhjä ollut. '

Ininä!» suuresi h«wyd«fi/p<!g, >;?.

HErracuca sn» «lijasas/png. «.

Ewangchuminkir/oitta f). Lucas
Otvangel Lpp. 18.

M" Gen aican/ sanoi lEsusmuueamil
wzepaällms vscalsit/«l<l h<

hurscal/ja muita ylsneadzoil/tä
wertau^n: C«)cl ihmisiä menit Tem«

plm lucotliman/ M Phartseus ja loineii



Publicsni. Phatiseus seisoi ja sucoilinäin
idzelläne: minäkhlensinua Jumala/etten
mins ole lchncuin mum ihmiftt/Rpöwäri/
Wäärä/Huorintefiä/ taicka ngncuin
mä.Publicani. Cahdeisii whckos minä
passion/ja annan kymmenezcet caikista cuin
minulla on. Ha Publicani seisoi taambana/
eitä tahtonut silmäns nosta laiwasen päin/
mutta löi »indotzns/ja sanoi: Jumala ar-
«ada minun syndisen päälleni. Minä sa-
non teille: Tämä mene cotians
na cuin loinnen: Sillä /osainen cuin ids

alemn/ jg joca hänenslenoa/seplötän.
Nucous.

sinua nsyrastt/ettäs pyhän
ge« canttan,e!tähall,d)lsit/etten n,e »neidät,
syndcjäw ynhota/engä suruttoniaxl tule/»aan teemmä oikian catumuxen/ paraie»meidän elanlZn/,a sen cansa n,e,täm lohdut-
»«m/ ettäMsinun poicas lEsuxenChri-sturen tähden ol« melllearniollinen/annat
meidän syndim andexi/ j«n,eitähänen cam-»ans chancaickisenantunten saatat/Amen.

Xii. Sunnuntaina CHlminai--
suden PälVästä.

V ich colleÄ,,



co!leKz_<.
Caickiwaldias ja laupias Jumala jongam,
mosta stinmvseolttscs sinua otollisesi palwe«

lewat suo armollisest/että me ilman estetä sen sch Isim, culns meille luwannut olet. Sinun rack«n
Poicas/etc.
Epistolan kirjoitta P. Pawali Apost.

Cormlh. tygl)/ !. Cor.;.
Ackat weijet ffncaltainen vscallug on,

Christnxtn camta Jumalany>!
K5/>ei niinettä me olemmaidze meiftäx,
lpeljat jotakin ajatteleman/ nhncnm >d)<
mcistäm/ wgan jos meolemma johongnn
soweljat/niin on se Inmalald». locan«eitzsowelj«:xi tehnyt on/ Vden Teftamendul
wirca pitäniän / ei bookstawin/ waan
gcn.- Sillä bookstawi cuoletta/waan Hew!
g» tcke eläwa^l.

Muua »os sillawirjalla joca bookstawin
calttta cuoletta/jakiwijn cuwaltu oli/oli'sew
«Itäinen kirckaus /nijn enci Israelin lapseij
tainnet cadzoa Mosexen caswoihin/ hänen!
caswoins kirckauden tähden/ jocacnitengin
cato. Mixei O»paljo enäinmin sillä wirgal-
la/ jocahengen anda / pidais kirctau» ole<l
m«n Sillä / jo» wirgalla/ jocacadsmxefi!saarna kirckaus oli/paljo enämmin sillä win
galla/jocawZnhlirscanveft saarna/on y!6n<
pttldinen k<rcka»«. Sillä se toinen/joca kirc-!
kastettu oli/e< ole ensingän Arckaudexi luet-!



tapa / stn ylsnpaldiscn kirckauden sMen,
Sentähden »os siilä oii irirckaus / >oca mto/
paljocnämin on silläkirckaus. ioca pysy.

Kltä nieillä sencaltamentotwo on/ n»,»
n,e puhummerohkiast/sa en me tee nchicuill
N?oA." foca caswolllengpeittenpa»»i / ettei
IstaeZin lapset tainnct sen loppua cad;o lo-
<a csto/waankeldän taitons oli paadutettu.
Sillä haman tähän päiwän «sti pysy ftpei-
te onamata / cosca wnnha Tcfialncntiä lue-

Cht ist»xe« l«cka. Mmm haman ta,
han päiwän asti,cosca Mosest wetan/ripvnse peiteheidänIdamens edt<ä. Mutta costj»
hepalaiawal HNrwn pnÄccu/ «hnp ice
poisotetan - Sillä HVrra on Hengi. Mut-
ta cofta HERRan Hengion/ sijnäon Va-
paus. Mutta n,e cad)olem>„a
knckautta/ nyncum Speilisä/ «woimcilasa me mutetan sijhcn cuwaan/kirc-
kaudesta niinkirckauten/nljncmn HErra»Hengestä.

Ollnnot «nnainmiM arm«s/p»g, is?-.

tkwangelzumitt kir/oitta p. Marcus
O»angelista/<l7ap.7.

Hm aican/ cosca lEsus Tyrin
Sidonin maan ärisiä/tuli hän Ga<

lilean meren lygs/ kymmenen Caus
fungin maan ärcenkelMc. Ia he toit ha-mn lpgöns Cuuroin/ joca my?e »nM oli/
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ja he rucoilit hgndä panemankättne häwn
päallens. Ia hän otti hänenerinäns
sasia,japisitHsmens hänen torwtznS/ sylki
jampeis hänenkieleens/ cadzaheain
sen/huoeias/ ja sanoi hänelle: hephelah/si
on/aukene. Ia cohlaaukenit hänen corwans/
ja hänen kielens side pääsi wallallens/ ja
hui selkiäsi. Ia hän haasii heidän kellengäl,
sanomasi. Mutta jolamämmin hän haasi,/
sitä enemmin he ilmoitit. Ia he suuresi ih«
meecelit/ftnoden: hywästi hän caicki ecki/cuu)
roit hän teki mul<man/ja mykät pnhuman.

Nucous.
yOncaick«nen Jumala/

cappuldenarmolmcn!u<?ja, mi,

nä kijtän sinua, ettäsminun terwen
<,nd«nl»f /ia minun kielen / corwm,a caicti
jäsenetftn pph«n wchoUjen pä«i'e c«,rckaw<
xcfta warieiimolet: Iarucoilen sinua/ su«?
mi!!U,!le p/hä cr,-z:o«/ että nnnä erlnomal>!
t«m minun csrzpan >a kielen olkein
sin/ corwManahkcrajisinuu pxhä
cuulisiniaw«s»st tulk.sin/kielellä» my6s si?>
nultNrmoas >listälsin,e«el »ukän >m<>
nun kieleni pahenig / waan socaineil!
p„lanl'«/ Amcn.xm. Sunnuntaina Colminai^

suden pgiwästä.



dolliH^.
xACaicklwaldias tjancaickincn Jumala/ lisä

vsto/toiwo jarackautta/etta me sinul-
da nrjtä lahjoja saisim/cuins meille luwannul o?
let/racastaisiM nljiä cuins tahdot ja tästet.Sinun
PoicastlEsufen/ecc.
Epistolan kirjoilta P.Pawali Aposi.

G«lac.
Ackat wcljct/ iiipanxeto»at tosin As

ja hänen siemenellens an-
netut :ei hän sano: sienienille/ nrjncnin
nelle / waan nijncuin cautta: sinunsicn,cncfig/,oca sn Christus. Mutta «,inäsanon: Testamemi / joca lunmlalda oli
wahwifttttl, CHristnxen päälle/ ei ricota/ettei lupaus lamkautta turhan ranteis/jo-
ca stjtte neljän sadan ja colmen kymmenen
wuoden perästä annettuoli. Sillä joa pe-
rinä lain cautta ansaitaisin/ nyn ei se oli»
lupauren cautta annettu/ niutta Jumalaonsen Abrahamille lupauxcn cautta lahjoitta-
nut, Mihingä sijg Z.aki? -Hin on tullut y-
lidjekäynnsten lähden/ schhcnasti cuin Sie-
menoli tulema/jolle lupaus tapahtunut o-
l> / ja on Engeleilvä asetettu wälimiehcttkätten cautta. Mutta ei wälimics oie xhde»ainoan wälimie»/ w«,«n lun,a!a on ainoa.Ongo sijs laki I»n,alan lupausta wastan
pois st, Jos laki oli» annettu eläwZn teke-
män/ nhn tosin wanhnrscans »ulls laista.
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Mutta Ramattu sn caicki sulkenut synnln
«la / että lupaus annettaisin vosco» cautta
JOsuxen Christuxen päälle vscowaisllle.

Vlpcys «n wic« sangenftur/pag, sB.
Ewnngchumm kirjoitta p. Lucas

jkwangelista/ Cap. 10.
Gen alcan sanoi lEsus 3>sitluilap«-

autuat owat ne silmät jotca
nakewät/ jolcate näellä: sillä minäsanon «Me: monda Pwphttat ja CunW

gaF tahdoit nähdä/ jota te näcttäja ei nätz--
cuulla jotate cuuletta/ja ei cunllet. D

cadzo/iainoppen«t nousi/ jakiusais händä/
sanoden: Mesiati/mitä minun tcke<-
män/ellä' minähancaickisen elämän
Mi' Hän sanoihämlle: Mitä laiskinoin
telwon? Cuingas luet? Hänwastais/ja
sanoi: Rakasta sinun HERrras Jumala
las ««kesta sinun sydämestas/ja caikesia
nun sielustaS/ jscaikesta sinun woimasias/
jacaikesta sinun mielästäS/ ja sinun lahim-
miästäs nljmuln idziäs. Nlsn hän sanoi hä-
nelle: oikein sinä wafiaisit tee se/nhns saal
elä. Mlilta hän tahdot idzcne
tehdä/ja sanot HEsnM: Cucasta minun
lähimaistn on i



lEsUswasiais/ja sanot: Di Ihminen
Vaelsi Itlusalemist Imchoon/ ja mli ryss
wälitlen käfijn/jolca hänen alaisti ltzsuit//<»
haawoicit/ poismenit ja jätithätttn puoli-
cuoll«)ci. Ntzn tapahtui/ että lli Pappi sitä
lietä waelsi/ja cuin hänhänen näki/mmi hän
ohidze. Mn myös iewita/ cuin han tutt
sille paiealle käwi hän ja näki hänen / ia mei
uiohidze. Mutta p):i SamaritanuS lvaelfi/
ja tuli hänen tygöns/ ja cuin hän näki ha>
nen/arwahli hän hända. Ia tuli jafidot
hänen haawans/ ja wuodaeli sijhcn öljyä ja
wtzna/ja pani juhtanepäälle/ ja wei hänen
majan/ja cotjaishändä. Ia toisnapäiwä-
nä maecufii hän / ja otti taxi penningitä/
ja andoi Isäunelle/ja sanoihänelle: Coija
händä/ jajcs sinä<nämmän culutat/ nffn
minäpalaitesanma)can sinulle. Cucanaifis
colmesta oli sinun nähdäxes hänen lähiW
Uiälseiw/joca lyöwärmen käsijn oli tullut k
Hän sanoi: loca laupiuden teki hänen coh-
lans. Ntzn sanoi lEsuS hänelle: Mene j»
l« myöe nt^n.

Rucous.
Mm sinus Jumala tai-



walinenlsH/caikest meidän <>dZn,estäm/ek
tä me sen outuan nähnet o!em/ iolla si«nnnsuloinen Ewangeliunus saarngmn/so-
fta me sinä pyhä» tahto»ymärräm/ia näemsmunraetan poica» lEsulen Chrifiuren:
Nle rncoilemma sinun sanomaloinda l«»<
piuttas/ että me sinun armoftas saistme pi,
tää sinun Sanas walkeudcn/,a että sinäpy-
hä» Henges cantta walaisisit nieidän sydä<
»<en/ etten me ennZan ikänäns ftftZ pozkeig/
waan snnä lu/aft pysyisin,/ ja Hancaicksen
«Utuudcn sen cauttakäsitaisin,/ Amcn.

xiv. Snnnunmina C^llttmaij'
suden pälwäftä.

Jumala/ warjele aina Seoracun--
:Silla jos et sinä handä tne/nijn ci ha»

tmda inhimillisenheickouden tähden pysywaimn
olla/ suo sijs armollisesi/ että hnn taidais wältä
sitä cmn wahingoiinen on/ja seurata sitä cuin ter<-
»clincn olls. Sinun Poicas/ctc.
Epistolan kirjoilla P. Pawali Aposi.

Ga!attl<ln lugö/ Cap. 5.
Ackal wcljet/ waelVacat Hengcsä/ niin

lihanhimo täytä: Sillä liha himo-
id;c jaHcngiliha»vastan
Nämät owatwafian toinen loistans/ nijn
ettet «e tee/ mitä te tahdotta. Mutta jos te
Hengeldä hallitan/nHnet te ole lainalla.

Mntta lihsn työt swat jl,lriset/cum on:



Hnsruug/Galawusteus/Saaftaisus/Hall-
rlUs/Epä>um<»ldenpal»elug/t7oltun«/wa-

sus/jKl»seura/P«hansl»onm»/Mnrh<,/luos
pnnms/ I?l6ns?ömy«/ ja mnnt sencaltaiset/
joista minä olen ecille ennengin sanonut/ ja
nsselä nylki» edellä sano»/että nejotca sen-
tällaisia tekewät/ e, pidä Jumalanwalda-
lunda hedelmäon:
Rack«ug/I!o/Ranh«/pitkämie!isye/Hstä-
wys/ Vsco/ -Hll,«,sns/ puheans :

Gencaltaisia wastan ei ole Z.akia. Mutta
jo<ca Chriftuxc omat owat/ne ristinnpulids
zewat lihans/liimolns ja haluinscansa»

Ihmisen lu«»do lutmelb» on/ p. i)4>

EwanZeljumin kirjoitta p. Lucas
ilöwanZel.Cap. »7

(>sA tapahtui/ttta hän memlerusale,
r>H mitä päin/ ja malcusii keffeldä Sa«

ja Galilean. Ia cnin mlj yhs
ten kylän/ cohtatfit hända kymmenen Gpis
talisia miestä/jocca taambana seisoit/ jacor«
golttäner.s/sanoden,: lEsn/ racas Me-
siari/ armahda msidän päällem. Ia co<-
s« hän ne näki/sanoi hän heille: meiigät/
ja osmccal teilän Papeille. Ia tapah,
duj/että he memsan eulic puheli. Mn
p/i heisiä / cosca hän näki mä hän parattu



«li/ pMs Mene/ ja lUNNioitti Jumalat,
suurella änellä/ j»langeiscaswoillcns hänen
jalcains juuren/ jaktztti händä: Ia se oli
Samarilanus. Mutta lEsus sanoi: Eikö
tpmmenen puhdistettu? Cusasta yhde)c,än
tvat? Ei ole muita palamuut Humalitta
«unnioidzeman cuin tämä muuealainen i
Ia hän sanoi hänelle: Nouse ja mene/ si,
nun vstos on sinunwapahlanuc.

Jumala talwalinen Isa/sinZ >«„

Sanas >a pMnCajies caut»/
meila caickiaiotca vsconime/ sijt« cauhiasta
synnin fpttalifia armolfsestävttannt olet/ ja
witläkin caikis nieidän tarpeisam me/ta
tat. Me rucoilema filwa/wal«lft meidän sy-
dämenpyliZn Henges caulta/ etten me iIK
nans sencaltaista sinun hywZ tyotäs vnho«
tais waan aina Jumalanpelgos elälsin!/1»sydnmellsclla coiwolla sinun louplUtees/iln
»sella meikIIZ sinuaaina kuMsin, jayliftäii
sim/AMEN.xv. Sunnuntaina CHlminaism

Ve» päiwästa.

hallidze händä sinu»
womwllav: E il.ä ci hän ilma» fimila taida
Mnmpll!,. Sinun Man Pvicas/ltc. «Pisi»



Epistolan/ kirjoitta P. PawaliApost.
Galattrein lygö/ Cap. 6.

Ackat we!fet/,o«me elämnie/
waeld«c«n my6« Hengesa. Hlkäm

turha cunniata pyytäkö/wchoittain,a eadeh-
tltn tomen toistain, Rackat wel>et/ fas ih-
minen «laa johongun»«aan cu>la/ nijn te
to«ca Hengelliset oletta/ oietcat sencaltaifto
siweyden >a cad;o wziäs > ene»

rmsatais. Candacat toinen toisenne
<uor»,a, m nrjn te Christuren s.ain täytätte.
Siliä ios,ocu luule idzcn» jotakinolewan/
iocaeicu-tengin nutän ole/hän wittele id-
zeng Mutta coctelcan cukin oman tecons/
,a sijtte hän taita ainoastans idzestäns ker-
scata /,ae, yhdesakän muusa: Sillä cungin
pitäoinan cuorman» candaman.

Isca sanatta neuwotan se facacan caicke
hywä sille/ >oca HZndä ncnwo. Hkät exyks/
ei Jumala anna idziäng pilcata: Sillä mitä
ihminenkylwä/sttä hän n,y6snchttä.loea li-
hasans kylwä/ se lihastansturmellnxeNnht-<ä: Mmta,oca Hengesä kylwä/se hengestä
tMcaicksen elen,Zn niittä. 3a cosca mehy-
wä «eme/ »lsn älkäm sumtnco: Sillä aica-nans mekin saamme «Huä ilman lactanmt.
Cosca srjs meillä tila on/nchn tehkän, ,scaid-
zelle hywä/ multa emmn,itten niille/ sotcg
meidäncansa wel/em useosa owat.

Mielen mix snret moilmnn pääll/ p»g.>6o.
H ihminen «jalle! «<n«/ Mg,«,.



Awangehumm kir/oitti» P. Match ni
iLwttng. Cap. b. 17,

Genaican sanoi lEsus m

cahta HErra: Sillä eaicka hän lM
wiha/ja loista racasia: Taicka hän tähä» <,

fuosiu/ja loisenplönc>,dzo: Et. te woi M
wclla Jumalala ia Mammonat. Semch
den sanon minä teille: ä,lkäc murhettico tti< fdän hengennc lähden/ mitä te spöttä eli juol< <

ta: Eikä teidän muminne läbden / miAl,
waatella te teidän werholta. Eikö hengi ew!
bi ole cui ruoca ? Ia ruumis parembi min
«aate? Cadzocal taiwat linduja/ ei he kyl«!
wH/eikänHtä/ei myös cocoo rtzhen/ jatei<
bäntaiwallinen Isän ruocki heidän. Ctlätt
te paljo enambi ole euin he: Eli / cuca
tetfiä woi surullans lisiltä kynärän hänen xk
ludellens? la/ mitä te smetla wateista?
Eadzocat lucaifim kedolla / eninga he caft
wawat/ ei he työtä tee/ eikäkehrä/ cnitem
gin sanon minä teille / ellei Salomon
«ikes cnnniasans ollut ntzn waatetw/
<nin yxi heistä. Jos Jumala näin waa<
tttta pellon tuohop/jocs länäpckn seiso/ja hno<



«nienpadzHn beitttän/eitö hän paljo enäms
Imin teidänfilä tee/le wäbävscoiset? Slkäts sijs sutullisel olco/sanoden: Mitä me syöme/
tticka miiss me juonima? eli/ millä me mei<
täm wethoitaml Sillä cuickia näitä pacanat
edziwät. Teidän lanvalinenIsankyllä lietä/
teidän caickia näitä tarwidzewan. Edzikäl
ensin Jumalanwaldaeunda/ ja hänen wan-

! hulsttliltans/ ja nijn caicki nämät teille ane-
«n.Hkäl stntähden sureco huomenistfla pai-
wäsiä:' Sillä huommistlla päiwällä on su-
tu idzestäns.Tytykän cukin päiwä surullens.

Nucous.
khtäme sinua -HErm Jumala tai-

lecois edestä/että» meille olet andanut rnu-
nun ia sielun/ ia caickicnin me meidän ela-
tuxem t»rpexi tarwidzem: Iarncsilenmia
sinna/ä!ä siunanstas meilda pois ota/ waan
»arzele mettä ahncudeft / että me sinua ai-
noata palwelisim/sinuaracastalsinl/sinLNn
»«eitän, luotaisin» ja lnrwaisim/ engä Hpä-
jumal»» palwelnxclla,a silla wahingoli-
sella tNamonalla nnetäm saaftutais / waan
sinun 2rn!s« ia hywyee» tullVaisim/lEsu-xmChlistuxen cau«l»/ 2ln,e».

xvi. SunnuntaillaColminaisw
Venpäiwästa.



?olle6l«_i.
>AHErra Jumala/ autta että me mielcllaniV

palwelisim/>a herätä meidän miclcft,, i
syoämcm finulda aina apu anoman. Sinuna
cas lEsuflN Chrisinxcn/ c>e.
Epistolan kirjoitta P.Pawali Apvj!

Cphesttein tygs/ Cap.;. <
Actat wtliet/minä eucoilen/ettet te n,i ~

waiwani tähden wäsyis/ cn>» min «

teidänedeftän kärsin/>ocateidän cunniän««
Sel«älidencumarrannilnaf»o!weu</mllV«! V
HERran lEsnxen Christuxen Isin pu« i<leeniocacm cke in olkia Il« ou/cuintmwm «

ja maasi» lapsixi cudzman/ että hän annoi,
teille woi»«a hänen cunniang rickauden>H

°

ken/että te hänen Hengcns cautt« wäkiwZf! n
wlisitta/sisälllses ih'ntsc«. Ia ett»Christn, «

«suisvfeou canlta teidänsydäniisän/ teoli '

sittarackandcn «anttatijnnit.-^t,a peruste
tlit. Että te ymniäräisitlä caickein pyhän ,

cansa/ mikäleweys/ punug/sywyys ia cor
keusolis. JasencauttaChrlstuxeurackM <

den lnndisitta/ jc»ca caiken eundennsenwoil /

ta / että te oltsitta caicknaisella Juinaloi '

täydellisydellä täytetyt. Mutta hänelle (joa ,
caicli ylonpaldiscft »oi tehtä/coiken sengu
ylidze cuin ine rucöilemma taicka ynn„är<
rämme: sen woiinan jälken >oca ««eisä tval«
<n«a>olconcnnnia Gcuracunnasa/ joca o>
Chriftuxe» lEsnxes/ eaikin
Mseft nhn Hancaickiseen, 2l>ncn.



Mol »että töyh>'»fy»uM/P»s. li?<
KiilcttolconlEsiixennimi/Pog.lzz.

Ewangchumm/kirjoitta P.Lusas
Gwang<l. Cap. 7.

lCsusyheen Cauo
Naincudzullin/ jahä-
meni paljo hänen Vpe-

luslapsians/ja ylänyaljo wäkee. Cosca hän
Canpungin portia lähestyi/ cadzo/ cusllut
«loscanneltin/joca oli HitinS ainoa poica/
j«st oli lesti. Ia paljo CaupunginCanlM
tawi hänen cansans. Coscs H Erra sen nä<-
ti/armahti hän hänen päallens ja sanoi hä-
nelle: äiä itke. Ia meni jarupeis paarhn.
Ha candajat seisatit. Ia hän sanoi: Nuos
»ucainen/ minä sanon finulle: nouse ylös.
H cuollu nousi istualle/ja rupeis puhuman.
Ia Kan andoi senÄllillenS. Ia pelcoeuli
läikille/ ja lunnioidzit Jumalala/ ftnoden:
suuri Proptzeca on nosimt meidän stcaam/jz
Jumalaoi, hänen Canffans edzinyt. Iatämä sanoma cuului hänestä caiten ludean
pmbälins/ja caickeinen lähimaacundian.

Jumala «iwalincn Is«/ focasi-
N/nun potcas annoltchmisexi tulw/ cuo-

lenml-



lemallans »neidän syndeim edcst maxoo ce<
tcmän/ »a »neitä ijancaickisest cuolcmast anl«
taman / Me rncsilemma sinua/ pidä n,c»z
Kina sijnätsiwos/ etten n,e epäili»/ enä
nijncnin meidän racas -HERRan libsu»
Lhristus/sanallans pessen pojan
l6sheräm: Nr>n hän en myös meidän wij<
«läisnä päiwänZ ylosherättäwä ja ijancaictl»
sen autuuden andawa/Amen.

XVII. SunnnntMlM Cylminai^
suden päiwäliä.

anna finun Calift
salles armo» / ltm he Pcrtelen saasiaifulta

»vältäisit / »a sinua puhtalla jydämciiä sturalf«,
Sinun rackan Poicas lEsuxcn/ctc.
Epistolan kirjoitta P, Pawali Aposi.

Epheserein tnzo'/ Cap. 4.
Ackat we!jct/min« fangitm -HOrrasa/

teitZ/ e«Z te sijnä cudjnmises/
zohon te cudzntut olctta / nijn n?ael!aisitte
ruin fopi/caikella siVeydellä/«6ylydcl!ä j<
kärsimisellä / jskärsikö t toinen toiKsn/ rac--
kaudes, Ahteroitcat >ny6s pitämän Henge»
yhteyttä/rsnhansiteencautta.
,'ayri Hengi / nijncnin tekin olella/ teidän
<nd;Ulmsestm/ yhden ca!t«ziftcn toiwon eud-
zutnt. -HNrra/ yxi Vsco/yri CHste/yxi
Innmla eaickein teidä»päällänne on/ jate»
VZn csikin «»tran/ja teiss «ikift».



muthc j,, wajwn päälle tay/PoZ. fA
Mm,<n V'l >un tittäH. Ntonm/pag.»>

Se c»inlahl«Lhr<fil«»ltn/pag.67.

Ervangeljulmn kirjHitta p. Lucas
KwangeliftaCap. 14.

aican tapahdui/ellä lEsus lu-
yhden Phaliseusten Päämiehen

lioidzit händä, Ia cadzo/ sijnä oli Vesi-
tautinen ihminm hänen edesänS. lalWs-
sanoi iamoppmullle jaPhariftuMe: So-
pico Saböachma paranda ? NHn he waike-
uit, Mutlahänrupeis h<nl«n/r<nanfi hänen
ja xäasiimmemäii. Ia hän sanoi heille:
jonga nautaellAsi pmoo caiwon/ eiks hän
tohtt Sabbachmgu» päiwänä händäylsss
o«? Ia he taiMitl hända tähän wastata.

Mmm hzn simoi tviewhille Wer«u«
M/eosca hän pmmmfi/cuinga he lvalidzil
MmmstH isiuimctll.' Coscas joidaculda.
HÄHin, wdzutan / älä ylimmäiseni n
si«/etteijomcunmallscmbisinua olehänel-
dä cudzultu: tulesejoca sekä sinun
tltä hänen oncudznnut/ja sano sinulle.- An-
na tälle sia / m sinä häfiällä mene»

«Km-,



alemma istuman. Mutta Mämmin/cos-
<as ludzultuolet / nhn mene ja istu alein<
maisten siaan/ e«ä se joca sinun mdzunuc
on/ js sanoie sinulle: Pstäwän/ nouse
plsmms / silloin on sinulle cunuia ntM/
joeca myss attioidzewat. Sillä joca idzeni
plöndä/ han alelon: ja joca idzens alenda/
st plölHn.

Nucous»
rucsilem sinuaHGrra Jumala tai-

lsä/ Pyhän Hengescamu
»nelta nrjn lxillidzeinan/ että me sinunpc!-
gosas pysyisin, / »a en idziämannais ylpey-
«en/»aan caikest sydän«st cnnlisim »a wa-
sian ottaisin, sinun Sanas/ ja Sabbachin
oikein pyhltnisin, / että me sinun Ganas
cautta pyhiteiyxi lulisimma/la caiken mei-
dän lurwan, ja toiwon, sinun poicas IN-sux« nChriftuxen päälle panisim/joca ainoa
on meidän wanhurscauden ja lnnafinxem:
että me ncjn caike meldän elämän sinunSa-
na» jällenkaytZisiin/ja »neitän, caicknaisest
pahennoxcst wältäisim / syhenasti cuin me
sinun armo» cautta Chriftuxes «uluaxi «u-
-lcmma Amen.

XVIII. Sunnuntaina Colminm'^
suden pälwäitä.

o HErra



Jumala/anna sinun Pyhä Hmges
sydämen sillä pmdzlM en

wc uida sinullensc!wata. Emä jycil elät ja hal-
lidjet ynnä sinun Poicas/ jaPyben Hengen can-sa rjancaicktsec rjanc.ilcNsecn/Amcn.
Epistolan kirjoitta P, Pawali Aposi.

Corinth. lygs/1. Cor. i.
H> Ackat we!,et/ minä Juiiialatani

telkänräh«nne/sen lu,l,alZn ars
,„c>n edestä/cmnleiUc INsurenCbrifturen
cautm anneltu on/että te olctia caiklsa l>äni
cauXan»rlct'ax> tehdyt/ caEesa opis?, ja in-
undcinifts. Silläftarna Ch lstnxesta o<»
teisä wäkewäri mllue / nyn ctt?l tcidan jost»«cusa lah/asä milänpuutu ainopstans odolta,
catoieidän HErran libsuxe Ctiristuxcnil-
moilulia. loca»»yog teitä oppun ast' w>:ti«
wista/ että te olisitta nuwcltouwt »,,eidän
Hitrran JOsuxenCdristurcn päcwäns.

Se culn lahto Chclstict olin pag. a?.
S«nc,l HErr<! asu«ci ca<»a«,pllg.;'7,

kiroitta P. Matth.
OwanZcl Cap. 22.

Gen aican/cosca Pdariseuxet cuulit/
HEsus oli Gaddlmusttn suun

lukinnut/cecounfit he,Mn.
iainoppettaja heisiä/ kysyi hänelle/ kiusaten
handä/ja sanoi: Mestari cucaon suurin?ä-
fiy laisa? lEsusftnoi hänelle: Racasia

' H nun



lwn HErras lulnalalis/ caikeffa sinun sys
dämestäs ja «ikistä sinun siclusias/ja caikr?
sia sinun mielMs. Tämä on suurin ja
mäinenkäffy< Toinen on tämän taivainen:
Racasia sinun lählVmäisias ntzncuin idze
sinuas. cahdesa käffys <aicki ia?i ja
Prophitat rippuwat.

Costa Phariseuxet cogos olit/ kysyi beilk
lEsus' ftnodi!!: Mitä teille näkyCh«<,

kenengä Poica hän on? He sanos
il: Dawidin. Hän sanoi heille: Cuiiiga
sijs Dliwid cudzu hänen Hew
gesä? Sanoden: HERra sanoi minun
HErrMeni/ istu minun sikiallekädelleni/
sijhenasiicuin minä panen sinuu wihollifts
jalttiSasii!'.luuda:i. Jos sijs Dawid cudzu
hänen HEnam)::/ cmngafi hän on hänm

län wafiata". Ia ei myös yxikän lohgennut
sipäiwän peräsi hänclll enambälä kysyä.

Nucous
3»!,«aw taiwalinen Isä / me
n.citäm VMwölsixl syndlsixi/

j« <,>e liedäm kyttä sinuntahto» / mutta sit»
zekcmän olenmm n,e heicot/ liha,a wer, o»
3l!«lll« sumua estcnä / ja st paha wiholme»



pnrclc' an M <!, e!Va« olla ala?1,l <»s/
Scnlähdcn rucoilenuna »ne sinua/ Pyh»
Hcngccg Vuadattainan mcidän
eliä uie wahwalla vscaliuxella turwalsiln
sinun potea» lEsurcn CHRistuxcn tvgo°/
hänen prjnallans ja cnole»ia!Ia«« meilan»
lohdlttaisin,/ hänen cauttans spndein andcxi
saamisen tapawuwan vscc>lsim/ja täsZ mall«
n,a6 lumallsist sinun tahtog jälkcn clWm/
saisll,! »uyoZ sinun arniostas IGlnren Lhri-
sturencauria antualifen lopun jc,l«hdcnll6n/

XIX. Sunnuttlmma Collnmaijt
suden p«lwäst«.

jeilie sinä annat mielen ja tahdow
rucoilla/ anna Myös heidän saada mitä hc sinnl-
da rlicoilcwat. Sinun Poicas lEftxcn Chrit»
stnxcn/ etc.
Epistolan kirjoilta P. Pawckl Apost.

Ephiserein ti/gs/ Cap. 4.
A>A<H'atwc!jet/ pangat poig se

ihuunen / jongacanft ie enne»
wacisitta/ joca himom cautta ex/xi» id;en3
turmele. Mutta vdistacat tettan teidän nue-
lennä-HcngcZ /ja pukecat pHZllcn vsi chml--
nen/jo« Jumalan jälkenluotu on/toimelli-ses wanhnrscauves japyhydes.

SemähVenpangat poit» walhe/ japnl?V>



canjccaincn lähimn,Zistnlfcansa totuutlal
sillä ««e o!cmn!a wlhastn»
cat >a ä-köt h-ndiä lehko: ällät andaco Äu«
nngon lalkcc)?lid;e teidän wchst»: «ikätaNl-
daco!<:itlaial!e sia. Isca »arastanut on/äl«
kän sille» warastaco/ waan parcmin tehkän
tMq/ za lanittttacankäsillen» iotakin hywa/
ctcä hänellä oli« tarwidzewalle »acanust.

Mun ficlun t!jl»H«tta/pl,g.,s.
Tygis H. 3Tsu Christe/pag. iso.
O Jumal eenln «des walitan/pag.igf.

EnmttZchumm kirjoitta P. tNaech.
iLwangellsta/ Cap. 9
aiean/asiui ICsus hahcen/meni

ylidzen/ ja tuli omaan Cam
lacadzo/he loit

tun/jeca macais wuotella. Costa lEsus
näkibeidän vstons/ sanoi hän halwalulle:
Po-caii/ole hywäs lmwas/sitiun hndis an<

andt/i sinulle. Ia cadzo/ muutamat
sanoit.kestenäns: tämä

pilckaJumalat. CcscalEsuenäki heidän!
aj^tt!)ceuS/sanoi hän:
ha c«,dän sydämisän? Cumbi on
ftnoa? Cynnit anuelan ande)ci
tiuckasano.,: Nousijakäy? Mutta että
teidän pttä tietämän/ ihmisen Pojalla ole<



tv»n wallan maasa synnit
noi hän halwamlle: nouse jaota wuotes/ ja
mene cocias. Ia lM noust ja meni colians.
)a cosca Canssa sen näki/ ihmilttltt he ja
cunnioltit Humalata/joca oli ihniWe a<l-
dailucsencallaisenwallan.

Nucous.
«jancaiHncn Jumala >o-

sinun poicas IKsnxen LHnstux-.n
cauua olet tätä sairasta ihmisiäruudin za si<ewn puolesi aucmnut / Me rucoiiema sunzn
sanö„,<,tolnd<; laupluuao/cttäg olisit meille
armslinen/ meidän
za sinunSanas cantt<l meidän vscom u?ah-
wlstalsit; Valaise »nyos meitä PvhZlla
gellas/ettenn,e synnin,«, pahanelämantähj
oen saiemiteen joudnis/ n»aaneiälsimsinuitpelgosas/ fa niinsekä ajoltfen että tiancaicki-scn rangaistuxcn wä<dälsim/2men.

XX. GzmnuntgMit Lylmmm>

HVlra sinun
z>,ränha/ e<tä he canistariconsta

puhoistettaisin/ ja cailest sydämesi sinua laccamal
pa!wll!sit.' win«nPoicas/ttc.
Epistolan kirjoilta P.Pawali Apost.

Epheftrein tygS/ Cap. 5.



Vaellatte/ cinhncnm t/h-näc/ wa«n
Hilj!lcumwtzsat'labang!tcattella«6iallan3!
sillä aicaon paha. Hlkäc semähdcn ol<o tm-
tH>iiattom«t/waan iaitalvat/ mM HErran
ladto on. Ia «ikä! juopuco »Anasta/ josta!
paha meno tule. Xvaan olcat täycetyc >
hällä Hengcllä/ /a pukucat kcjkenZn
nicista/ »a AytoHwirsiftä/ ja Hengclllsistz!
lauluista/ »veisaten ja soiimin -HErralle>tei«!
d,«n s«n. Rytläl» aina luinalataf»
Isä/,0-ald;e»cdcstZ/!neiöän HErran IH,

mmcen: ja ölcat toineu
leistnnealmnmaiset Jumalan peigosa.

Pxr!c<l»N!!e«wate»ät!iis/rn<;,si„
g HEsra I.t»l»«st, »e tvllä,png, !4^.

tLwangel. Cap. 22

ai<an/sanoi lEsutzludalisillt
wcttalym? Taiwan

on Cunningan wertainen/
calcki haita poiallcns. Ia iähelli
jans cudzuman cuhzucuita häihin/ ja ti hl
«htontt tuLa. TaaS hän lähtttt toiset
wiljac/sanoden: ftnocat cudzueuilli: tad«-
ic/minä walmistin minun atrian/ minun
härkäni ja syöttilani owat tapttnt/ja caicki
Fr.Ätwalmisi<tut/ tulcst häihin. Mutta



he cadzoit ylc>n. Ia menit pois/Mi pellol-
lenS/toinen caupMns. Muera muut l«il
Wni hänen palweljans/ ja pilckaisit heitä/
jatapoit. Costa Cuningas sen cuull/wihasiui
Hän/ ja lähetti sotawäkens/ ja hueuttine
murhamiehet/ja heidän Ccmpungis pölli.

Silloin hän sanoi palwchoillms: Häät
tosin owat walmisieluc / mutta eudzneut
<i ollet mahdollisti. Mengät fijs teiden
haaroin/ ja caicki joeca le löydätte/ cuw
zucat häihin. Ia hänen palweljans
niiteille/ ja cocoifit caicki cuin he löysit /
-pahat jahywät/ jahää huone täytcttin Wies
«hista. Ntzn Cuningas meni cadzoman
Wieraicans/costa hän näki siellä yhden ihmi-sen/ joca ei ollut waatetettu hääwaatteilla.
Ia hän sanoi hänelle: ystäwän/ cuingas
tänne tulit / ja ei sinulla ole hääwaac,
«ila? hän waikcni. Silloin ft,
noiCuningas palweljoillen: silocat hänen
kätens ja jalcans/vltacat ja heicläkät händäulcoiseen pimeyteen, siellä pitä oleman ittu
ja hammasten kinsiys. Sillä monda on
ttldMltu/mutls hgiwat ow«l walicut.

H,H M-



Nncous.
kijtZm sinua Jumala toi- j

lauplndes tähden/ että» n,ejdäln olet anda-
nnt tnlla sinunlloisinhäihis/ ja sinunpyhä-
stä Sonastas oftliseri caicki n,yo'«
«»cidän jyndim sinun poicas canita andcxi !
«nnat: N?utl« että jocapä«wä<nenkiusaus/
pahennu» ja waaraon suuri/,!»meoiemm» >
ldzestäm juuri yeicot/ nijn rneoilemma n,«
sinua etla» «rmollisefi sinunpyhänHenges
«autta n»eita caicklnaiseftpahndest Varjeli-
sit : Mutta ja» me lanstem ja ne waattet/
cuin sinun pöica» INsu» Christu» nieidän
pWlem pukenut on/ saaftmam/ nijnauta
meitä «mnolisest ylss jällen»/ anna «leidän!
tehdä oikia catuiuns japa«nu«/japitä mei<
ta wahwa» vscos sinun laupindes päälle/et-
lenme iiancalckiftsteadotemxltulig/Amen.

XXI. Sunnuntaitta CHlminm^
sudenpäiwästä.

Jumala/ anna sinun armos caikist
nlitä ennättä/ctta sinun tnös meisä täyte-

läisin ' ja mc nijn aina hywin töihin sowchatja
waimit olisimma- Sinun Polcaä/ctc.
Epistolan/ kirjoiltaP. Pawali Apost.

Ephescrein lygs/ Cap.6.
Ackat weljet/olcat rväkcwät -HErrasa/V>a hänen tvoilnasa. pukc-



c«t päallcn lu,>i,alan sotaaset/että te perkes
l<n cawalita päälle carcamisiiz Voisilta wa-
stanstisoa! Sillä ei meille ole soti» liha eitä
werta wastan/ waa» päärnhtinoita ja »al-
hoja wastan,se on/mail,nanherroja wastan/
jotca tämän mailman pinicydes w.illid;e«
wat/ pahoja -Hengiä wastan taiwa» alla.
SenräKden ottacat Iw"alansotaasect/ett«
te woisitla pahana päiwänä wastan seisoa/
ja «»kis asiois pyft'wä!set olisitta.

Ny» seisocat wyot»tyt cupeiUa totuudel-
la/ja wanhmscaudenRmdataudalla pueie,-
lue. lajalat walmici kengitetyt/ saarnan.an
rauhan EV«nse!iu»,lta."Muna ca-kis/ ot«
tacat vscon kllpi / jolla tc woitta saommita
tmcksctt ruman tuliset nuolet. Ia ottacat
päähänne tcr»cydcn raulslacktt.-
gen Miecka/ joca on lun,alan
rucoilcat aina caikcg waarus/ mcolienuseila
ja anomijella/ .Hcngesa.

Minun S>c!un tijtäHErroi^uiow/pag.ll.
3ygi« HE»a ITsu Chtistc/ pag. Kc>.

EwanZeliunim kir/oitta p. Jyhatti
nceHlvaugei. Cap.4.

"

aican, oli siellä yxi Cuningau
poica sanasiiCapernau-

mis. Cosca hancuu!i/e«a lEsus oli
tullut ludeast/ Galilean/ meni hau häoen

lucoilihändä alas lulcman ja fa-



vandaman hänen poicans/jocaoli
lans. Sanoi sijslEsus hänelle: Ellette
näe tunnustahnä ja ihmeitä/ nhn et« vsco.
Sanoi TuningaS Mies hänelle HErra/lm
le alaö ennen cuin minun Poican cuole. IG
s,'.s sanoi hällclle: Mene sinun Poicae elä.
Ia Mies vscoi sanan/ jonga ICsuS sanoi
hänelle/ ja meni. NHn hänen mcnnesäne
cohlHisil hänen palweljans hänen/ ilmoitit

sanoit: Sinun Poicas elä.
hun tutki heildä helke jolla hänparani. Ia
he sa::oil hänelle: Eiläin scidzemennellä het>
kellä ylönandoi wilutautihänen. Ncjnlsä
pmmmsi sen si).'! hett«)ci/ jolla lEzus sanoi
hämlle: Sinun Poieas elg. lahänvstoi/
js«ickihänen huomns.

waldlös nancaictincn Ium«,lO/si«
>c ca sinun poicas calMa <?!et n,e,lle

iuwanutsindtm»wdexi saainisen/»andnr?
scaudcn ljancslcklsln eiäniän/
lcnn.msilun,/ cl»äs pMn Hengc» cazttta
«lj« waisi,s,sit,,!ll3Zn iMmcn/tttä n»emei,

rncouxillKn,/ ,« enns-
>neid«n klusaurlsan, /hänel-

dä >,pu« anoisin, / jaw<ih»>an Vscsu cau«a/
hänen



HZnen lupauMs ja sattsihing/ «ickinaiset
tarpet saisin,/ Amen.

xxii. Sunnuntaina Colminai^
suden pälwästZ.

Jumala/sinä joca olet meidän luv«
ja apum/euulc Seoracnndas rucous/

jollas hänen sinuldas caickia tarpeita olet opetta«
nut rucoilcman/ja anna meille milä
stam/ sinuldaanomme. SinunPoicas/ete.
Epijiolan kirjoitta P. Pawali Aposi.

Phlipperein Cap. i.
Äckat »eljet / minä kijtän nmmnIu-

niZn vsen, enin ininä teitä a-
jattelen s jota minä «lkisaniinun mcsnxi-
saniaina teen «idänedestän/ jarucoilen i-
lolla) että te oletta jLwangeliunust osallis
stxi tnllet/hamast ensi-näiscstä päiwästä nijn
tähän asti. Sen minä totisesi tiedä»/että sejoca leisä on hywän tysn aleanne / st» hän
myös lEsuxen'Chnfiuren päiwän asti pä-ättä. Nljncum minulle cn myös cohtulli-
nen/ teistä caikista, ntzn ajatella/ että niin»caicki teidän min:,n sMmcsäni pidän/ näissminun cahleisam/ (joisa niinäKtvangelin-
min puolesta wastan ja wahwistan) nljn<
cuin nekin caicti/ jotca minun cansan, Ar-mosta osalliset owat.

-Z vj Sill»



GilIZ Jumala sn minun tosifia,an/etts
mini sydämen pohjasta caictia teicä lEsu-
xes Chrlstuxes halaja»/ jarucoilen/etta tei-
dän rackanden enämmin ja enämmln liyö-

Ottä te coettelisiltamitä paras o!i«/ ja
sicta jelkiät/eikcllengän pahennaxeri/Ctir!-
stuxenpäiwänasti/ täytetyt wanburscauVen
hedelmällä / jotcalEsurenCHßlft»xt«
cantta tcisä tapahluwat/ I«'nala»
ja cunniaxi.

Vx Cunnlngos Mhtoi lucuu lnste/ pag, s2.
Ole armollnen m,;ll Juna!/pag «,>.

EwangeZjulnin kirjoitta p. Match.
Owangcl. Cap. ,8.

aican/sanoi H'Tsus Opccus!ap<
werlau^c.n: Taiwan

WiNdamnda on Cnniligahan wn<
rawm / jocalatzboi luun laste PHlweljaiis
«ansa. Ia cmn hän tupeiö lasseman/ lu!<

hänen ettens/ j?eaoli hänelle welca kym<
menen luhacm leiVistatä. Iaellei hänellä
ollut wara HErra hänen myytä/
ja hänen Etnändäne ja lapsms/ ja eaicki
mitä hänellä oli/ja mailla. Nijn st palwc>>,
ja langets maahan/ja rucoili händä/
Rti: HErra/ ole käljlwäinen minun caw

fani/



------fani/ja minä maM caicki sinulle. 2IM
mchti HErra ssca palweljsta/ japäästi HH,
nen andoi hänelle welan ande)ci.

Nljn se palwelja meniKlos/ ja lsysi yh-
den cansapalweljoistans jocahänelle oli wel-
ca saca penningicä. lachän t«mi häneen/ ia
otti hänen caulasta/fanodcn: Mcyca welcaS.

hänen canstpalweljanS larigeiS maa-
han/jarucoili handä/sanoden: 3lekarsiwäi-
nenminun canftni/ ja minä caicki
sinulle. Ällulta ei hän tahlonnt,n>aan meni
ja heitti hänen jljhenusii cuin hän
welan Cosca muut hänen cansapalj
weljanS sen näit/ mitätchlin/ murchdithesangen cswi?,/tulit ja ilmoitit HErrallens
caiken mitä tehty oli. Silloin cudzui HEr-
la hänen et<ens/ja sanoi hänelle: Sinäpä-
hapultvelja/ minä annoin sinulle andexi cail
ken wclan> ettäs minua ruconil. Eikö my-
ös sinun pitänyt armahtaman sinun canft-
palweljatae/ntlncuin minäkin sinua armah-
din ? Ia hänen HErrans wihafiui/ ja an-
doi hänen Böweleille/ fijtzenasti cuin hän
ma)cais caicki mitä han oli hänelle welca.
PiP, myös minun laiwallincnIsän teke



Me/jollet te eukin anna sndämestän andexiweljens rico^ita.
Nucous.

että meolemma »alwaisctsyndiset/ia vsein sinuawastan rickonet/nmt«
ta mc kijtäm sinua caitest sydä.mest/eltä sinä
olet meidän welcam meildäonannt/ia sen si-
nun poicas lEsnxen CHristuxcn n,cidän
puolcstam nmra andanut. Merucoilemma
sijs sinua / ettäs meitä armoliscst vscos
däisit / fa pyhän caucta meitä täsämailmas nljn Valaisisit/ että me sinunlati«
tc>« perän elä taidalsim / meidän lähimmäi-stäm racastaisim ia antaisin,/ wihan/ picai-
M»en,a coston poiLpanisin,/ etten n«c sinua
»ihankehoitHls / »aan sinust ainaarmian
Isän lo>dä!sim / lEsuxenLyristuxen mei-
dän HKrrancautta/ An,?n.

xxm. Gu»mul»tamaC<>lmmais
suden päiVäftä.

A/NdexiMa/O HErra Jumala/ sinun Canft
ricoxet/jotca he heickoudestmis tchnct o-

wat/ joistahe sinun hywydes tähden pyytäwät
päästetyxl tulla. SinunPoicas/ete.
Epistolan kirjoilla P. PawaliApost.

Philipperein tygc»/ Cap.Z.
Ackat wel>et/ senratcat minua/ ,<, «d-



zocat nrjtä joteaNlftl waeldawat/cuitl te mei-
dän id;e näitte. Silla monda waeldawat/
joistaminä ,o vscin olen teille sanonut / »ch
nytkin itkein sanon/ he owat ri-
stin wiholliset/ joidenga loppu on cadotus/
ja heidän wadzaus on heidän lumalans/ ja
heidän lunnians joutu heille häpisri/ jolca
n,!,ilmallsta racastawat. Muna n,c«dä«
nienon, on taiwahis / »osta me lunastajat,»
-HErralEsusta Christusta odotamme/jo-
ca meidän heiconruumin kircasta/että se hä<
ncn knctan ruumins caltamen oli». 8tll«
»voimalla / jolla hän myss »oi kaicki idzel-
lens alenmmisexi tehdä.

Minun rackat jaihanat weljeni/ minun
ilon ja nilnun truunnn/olcat
sa/n,»nnlrackani. Evodiatminä ncuwon/
jaGylly-cheji »uiuä nenwon / että he HEro-rasa yxlnucliset olisit. Ia minärneoilen si-
nua minuntslmellinen cninpanin/olenylle
awullimn/ jotca iumnn cansani jLwange--
liunus kilwoitellct owat / Clcmetin ja mui-
den mmnn auttajaini cansa/ joidenniini elns
«iän kirja» on.

Io« el HEr« anli! Mlltä/ p«!g.?9».
Il»na< seiso Jumalten sca«/ flig. 19.

kirjoitta p. tNattl).
KwanLelista/Lap. 22.
aican menil PhariftMt pitäs
muwo/ cumga he lEsu/en sa-

noift



noisa solmeisie. Ia he läheeit hänen lpaM
heidän Vpeduslllpsens Herodianein cansa/
sanoden: Mestarimme tiedämme sinun toch
syi/ja sinä opetat tien lotudcK/e«
myo°s tottele ketän/ sillä ett sinäcsdzo thmi<
sien muoto. Sans fijs meille / cuinM
luulet? SopicoKeisalilleanda wero/taick,,
<l? Costa lEsus ymmärsi heidän pahu-
dens/sanoi hän: Mitä tfvleocullatm tiu<
fttla minua? Osoltolal miulle wcrom>Mli.
NHn he annoit hänelle wero«han. Ha lM
sanoi hrille: Kencngä on tämä cuwa fa p>i<
sllekirjoilus?He sanoitKeisarin.,Nijn da»
sanot heille: Keisarill. cuin Aeift<
rin owat. Ia Jumalalle min Humalan o«
wat. Ia eosca he nämät cuulil/ihmeltelii
he/js läoivutthänestä/ japoismenlt.

?iucous.
kHtäm sinua H.lumala taiwallne!»

meidän rau-
ha»ei« andannt/ >a meitä sodalda ia munca<
laistcn jalmudesta isälistft wariellut: N?e
«ucsilem sinna/anna mille wieläkin ar>no«/
että me sinun pelgssas ia sinun nueles M--
keneläisim/ carlain aina syndiä/ ioc<» we«j
«»»»odawre» ,a muihinran;Diftuxll» s»<
»«nsy/yn) hgllidze,« »ghwista meidän



KsiValdam/ettei hän cnnllaisntta sinun
gos/estäin/wean paremmin caicti hy«<
win >a sinnn nneles »älken toimitais / että
n,e suulemnmlls sinnaurclla sa o»nell» hei-
dän hallituxens «II» eläisim / >a sinno lacka-
nmt puhtaudes ia wanhurscaude» palweli-
sim/AMEN.

XXIV. Sunnuntaina Colminailu,
den päiwästä.

Hancalckinen Jumala/ olt
köyhille syndisille laupias jötcaen mu-

uta cuin rangaistoxen ansainnet olemma / saisim
«ljn sinun laupiudcs cautta armon/ ja en rangai-
stoxen. Sinun Poicas/etc.
Epistolan kirjoitta P.Pawali Aposi.

Colosserein tygö/ Cap. i.
Aclat wel,et/<n me lacannet teidän e--

rucollcn,ast ia anomast/ että te
HZnen lahtons tnndemisellatäytetäisin/calc-
kinalseg hengellists»ijjäude» mtoimes.Gt-tä te ololliscst waellaisiicss/ telwaten caikisa.HErralle. Ia hedelmöidzisitte «ikis<»hy-
wl<ä toisä/ia casVatsitte Jumalantundemt-ses/ ,a Vahw!stemx,tull sitte «»keila wsl-
malla/ häncn cunntaits »äkewyden jälken
cmkeg käcslmlses ja pitkämiellsydes/ iloncansa. laktjttäkät Isä/,sca meitä sswel-iaxi ihnyt on/osallisexi oleman pyhäin pe-
rimiseen/walkeudes.



Wyn tygos HTrM THriste hioidssn/ pag. I?z.
Kijtetl olcon ITsuxen Nimt/pag. >?«.

-EwanZchunun kirjoitta p. Match.Ewangelistä/ Cap. 9.

puhunut oli/cadzo/nun pxi Pää--
HCrra/nyt cuoll minun Tyttären/ mutta
lulejapanekätcs hänen hän
mle eläwä)c!. Mn lESVS nousi ja
scuraiS handa/ja hänen Opuuelapsms. Ia
cadzo / Waimo / joca oli k>M
mendä ajasiaica punaisia tautia sairasta.
Ml/ käwi hänen tacaiiaiiS/ jarupeis hänen
waatlenS liepesen: Sillä hän oli idzelläns
sononut: Jos minä ainoastans rupeen
hänen waattescns//ntzn minä lulen terwtxi.
NHn lEfnskäänsi hänens/näki hänen/ ja
sanoi: Ole hywäs tmwas Tyttären / si-
nun Vscos on finun terweZi tehnyt. Is
Waimo tuli sillä hetkellä lempi. Ia co«
fta lEsus tuli Päämiehen huonestn/janä<
ti huiluin soittajat/ jaCanssan hymisewän/
sanoi hän heille: Mengät pois/ ei Pljca ole
tuMt/multa hän Mig: Ia he nauroit

hän<



haM Costa Canffa oli ajeem yles/meniK
Mc//a rufeis hänenkättens/jaPtzca noujl.
)a st sauoma cuului caiten maahan,

Nucous.
rjancaickinen Juniala/jo-

sinun poicas cautca olet lnwannut
meille sondeinandexi saanlisen >aau»un Han«eaiclista cnc>!c<,«,ta waftan: N?e rucsilcm-
nm sinua/ Vahwist<ni,e«ä pyhällä Hengel-
läö/ctt«,nc scncaltalses nscallauxes sinuna-
puus/ LHriftnxen cantta/ «!«» wahwlsiut-
fin,/ ja sentoiwon lujana pidäisim/ctten
niecuolis/ watin makin» nnen nuekmsim/j»
sinun poica«lEsnxen CHrifturen cauua/
wymäisnä pätwän»yancgicksen elämän he-««tettälsim/Amen.xxv. Sunnntttaittt» Colminaisu/

den päiwästa.

HEIlra Jumala/meidän sydämen
A/la mie!en/sijhen<mn hywä olis/ että me si«nun pyhä tahtoo» seurata taidaisim/ ja nchn sittesijtä seurawaista hcdelmätä ilos nautidgsim. Si»
M» Poicas/ete.
Epistolan kirjoitta P.Pawali Uposta

Thcssal.Ws/i.Thiss.Tap.4.
Ackat welfet/ en n,e tahdo teildä sala-

loeca «nckunetowat/ ettet te
mu«hd<s nchncuin n»u»t//s<llft ci loiwo ole.

Sillä



Silla »ss me vscomma/että lEsus o« mol-
tut jay!6s nosnut/nhn on Jumalamysg ne/
jotcanuckimetowat/ lEsurencautta edeZ-
tuopa hänen cansanZ. Sillä stn me sanom-
ma että n,e
jotca elämn» >a »äikeniäämnieHErran tu«ielnisee» / enime sningan ennätä nijtZ jstc»
«uckunet swat: Silla HiLrra astu alas t<ck
wast suurellahumulla/ ia Mmmäiseu En-
gelin anellä/,a Jumala» Nasunalla/ ia cu-
ollet ensi»LHMnxes pls»nsusewat. Grj«t
me zstca clän«mä »a jäikcnMnm,e/ temmg,
tan heidän ca«ftnsyl6« pllwihin/
waftan «ullhiu/,a nhn me ai«a
«wsaolemma.Lohduttacatsi/s teitä» kestin
»iännäille sanoilla.

Is» Jumalat t«j«ätäm/P»g. iss.

Ewangchumin/ kirjoitta p. Match.
Ewangel Cap.

Gen aican sanoi lEsus 3petuslap«-
Cosca te näettä hyMituxen

josta ftnoteu on Daniel
Propheealda/ ftisowan fifnä pptzäs sias/joca
tämän luke hen pmmärcäkön. Silloin ne
tuin ludeas owakMtcat wuorill?. Ia jol-
la taton päällä owal/älksn asiuco alas otta-
man mitänlhuonestans. Ia jocapellolla on/
älksn palattco waatteililns ottaman. W«

rascaiils



«scaille ja ,'mettäwäifille ntznä paiwinä.
Rucoilcae/ ettei teidän paconna tapahduis
taimella eikä Sabbachina: Sillä silloin pt-
tä suuren waiwan olem<m/ jonga caltainen
ei ole ollut mailman algusta nch, tähän afii/
e< myös tule. )a ellei ne paiwät lyheteis/
nljn « liha lulis aulua)ci/ mutta w«l-
-----lilluin lähden ne päiwac lyhetän.

Silloin jos jecn teille sanois: Cadzo/las
sa on Chrisius/ taicka siellä/tch, älkäc«sco-
co: Sillä waärät Chrisiu)cel/ja wäarät
Prcpheeatnouftwat/ja tekewät sumia ih-
meissä merckejä/ntznetlä jostaidaiS
lapabniu/malltulkin e/ytettäisin. Cadzo/mi«
na olm enlle enen sanonut: Jos he fijs teille
ftnowal: Eadzl'/hän on corwes/ ntjn älkät
rnengö?K'S.' Cadzo/hän on Cammaris'äl-
kät vsccco Silla nijncuin pickäisen tuli lei-
mahca idästä/ ja näky haman landen/
on ihmisen Pvjan tulemus. Mutta
cusa raato on/siihen Coicatkln coconduwat.

kljtäm sinna HNRra INinslO t«i<

n><.»täSa«a« cauna shlä wahlngollsesta p«-
»m e:l)cyxcstä vlss oltanul//a siliynarmo»

oik«a»



het Wfemallens. Sittoinsano N,nmg«
nlflle jotca hänen oikialla owal!
Tulcat minun )säni siunatut/ omistacmse
Waldacunda/jo« teille on Valmisteltu ma-
ilman algusta, Sillä minä isoilin ja te
kitle minun: Minä-janoisin ja te juontte
minun: Minä olin outo/ ja te huonesen o-
title minun: Minä olin Alasti/ja te wat<i<
ticminun : Saimsna/ja le opitte minua:
minä olin sangina/ja te tulilta minun tygck

Silloin wanhulscat händä wastawat/
ja sanowat.- HClla/ cosca me näimme ji<
nun isowan/ja ruokimme sinun: Taicka ja,
nowan/ ja annoimme sinun juoda ? Costa
me näim sinun omona/ ja huonesen olimme
sinun? Taicka alastoinna /ia waatelim si--
nun k Eli cosca me naimme sinun sairasno
laicka fangina / ja tulimme sinun tygösi
NiZn wasta Cumngas /ja sano heille: To«
ttsest sanon minä teille: Sen cuin te olett«
tehnel yhdelle näistä wähimisi minun
siäni/sen «teitte minun.

Silloin hän myös sano nHlle /jotta hä<
nen wasemallans owat: Wcengal pois mi>
nun tyköni te kllolul mleen/jol

«a wol»



ra walmistetm on Petkelelle/ ja hänen Ens
geleille:>e: Sillä minä isoisin/ /il et t mii-
nua ruckoine. Mi>,ä janoisin/ ja et t< ml«

nua juottanet. Minä olin outo jael le nu'<
nua buonestn ottanet: Alastoin/ja ecle mi«
nua lyaeettanet: minä olin sairas/ ja fangi,
na ja et te minuaoppinet. Silloin myös
nekin händä wasiawat/scmodeu: HERra/rosca me näimmesinun isowan/
wan/ laicka oueona/eli alasioinna/ cli sairas,
na/taicka fangina/ja en me sinua palwellet?
NHn hänwasiahcita/sanoden: totisesi sa--
non minä teille: mitä et te tehnee yhdelle
näistä wähimmist/ sitä et le tehnyt minulle.
Ia NPen pilä silloin menemän Hancaiccki-seen waiwaan: Multa wanhurscat tzancaic-tiseen elämään.

Nucous.F)I Ercallbs» CHriste/sinä caickein elä-
ja cuMsittenl>uo»nar> / n,e rn«

«llln, sinu«caikcft sydämesi/ että cssca sinH
olet tulcwa tKlwan pilwisä/ suures »amia»
ja cunnifts / ja caicki pyhät Enge it sinnt,
<anj«s d«omidzeman>« cocowan caick Can«
satsin» ette«: ».ttä locamen ftnperän sai»«nmhanelälsen» ansainnut on / joca se oli,
hywä el, psha. Otto» pyhän Henges caut<



»ueillearmss/etten me olis
toniat/ivaanama sitä ajattelisim: NZalwo»-
siu, ja tucoilislm/sxodesän,/juodesä/ylo«no-
stesa?<, ja maata panejani: Että me sen caut-
ta peljätettäisln syndiätekemäft / oikian pa--
rannnxen herätettäisin/ja wijmäin autuuden
jaqancaittlse» elänlänp«lä saislM/2tn«n.

XXVII. Sunnuntaina Colminail.^
den päiwäst».

Jumala taiwallinen Isä/ suo fa warje,
N/!c/ elten me tyhmäin Neidein cansa synni»
«uckuis/multa nyden wysastcn cansa ijancM><
seen cunniaan paasis!M/<VinunPoicc>e/e!c.
Epistolan kirjoilla P. Petän Aposi.

2,, Pet. ;<

Tlckat weljct/liclkät s«nsin/etta Vt,!,,-
pgjwinämleVat pilckajat/ job

«a omön hunons jZlken waeidawat/ ja sa-
nojat : cusä nyt sn lupaus hänentulemtse-
siansa SM smäpäiwastä cmnlsätow<!t
nuckunei/ pyftwät caicki nyncnin ne luon-
non a'gust«k!» oll« owat. Mutta tieten»
ei fte tahdo tietä/c«ä «aiwas mm»eu ott/jo
n,aa wcdestä/ jocawedesä Jumalansana»
eantta seiso. Cmtengin on sijhen aican/ se
jliaiima nnden caulta / wedenpatsi»n,isetl«
tnrmeldu.NHn ,i,yckl, ne taiwat jamaat enin
nyt owut/ hänen sanans säästetän/lu-
Hen wgra.ri DnonuspäilvDe pidettä/ cosc»



Jumalattomatihmisetcadotetan.MnttatS
ta ei pidä teildä ftlattan»an/n>inun rackani:
I?x, päiwä on edes ntjncnin tuha-
nenaiastaica/ ja tuhanen ajastaica nijncuin
yri päiwä. wijwytä lupaustane/
nijncuin muutamat senwijpy»än lunlewat/
u»aan hän on »neidän cansan» kälsiVäinen/
ja c> t»>hdo että jongunpidäis.hnctuman/
»aan ercä jocainen idzeng parannuxcn kä-
ännäis. Multa HErrnn päiwä sn tulewa
nijncuin waras ysllä / i« silloln taiwat suu«
rella kijrulla poinmenewät/ multa elemen-
tit pitä palawndesta sulaman/ j<t n,aa/ ja
rackennuxee/ jotca hänesä o»at pitä pala-
man. Että caicki «ZMt pitä catoman/ nijk
teidän m!e silloinpyhisä n»cnoisa ja lu»na-
lisndesa olla: Nijn että te odotatte jalkäws-
jdMte Jumalan pätwän tuleiuista. Jonataiwatlulefta catowat / jaGlcmentit p6la-
wudefta sulawat. Mntta meodomme vsia
taiwaita/ ja vita maata / hänen lupauxcn»
jällen/joisawanhurscaus asn.

Chtlfficnnd Chriftuxcll fihlatlu. pag. s4<Ewa,lgchmnin kirjoitta p. Matt!>
ibwangel. Cap, 25.

pitä tuiwanWtlldacunda ol^
Kymmenen Neldzen caldainen/

Mca otit lampuns/ja menit M wa-i
fian. Mutta wM Kiistä oli lyhmä/ja wGIMMIa, Tphwäl olit lampMs/ ja« ö!jp

2 »j wys-



myotäns.Mutta taimwat otit öljyä afiiane
ynnä lampuin cansa,Cosca ylkä wtzwyi/eulit
he calcki unel/a)tt ja «iaeaisit. Mutta puoli
yönä tuli huuto: Cadzo/ ylkä tule/ mengat
händäwasian. Ntjn nousit caicki nämät
Neidzct/ja Valmistit lampnns. Ia lyhmäl
sanoit laitamille.- Andacat meilleteidän öls
jystän / sillä meidän lampnm sammuwae.
Ntzn wasiaisic taitamat/ ftnoden: Ci sums
gan/ ettei meildä ja teildä puutu/ mutta
mengäl parammin lygö Ma myy-
wat/ja osiacat idzellen. Cosca he menit osia<
man/tuli,M< Ia jotcawalmit olit/ne me<
nit hänen cansans häihin / .ja owi suljetlin.
Mimmein tulit nekin loiset Neidzet/ja sa<
noit: HElw/ HErra/awa meidän eleen.
Mutta hän wastaiS/ja sanoi! Totiftst ftnon
wtnä teille: Cn lunne minä leilä. Wa!<«
wocac senlähden/ sillä ec «e tiedä päiwä eik<l
hecke/jona ihmisen Poica tule.

sinä;oca encloän sinniles? ainios
ja lm»p!udes/oletkihlannut/siinäculns n,«-
dän tiham ,« werem päälle» otit / ja idzes
nicldän cdestä>» cuylenmn «nnott. Mern-

csilem



coilem sinua sydämesi/ anna meille armas/
että n<e meidän lupauxen/ cuin me sinulle
meidän py!,!!s Castesam luwanet olemma/
waliwana pjdäsim / odottain a«na vsco» ja
hywä» omas sinuntulemista» duo-
mtolle/etten nicsinun tulemiseg ai.alla ma-
cai»/ nijncuin »e tyl>!NZt Neidzet/waan pi-
dälsim nieidän lampun» palama» / nijncmn
ne Wysat Nleidzet/ caikes Imnalisudes wal-
wolsin,/ ja sinuncansas mcnisnn ta!w«!>scn
<äähllonesen / ioca on ljancoickni' n elZmäsa autuus / ja ncjn sinun/ sckä Isän ja pxhln
-Hengen niin caickeinEngelein ja Vii-
sasten Neidzytlen cpnsa, chanlaimsest illoii)-,
)'sl'm/ HN3KN.

Erinomaisten Pyhä-Mwäin

P. MdreaMMwana.
ijancaicktncn Jumala/ joca

Pyhäin Apostoleis eautta/sinun Poicae E-
wangeliumin mmlmas ilmoittanut olet/ ana meil<
le armos/ että me heidän opisans wahwana py-
syisimme/ ja sencautta saifimma meidän syndim
andexi/ cuin he meille sinun puolestas ilmoittanet
owat. Sinun Poica» lEsuxen Christuxcn mci,
dän HErran cautm/ Amen.

I ih Episto-



Epistolan kirjoitta P.Pawali Uposi,
Romarem tygs/Cap. io.

Ackat weljet/sMn,e» vscolla me w<m<
lulen,ma/iasun» tnnnusioxel-

l» »ne amuaxi tulemma. IaRaamattu sa-
no : jocaine cnln vsco hänenpäällens/ei hän
tule häplän. El ole yhtä» eroitusta luda-
laisen jaGrekin wälillä: silläMon ca«cki»
HKrra/ rlca» caickein eohtan/ jotcahändä
ru<oile»at. I« socainencuin HKrran Ni-
me auxens hunta/ häntule anluaxi. Mutta
Wwgahe sitäauxenl; huuca»at<,onga pääl-
le el he vsconei laenl>gck he sen vscowal/
sosts eihe ole cnullet ? tNulta «umga he cu-
nlewat ilman
nawat/ ellei heieä lähetetä? Nijncmn
loitettuon: G eumga snloisei swsl niiden
zalat/jotca ranha iulifiawat/ nHden cnin
»ii sniistawat. Mutta ei he ole eaictiK«
Vssngeiium»!!e cnn!lalset: Sillä Esaias sa-
no: -HGRra/ mcavsco n,eidän saarnan»
ttch'nw!esi>g vscosaarnasta/ mutta ftarna
Wle Jumalan sanan cantta. Muua minäsanon: Eikö he sitä ole cuuUct? Heidän ä«
»en» tosin on lähtenyt cmckn mailmaa»/ ><l
heldan sanang mailnian äryn.

Ai.muilcan m«« toiwa» wavwass/ p.n».
W>nje! lumti! zinun sa««»/pag,y:<

EwanZehumm kirloitta P. Match.
KlvanZ. Cap. 4.

SGen



H" Gena<eank<lwl lEsus Galilean msi
tykönä/ja näkikaji weljesiä/Si«

monin/ joca cudzutanPelätti / ja
Anottaen hänen weljens/ lastewanwerkoo
jamereen: Sillähe olit calamiehtt. Ia hän
sanoi heille: Seuratta! minua jaminä teen
teidän ihmisien calamiehyi. Ntin he jätit
cohta we«st/ ja seuraisit händä: Ia cosca
hän sielda edemmäkäwi näki hän toiset cazi
weljesiä/ lacobu)cen ZibedeurenPojan/ j«
lohanne)cen hänen weljens/wehenslsanS
Zebtdeiyen cansa/ paranoawan werckojans.
Is hän cudzui hellä. NHn he cohta jätit
wenhen/js IsänS/ ja seuraisit händä.

Nucsus

poica / >oca sinun sana» canttH
»oit caicki tehdä n,«äs tichdst/nHnculn
täwä on näistä sinunOpetuslapsista» / että
nijn pian cnin he cuuli» sinunSana»: Seu-
ratcat minua nunä teen t«>icä itimisten calas
Miehlxi/nlfn heylonannoit caicri ia seuraisitsinua. N?e tucoilemma/anna
ntjn walaista n,eidän sydän,en/että me vscss«ma sinun Sanalle» cunliaiset ja alaannc-
t»t olisin,/ sitä llman estee seuraisin,/ ,a nhn
syndeinandexi saamisen^Hancaicksen«tl«
tuuven periä saisin,/Amen.

I «h P.THo-



P. Thomaxen päiwänZ.
Nqncum p. Andreaxengln päilvän». -

Epistolan kirjoitta P.Pawali Aposi.
Ephestrein tygs/ Cap. 2.

2lct'Kt wclfet / etpä te sitten ole wierat
muucalalstt/waan pyhäin

het ja Innialanpechc; prophetainlaApcx /<
ftelein pernstoxen päälle racketut/ josaliL« '>

sun CHristus paras culmakirvi on. longa
päälle caicti rakennus toinen toiseen» lche-tän/ ,«caswa pyhäxi templiri HERRasa.
longa paäNe te myös raketan / Inmalolle
alilmfiarl/

Arjoitta P. lohM ,
«es Ewangel.

Homasy)ci cnhdestaloistakymmenest/
ca)cois<)ci cudzntsn/ei ollutheidän

cansans/cosca lEsus mli.
muutDpemslapset sanoit hänelle: Me nä-
imme HElran. Mutta hän sanoi heille:
Ellen minä näe hänen käfisäns naulain rei- ,
ke/ja pistä sormeani naulain fiaan/jaMt
lälläm hänen kylkeens/ en minä vsco.

Ia lahdyanpäiwän perästä/ olitopetusl
lapset taas fiellä/ja Thomas heidän cansans.
Ntjn lEsus tuli/ min owel suljetut olit/ja

ftisti



seisoi heidän kesMäns/ja sanoi: ols
con teille. SHtte sanoi hän ThomaMe: Pi-
stä sormcs tänne/ ja cadzo minun käsiäni ?

Ia ojenna lännetätes/ ja pistä minun kyl-
keeni/ja älä ole epauscoinen/ waan
nen. Thomas wasiaiS/ ja sanoi hänelle:
Minun HErran ja minunlumalan.sns sanoi hänelle: Ettäs näit minun Thos
mas/nhn sinä vscoit/ aneuat owal nejolca«'
näe/ jatuitengin vscowat.

Nucous.
Jumala taiwalinen Isä / soca

waiwatsiasyndisiä sinun potcas
cautta auttanut slet/tNe rucoilem sinua/ole
meille armolinen / s« uuta/ että mc wäldäi-
sim epZuscoa/iacaikest sydämesi meitän, si-
nun Sanaa» ja inpauxijs inottaisim:O lessn Christe Junialanpoica/ jocael tahtonut
sitä epänscoiftaLhomast» anda olla sencal-taisessynnis / wa«naut«thändä arnwlistst/
«nna n,eldättgn» sydämin sinun pyh» Hen-ge» e«en me epäile sinun armosta»/
»aan wahwan vscsn cautm / sinun ar,nss
ja laupiude!,päälle/ tjancaickisen autuuden
saisin,/ AMiLN.

P.SkMnmpäiwänä.
laupias Jumala/ joca NM PytällH,



Hengelläs pyhät Martyrit wahwistit / ettei hl
ainoastan» suullans tunnustanet/ sinunPoicas
lEsusta Christusta meidän Wapahtajatam/ mut«
«a mysswerens wuodattamisellasen wahwistit/
mc rucnoilemma finna/että me taidaisim noudotta
heidänesicuwaä»»/ jaoitiasvscos hamancuole-
mail asti pysywäiseit olisim. SinunPoicas/etc.
Epistolan kirjoitta P. iucas Aposio-

litttntegois/Cap.6./a7.
joc<» oli vscoo täynäns ja

»a teki ihmeitä jasuuria
«uunustähtiä Canssan seas. Nynnausic nm-
«lainat Synagogasta/ »a Ryre<
peusten/ jaAlexandriten/ «a jotcaLiciliasta
,aAsiasta olit/ ja chteltt Stephanin cansa.

he»oinel sitä wysantla wftstan ollif/
puhui. NHn hesääsil miehiä/

,o«a sanoit: Me olemnia hänen cnullet pw
huwa» pilcka sanoja Nlosesta ja luwalata
wajian. Nqn heyllytitCanssm jawanhim-
nmtjaKirjanoppenet/ja menit ja kfinnio-
tit hänen/ j<» wcit hänenRaadin eteen. I«
Bsetie wäärät todistajat sanonian : Ei tämä
n, ies lacra puhumasi pilckaiansja tätä pyhä
sii ja s.akiawastan: Sillä me olema cnnl-
ler hänensanowan: liLsn» Nazarenus hä<
witt» länmn sian / ja muuna säädyt / jotea
N7ostg n-eille andoi.la caickinejolcaRaa-
vi» .stuit/cadzoit hänen päälleus ja näit häs
«en caswonsycincuin Engelin «sVoi.

Losca



Cosca henämätcuulit (mmittäi» cui»
Stephanns waftais) käwi se läpi heidän sy-«
dämens/ /a kicistellt hambaitang hänen pä-
«llens. Mutta että hän oli täynäns pyh«

cadzahti hän ylsg taiwase»/ ja näki
Jumalan cunman/ ja IHsuren stlsowan
Innmlan oikialtakädellä/ »a sanoi: Cadzo/
minä näen eaiwat awoi/ jl««hmlscn pojan
seisowan oikialla kädellä. Nijn he hunsit
täydellä cnrculla / ja tttkldM corwiang / jg
earca!slt calck>yxin,lelisfst hänen pääilcns/
ja ajolt hänen vlo« Caupu«g»ft/ jakiwitit.
Ia todistajat panit wäa«ens yhden «noru-
ca>sen jalcain jnnren/ joca cudMtt» Sau-
lus. Ia hekiwlljt S«eph«nin jocarucsili/
ja sanoi: »HKrra IVsu om »nmun Hengen
ni. ttcjn hän pani polrvillens/ ja huusi su«<
rella äncllä: HNrra/ älä lue heillä tätä j/n-
-diä. Ia cuin hän tämän sanonut oli/ nijn
hän nuctui.
tkrvangchumin kir/oitta p. Match.iliwangel. Cap 2,,

Gen aican >anoi HEsus luwlaisille:
: minä lähetän teille Prophe-

jawtzsasi/ja Kirianoppenet/js
nWä ee muutamat lapatte/jarisiinuauldzet!!
la,ja muutamat te piexetle teidän Synagoga
san/ ja wamotta Caupunglsia Cmipungi-
hin. Cttä teidän päällen pitä lulemgn caicki

I vj wgn-



aican/ sanoi lEsus Peearille:
slASema minua. Mn Petari käänsi

ja näki sen Opetuslapsen seu-
rawan/jota lEsus racasii/ jaoli lEsuren
linnoillaEhtolliste maannutia oli ftnonm:
HErra/ cuta se on jocasinun pettää Costa
Pelari hänen näki/ sanoi hän lEsurelle:
HEna/mitästätämän: lEsus sanoi hä-
nelle : Jos minä tahdoisin"hänen fijhenajii
olewan min minä tulen/ wieä sinun siihen
tule? Seura sinä minua: NHn wchesien se-
os luullin/ettei sen Vpetuslapsen pitänyt cuo-
leman. Multa ei lEsus hänelle sanonut:
Ei hän cuole: Wan//os minä tahdon hä->
nen sijhenasii olewancuin minätulen/ mitH
sinun sijhen tule: Tämä Opetuslapsi todi-
sta näistä/ ja on nämät kirjoittanut!/ jame
tiedämme hän toMlycns tode)cl.

Nucous.

Nz/e«ä jocoinen sijnä cudjunnses pysyis/
jSI/onshäne ludznnnt olet/j» nijn au)<ll„an
hänen »alkeudens paista / etlä calwalinen
Isäs sen cantta yllstet)»!, tulis / Me rucoi-
lem sinun armolista apua» / että me sinun
»ahtos jällen eläi/in» / ja caictlnalset ahdi-

stoxet



storetkälslwälisestkärsifim/ ettsn»eidZttV-
scom sen cautta wahVistetalsin/ me hywä»
on«n tunnon pidöislm/ jatzancalckisenMs
mZn periä saisim/2lmen.

WiatwmanLasten pälwäns.
<lo>leÄ«^»,

tttzncuin p. Staffaningin päiwanä.
Epistolan kirjoitta P. Johannes ll-

mefiyekilftsans/Cap. 14.
3o?A minä Johannesnäin/ »a cadzo/ <r<»s
Zl)rldiase>sol 3ionin Vuorella/ ,a hänencausans sata ja nZljäwcidettskymmende tu«
haltajoilla oli heidänIsän» nimi kirjoitett»
heidän odzisans. Ia minä cunlin änentats
wafta/nljnenin suuren pitkälsen änen. Is se
Zni/jonga ininä cnulin/ oli nchncuin Candes
len soittajainjolca heidän Candeleitans
tawat. Ia weiftifitniincuinvtta wirtä istui-
me»; edes/«a neljän eläimänedes/ jaman-
hinden. Ia ei yrikän woinnt sitä w>«ä op-
pia/ paidzi nijtä sata ia neljä wcjdettä kym-
ineudä «uhatta/ j«tca »naasta ostelu» owat.
Nän,äl omatne/-jotca ei waimoin cansa ole

Sillä he owatNeidzet/jascus
rawat Cari?;«ta cuhunga hän mene. ttä>
mät ow«t ihnusiidä ostetut/ Jumalalle »a
Caridzallevlisexi/joidensunsa eiolepetostg

he owac ilman saasta<suttaln«
«mian istui«,en «des.

Ewan-



kirMm P. Match.
Ewangel. Cap. 2.
aican/ilmestyi HEnan Engeli

o« lapsi Hitinme tygss./ ja pakene
Egypltzn/ ja ole siellä fijhenasii cuin minä
sinulle sanon / silta Herodes on edziwä lasia

NHn hän nousi/ ja otti lapsen
Hlinens yöllä tygönS/ japakeni Egypchn/
jaoli siellä Herodexen euoleman asti. Että
täyteläisin enin sanottu oli HErmlda Pro«-
fhetan cautta/ joca sanoi: Egyptifi cudzuin
minä Poicani. Costa Herodes näki hänenS
Tietälldä wihasiui hän sangen
cowan/ /a lähetti tappaman caickiPoiealap-
stt BechlehemlS/ ja caikisa sen ärisä/jolea
caMuottstt olit taicka nuoremmat/sen ajan
Men/luinhänsli tarcast Tietälldä mM
nut. Silloin se läytcllin luin leremialdg
Propbetalda sanottu oli/cosea hän sanoi:
Rhamas on ani cunlunul/suuri walitus/ilcu
jaisoi parcu/ Rachel itke lapfians/ja ti lah-
lonnl händäns anda, lohdutttta/ «tti l)< ole.

Nucous.
Jumala taiwalinen Isä/sinä,oc«

N/Vqn«« c<,»ttg sinnn pHic„s IKsnxen



Cbristuxen ilmoittanutolet/sinZ näet/cnin-
ga perkelellä on wielä tänäpän HZne«He«
rodianins / iotca hän herättäia asettasanas wastan caickinaisella puhndella fa
Vainolla/ N?e rucoilemma sinna / estä sen-
caltaisten pabam ihnilftcn wahmgoliset at-
coinuscl sa anna caick se onn<ttomu»/ enin
he Christllzselle Seuracunnalle tehdä aicoi-
»at/heidän idzepaällen» tulla /että meillä
olis rauha »a lepo/sinun n,ys» Sanas aina
meidänseasam lcVenis >a enänis/fa me nqn
sinun armolisen apus ymmärräisim/ja sinua
Hancaickisestylistälsim za kfitälsim/Amen»

p.pawalinpäiwänä.
Nijncuin p. «ndrearengi» päiwann.

Epistolan kirjoilta P. tucas Aposio-
Kin ttgois/ Cap. 9.
Saulus aicoiVielä waiwatasa

HOrran Opetuslapsia. Ia
n,eniyl,,!,n,alstu papin tyg<s/ ,a anoi hänel-d» kiriä Damascun Synagogain tygs/ ,0»
hän longun niiehlstä eli »aimoista si.dätieidäloydäis/nHnhän oliswienyt sidottu-na Jernsalemtjn. Mutta cnin ha'» matcnsti/
iaDamascua lähestyi / leimahtiwalkens a,
kid;el»ä tsiwaast ymbärins händä. I« hä»langets maahan/ia cunli änen HZnellens sa-«owan: Saul/Saul/ mixis wainot minua i
Hän sanoi: cuca sin» olet Sanoi



HErra: minä olen IVsus / sota sinä w«>
not/tyslä« on sinunpoikia »utcainda »rastan.
H7ijnhänwapisthamästyi/ >asanoi:
ra mitäs minua tahdot tekcinän? HVrra sa«non hänelle: nouse fa »nenc Caupungtn/siel-
le sinullesanotan/mitä sinun pitä tekeniän.

Mutca ne miehet/ jotca hänen
slit/seisoit-hämmästyxis: Sillä he cuulit ai-
noastans hänen änen» / mutta ei heketä»
nähnet. Aijn Saulus nousi maasta /la e,
nähnyt ketän awoimilla silniillä : mutta he
talutit hända kädestä / ,a weit Damascl»»».
Iahän oli colme päiwä näctomna/syomä-
täjaiuomata.

Nhn yriOpetuslapsi oli dannzscus/ 2l-
naniasnmieldä/iolle HOrra sanoi »äys/A-
----nania. Hä°« wsstais: täsä minä o-,
le». HErra sanoi hänellä: nouse/ fa mene
Me ladulle/>sca Oikiaxi cudzntan/ ia
Indan huonesi» sitä ioca Saulus Tarsilai-
sexi cuV;uta»/cad)o/hanrucoile. Iahän nä-
ki näys yhden miehen/ nimeldäAnanias/si-
sälle tule»ania paneman Mens hänen pä-
Hllen»/ että hän sois natyns iällens.

t?ijn ÄnLmas sanoi:HErra/nnnä olen
enullnt monelda tästä miehestä/cuinga pal-
jon paha hckn sinun pyhille» on tehnyt le-
rusalemis. Ia hänellä on nytkin »alda y-
limmäisildä papeilda annettu/ täälläkfinn»
stto caicti ne/ joicasinun niwesrucoilewat.
Nhn sanoi hänelle: Mene: Silla

hän



HZNON minulle »valittu ase/eandamsn mi-
nun Nimen» pacanain »a Cuningasten ,H

Israelin lasten eteen. Ia minä sanon hä-
nelle/cuingapaljon hänänpitä kZrsinlän mi-
nun nimeni tähden.

Ia Ananias meni sinne/ jatuli huone-
sen/ja pani kätcns hänenpäällcns/ ja sanoi:
Racas weljcn Saul. Se HERra lähem
minun/ joca sinulletiellä ilmestyi/sotas w<l«
elsit/että sinä saisitnäkys j«llcn«/ja pyhällä
hengellä täyteläisin, Ia
pmsisit cohta nhncuin suomuxet / ja hän
sai näkyns jällen» / nousija andoihänens
casta. Ia euin hän otti rnoe«/n»in hän n?at>
»istui.

Ia Saulus oli mtwtamatpäivät Ope-
tuslasten cansa Damascus/ j„ saarnais eoh-
taSynagogao CHristuxen olewan Juma-
lan pojan.NHn caicki jotcaftncnulit/häm-
mäftyit ia sanoit.»EMtämä ole caickia nhtz

Jernsalemis/ jotea sitä »ime m-
wiemän ylimäisille papeille?tNmta Sau-
lus tuli aina jalommaxi/ ja asoi Juvalaista
tacaperin/jotca Damascns olil/todistalnet-
tä se oli CHrlfin».

?»»ei HLrro autaAieilä/ pag. ;y,
lEsn meidän tunastuxem/ p»g.!>l.

EwanZchumin kir/oiem P. Match.
Owangel. Cap. IZ.
aican wasiais sanoi

IE-



lEsu)celle: cadzo/ me luowuimma caikissz/
ja seinämä sinua, mitä fijs meidän sijtaon ?

Mn sanoi lEsus hänelle: Totisesi smon
minä teille/ te jotcsminua seuralta sijnä v-
des syndymiscs/cosca ihmisen Poica istu hä/
nen Cunnians istuimella/ pits myös teidän
istuman cahdella loifiakymmenellä isimmel,
ls/ duomiten caMistakymmendä Israelin
sucucunda. cuin luopui huo-
netstans/laicka weljistäns taicka Sisanstgnsj
Mcka Isästans/ laicka HitistänK/ caicka E<
mannDäns/laicka iapsistans/ taicka pello-
fisns/minun Nimeni lähden/ hänen pitä
fttakertaiseftsaaman/jatzancaickisen elämän
perimän. Mutta msndz mfimäist mle
W^mmeise)ci/j<,wtzmeistä«nsimäi.sc)ci.

Nucous.
tjancalckinen lusnalatai«

p:»ocst/ ncjnchmelisestsen pyhä» PaValin
LhrlsliUscn vscon käandänyl olct/ ja wams-
jast« sinulleslvaluun aseen javscoUscn nm-
nustajau tehnyt / etti hän sinun cnlinias oi»
caikelle »,ailn»Hl!e julistanut: Anna meillcn
armos/eitä mecartaisin, syndiä/ sinun sanal-
le» ja neuwolles cunllzisct/oUsitii/ /sama
sinug yllstäisin, jaWalslM/ Sinun poicag



IVsuxen meidän HORR«n
cautta/ Amen.

päiwäns.
Hancaickinen Jumala/»onga

Poica tänäpäiwänä Temxlis si-
n«n ctccs canneitin/annameilie sinunksyhilieiap-
silles/etta me puhdistetut caikista meidän synneis
stäm/ainapeltämat ja ilman nnhttta sinun pyhän

caswos eteen tulifim. SinunrackanPolcas lE-
suxenChrljiuxen/etc.
Nämat fturawaiset sanat kirjoitta

Malackias Propheta/Tap.;.
/ minä lähetän minunEngelini/

nunun eteeni piiä tien waln,tsta-
man. Ia häncn Lempchnn tule cohta se
HErra/ jota te edzine/ja lHtonEngclt/iota
te halajatte. Cadzo) häntule/ sano -HKrra
Fedsoch. Mutl« cucawoi hänen lulemts ns
pailvä kärsiä T' Ia cnca wol seiso/ cosca hän
ilmandui' Sillähän on npncuin Hspiases
p«» w!i ia nffnculn pesiä» saivna. Hän on
istnwa/ »a sulawa/ ia selittäjä hspian/ hän
on puhdistama / ,a hiutwwa 3.e»»in pojat/
nrjncuin hopten fa cuUan. Silloin pila hei-
dän tuoman ruocanhria wanhu«
scandcs/ ja ludanja Jerusaleminruoca uh-
rit «Herralle kelpaman/nijncuin
mumen ja endl sinä wuosinft.

CaicN



-. Ellicl, Chsistilyt <«oltcat/p«g.,?.

ikwangelfuminkirjoitta p. H.ucas
Hwange!. Cap. 2.

olit täytetyt Masien isin M
weit he hänen

sattaxens händä HEnan eteen. Nlfncuin
kiljoilellu on HErran iais: Caicki mie<
t)en puoli/joca ensi awa äitins cohdun / pu»
muuttaman HErralle pyhHi. Ia
man/ lchncuin sanottu on HTrran iais:
Pari Mettisiä/ eli caJi Kyhkylaistn poica.

Ia cadzo/ W Mies oli lewftlemis/
jonga nimi oli Simeon: tämä oli hurscaS
ja jumalinen mies/odottain Israelin loh<>
dutusta: Ia Pyhä Hengi oli hänes. Ia hä<
neile oli wafians ann«ltu Pyhaldä Hengel-
dä/ ettet hänen pitänyt ennen cuoleman/
<uln hän näkis HErran Chtistu)cen. Ia
hän mli Hengen catta Templyn. laeuin
vanhemmat lapsen lEsnxen otitTempltzn/
tchdä)c<ns hänen edesiätlS tain lawan jäl,
ken/ otti hsn hänen ktzttilAmalM
j«ftnoi:

iafit



nyt HiLrra palwelsasrauhan me«sana» »älren.
Sillä minun silmäni owat nähnet sinu»

«u-uudeg.
longa sinZ walnustit.
tvaltcuderi/ waliftanmn pacanoim/ jg

sinun CanjKs Israelin cunniari.
' Nucous.F«I Erra lunmlataiwalmen 18/sinZ,o«
A)si«un poicas olet tänne
lähettäne/ettähän pacanam walkensia Is-
raelin ruunia olis: valaise »neidän sydä-
me» / e«ä me häneZ fimm armos >a isällsen
«htos lundislm/fa hänenperkelettZ/syndiZ
jacuolcniata wastan mcivän apunam pidZi-

fl!»/ hain n c<zuttans myss wijmäin tiancaic-!
kisen «uttmden perisin»/ 2n«n.

P. Matthmxen päiwäns.
Nijncuin p. Andreaxengiu päiwnnä.

Epistolan kirjoitta P. iucas Aposso-
leili legois/ Cap. i.

AV3>NZ pälwinä nousipetari tvpetusla-
psten stast/ ,a sanoi: (,aioncko oli lZhe«

earikymniendä toista sata) Te miehet ia Mel-
iel/sec kirjoitus piti täyteitHumn/jsnga py-
hä Hengi oli Dawidinsuun «-amtallHaxe-lsta ennen sanonut: jocaniiden johdattg/a o-
licuin lEsureuotitkqnni t sillä hän oli mei-
dän lucuunluettu/ ja ontällään»ir«A mei-

dän



dän «ansan» saanut. Ia hän on ansainnui
pellon palcari/ >a idjen»/ >«

on kestävä cahtia pacahtunut / että caicki
hänen sisäilyrenspuloisil ulos. Ia se ilnloi--
tettin caikille cuin JerusÄenus asnwet/ että
ftpeldo heidän kielelläns
dania/ se on/»eripeldo. Siilä se sn kirjoi-
tettu psaltariramatus : hänen cotons pirä
kylmille tnlenian, eikä sijnä pldä asnianda o-
len»an/ ia hänenpispandens pitä toisen saa-
nhan. Niin pilä nyi niistä nuehistä / »otca
nieidän cansain n«t ollet owat/(caike» fen a-
jancuinHErra liLsns meidän cunftmme
Vlo« ja sisällekäwi / ruwelen Johannercn
Castefta/ haman sijken pZiw'«ast</ jona
hän meildä ylo°s olettin) yxi oteuamon hä-
nen ylösnousemisen» todistajoxz' ynnä mei-
dän cansam. IaKeasicit cari ehdolle/ Jo-
sephin joca cudMtn/ Barsabag/ ja lijaidg
ninieldä Justus i ia tNatthla» Ia heruco>>
lit/ja sanoit; fin? HKrrg/ ,oca caiclei,, sy-
dämet tiedät/ olotacnmman sinä näistäcah-
vesta oletwalmonnl. GtiäKän tulis arwan'
perän
caan/ jostaInda» o» pois wilp>stynnyt/ja
poismcni siallens, Ia he he»»t heistä ar-
w«n/ia arpa l -ngeis Matthian päälle/joca
sijlte luetti»yhdcntoist«kyn,!nencn Aposto-
lin secaan.

Tndzu CHristus calcl lygin lulcat P»gl47.
CHnsi«e Jumalan Potta/ pag, >o?.

Ewaw



Ervangeljumm kirjoitkt p. Match.
Kwangelifta/Cap. ii.

Zlloinwastais ICsus/ja sanoi:
ettäs olet kätkenyt nämat

wtjsailda ja toimelifilda/ ja olet ilmoillanne
pienille: tosin W/nW oli sinun hywä tahs
los. Caicki owal minulle annetut minun H>
säldäni/ja ei kengän tunnePoica mutta I«
sä eikä Isää tunne yMn/ multa Poica/ ja
kelle ikänäns Poica tahto sen ilenoitta.

Tulcat caicki minun tygöni/jotta tystä
teette/ ja oletta rascaucetut/ jaminä tahdon
teitä wirgotta. Ollacat minun iken teidän
päällen/ja oppecat minusta/ että minä»lm
siwiä nöyrä sydämesi/ja te lysdälte lewon
teidän fielnillen: sillä minun ikenonsowels
jas/ja minuncuorman on kewiä.

Rucous.
Jumala taiwalinen Isä/ jscasi-

W/nna sinun psicas IVsuxeu Christnren
cantta tlnloittannt olet me rucoiiema sinua/pidä meitä sinunpyhäsä Sanaftg loppnn a-
sti/etten me seura nhden wiMsken,n toime-
liste pahendawaistaesicua mailmasa: waan«tä me caickinaisis wastoinkäynusig,a ahs
distoxis/cuin sinun Vanqg tähden meidän

R. päällen,



pZZliem NM taita/ tnrValiseft ivzcm siihen
lohdlitoxtn lnolalslin/ että sinä olet meille
lahiotttanutia andannt omaisudexi / sinun
poicas lEsnxen CUristuxen/ tahdot my«ss
meitä puää lapsina»/ /a suoda HnncaicKscn
«utuuden/ An,en.

Paaston aicaisna päiwäl^?.
lumalo/joca sinun sulasta armosms
meille autnudexi sinun Pyhän Pci-

<ae(/oca sinusta HancaickisudcLsyndynyt olyai! l<
lisest Neidzen Marian ruumis sigttä/ hänestä
syndya; Anna racas taiwalinen Isa armo»/ cnä
me «intaliaiftn hywätt lyön cdcsta olisim sinulle,
lljtoliisct/jil alatt sinun pyhälle taydpllcs cunliaj-

set. Sinun rack«n/«c.
Mmäl seuwwazstt sanat kirjoitta

Esaias Pwpheta/Cap< 7.
päiwinä puhui HErra Ahaxelle/

sanoi: pyydä sinnlles mcrctiHEr-
ralda sinunIn«>alalda«/ talcka alhal'a sys
wyten / eli ylhälle corkimeen. t?qn 2lKas
sanoi: en ans/fa eu tahdo.HHßra k.nsata.
)?nn hän sanoi: cnuleat sys te Dawidin hu-
one : wähäks se teilleon/ että te ihmisiä nm-

teellä /nmt» niyos eecttä nnnun lu-
malZtam waston. Sentähdcn anda idze
HERRA teille merkin / cadzo/ Neldzy
sljttä i« synnyttä pojan/ sen nimipitä cnd-
ZulMmgn Innmnnel. U?H«l« j» hnnaja-

Mhän



ta haet
ta l?)-wä.

OITs» 2hrist cuin luonnon sait/ p»g, ic>7.

lkwangelsumin kirjoittap. H.ucas
Owongellsta/ Cap. l.

Gen aiean lähetettin Gabriel EngeN
yhten Galilean Caupun-

gchi/jonga nimi oli Nazarech/yhdcn
Neidzm lygö/joca olikihlattu miehelle jons
ga nimi oli Joseph/ Dawidin huonesia; M
Neidzen nimi oli Maria. Ia Engeli mli
hänen tygöns/ ja sanoi: terwe armoitettu/
HErra on sinun cansas/siunattu olet fina
Waimoinseas.

Mutta cuin h<ln näki hänen/hämmästy
hän hänen puhesians/ ja ajatteli/ millinen se
terwetys oli. IaEngeli sanoi hänellä: älä
pelkä Maria: sillä sinä löysit armon luma,
lan tykönä. Ia cadzo sinä fijtäslohdusas/ ia
synnytät Pojan/jafinunpitä cudzuman hä-
nen Nimene ICsus. Smpitä oleman suu-
ren/ja piläludzuttaman ylimmäisen Poja)ci.
Ia HEira Humala anoa hänelle Dawldin
hänen Isane istuimen / ja hänen pnä lacosbinhuonenCuningas oleman/

K ij "
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ja hänen Waldacunnallens ei pidä loppua
okman, Ntzn sanoi Maria Cngelille:cuin-
ga tämä tule/ sillä en minä miehestä milän
tiedä Engeli wastais/ ja sanot hänelle:
Pyhä Hengi tule sinun päälleö/ja sen ylim-
mäisen woima warjo sinun. SenlHden
myös se Pyhä culn sinusta syndy/ pitä cud«
zutluman Jumalan Pojari. lacadzo Eli<
sabelh sinun langos/ sijttimyös pojan hänen
wanhallalMäns/ ja tämä on cuudee Cuus
causi hänelle/joca sanoltin hedelmättömäni;
sillä ei Jumalan edes ole yhtän asiata mah-
dotoinda. sanoi Malia: cadzo HTl--ran / tapahlucon minulle sinun sanas
jälkcn. )aEngeli lä/i hänen lyköäns.

Nucous.
kh't«,n sinuaHNRra Jumala tak

mos edestä / ettäs »neitä syndisitä nmustanuto1«/ »a andanut sinun poica» otta meidän
tähtäin miehndcn päällens: Iarucoilemma
sinua / meidän sydämitäm sinun pyhällä

nyn walaiseman/että me «zeitäm
tällä hänen mlehudens ottanusella lohduta»-
sim/ hänen ptjnans >a cuolemans aina niu»-<
sta»sim/ ta hänen meidän HErranam >a Cw



nlnganam pidäisim /,'a «fin hänen «nltans
H«ncaickisen autuuden perisin,/Amen.

p. philippuxen Z«t lacHbinpätwänä.
ColleH, ntjncnln Indreaxcngin päiwZnä.

Mmat seurawaiset sanat owat kttjoi-
teeut Wysauden Kujasa/ Cap.s.

Xvanhursca» seiso simrclla röhi
Nljtä waftan/ »otca händä ah-

distanet/ ,a hänen tyons hyljännet swat.
Cosca hesen näkewäl «?)« he HZ,nmästy»ät
sangenhirmnisest sitä autuutta »ota ei he loi-
wonet. pnhuwat toinen toiselleng ja catu-
wat/>a huocawat -Hengens ahdistuxest: tä-
mä on se/ jonga me ennen pidimmepilckas
na>a naurona: Nle hnllutpidimniehänen
elZnläns tyhmän»; / ,a hänen loppuna hä-
piänä. Culnga hän nyt su !uettuHun,a'.«
lasten secaan/ ,a HZncn p:rindöi,o. p)'hä:«sccaan

Il°,lcalny< tähän aican/pog. i, 5.
Ritmuitcan m<ia/taiwa«/pag, «8.

nes Gwangel.Cap.l4.
"

aican sanoi lEsus 3petuslap<
: Hkön teidän sydämen wa-

wahtuco/fos te vscotte Jumalan pääl->
le/ntzn vscocat winnnginunginfaälliNl.Mi!-

iij nun



nnn Isäni huoms on monda asuinfia/ jos
einljnolis/ ntznminä sanoisin teille: minä
menen walmisiaman teille sia. Ia waicka
minä poismenen malmista man teille fia/ntzn
minä tulen cuilengin jällens/jaolanteidän
lygöni/cttä cusa minä olen/ siellä pitä myös
teidän oleman. Ia cuhunga minä mencn/t<
tiedätte/ja tien « myös tiedätte. Sanot
Thomsö hänelle: HCrra/en me tiedä eu«
hungas menet/ cuingasta sijs mc tiedämme
tien ? lEsus sanoi hänelle: Minä olen ne/
totuus ja elämä. Ei kengän tule Isan lygö/
tvaan minun lauttani. Jos ne lundtsille
mimm/ntzn «tosin myös lundisitte minun
Isäni: ja nyt«tunnette hännen/ja teAäili
tehän«n. Philippusftnolhielle: HErra/
esola Mielle Isa ntjn we lydymme. lEsus
sanoi hänelle: minä cauwan aim teidän ly«
könäil/ja et sinä minua tunne ? Philippe/
joca näke minun/ hän näke myös Isän:
cuingas sijs sanot? osoea meille: WEltöSvsco Mlima oicwan JM/ Isä minuS? Ne
sanat cuin mmä lcille puhu:!/ en minä idze,
siani puhu, mutta Isa/ joea minus on/ teke
lpöt: Bscociil Wtttla/ma minä olen JM



ja Isä minus: eli vscscal minua löiMtt
cuin minäteen.

Totiscsi/totisesi sanon millä teille/joca vs
sto minun päälleni/ne lpöt cuin minäecm/
hän on myös ttkewä/ ja wielä suure!mbita:
fillä minä menen Mnilygck/ jamitä te
säldärmoiletta minun Nimeni/ sen Aiina
teen/että Isä cunnioileltaifin Pojan «utta.
Mitä le anotte minun nimeni sen minä teen.

Rucous.
kijtam sinuaHErra Jumala «t-

Isa/e«ä sinä sinun pojasaz
lilisuxesChristnxes / sinun arnwlisen tah-
to» ,a racka» sydgmes/ n,e»d«» tygoni / nchnselkiäli meille «Imoittanutolet/ ,arnco»iem«
sinua/ ettäs armoltsest ineitä sijnä tunnusta-xe» »ahVift^isit japidätsit/etts n,e sillä mei-
täm «alrklnalsisklusanri» lshdutaisinl/ sen-caltaisen tsiwö cautta caickinaisenkäymisen woitaisin,/ jawijmäiny«n<mckt<l
senanwudeu perisim/Amnn.
P. JohannesCasiafan Päiwäns.

lähetit saamallans ja
Eaftellans sinunPojalles lEsuxellc Christuxelletietä »valmistaman/ anna meille armo»/ ettänne
hänen ppistans taidaisim paratameidän elömäm/

K iii» jawah



5fa wahwasi meitäm sIN iygö pidaisim/ cuin bän»sottanut on. lEsnxen Chrlstnxen meidän HEr-ran cantta/joca elä/ «tc.

Nämät stuwwaifet sanat /kirjoitta
Esaias Prophela/Cap.4o.

F2Vhdnttacat/lohdnttacat minun Canssä»
«idän Jumalan, puhncatsu-

loistst Jerusalemincansa, ia saarnatcat h«>-
nelle/ett« hänen sotimisenso» lopetettu: sill-iä hänen ricoxens on ««nettu andexi / että
hän on saanut carikcrtaiseft kade.-
stF/caickein häncn syndeinstähde».

-Huutawaisenäni on csrVes/walmistacataterian tietä/ tehkät tasaiset pslgnt eima-asa meidän Jumalalle»,. Caicki laxot pitä
>a caicki wuoret jacnckulat

pim alettaman. Ia n,itä on tasoittamat/ pi-
tä tasattaman/,a »otcacol/at owat/pitä sili-«et tan,a«: sillä HiLrran cnnniaUnloltetan/
,a caicki liha on ynnä näkewä Herran suunpuhnwan.

Ani sano: saarna- Ia HZn sanoi: nutäst
n,inun pitä saarnan«n i' Caicki liha on hei-nä/ jacaickihänen hywydens nyncnlnkedon
cuckainen. cuiwa/ ,a cuckainen laca-stu: sillä HOrra puhalsi sijhen. la/Cauffton heinä/heinä cuiwettu/ fa cuckainen laca-
fiu. Mutta meidän Jumalan, sana pyss
liancaickisest.NvlcMi Chrisillyl «,<««/pag. ,zS.

Awaw



Owangellfta/C<zp. l.

Elisabethin synnyttämisen
teltln/ja hän synnyli pojan. Cosca hck,

kylälisens ja langons cunllt/ että
HErm oli tehnyt suure» laupiuden hänen
nansans/ iloidzit he hännen cansans.

Ia tapahdui cahdexandena päiwänä/e<e«l
hemlit lasia ymbärinsleickaman / ja eud-
zuit hänen Zacharias/ hänen Isäns nimels
dä. wafiais hänen Hitin/ jasanoi: ei
suingan/ waan hän pitä cudzuttaman Jos
Hannes. Ia he sanoit hänelle: eioleketätl
finnn sugusas/i'o«l mdzutan sillä nimellä.
Nffn he Vtzltaifil hänen Isällens/ milläni-
mellä hän tahdoi hän cudzua. Ia hän anot
taula/ja kurjoilli: Johannes on hänen nis
mene. Ia jocainen ihmetteli filä.
lohta aukeni hänen sunns ja hänen tielens
japuhui/kglläin Jumalala. Ia pelco tuli
eaickein heidänkyMisiene päälle. Ia caikissa ludean mäkicanssas ilmaunuit«icki nä-
mäl legot. Ia caicki jotea tämän cuulit/
fgnit sen hndän sydämihlns/ftnodm: mm-

Kv säs



g«S luulet tästä lapsesta OM
HErran kä!l oli hänen can/ans.

Ia hänen IsänsZacharias täptttlin Py<,
halla Hengelle/ja ennusti sanoden:
F)l!tetty slconHERRA Iftaelm Iu-HX'«ala: sillä hän on ed),»)'!»o lunastanut
hänenCansiäns.

Ia on meille corgottanut autuuden sar-
»en/Dawldin hänenpalweljans huonesa.

Niincnln hän on mmnen puhunut/ hänen
pyhäin prophetains suun eautta»

U?apahtarcn« mettä meidän »iholllsil--
dan», >a catckeinkädest/iotca nieits wihawat.

Ia ossttarcn» lanpintt» meidän Isillem/
fa »nulstaxens hänenpyhä lyton?.

Ia sitä wala/songa hän wannoi 2braha«
Niille meidän Isälleni/meille »nVarens.

Että mc lunastetut/n,eidän wikolllstem
ladest/ händspelkälnstpalwelisim: Pvhy--
des »a hurscandes hänen edesäns caickena
meldäst ellnaicanam.

I« sinäpoicalne» pitZ cndzuttamsn
limmäistn Prophetax»: sillä sinun pila
män HERrancaswon edes/ »almlsiaman
hänen teitäns.

Ia autuuden lussonhäne Cansi
sallcns/heidän iyndeins «ndefls^ssnjsexi.

NZcidän ImuMm
pmden essutta/ jollameltä on ed)in?l Csitts
ylhäwä.

V6ii-



Valistaman nchtZ fotcapimeis sacus-
warios istnwat) »a osendaman meivä»

ialla»,rauhan tielle.
Ia lapsi caswoi ja »ahwistuiHenges/

,a asui corwe» / sijhenasti että se päiwa tn-
lis, sona hänen piti Israelin Canssän «een
tuleman.

Nucous
kMm sinua -HNRra Imnala tai-

lsä/ caikeft sydäniest/ sinunsuuren armo» edeft / ette» ainoastans ole
meille ondanut saarnata sinunpyhä L.akia«
jakästy/ä» / waan n»yss meidän tygoni lä-hettänyt pyhän Johannexen / näyttämän
Christusta ssrmellans/ia ilmoittamahänen
canttans syndein anderi saamista / pyhytt»sa wanhursc«ntta: Me rncollennna myös
sinua / Pyhällä Hengelläs »«eidän sydämi-
tän» »alaiseman että n« seucaltaislcn Py-
hän lohannexensaarnan »ahwalla nscolia»astanottaisin,: ,a sinua pyhydes ,a wan-
hurscaudes caickena eliaicanan» pelkäinat
palwelisim/ Amen.

P. Petarm jaP. parvslin
päiwänä.

CoileHg nyncniu p.Andrearengin päiwänä.
Epistolan kirjoitta P.iucas Aposto-

lein ttgois/ Cap. ii.
ajalla otti CuningasHerodeg nm<

Seuracunasta iHnni, waiwa-
R vj taxcus.



taxens. Ia mefiais Jacobin Johannexe»
»eljen lniecalla. Ia cuin hän näki sen lu-dalaisillekelpawan/ pyysi hän wyo°s peta-
rita käfit«/ ,a se oli makianleiwän päiwänä.
tosca hän oli hänen käsittänyt/pani hän hä-
«en fanglnteen / saandoihänen neljän sota-miesten neljännerenhaldnn Vartioita/ >'a a«
jatteli hänenpääsiäisen sälkenasetta Cans-san eteen. Ia petari pidettin tornig: mut-
ta Geuracundamcoli lackczn»ata hänen ede-
stäns Innwlata. Ia cuin Herodes tahdoi
hänen edesotta / nmcai» petari sinZ yönä
«ahde» sownnehen wa»hella sidottuna canl!-
la cahleilla/ sa wartiat oiit o»en edes/ »s
warttoiyzit tornia.

Ia csdsS HErranEngeli seisoi hänen
tyt6nZtls/ja kirckaus paisti Husnesa/Iyckäis
petarim kylkeen/ herätti hänen/>a sanoinnouse nopmst. Iakalet pntsisit häuenkäsi-stäns. Ni?n Gngeli sanoihänelle: sonnusta
j«kengitä sinus/ ja hänteki «Hn. Iahän sa-
noi wlela hänelle: pue idzes waateisis /,aseura minua. Ia hän meni ulos/ >a senraig
händä/eikä nscotiut sitä todexicnin Enge-
lildätehtin/ waan hä» luu» näyn näkewän».
lNcjn hemenit ensimäisen sa toisen wartio»
IZp<d;e/fa tulit rautaiseen portijn/ >oca »ie
Caupunghn/ »ase aukeni heille idzeftäns!
he n,enit sijtäulos/ käyden yhtä eama my6-
den/ ia Engell ercani cohta hänestä. 1.,
enin pemn toindniendiseUens / sanoi hän:



nyt minätotisesi tiedän/ että HVrra on En-
gclins lähettänyt/ f„ mlnn» kä-
sistä päästänyt/ nyn myss caiken JuvanCansstn tolwsfta.

Ilottcän nyt lähä» aican/pag,!,;.
Riemiittcan mn« tai«a» wahwast/ pag.»z.

Ewangchumin kirjoitta p, Match.Ewangel. Cap.iS.
tuli lEsusCefa«an maan H-

cudzman Philippu)cen/ sa
opeluslspMens/ jasanoi: Ke-

nenkä sanowat ihmiset minun ihmisen Po-
janolewan i> he sanoit: muutamat Jo-hannes Cgsiajan: Mutta muutamat He-
lian: Muutamat taas Jeremian/ talcka
jongun Prophetaista. 'Sanoi hän heille:Mutta kenenga te sanotta minun olewan?Wasiais SimonPetari/ ja sanot: Sins
olet Chrisius eläwän Jumalan Poiea. Ia
ICsus wasiaten sanoi hänelle.- Autuas olee
sinä Simon lonan Polca: sillä ellei lihaM weii ilmoittanutsila sinulle/ mutta mi-
nun Isan iola on taiwas. Mutta minH
my<ss sanon sinulle: sinä olet Peeati/ is tä-
män Callion päälle tahdon minä raketa mi-
nun Seoracundant/ja helwelin portin ei pt-

«s dälM



dä händä woittaman. Ia minä annan stnlch
le taiwan Waldacunnan awaimel/ jacaicki
min sinä maanpäällä fidot/pidä sidotut ole-
man Taiwais: ja caicki min sinä päästät
maan päalli/ ne pitä myös oleman pääste-
tyt laiwsls Nucoas.

Jumala, ettäs n«idäno«
let sinunrackan poicas tundon andanm tul-
la : Ia tucoilcmma flnua/cttä perkele ca«c<!
kta!d» »«eitä klnsi» >a tahto peräti pois änge-
tä sinunnmnostag /että» meitä nijn pyhällä

wala'sislt fa hallidzit/ctlä me
mmtnnnssas pysyVäistl olisim «a ijancaic-
kisen autuudenprriä sa!fi>n/IHs!,xen Chri-
stnren meidän -HNrran caulta/ Ame«.

tNariatt päiwänä visl«iio»iz.
Ewangeljumm kirjoitta P. K.ucas

Kwangel. Cap. l.

yläe mäklkyltjn/Hudan Cau-
la tuli Zacharian huone-

sen/ja «lwchtl Ellsabcthi. Ia tapahdut/
sijttecuin Elisabeth cuiiliManan ttrwetM
en hyppäis Wt bänen c»hdus?!ie. Ia Eli-
sHbtthtäyltttin pyhällä Hcntze<U/huusi
tella anelle/ ja sanoi: siunattu sKI sinä



waimoin seos / ja siunattu on sinun coho
tus hedelmä. Ia cusis se minulle tule/ että
minun HCnam Äiti tule minun
Sillä cadzs/fijtle cuin sinun'ttlweMs äni
tuli minuncotwihlm/ hpppäis lapsi ilosimk
nun cohdusani. Ia amuas olee sinä foca us
scsil: siltä ne täptttän min sinulle owal fts

la Maria sanoi:
sielun ylistäHErm/ ia minun

ilsidzc Jumalasi»Minun »a-
-pahlaiasani.

Kltä hän cadzsipHcansnsyryttä/cal»)0 tä-
stedes pttH caickein sueucundain min»,» autu,
«xi cndzuman.

Sillä hän on suuria ihmeitä tehnyt mlnul»
cohtanl/sg hänen t?M»ens on pyhä.

Ia hsnen laupiudenspysy sugnsta sucus
hun/nijlla sstca hand»pelkäwät.

'HZn osottiwoiinan/kZsiwarillans/ >a tM
fottl corjat heldcnsxdameng miclästa.

U3o,nmlls« on hän cukistannt istn»u,elda/
za corgottl nöyrät.

Mnmt täytti hän hywydellä/ iarickat jst«
ti tyh/ari.

.Hän coriais Israelin hän?n palwelsans
MUlsiam oma laupiulrans.

t?«jn cul-i hän sn puhunutm«M, Isil-lem/ 2lb:sh«„!ille / >a hpn/n s,
«janctzilklseft.
Ig Maria olihZnsn lähtsCnncautta/ ia palai» cstians. Ru-



Nucovs.
kytät,, sinuaHERra Jumalatai-

tecoig edestä/Hengelisten jaruunu!isten/cw
ms meille runjast tehnyt olet/ja rucoilemma
sinna/warjele meitä ylpeydest jasurultonm-
dest/etten me oliskij«än,ätlsmät/engä Ia»-
geis syndhn / ia nijn olisi,,, sinun arn,oas
pald)i; Ntjn cuinpyhä Neidzy Mana sano/
ettei »ysans / »oima ja rickan» taida nHti
«Utta/cuin ei sinuapelkä/anna sijs nietlle ar«
„,os/eltä Nleaina sinun pelgosas pysyisin,/
ja sinun6analleg cnuliaiset olisin,/ että si-
nun siunauxespysyis meidänlykonäm/ja nie
nhn sinun armos cautta hancmckisen autuu-
»lnpääsisim/Ame».

p. Jacobin päiwanä.
Nqncump. Andreaxenginpälwanä.

Epistolan kirjoitta P.Pawali Apost.
Romarein tpgo/ Cap. 8.

Ackat weliet/ me t!edämn,e/nrjlle jotea
rscastawat / caickt cappalet

parhaxi käändywän/ «ylle jotea aiwoitnxen
jälken cudzucnt owat: silla jocahän on edes
cadzonut / «ehän on niyss poicans cuwan
«altaisexi säätänyt/ että HZ» oli» esicoinenmonen weljenkeskellä. Jotea hän on säätä-
nyt/ ne hän on myös cndjunm/ ja joten häncud)»nut on/ne häu on »anhmscaxt

tehnyt/



tehnMa ,'stca hän wanhnrscaxi teki/ne hän
on mysg cunnialisexitehnyt. Mitäste me jhs
tähän sanonmm z Jo»Jumala onn,eidän e-
destän»/cnca »oimeitä »osion olla? Isea
ei omacan poieans arnmhtannt / waan an<-
voi hänencaickein meidän edeftäm. EiköftZ
hän myös anna meille caicka hänen «n,
sans ? Tuca «hto Jumalan »alituin päälle
canda ? Inniala «ke »anhnrscaxi. Cnca
tahto cado«« ? on cuollut. la/
hän on my6s yl<s» herätetty/ ia o» Innmlan
oikialla kädellä/ rncoilen,as hyws meidän
edcstän».

Cuca tthts meitä Jumalan rakkaudesta
eroitta? waiwaco/eli ahdistus? eli »aino z
eli nälkä ? eli alastonms? eli hätä ? elinuec«
ka 7" Nijncuiu kirjoiteltu on: sinun tähte»
me cuoletetan ylipHiwe/ me pidetä» nhn-
cui» «mastettawat lan<bat.Mntta nhsä c<ch
kisa me wsitamme hänen cauttan»/ focameitä su racastanut. Sillä minä olen »ah-waslitä/ettei cuolen,a/eikä elemä/ei Kuge-
iit/eikä esiwallat/ei wäkewydet/ eikä nycyi-
ftt «icka t»le»aiset/ ei corkens eikä syw//s/
eli socu muu Inondocappale/teida n,eit«lu«
malanrackaudestaeroitta/ iocg on IKsu-xes Chrtstures n,eidän
lkwangchumin killoitta p, Match.

E»ang?lista/Cap.2o.
aican mli lpgs/Ze-

beveu^m



ledelyen Poikain Hiei poitlnens/cumarstfa
anoi iotain häneldä. Ha hän sanoi hänelle:
mitäs tahdot i sanoi hän hänelle - sano/että
nämäl ea)ri minun poicani istuisit/ M'sinun
oikiallakädelläs/ja toinen wasemallas/sinnn
waldacunnasas. Mn lEsus wasialen sa«
noi että tiedä mitä ee anotta/ woitlaco juo<
dg sen Catkin/ jonga minun pilä /uomana
ja«fielta sillä eastilla/ jollaminä cafietan?
He sanoit hänelle: me woiwma. Hän sanoi
heille minun Calcklni tosin le juotta/ja sillä
«stella/jollaminä castetan tecastelan: Mur>
ta istm minun oikialla kädelläni/ taicka
ftmalla/ei ole minun andaniiscllani/ mutta
joillest on Valmistettu minun Isäldäni.

_5. Rucous.
Jumala taiValine» Isä/ ,'oca et

sinun «mosta psicaas/
»aan annoit hänen ensift ristin cuolenian
ala/ »a sijtte hänen stznoniattsmancnnians
tulla; että caicki näin hänen aste-
leitans seuraisit / ia hänencaldaiftxens tuli-
sit : Mutta euen me ristiä ja »vastoi!» käys
mistä taida kärsiä/ rncailemma me sijg sinun
sanomatoinda laupinttag/ ettäs n,että Pys
h«l!ä HetlgeilZ» Vahwlftaisit / calckinnlsta
wastoin käymistä »p<ch»all» vscsUa woitta-

n«n/



man/ sa yhden lurwalistn toiwon cantta si-
nun tulewalscen cnnnlas/hancaickista «mu-
Ntta aina odott«nmn> Amen.

p. Bertulm päiwänä.
Nqncuin P. AndreoxenZin PZlwZna.

Epistola on ntjnculn P. ThomaxcnMPälwanck.
iLwanZchumintirjoma P.K-ucas

Ewangel. C<zp. 22.

heistä suurin piti oleman. NW
hän sanoi HNlle: mailmaliset Cunino

gal waltdzewat / sa waldamiehet cudzumn
armolllHcthtrrohri. Mutta «tenyn/waatl
joca «isiä fturin on/se olconntjncmn nuotin»
jafoca ylimmäinen on/se olcon ntzncum pals
welja. Silläcnmbtsumembion? sei'ocaa?
trioidze/taicka se soca palwele? «its se joca
ttieidze multa minä olen teidän kefielläiie

xalwclja. Multa «otettane/jolc«
minun minun canftni pysytte:
Ha minä säädän teille
minun Isäni sääsi minulle .-että teidän xitä
syömä,? jasuoman minunpöydälläni/minun
Waldacnnasani/ ja istuman istuimella/ss
duomidzeman toisiakymmtndä Israelin

Rucous,



. Rucous.
lunmla taiwallnen Isi/ foca si-

Seuracunda» olet vscoUisilla pa-
wel>s,lla lnh,o,tt<znnt/>otca sinunSana» o-
pettawat/ ,a ihmisille sinuntundo» il>noil<
«»wat / nijn että he sinun pelgosas waelda
taitawat/ ia IKsuren CHriftnxen cantta
«ntuaxi «ulewat. Me rucoilemina sinna/
hallidze eaickia sencaltaisis palweljoitas
pyhällä Hengellä»/ heidän»vireään» am»
wiriäst tekeniän/ ettei he ahneuden/ y!pey<
den sa muun paha» suonen cautta perkele!-
däpetttyxi/ ,<, wirasan» hitaxifs laiffari tu-
li» / että sinunXvaldacnnda» enätäisin /. >a
Perkelen cukiftettaisin/ An,en.

P. Matcheuxen päiwattZ.
Nhncnin p. Andreaxengin päin?änä.

Epistolan kirjoitta P.Pawali Aposi.
Ephestreln tpgs/ Cap. 4.

A> Vcksl wilstl/ »ocawzeiie meliie sn 2lr-l
<<>mo anneltu/CHristnxen lah/an mitss»
lälken.Senlähden hnn ftno: Hän on yl6s-
astunut corkentee»/ fa on fangiuden fangiri
wienyt/ fa ihmisille lahfo/a andanut. Mut-
ta se cnin hän ylosaftnl / ei ole mikän »imu)
enin että hän ennen tännealesastni/ lalim,
maisin maan paickoihin Jocaalesaftunnt
on/hän on se »oca caickein taiwasten pclälle
pftni/että hän caickltäyttäis.



pannut muutamatApostsleixi/
muutamat prophetatxi / muutamatEwan-
gellsterex, /nmutamatpai>nenixi ia Opel-
taixi. Lttä pyhät wirgan tyohsn hangitnt
olisit/fonga cautta Christuxen rnunxs rake,
tuxi tulis. Scjhenostl cumme caick» yhden
caltaiseen usioon tnleM/fa JumalanPo/an
tnndemiscen/ ja täydellisexi nuehexi/ joca
täydellises Chrisiuxen yän yutag sn.
ikwattgchumm kirjoitta H). Match.

Awangcllsta/Cap. 9>

näki yhden ihmisen istuwan mlj
lihuones/ nimeldä Mallheus. Ia

hän sanoi hänelle: seura minua. Wn hännousi jaseuraiS hända. Ia tapahdu»'/ <ltH
lEsus anioidzi hänen hnonesans/csdzo/ntzn
tuli mondaPublicani jaspndisiä/ja atrioids
zitlEsu)cen ja hänen Opcmslasiene tansa.
Costa Phariseu)cet sen nait/ sanoit he hänen
OpecuslaMens: miri teidän Mestarinsys
Pnblicanein ja synneisten canft?Cosca lE-sus sen cunli/sanoi hän heille: et terwet tars
widze parandajata / waan sairat. Waan
mengät paramin/ ja oppecat se: laupiutlg
minä tahdonpa m uhria: M en minä ml,

lulwalii



luc tvantzmscaila cudzuman/mutta syndisitF
paraim^een,

Jumala laiValinetl Isäjocamej-
Sanas cantta silmn waldacundag

olet/josa syndcinanderi saanxnen/
ja calcktlainen armo ja lanpms on/ Me m-
coilemma sinua / meidän s>dändä<»! pyhällä

»almseman/ ellä menuclclläm/
nqncuin MatchenZ/ sinun Zndäs seuralsim/
syndlä cartaisin,/sinun
ja Hancaickiscn autuuden/ IGsurenCHrx
sturcn meidän HGRRAN cancm/ periä
siiisim/Amen.

P.MicklmPäiwättä,
caickiwaldias/ joca sinun täsittä-

wrjsaudcsaL/olct sinunpyhälEn<
gellsascllannt/walitmta ystäwitäs yancaickisen
«utuuden puolesta palweman/Anna/ Ö taiwali-
N«n Isa/finun armos/etlä me heidän paiwclnxen»
lautm taidalsim meidänwihollifcm/ pahan hen-
gen hänen juonen» japahudenscans/miehullisest
wsitta. Sinun rackan Poica«/«c.
Epistolan kirjoitta P. lohanes Apofi.

hänen IlmestysKirjasans^Cap.:!.
suuri som tapahdu» taiwaas/«^chael,a hänen Gngelin» sodcttDrakin

canft.l<, Dr»k« sodei/j»hsvens jkngelms.
3"



Ia eihe wsittanet/ eikä heidän sians<n«m«-
dl l6)N)'Mllwtt». 110 le suuri3>raki/se wan«-

, ha mato/ joca petkelesi j«Satanari cndzu-
t«n/ oli vlo^hcile»)': Joc» coeo mailma»
pyrin Viettele / ja hän oli maan päälle hei-
leny / ia hänen Engelin» olit myös hänencansan» sinne heitetyt.

Ia nunä cunlin suuren änen taiwasa
nowan: Nyi on «utm»»/ja rooima ja walda-
cunda/ /awäki meiyä» Junmlan»/ ja hänen
Chriftnxcng / että se on ulosheilell)? joca
meidän we!jeim»ne päälleyötä japaiwä In«ma«n td«« candoi. Ia he owat hänen C«-
t>d,!'n Veren csmta lvsittanet/ja hänents-
dijiurcn; sana»tähden/ ja ei he heidän hens
gens cu» leman asti racastannet.Semäbden
temirvat llo»lcat/ ja joica nHsä asutta. U?oi
niaan ia Mä perkeleastn
ala» teidän tygonne/pitäin suuna wIW/tiz«
tcn häyflläns wähän a?c<? olewan.

O I«nm cnm caickl pag,i!7.
Mun siemiltilclHf,, j»hänen/p, -co^f.
Arm°!l liiton EngilHEnon/png.!!?.

iLwangeljUttlin kirjoma p. tNafch.Kwa-Lgel. Cap. lg.

M" Illoin mllt Dpiluslapftt lEsuM
WaldacunnaS i' jqlEsuecudiuitp-

Bnsllzpstn/fil asetti sen heidän kMens/is
ftnol:lot<se<i teille: llltt tt ka-

«nny



änny jatule nffncuin lapset/ tchn et le tule
taiwan Waldacundaan, Joca idzens almdz '

nffncuin tämä lapsi se on suurin taiwan
Waldacunnas. Ia joca holho yhden sen
caltaistn lapsen minun Nimeni/ hän holho'
minun. Multa joca pahenda yhden näistä
pienimmisi/ jotca vscowat minun päälleni/,,
parambi hänen olis/ että myllyn kiwi ripm
Maisin hänen «ulaans/ja vpotellaifin me«
«nsywyleen.

Moi mailmalle pahennuin lähden/sillä
pahennus cummingin tule. Woi cuilengin
fica ihmistä/ jonga cautta pahennus tule.
Mutta jos sinun tätes/taickajalcas pahew
da sinun/ nyn leckia se pois/ ja heitä pois ty<
töös. Parambi on sinun elämän onduwana
mennä/laicka rajarickona/ <uin sinulla olis
c<yi tältä/ja «lijalca/ja heiteläifin Hancaw
tisen tuleen. Ia jossinun filmäs pahenda si-
nun/ntjnpuhcaise se ulos/ja heitä pois l,Ms.
Parambi on sinun «lämään mennä silmäi
puolla/cuin sinulla olis taxi silmä/ ja heilts
täisin helwelin tuleen.

Cadzocat/ectet«cadzo ylönyhMn
jläpienimmist/ sillä minä sanon teille: hei^



Cngelins taiwais/näkewataina minu»
Isäni on taiwais. Sillä ihmi-sen Poica mli auma)ci tekemän sitä eutn c<K-
donnut oli.

Rncous.
kqtam sinua HiKßra Jumala tai-,

lsä sinun sanomattoman ar-
mos »a laupiude»edestä/euäs olet «sinanut
pyhät Engelis meitä warlioidzcnla >a pers
kelen pahoilda »nonilda»arzelenan ia ru-
«oileinma sinua/ »alaiftman meidän syvä-
men pyhällä Hengeliäs/ että n»c sinunpel-
gosa» pysyisiM/ >« en sinun mieldäe r!ctais/
»a»n calckMaislÄ ahdistun» n>e«tä lohdu,
taisiii,/eträ sinun pyhät iL«Fcl<» dje-
wat me!>ä ja meidän o niam/ ia nyn me»däl«
pijrutäwät ettei perkele e<kä mail na mt>t»Vahingoittataida/että nijncmn synoein «m-
Veri »aanunen ia Hancaickmen elämä on
meille Christuren camta luw.ttu/ malidais
myös metdän ruumin ia calcki nnrä meille
on, sinun pyhäin Gngeilttes cau >a suoiel-l»t >a »a- jellutolla/A>nen.

P. Simlmanfa P. luda«
Päiwäna.

coll.nqncuin päiwänä.
Epistola nzjnctnn P. Dcobjn,

gin Pä!wl3na<
Ileitc»! nyt p«g. »zz.



Kwangchumin kirjoitta P< Match.Ewangellsta/Cap. la.

lähetti lEsus
sanoi: älkae mcngck

pacänain teille / "ja Gamarilainen
Caupmigeihin älkät mengö: mutta men<-
gätparammin cadolettuin lammasten
Israelin huonesta. Nljn ja saar«
nattat/ Taiwan Waldaciwda on
lHhcsiynyc. .Kipillä tehkät lerwexi/spitM
sia puhdijiacat/ cuolleita herättakat/ perke<
leitäulos ajacat. iaWite sailtt/nHn M>)H

audaeat.
Cl teidän pidä culda/ eikä hopiata/ eikä

Waste pitämän teidän wyslläm/ eikä ewäs
fäckiä matcalla/etka eahla hametta/etkä ken-
gin/eikä sauwa: silla työmies on luocM
«llftinnut. Waan cnhunga ikänäns Cw
pungtzn laicka kplän le menttte ntzn kysch
säc/cuea sinä on olollinen/js oleat siellä D
henafii euin te lähdette.

Multa cosca te huonestn menette/H
ttrwllläkäl sitä/ ja sanocat: rauha olcon
tälle huonelie. Ia jeese huone on olollinch
zchn wllsn lMn rguh<,n joll«



hlZn ol< otollinen/ nhn «idän rauhan teille
palafa. Ia cusa ei kengän mpe teitä wasim/
eikä cuule teidän sanojan/tchn mengät ulos
nIM huoneista/ taicka sistä Taupungisia/
ja puhdisiacat lonmkin teidän jalgoisian.
Totise/i ftnon minä teille: huokembi pit<l
oleman Sodoman ia Gömorran maalle
Duomiopäiwänä/cuin sille Caupungille.

Nucous.
NRra Jumalataiwallncn Isa/ soca D

Mun poicag INsuxen Christuxcn
cautm meille ilmoittanut olet/ merncoilema
sinua/anna pyhä Henges me,dä» sydänu-
hm,,etta HZnmeisä oikian ia Christilisen rak-
kauden »tMis/ia meitä cawcst cui» sitä wa«
stan on/arn»ollseft warielis / wahwistai»««yo» ,a lohbutaismeitä calckmaises wasts-lnkäymiftg /cnin ftnnn Sanae tähden mei-
dän päällem tulla taita/ että me turwaliftst
sinun armoos ,<, Ganaas »ncitäm turw«u«--
sim/ ,a sekä perkelen että mailman pahudcu
yio'ncad)o,slm/ Sinun polcas/etc.

Pchäitt Miesten päiwänä.

sinua andaman meille armos/etta si-nun pyhais muisto meitä paramban cläma» teho-Ws/ j« Mä nhncM me heidäNiMMsio.ms pi-
N) danme/



dämme/mahdaisimme Myös vscos fahywysä töi«sa heitäfturata. Sinun rackan/ ccc.

Epistolan kitjoitta P>lohann. Aposi^
Ilmestys Ktrjasens/ Eap. 7.

paiwinZ/nZin min»toisen Vnges i
Auringon coitostayl6stnle»a»/ic>l« l

l« oli eläwnnInnmlan sinetti.Ia hän hnnsi ,

suurella «nellä/nylle neiMe Nngelille/ l
den nmata fa n<erta oli annettu wahmgolt< l
ta/>a sanoi; aMt maata/ eikä merta/ eikä z
puita wahingoiltaco sijyenastl cuin n« i
kidzemme meidän luitialanime palweliat f
heidän odzisims.

Ia niinä cuulin että merkittyin lucu o!i 1
sata »a neljä tuhatta/ jot- l
ca c«ict'ein Israelin lasten sucueunasta n«er- l

olit. !

Indan sucucunnasta/
da luhatti,merkitit.

Rubenin si,cucunnasta/ caxitoistakM
niendä tuhatta inerkiiyt.

Gadln sucucunnasta/ caxitoistakynlnien- '

da tuhatta merkit^.
da tuhatta merku^t.
mendä lubalta »nerki^l.

>, sucucunnnsta /

mcnda tuyatl» merknyt.
Gimen



Gimconin.sucucunnasta/caxitolstak)'»,-
mendä tnhstttamitkll^t»

H.t»,n sncucumiasta / caxiloistak)»imlenl!
dn lu!i«tt» merLttyt.

Isajcharlnsucucunnasta/cKxitolftakMs
mendä «uhan,? m«kuyt.

3 si,cucu»aasta/ cZ,rlto»stak/n»s
Nlcndä luitta sncrkityt,

I«lseph,n sncucunnasta/ caxitoistakym,
mendä tuhal.a me^kttyt.

Benlamin sucucnnnKsta/ caxitoistak^m-
mcnda tuhatta nnrkit^l.GcVjälken nZin n«n»/ja QlVzo/ suuri jouc-

' ko / jota ei yxikan lukee talnnm/caikl fis pa-
csnoifta/ jasucucunnistH/jaCansstista/ ia
klcllstä/selsoV.,n lstuiinencdes/ja Larldzan
edes/ walkeilia waattcilla pnctelut / japal-
nmt heidän kasisgns. Ia he huusit suurella

, anella /fanodcn: Anmus oleon sille jc>ea i-
ftnin,ell« istu/meidän I»ma!alicm ja Caridj
zalle. Ia caick Eugelit scissit istuinda7,,,-
darins/iawanhlnlbita ynlbäring/jancjjä c-
la,ndä/ja langeisit caswoillcns istui n,e» e-

, tccn/ja cumarsit lunialatas;nsde«: Auien.
Siunaus/ia wysaus/ jakhtos / ja eunnia/ ja

jawoima/olcon nleidanlnnialai-le»,/ chancaickstst/Amen.
HTrm cura s«n maiasa»/ p«g. y.
THliste mniiman ««pahcaja/pog, i;o.

Owangel.Cap.s.
i lij SG<N



atcan/cosca lEsus näki Canft
wuofelle/ I'acuin,

hän olt istunut/ lulil hänen Opetus-
lapstns hänen lpgsns. Mn hänawaissu-
uus/opetti heitä/ja sanoi: Aumat owat hen«
gellisei waiwaisee: silla heidän on taiwan
Waldacunda. Aumwat owat murhellistl:
sillä he saawöt lohdutkin. Autuat owat
siwiät: sillä he saawac maanperiä. Aulu<
at owat jotca isowal ja janowat waanhurs
sc«ulca: sillä he rawitan. Aumat owat
laupiat: sillä he ftawat laupiudm. Au-
tuat owat puh«t sydämesi: sillä he saawat
nähdä Jumalan. Aumat owat rauhan
ttkiät: sillä ne picä Jumalan cuds
zultaman. Aumat owat joila wanhur-
scauden tähden Minotan: sillä heidän on
taiwan Waldacunda. Autuat olelta te/
cosca ihmiftt xukawae ja wamowac teitä/
ja puhnwat taickmaisia pahutta tiica
sian / walehdlllen minun tähten. Iloita
cat ja rlcnnmcat: silla leiden palcknn on
suun miwas. Sillä näin he wainoisit Pm
phelatta i'olcs teidän edellän oli,

Rucous.



Uucous.
exTnalumalataiwaonenlsä/ sinäioca sinun ainoe«i<

la/«iliat autuuden wälicappaletarmolisest meille ilmoitta-
nut!olel/merucoilemmastnua/walaise meidänsydämen Py<
hilla Hengelle»/että «e taitella ahterudella meiläm nijsei
harj«l!«isi«/ tämän mailman pahutta tärsiwälisest tässi«
sim/>'a »ijmeln sinun lytinä» taiwasWire» palcan täsiläi»
sim. Tämä meillesuo/laupias j» arniolinen HErro/stnu»
rackan Poicas lEsuxcnTHristuxeu meidänHErran eaul»
ta/j°ca ynnä sinun iaPyhän Hengen cansaelä jahallidzz
»jancoickisest/Amen.

Rncous PZiVinZ.
Z?' Vule HErra Jumala meidän rucouxem/ jotta«oytajl
Hl' sydämesi «icoxemjasyndim sinun cdesä«lunnusiam/el<tä»/meillearmollisefiannaifit setä synnit«ndexi/ ettämyö»
lauhan. Sinun raetauPo!e»«lEsuxen/etc.

Epistolankirjoitta P. Jacob
Apostoli/Cap. f.

"

Ackat wclfet / tunnustacat toinen toi-
teidänricoxen jarucoilcm wtne»

toisenne edestä / että teterwetolisltta: silläXvanhmscan Rucous woi paljs/ cosca se to-
tinen on. Klias oli ihminen nW haluisawicapää cm» mekin/ hän mcoili ettei pitä-
nyt satama» / jae, satanutcan maan päälle/
colmena wnotena/ jacuutena cnucautena.
3a hän taan rucoili/ la taiwas andoi sateen/
ja maa caswoi hedelmä».

Rackat welfeni/ jo» iscu teistä exyis tstu<-
dest/ ja focu sen palautais/ se tieckän/cttZ,o«
la synneisen exyxistä palauim/ se onwapah-

iii, tanut



tsnut sielnn tttslemafia/ sa peiltZ ftndcixpaljouden.
Jumal MiVclst Isäh«wä/ paq, «z.

aican/ ftnoi HEsus3pclusl«pj
Maleista on ystawä//<, mene

ru?l, yöstä hänen lygöns/ ja sano
ha «ell^: ystäwan/ lainas minulle«!me lcis
pä siliä minunpstäGän tuli matcsst minun
tMönl/ja e< minulla ole mitä minä panen
hänen tteens. Ia hän wasia huonesians: a-
lä minua wmm/owi on jo suljettu/ ja mi'
«un lapseni minun «sani macawat/ ja en
minä woi nosta sinulle andaman. Minä sa<!
non teille: ellei hän nouse js anna hänelle/
ttläMn onhänen ysiäwans/ntjn hän culten«!
ginhänen ahketudms tähden nouse/ ja anda
hänelle nljn monda cuin hän tarwidze<

Wn minä myss sanonteille: anocat ntzn
«illeannetan/edzlkät ntznte löpdälte/colcus
lacatnHn teille awatan; silla jocalnen cuin
ano/ ft sa: ja joca edzi/ se lc»ytä: ja joca col,
eulta/ sille awatan. Cuca teistä on se Isä/
jolda poica ano leipä/ andaco hän hänelleki^
wen i' eli ies hän ano cala/andaco hän hänels

letär.



fekarme» i' ell/os hanano muna/andacohan
Hänelle Scorpionin i" Jos te/ joccapahsl os
lecta/caidatle hywiä lahjoja anda teidän laps
Mn/pccho enämmin teidän taiwalinen Is
M/anda pphan Hengen sitaatwwaisille.

Jumala/jongä edes caickein sydä-
wapisewat/ja caickein omatundowarist/

armahda sinuas syndians ca«
tuwat: ja paranna caickl heidän haawans: ettH
niincuin he owat caictijn synneihm wialllsit/ ettei
yfikän olio myös sinun armostas osatöin. Sinun
Poicas/etc.
Namät ftuniwaiftl sanat/kirjoitta P.

Jeremias Proptzels/ Cap. 14.
<)<M«vi meidän pahattecom owat

kyllä snsamnet/ mutt» «nm cuicen--
gin sinun nlme» tähden; sillä meidän cowa-
corn?a<su3en on simri/ cnin n,e olemma ollet
sinua waftan/ sinä olet Israelin lurw«/»«
«»««!<» hädäs. Miris olet ttijncnin muuea-
loinen maasa/ja nijncÄin wlerag/ioca sijhen
«inoast»N3yoi/< Mixig olet ncjncmn S«n-
gar,/ ioca on peicnr»; ia nijncuinVäktVä/
,oco ei «mtca taida. Sinä olee cuitengin mei-
dän stasam HKrrg / z« me nimitetä» sinMmmeliäg/älä mclt» hyifä.

Isä meidän ylhäll laiwos/ p«g, »4,

H. V MwitW



P. Lucas
"Gwangcllst<,/Cap. is»

aican.sanoi lEsusheille wertas
että aina tule rutoilla eikä wä<-

syä/ja sanoi: y)ci Duomari oli yhdes
Caupungis/joca ei päljäunytlumaluta/ei-
kä häwenyt ihmisiä. oli myl)s V)ci iesti
sijnäCaupungls/joia tuli hänen-tygsns/sa-
noden: auta minuaryt» weljeldani. Ia ei
hän tahtonulcan. Mntea wtzmein sanoi hän
ldzcllens: waicka en minä Jumalala peitä/

häpe ihmifiä/cuicengin että tämä iesti
waiwa minua/eakdon minä händä aulla/et-
lei hän tulisia nurifis minua.

Nll,n HEira sanoi: cuulcat mitä tämä
päärä Duomari sano: Eikösiä Jumalan
Pidäts hänen walimltans auttaman / jotca
yo'cä japäiwinä händg huulawal/ pidäists
häni sitä kärsimän? Minä sanon teille: hän
Mlahettä pian.Cuilengtn cosca ihmisen

Poica on tulewa / loytänekö hän '
vses maan päälds.

r^3



6NKI3I-I.
Meidän

HERRAN
lEsuM LHrlftuxen Kilrst-
nnsm/Cuoleman Hautamisen/Msi

nousemisen ja Taiwasen astumisen/
Historia/ nel/äst Evangelist.ist

cooltu.

Mitä CHristus (hänen Hennens pe-
tän selsolttais) tekeja karsi Opetuslapstlo

dans lerusa!emis/,a ttelläKrydimaah.m mcw
nesäns/ennen hänen merellistä cuo<

lemansKiiwoicusta.
Jumal out minä laitalsin/ pag. ic>z.

Makianleiwän,m)lapäiwä lähe-
»< styi/ioca pääsiäisexi cudzutan/ sanoi

tiedätte / että cahden päiwän perästZ
tule pääsiäinen/ ia Ihmisen poicaylsnan-
netan ristinnaulitta.

Silloin cocoonnuil pappein päämiehet/
,'a Viriän sppenet/ ia Canssän MantMat/ylimmäisin papin Galijn / jocs cud;uttin
Calphas/,a neuw» pidit/ cumga he lEsu<xen cawalnxella ktjnniotlaisit,,, tappaisit:
mutta lie pclkälslt he sanoit: ei
jrchlapällpäna/ettei cap<na nousis CanMa.

Kv, ,
. Ooscg



Colea IKsus oli Bechanias/GpitaUse»
Vimonin hnoues / »a alrisid;i/tul< yxi »ai-
mo hwentygons/ »ollaoliclasiturnlelema-
toinda »a calliftaNarduren wo<detta/ja hän
särkiclasin / jacaasi sen hänenpään» päälle.
t?iin »mutamat närkästyit idzellän» / ia sa-
noit : mihmZä kelpa tän»än woite haaseaus:
sillä tämä olig «utu my ytä enänldän cuin
colmecn sataan penningin/ ia annetta wa,-
»aiften/ ja he napisithäi dä :Nijn INsng
sanoi: ollaranhas/mirinhäm
dä waiwatte i" Hän teki dywän tysn minun
cohmni: siUä teillä owat allia waiwaisct/ ja
cosca ikäuänste tahdolteminte sglte heille
hyrrä tehdä / muna e» minä aittateilläole?
Tämäteki mitähän woi/ ia ennätti woitele-
man mintm mnnustam hautamiseri. Toti-
ftst sanon minä teille: cnsa tämä Evange-
liun, saarnata» ca,kes mailmas/nijn n,yäs
tä!l,ä cuin hänteki/ pitästarnattanm» hä-
nen mmstsxcng.

ttcj» Gachanoli Juvan sisällemcnnyt/
jsnga lhca uinll oii Ischanoth/ jocs oli cah-
demoistakymenen lugusta. Hän meni pois/
ja puhutteli ylimmäisiä pappea ja päämic-
hiä/cuiuga hätt oli hänen heille sa<m«,wa/ja
sanoiheille: mitä te tahdotte minulla anda/
ja minä «eille hänen saatan? Toscahe sen cu«
l,' it / ihastuithe/ ja määräisit hänelle colme-
kymendä hopia penningitä. Jahän lupais
sen heille/ja sijlä ajasta edzei hän til<, fttta-
rens händä heille ilman capingm. I«



Ia ensimZisnZ makian leiwan päiwänZ/
eosca pääsiäis lammas tenrastetlin/tulit O-
peruslapset lEsuxen zanoden hänel-
le Cnsas cahdoi että n,eidän pitä sinulle

pääsiäis lan>ban fystä I<l
hän lähetti caxi hänen Opemslapsistans/
Petarm >a Johanncxcn/ sanoden: n,engät
LanpunZin/ cadjs/ cosca te siihen mletta/
cohlaa teidän/xi ihniinen
ata/ uoudattacat händZ sqhen hnonesen ss-
honga hän mene. Ia sanocat perhen isän-
nälle: Mestarikäff» sinulle sanos: Minun
aican on ftiuri läsnä/cusa on wicrafien huo-
ne / josa niinä cansä ssisin
pääsiäis lamda» i" Jahänosotta teille suu-
ren Salin/rakctnn jaValmistetun/ waimi-
stacat siellä meille. Ia hänen Opetuslap-sen» menit / ia tulit CaupnnZijn / »a!6ysit
uisncuin hän hcMeoli sanonut, /a walmistltpääsiäis l«mba«.

Mutta eoncn pääsiäi» juhla/ettäIGsus
tiesi hänen aican» tullexi / että hänen tästs
mailmasta piti Isän» tyg6 menemän
cuin hän ennen oli racaftanut onnan»/ sotcg
mailma» olit/nhn hän heitä aina lop-
punasi, racastt. Cosca ehto «uli/ ifiui hän
pöydän iygs/ fa Apo-
stoluahänen cansans. Ia sanoi heille: mi-
nä olen halulla halainnut sy<s3ä tätä päasi-
nis lammasta «idän cansan/ en»?» cuin nn-
nä kärsin: silla minä sanon teille/ e» mm»
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sillen HZnest enZmbi sys/ sijhenast, cul« setäytetän lun,alan waldaclmnas. Ia hän ot-
ti Ca!kin kijtti >a sanoi: ottaeai za »acacatke-
stenän: Silla minä sanon teille: en mi«Z
juo sitä cmnwtjngpuufi on mlln/cnnen cuin
minä sitä olen juc>pa teidän cansan uutta »»«

nun Isäni waldacunnas.
heidän istuisans/ sinä yönä jona

HErra ICsus-pettttin/ otti hän lei«
andoiOpelusw

siens/ ja sanoi: Oltacal/ syökäl/Tamäon
minunRuumin/ joca teidän edestän anne-
lan/se tähkät minun muistojeni. Ntjn myss
olli hän Catkin ehtolZisen jälken/ktzue/andoi
heille/ja san oi: juocat tästä caicki/lämä Calcs

ca teidän ja monen tähden wuodattetanchnl
dein andejiandamiftji/Se tehkäl ntzn usein
<uin «juolta/minun muistojeni. Ia he joit
siläcaicki.

Cosca Ehtollinen pidetty oli/ ja perkele
oli >o Judan Sinionin Ischanotin sydän»-'
mihcn lykännyt/että hänenpiti hänen heille
saattaman. Tiesi IKsus Isän caicli hänen
käsijNL au'anen/ja että hän olilumalafi läh-
tenyt/ ia oli Jumalantygö mencVä Nousi
hänehtoiistlda / rijsm wa»;ttcus jaolti Esi-
ly»«n /ja »Mi ldjens. p«nl sijtte wellä



U?astimaljan/ ia rupcis pesemän Opetus-
lasten» ialco/a/ »a eiiwaisne silla esilljnalla
joll»hän wyotctty oli.

Nqnhän mll Simon pctarin lygs/ ja
petari sanoi hänelle: -HErra/ sinäkominun
jalcanipeset lEsus wastais) jasanoi hä-
nelle: mitä minä teen et sinä nyt tiedä/mut-
la tästedes sinä saat sen tietä, petari sanoi
hänelle: et MnänZ sinä pese minun jalco-
jani i Xvastais IBsus: ellen minä sinua pe-
se/nljn ei sinun ole osa minun cansani.
tari ftnoi hänelle: -HErra /ei ainoastans
minun jaleojani/mutta myo°g käteni ja pää-
ni. Sanoi lEsus hänelle: joca pesty on/
ei se tarwidze pesemistä/ waan että jal«t pe-
stä»/ janijn hänon coconans puhdas. Ia
te olclta plihtat / ette cuitengan caicki: sillä
hän tiesi pettäjän» > stntähdcn hin sanoi/et-
te caicti ole puhtat.

Sijtte cuin hän oli pesnyl heidän jalcans/
otti hän waattcns/istui/ja sanoi «a» heille:flcdätieko/mitä minä teille tehnyt olen Te
cudzutta minun N?esia?lxi ja HiLßraxi/
>a te sanotte oikein/ sillä minä myo°« ole».
Jos minä joca olen teidän HKRRan ja
Mestarin/olen teidän jalcanne pesnyt/ntzn
pilä teiVängin kefflttän toinen toisenne ja-
lat pesemän: Sillä minä annoin teille esicu-
wau, että te nijn tekisitte/cuin >„inäk>n teil-
le tehnyt olcn. Totiscft/ toiiscst s<mon nu-
nä teille: ei ole palwelja suuremvi hänen



se >oca hänen lähetti. Jos te »Zmät tieZZtce
te oletta antuat fos te nrjtä teettä. En minä,
caikist» teistä puhu: mutta että Ramatl»
taytetälsin: loca sy6 leipä Nlinn» cansanl/
häntallais »ninnn salallang. t?yt minä sa-
non teille ennen enin se tapahtu/ettäsqtte
cuin se tapahtunut on / te minun sixi Vscoi-
sltte. Totisesi / totisesi sanon minä teille 5
foca se» corfa enin nnnäi ähclä» hän corfa
minun; mutta foca minun corfa/ hän csrfHsen foca niinnn lähetti.

Cosca lEsn« nämäcsanonm oli/ «mreh-
ti HZn Hengesä/ todisti ia sanoi: Totisest/to-
tisest sanon minä teUle: yxi on te«stH minun
peltäwä; «dzo/minnn pettäjäni käsi on mi-
nun cansani p<s/dall«.

tt?»t«a Opetnslapstt tulit muchellifexi/
cadzelit toinen toisens päälle/ fa epäilitke-
nestä hän sanoi/ fa rupeisit kyselemä» keske-
nän«/cucaseo!igfocasen tekis? Ia rnpei-
sitfocainen sanoman: HOrra/liencngo mi-
nä se ?Ia toinen: ollengo iNutt<»
hän rvaftais/ fa sanoi: yxi cahdestotstakym-
menest/ foca minun fachnrupe/ se
pettä »ninun. I« tosin ihmisen poica mene
Ntjncuin kirjoitettu on hänestä/mutta woi si-tä thnNstä / fongo cautta ihmisen poica pes
tetän/ se oli» hänelleparambi/ettei hän olis
synvynyt. Nijn wsstais ludas foca hänen
petti/ fa sanoi: Mestari/ olengomin» se 5

ha»



HZn sanoi hänellä: sinäpä sen sanoit. Ia xxi
IKsuren Gpetu«lapsist istui hänenrinnal-
lan«/fo« IGsnsracasti. JolleSimon pee
tari wuuais / kysynlän kenestä hän puhui.
Cosca HZnlEsnxen rinnalla macais/ ftnoi
HZnhänelle: HNAra/ cuca se on IKsus
»astais: se on se/ jolleminä caftetun palan
cocstan. Ia cnin hän oli lciwän castonut/
andoi hän se» Juvalle Sinwn Ischariotille.
Ia sen palsn sälken meni häneden perkele.
37ch» sanoi IGsus hänelle/n,itäs tehdä tah-«
dotnijn tepikemmin: mmtaei atrioidzewifi
yxikän ymartänxt minga tähden hän sitä hae
nellc sanoi. Sillä muutamat luulitettä lus
dalla oli cuck»ro/ INsnrenkeflenän hänVZ
ostanwn nutälnhlapziwän»vararipit» ear-
wittaman / eli ios hänen piti >otak<n wai<-
lvaisilleandanian. hän sen palan ot-
tanut oli/ meni hän colM ulos / ia ys oli.<sosca ludas oli ulosmennyt sanoiIKsust
nyt s» Ihmisen poica kircaftettu/ sa Ju-
mala on kircastettu hänencauttang/ nyn onmyss lunmlakircafiawa hänen idzesens/sa kireästä hänenpian/etc.

/s*Osca lEsus oli kljtos wirren weisans
meni hän Opeluslasiensc<msa Ke-

dlonO/an plldze Aljymäclle.la heidän wä-
lillens tulit chta/ cuca heistä suutin piti ole-
Mn. Mtjn hän ftnoi heille: mailmaliset Cu-

NttWk



ningatwalid-zewat/jawaldamlehtt cudzman
armoW)ct herroiri. Mutta ettelch'n/waan
jocateistä suurin on/se olcon nHncuin nuorin;
ja joca ylimmäinen on/sc olcon tchncuin pals

Iwclja. Silla cumbi suurembi on ?se jocaa«
tiioidze/taicka se joca palwele ? eikö se jocaa?
trioidze > mutta minä olen teidän kejfellän

palwclja. Mutta le olclta ne/jolca,
minun minun pysytte:

minä säädän teille waldacunnan/lchncmn
minun Isani sääsi minulle.- että teidän pila
syömän ja juoman minunpöydälläni/minun
Waldacunnasani/ ja istuman isinimella/ja
duowidz«manca)litoifiakymmendä Israelin
sutucnnda. Gilloin-sanoi Mn heille: tänä
yönöle caicki pahenetta minusaz Mäkirjoi-
«teu on: Minä lyön Paimenda/ ja lam-
bat laumassa hajowat. Muces fijtlä cuin
minä ylös nousen/käyn minä teidän edellän
Galilean. Ia HCrra sanoi: Simon/ Si-
mon/cadzo/Sschan on teitä pyytänyt seolo-
)leue/t'tznculn Nisuja. Maan minä rucoi-
ltn sinun edefiäs/ettei sinunuscos puutta
man pidä. Ia cuins kerran palajat ntz'n watz-
Wisia WiljejäS. t?h« sanoi peta« hänelle:

jo»



>'«g wielZ caicki «tnut pahenisit/ en minä cvi-
tcngan ikänäns pahene. ICfus sanoihänelle:
toiisest sanon minä sinulle: tänäpän/ennen c»,n
Cuckoi cahdesti laula/ sinä colmaist minun kiellät.
Muttayän wielä sanoi: jos minun pidäig
sinun cansas cuoleman / en nlinä sijltäkän
kielläis sinua: nijn sanoit myo» caicki muut
Opetuslapset. Ia hän sanoi heille: coscamina
lähetin icidän ilman säkitä/ja cuckarota jakengitä/
punttuico tcildämitälN He sanoit i
hän sanoi heille: waan nyt/iolla säcki on/ ottacan
sen/nijn myös Cuckaron/ ja jolla ei ole/se myykän
hamens/ ia ostacan miecan t Sillä minä sanon
teille t wielä setin cuin kirjoitettu on pitä minu»
täytettämän t hän on pahmncekiäin secan luettu j

silläminäminustakirjoitettu on/nepitä loppuman,
Nu« he sanoit:
miecka. Hän sanoi heille: kyllä fijna on»

Mila CHristus teke ja Katsi hänen
Taitvalisen Isans edes/ Krydiwaas/

ennen cuin hän tHnniotttan»
CHristus cumeman tiw«« sanoi/ pag,l««

tuli lOsus heidäncansaus pas
joca cndzuta» Gethsemane/»ost»

o!>Ry'duna« / johon hän meni/ia hänen
Gpetl,sl<,pstns. lNulta/luda» »oca hänen
petti / tiesi myös sen paican: sillä libsus
meni sinne useinOpetuslasten, cansa. Ia
IHfts sano,Opetuslapsillena z isiucat las»/



«fin cauwan culu minä nienentuonne/,aru«
coilen. Ia hön otti pctarin cansang/ laco-
bm lslohanneren/ne cax« Zebedcuren poi-
ca//a rupcis murehtiman/ waplseman>a su<
rcman. Ia sano»: nun«« sielunon nnnehi-
sans<uoien,anasti/ o>c«tasä,a walVocat
nunun canftni / >a rneoilcm ets»t te joutuis
tinsauxcn. Ia lian ercam heistä/ läheski>
weilä heitta/lafki potw: leng ,a langei»cas-

n-aahan/ >a rucoili/ ion mahdolli,-
nen oli« / eitä hän s<n ann wältais ia sanoi i
Abba minun Isän caickl owatsinulle
dollljct / jos mahdolincn on / «Hn nlengän
poi» minuida läntä Ca!cki/ri cuilengannijn,
cnm n»»ä tahdon/ «nntta nijncuin sinä. Ia
hän lnli Opemslasteng tygs/ ia löysi heidän
macamaft> ja sano» petariile: Oimon/ nia-

Mkss woinm yhtä helke walws
minun cansani walwocat »a rucoilcat/el-
let te ,oun»ig kiusaureen /hengitosin sn al,
dis mutta liha on heicko.

meni häntsisenkerran/sa rncoi-
li/sanoden: MinunIsan/ ellei tämä Calcki
««ne pois minulda nmuioin etten niinä sitä
juo/ nyn tapahtucon sinuntahtos. I« liän
tuli/ia löysitaas heidänmacamast/ sillä hei-
dän silmän» o!» rastat / eikä.tiennet mitä
heidänpiti händä wastaman. Ia hän iälti
heidän/nieni taag/rucoili colniannentetran/
sanoden - Is«/ »os sinä täl)dot «fin ota poig
minuldatäm» talcki/ lMtengin ei minun

tahron/



tahtsn/muttä sinun olcou. Nyn NnZelitM
w«!l hänelle / ja wahwisti händs.
Ia se »ontui/ että hän cnoll n»H« canst sodei/
jarucoili harlainman / ja hänen hikens ol<
Nlzäcuin weren pisarat/jo«a mahan wuosit.
Ia cn<n hän nousirncollemafi/ jatuli Ope-
tuslasteni e/gs / lch'si hän ne murhen täh-
den macamsst ia sanoiheille:maatcal jale«
wäMt jo on /se hetki o» tullut/
caVzo/ ihmisen poica ylonannelansyndisten
käscjn / noscat ja mengZm cad;o /se lähestj,
joca ilunun pettä. Muttarncoilcat/ettet te
lulls kmsaurccn.

MitaCHtistus teke jakarsi Hengeli-
sim Isäin Annuin jaCalphaftn <des

Hen.ielltsts zdtteude«.
Ant« m«a I,iin»!anl täsä <usc»»/p»g. ls.

hänenpuh.isang/ Cadzo/ludas
cai?de<ia:oistarvmencst> tul» ja

lio wäki hänen c>msan»/ ja ylimäisten pap-
pcin pharistlfsten / HVanhindenjaKirjan
oppenuittenpalweljat / käwihän heidän e-
dellän» ja mk sinne lyjnyil'ä jasoitoilla/mie-
co>l'a>!?seipäinä tNmtajocahinen petti/
oli andanut heille meikin/ sanodcn: kenen--
gä ininä suuta ann;:n/je on ksniottacat hän-
dä ja Vlsuft ool> wickat. Cosca IKsu» tiesi
caicki n.itä vänen tapahtuman piti/ tuli hän
ja sanoi heille: tltä tt edzillä? He waste,sit:

lEsusta



lEsnsta Nazarenusta. Sanoi lEsus heil-
le : Minä olen.

N?utta Judas / jocahänen petti / seisoi
myoscheidän cansans. Cosca liLsus
heille:tNlnä olen astuit he lacaperin/ja lan-
geisit maahan. tAjn hän taas kysyi heille:
tela te cdzitta'. .He sanoit: lEsufta Nazare-
nusta. INsus »aliais: Minä sa,!>?ln teille/
Mma olen: jos «sijs minua edMtä/nijn faUicat
näiden mennä. Että se puhe täyteläisin/ cuin hän
oli sanonut: en minä nijstä Wän cadotcanut
cmns minulle annoit.

Mutta ludas astui Wst JOsuxeny-
Zs/ja sano, hänelle: terzvcRa!, bi. Ia suuta
«ndoi hänen. NHn sanoi lEsus hänelle:
Vstäwan/mitäwarcen sinä culit <luda/suunam
damisellaco sinä ihmisen Pojan petät ? Gnloin
ne astuit edes /ja lastukätenu IGsuxen pn<
«lle/ jaknnniotit hänen. Cosca ne/jotca hö
nen ymbärilläns olit / näit niitä lnlewa oli/
sanokhe hänelle: >HOrra emmekä melyo'
»niecalla? Nyn Simon oli mi«-
ka/ jongahän weti nios/ ja loi ylimmäisen
papi palweljata/ jahackais pois hänen oi>
lian corwan» ; jonga palweljan Ninu oli
Walchns. NynlKsus sanoi: ftllicat tähäl!
asti tullaJa sanoi pctarille:Pistä miectan tup«
pen: sillä caickl jolca mieckan rupewat/ ne mies
calla hucacan. Taicka luulclcos/ etten minä tai?
taisi wiela rutoilla minun Isani/ lähettämän mi-
WljeMtNäncM saytyistgtymMtNdä legiol Ew

gchl!!



gelcit? Ells minun pidä juomansitäCalckia/cM
Isä minulle andoi ? Culnga sije Ramatut täyte-
tän/ eitä nijn piia olcluan? Ia cuin hän rnpeis
hänen corwang/paransi hän sen.

Siliä hetkellä sanoi lEsus /lmxnälsille
papeille/ jaTM,punhaldloille/ jaN>an-
hinm,llle//a joucolle/cuin hänen tygo°ns tul?
lct olit: ryöwarin tygs te läxittc/miecc»-
tll,t ju seipäillä minua tijnnioltaman. Minä istuin
teidän tyNlän ioca päiwä opettam 3cmplis/ja et
te o,endanctkättä minunPäätlcni/mutta tämä on
teidän hetken ja pimeyden walda / että Prophe«
tainkirjoiluxct täyteläisin. Siiloin
ll!3!apsetxlonKNNolt hänen ja pakenit.

Multa joucko ja päämies/ja
Judalaistcnpalwcljat, ktjnniotit IGsnxen/
ja sidoit hänen / jatalutit händä/ pois Vie-
den ensin Hmmafcn tygs/joca oli Caiphaxc
Appi/ja o!: sinäVuotena
pi. Ia <s<liphag oli se joca Juvalaisilleoli
neuws an?<3nut / että xhtä «hnnstä olis tar-
Pellinen cuolcna Canjstn edestä-Ia xxi nuo-
n,e.,inen scnraig händä / jolla oli lrjnainen
waale palj<l» ihon päällä. Ia nuoret miehectijnniolit hänen mutta hän jällt sen lljnaise»
-VÄa-lens/ j« pakeniala>sti heildä.

Nijn heweit lEsuxenxlimmälsen papii,
Caipharen t)?gF/ johon caicri V>lrjanoppe-
«et ja wanhimnmt olnheldäns coonnet. I«Ginzon petari seurais libsnsta / ia toinen
Opcwiiiapsi/ joca, 01l Mn,m«isen Papin



tuttawa/ ,'a HZu n«ni lEsuxe» cansä/M,--
«täisen papin Saliin. tNntla petari sn p,!
o« owen taka. Nyn se tsinen Opelnslp-isi/
jotca ylimnmisen papin mttawaou/ n«nl
»a pnhni owan wartialle / ja toi petari» si«
sälle. Mutta palweljat / jotca hijlistä oli!
walkin kesselle ««anota wiriltänet/ sil!»
kylmä oli/seisoit jalämmittelit. Ia Petari
seisoi myo» heidän cansans f» lämmiuel'/ et-,
tä hän olis nähnyt lopun. Cssca yxi pijca
näki hänenwalklan tykönä <ftu»an / cad;o!
hän hänenpällens/ ia sanoi: sinä n»ys» olit
IGsuren cansa Galileasta/;»? olet yxi tämän
»hmisen Waanhän kielsi
caickeln edrg/ ja sanoi: Wanno/ en ole/ en
Minä tnnne händä engäriedä mitäs sanot.

Nijn Pappi kpsy liLsurellthänen Opetuslapsista»» ia hänen Opetus
xestans. wastais händä: Minä olen
jultisestmailman edeo puhunut/minä olenSlM-
gogas jaTcmplis opettanut/johoncaicNludalab
set coconduwat/ ja en ole »mtän sala Mhunnt»
Miläs minulle kysyt Z tysy nljile jotcacunlit mitä
Minä heillepuhunut olen. Eadzo/ ne tictäwät mi«
t» minä sanonut olen. Ia enin hän nämät pus
hui/andoi yxi nijstä palwe!jolft« cuin läsn»
selsoit/ lEsuxcllecorwapuustln/smodl N:

sinun pitä ylimmäistä Pappia «?«--

staman i' IKsns wastais: jos minä pahasti
puhnM/»Hn lunnnsta se p,chaxi t mutta jos wmä
oirein puhuin/mixis minua lysti I» Hannas

lähetti



lähetti hänen sidottuna ylimmäisen paM
C<,lph«xen lyg<j.

Mutta A«n,on petari sc,ssi,« lämttlits
tel°. Ia cshta ensimaisenkieldä»„istn »älken/cosca hän meni ulos porstuaan lauloi tuc-
kot/ ia hänen näki «a» toinen pqca/»oca sa-
noi nchlle jolca sielläolit: ,a tämäkin oli liL«suren Nazarennren eansa. ttyn he sanoithänelle:elk<s« ole my6« hänen Opetu»lap-
sistan» laa» kielsi hän/>a»a«no«z E»
minä ole. I« »äl,än he«ken peräsi, tuli wie-
lä toinen >« tooisti/sanoden: totiseft olet sinHyxi heistä sillä sinun puhe» ilmoitta sinun.
Vansi my<ss hänelle yri ylimnmisen papin
palwelioift/sen lango lsnga petari corwan
poishactais; Engo minä sinua nähnytk» y-
dinma» hänen «nsans l Nchn HZ» ruprls,d«
jcns sadattelenian/ fa wannsn»an - En tun-
ne niinä sitä ihmistä/ josta te puhune. Iawielä hänen puhuisan»/ lauloi «a» Cnctoi.
Ia HErm käänsi idzcn»/ ,a cadzoipetann
päälle. Ia petari nwlsti HKrran pnhen/soca hänelle ol« sanonut: ennencum Cucto»
«Kdeifti laula/ sinä' cslnmisti minunk«ellät.Ia Petari meni nlo» ,a «kl caik»rast.

Mutca ylimmäiset papit/ wanhinmiat,a eaick,Raadi/et»,eit »äärä todistusta IE«sufia eihc ls-
ynnet: waicta msnda »äärä todistaa tul»/ni,n ei siltekan deidän todistoxcn» ollet so-»eljat. LVHmeln <u >' cax, »äärä todistaa/N! ,a to-



fs todistit wäärin HZudä waffan/ sättoden.'
meeu»!inima tahdo»
maahanricko In"'«l«n Tcmplm/ >:c«k«
sillä rakettn on/>acslmlnapälwänä toije»
jällen, rakennan/ ,oc« el käsillä tehty ole.
Ia ei nijdengäntodistllKsllLtsoVtlms.

Ia ylimmäinen pappi«<>nsi,a krsyl M
sl»»'lie / ftnodc»i «kgs niitän w>?st,) miti
«Zmät siMa wastan < iNan, !

hä»s!!anct!/cMliu.ä««!'N!>lNtMt. TM, !

kxsyi/ia sanot häuelk: >

<l>lezcoa Ctznst»» sen simtzMn polca< ,«i< !

M VannoljW fiMa l-lä»än Icnnalan cM <

ta/ltläL sa«->t «lieli?/ ios sinZ olet Christ», <

Junia!,:,, poim G«no! lESnl3hän>'lle!
SmäpF 5!! ft.noic/ Minä o!c„. ClililNgi!! ftck! l
Minä ttMe: tästedes pitä teidän nätcmän chm!sen Pojan istmvltnwsiman oilialla pitoko/M
lcw-n Taiwan pilivifä.t?qnylimämen papf
reiwäis VaKj!ens/ja stu-X: Hän on pilcch
m,t Ilnnalsta/nlitZ mesiTe» todiftuxia
iv>d?e<» Cad;o/«yi te euMttii häm'npi!< '

tt Nqn he caickl du<
hänen cno!cn,an. Ia ne mieliet Mti

lEsust» ktjnnipiVlt/
stelit hänen Lssw?sl!en« »a lsithändä r»j! h>
coillang/n«'nttamat peilit hänen siln«län«/j l<
l6it hänVä poffelle/ja krsy/t häneUe/sausli p
Arws meille Chrisi»/cuca sinua l6i?ja p»"'
joNtuuw/cumhepilekaisit händä.. 5!

Wulta httomeneldain pgiwän eoitt»^



cocsonnuit caicki ylimmäiset paplt/Kirja?»
oppemt/ U?su!)im»,at Canssän sea» ja caic-
ki Raadi/ IHj«sta wpstan / cnol«laxen»
händä. Ia hc weit hänenRaading ctccn
sauodcn: CHristusi' sano meille.
Hän Vastaisja sanoi heille - Jos mma leiile
s.u?sn, ncjn ct le minua usto; jos minä taas kysyn/
niin el :e wasta/ että myös päästä minua.
des pila ihmisen Pojan istuma» Jumalan woi«
man »ikialla puolella. NM he caiekl 5i,1,01l 5
nijn sinä olee Jumala poica / Hänwastai»:
3c sonotta eltainina olen. He sanoit: mitä me
sillentodistusta «artvidzem? me olemus fc»c»«l!et hänen omasta suustans»

Mita ChriMs leke jaKarsi mailmH»
WndnoNarim/PllsmM ja

edes/ja seiso?iaasiuan olkludes.

caicki
sidottuna Raastnan eteen/

j« y!6n ani,«lt hänen NftmcherrssUe Pon-
tms pilamxelle.

Cosca ludas/jocHhänen petti/n lki cttLhän duomittn o!,/ tÄtm hän / jatoi jällens ne
eolnlekymmendä hopis pcnnmgttH pap-
pem päämiehille jaManbimmille/ ja sa-
no!: niinä pahasti tein että niinä petin tpi-
anomön wcre». Nijn he sanoit.> iniiä mci«
da" sijhenlyle «dzo tdzcs. Ia hänheltlt

M y hop<s



Hopi»» penningitTemplqn/ läxi sieldä/nit»
pois/»ahirti«djen«.

Mn«a Pappein Päämiehet otit Hopi,
penningin»a sanoit: ei näitä sowipanna vh,
riantun: sillä se on »eren hmda. Nljn hi
pidit nenwo / >a ostit nijUä SawenwalaM
pellon wierasten hautanusexi. Gentähdc»sepclds cudzntan w>elä tähän päi»<in asti/
tvcripclloxi. Silloin täytetlin se cnin sano,
tn oli Jetewialda prophetalda/ soca sanelit
Ia heotit colmekynnneudä hopia penmngh
tä/?oll« se inyyty niaxettin/jonga he ostitF
raelin lapsilda / >a annoit sawenwalaio!
pellosta »ijncuin HErraonminun

Coscs he olit IKsuxen «nsa Raasiuo,
eteen euilet / nrzn ei Judalalsetsinne sisäll
mennet/ ettclheolis idzecn» saastuttane!/
waan ssisit pääsiäis lainhan. Ncjn pilam
mem nlss heidän tyg6ng / sa sanoi:mil
cannetca te tuotte tätä meistä »vastan/ H
wostalslt /fa sanoit hänelle: Ellei hä»p«»?
httnieklH olig/enme olw händs sinun haldxä
«ndanet. Nijnpilam» sanoiheille: nchn<»

tacat te händä za duomiccat teidän lakin >M
ken. Juvalaiset fonott häneNe: ei meidW
tule kerän tappa: ettälOsnxen puhe täyte»
täisin/cuitt hän sanoi/llmsitsaden millä cu«'
ll nlalla piti cuolcman. Ia he rupcisM
candaman hänenpäälleni/ sanoden:tä»M
me lc.fsi,i,nie Ca» sst wlcnelen,äst/ia
n»!st V,clsar«llc wero «ndonmn, ,as«,non!«W

hänew



hänens slewanCuningan Chriftnren. ttcZn
lpilvllusmen>ma»Raastupan euvzui IK-
Wren/ja sanoihänelle:«vlcteos ludalaisten
lCnmngas? lEsug wastais i sonotco» sen H«
»jestas/ cl! owatcomuut sen minusta sinullesano-!nel i pilatus »astais: en minäole Judalai-lneni' sinun Canssäs ja ylimmäiset papit ys

sinun minulle; tNitäs tehnyt o-
i' lEsus »astats: e» minun Waldacundan

lole tästä mailmasta; jos minun Waldacundan
lolis tästä mailmasta /nijn tosin minun palwclja-
lni sen edest sstitzt/etten minä Juvalaisilley!snan«
meluxi tulie mutta ei minun WaldacuntXm ole
ltäälda. Nijn Pilatus sanoi hänelle: nijns s-llet Cnningas IE!»» wastais: sinä sen sa-
not että minäolen Cuuingas. Vita warten olen
mnnä syndynyt ja mailina» tullut / että minä to-

tuuden tunnustan /jocaincn sijs »oca toludest on/
»e c«u!! minun aneni. piiaws sanoi hänelle:
«nkä on lytuus i"

~ Ia cuin hän sen sanonut oli / menihan
Faas tygo /ja sanoiheille: cn
«,in« l6ydayhtän syytä hänencansans. Ia»osca hänenpZällens ylimmäisildä papeilva
«a Wanhcmimlda cannettin / ei hän mitän

N«jn sanoipilatus hänelle: et-
Fös ciMle/cninga cowasti he sinun päalles
«andawat Ia eihän wastannut händä yh-
»akan sana/ nijn että Maanherrakm suuresi
»hmctteli. tNntta he wielä sanoit: hänke-

' W <i, holtti



hoitta Canssän / opettain coco ludeas ja on
ruwcnnm G«lile«st haman tähän asti.

Loscg pilatus cnuli Gslileata inainlt-
tawan/kysi/ihän/joshänValileast oi!. Ia
emn hän xnmiarsi / euä hän Herodcrcn!«ä<nisiä oli/lähetti hän hänenHerodexcn tygo°;
sillähän oli myo°s siiloinJernsalcmis. Los-
<K Herodes näki lEsuscn/ihastui hansan-
Zen suuresi : sillä hän oli jo cauwan aica
l)äl>dä halainnntnätzdäxeng/että <B»« oli pal-
jonhänestä «mllut/sa «iwoi häueldZ jon<
Hyn ihmen näkewän». Ia hänk,"sxi hänelle
lnonlnaisista/nmua ei hän mitän häudö wa-
siannnt. Alimmaiset papitja
penet selsoit j<t cannoit ceu»i« hänen
pHallens. MlMa -Herodes huo»«nensiä«c»ez?i hänen/ ia pllckmsi händ<i puetti
bänen Valckall waattella ja lähetti jällenz
p.lalurcn SinäpäiwHnä tuli pilalus
sa HcroVc, yMwixi teste«äns joiden wä-
liila ennen oli rijta ollut.

Nyn Pilatus cudzui eocson ylimmälset
papitja waldannehet ja Canss,»/ ja sano»
heille: « oletta tämän ihmisen minulle tuo»
net/ nijneui»CaiHäu häiridziän/ ja cadzo/
minä otenhändä tmkinm teidän edesän/Mcn loM Män wica oli pahauteco hanesä/
josta te ca««atte hänenpääilens/eikä
descan: sillä minä lähetin «idä» hänen
gon»/ ja cadzo/ ei hänestä Hcngc» li-
eosta loyt:?/ sentähdenlatMNnnnähäuenrangaistuna päM. M«-



Mutt»PääM« juhttma oliMaacherra Mnnul
I>aästämänCanssallc!»nzun faagin irmlle/jonga he lah<
doit, Ici silloin »li hänelle yxi cuulnsa fangi (nimittäin)

Ryl»är!/j»c<i cudznttinßarmbas/tämä o« capinanno»
siaillen cansatijnniotettu/ jafangioten heitelty, ioca c«»
Pin«««I, murhan tehnyt. Ia ca«<a meni ja nipci, hänläl
nicoilcman/tetemän heille mjncuin hän aina tottunut oli.
Lvaftais Pilatus/sanoden: teillä o» tapa/
että minun pitä teille pZästäinä»yhden pää-
siZisnä irralle/cuulnmnte mhdotta/ että mi-
näpäästän teille/ Narraban taickalKsu-
xen/I»dalaistctt Cnnwgan/ foca cndzntan
CHristu» Sillä hän tiesi/ että ylimmäi-
set papit olilhänen cmendest yl<snandanet.
Mutta pappein pääiniehet,a
yllytit C«nsst «»oma» Barrabast/ multa
INsufta huctaman. t?qn Maanherra sa-noi heille! cnmman näistä cahdcsta te tah-
dotte/että niinä päästän teille < Ia he huu-
sit «icki / sausdcn<' ei tätä/ nmlta 23arra«
das. Muita pilatu» pnhni taas Hcil!e/,H
tchdoi IKsnxen päästä/ sanodcn.' mieästä
sijs nunnn pltT tekeniänlEsuxelle,'sca cud-
zutan iNiin he «ieki huusit) Ai-
stinnanlidze/ Ristinnanlidze händä. Mut-
ta hän sanoi colnmnnen kerran heille: uu-
täftä hän paha teki ? en ininä löydä yhtä»
Hsngen ricosig stntähdeu t«hdo«,
nuuä hauen rangaistuna päästä. Mutta hehogit suurellaänellä / pyyläin händä rlstin-
nauliltH; >a heidän,aylimniälstcnpappeiu
Zni fti w^allgq,



t?Hn pilatus otti IGsnxen/ ,aruostid?/
hänen. Ia Maanherran hnowi otit lit-suxen Raaftupan / ja cudzuit caiken foncon
cocoon hänen l)>g6ns / rljsuii hänen sa pue-
tti purpura!seen Caapnun/ iawäänsitör-
iantappuroiliaLllmnun/ia panit sen hänen
päähäns/ >a annoit ruogon hänen oikiankä-
teen»/ >a cninarsitpslwiane hänen edesäns/pilckaisit ,a rupeisit terweltämän/
sanoden : LeiVe JudalaistenCumnga».
Ia sylj»stelit hänenpäällens / fa annoit hä-
nelle corwapuuste>a/otitruogon ja lsit sillnhänen päähang.

Sllioln pilatus meni nloa/,a sanoi heil-
le : ead,se«t/n,inä tuonhänen teille ulos/et-
tä ce uedäisitte/etten minä l6ydä yhtän
hänesä. ttijn lEsns ulosmeni/ candain
Grjantappnraifta Cruunua »a purpnraifta
Caapua. Ia hän sanoi heille: CadjS iv»':'
ftä; kosca ylimmäiset papit fa palweljat
hänen näit/huusit he ia sanoit: ristinnau-
lid)«/ ristinnanlidze händä: pilatus sanoi
heille: Vttacat te händä ,a rlslinnanlucat:
fillä en »,,'nZ lsydä yhtän ft»ylä hänesä: Ju-
valaiset waftaisit händä: meille on laki /,a
nieidän lakin, sälken p<tä h men cuoleman:
että hän teke idzens Jumalan pofari.

Cosca pilatun lä«'änpuhen cuuli /pel-
käis hän wielä enänmun ia meni «aa« Raa-
ftnpaan/ia sanoi lEsuxelle:cnsta sinä oleti
Muna ei libsus »astanut händä. NH« Pi-

latus



latua sanoi hänelle .» etkös mitän minulle
wasta tiedätkös että minulla on walda si-
nua ristinnanlita/ja minulla on walda sinua
päästä ? IN su wastais: Ei sinulla olis
lan walda minua wastan/jos ei se sinulleolis an-
nettu ylhälda; Seneahden on hänellä suurcmbi
syndi/ ioca minun sinulle» ylönandoi Ia sijtä
ajalla pyysi pilatus händä päällä. Mutta
Judalalset hnusic/ ja sanoit: jos sinä hänen
päästät/ nijn e» sinä ole Reisarin ystämä: sil-
lä joca tckc Cuningaxi hän onReisi»?
rila Vastan.

pilatus tämän puhe» cuuli/ wei
hän IKsurcn ulos/ja istu» Duomioistuimel-
le/ sijl,cn paickan joca cndzutan s>ithostro-
to»' mutta Hebrcari Gadacha. Ia se oli
pääsiäisen walmistuspä<wä> lähes cnudens
nella hetkellä Mutta cuin hän Duomios
>fin!!nell« istui lähetti hänen emändens t»ä-
nen cygon» /la käsk< hänellesanua: älä sins
nulän tee tälle Wanhurscalle n<iehelle sills
n,inä ollen paljo kärsinyt unesani/hänen
ten». Ia pilatus sanoi Juvalaisillez cadzo-
eat teidän Cuningastan : Nijn he huusit t
s<« pois/ ristinnsulidze händä. Hän sanoi
heille: pilako' «linnn «ftinnaulidzeman lei-!
dänCumngan piimäiset papit »aftaisitt
ei meillä ole Cuningast/ »vaan Keisari.Cosca pilatus näki ettei mitän auttanut/muna enähnhn tuli/ tahdo, hän Canssan
mielda nouta jal»uon,id;i heidän anomisen»

M v Men.



Mcn.lahän otti wettäiapeslkZeens CaHsan edes/ ja sanoi:wiatoin olen minä tän>«n
AVanhurscan miehen wereen/ cadzeeat tei-!
tän. t7yn caicti Canssa wastais/ ja smoi:
hä>«» rverens tnlean meidän päällcm / j<,
nieidZn lasten» päälle. Silloin päästi hän
Barraban/ joca «apinan ja murhan tähden
sanginteen heitety' oli/ ,«la he «monetkino<
ht: tVutca lEsuxenylsnandHlh«»/heidä»
«htou« perän/ «iftinnanlilta.

MilaChiistus teke jaKärfipaacalloin
faicas. caikllda phleistfi: j« mitä hänen

cuolemahellellens tapaht«.
ITsiis lisiin pälle ripui/ pag. no.

sota miehet «il lihsuxen/ jarysult
Lagpnn/sa puetit hänen «mij»

waatteistn« / ja wcit hänen ristm«anlitta.
Ia hän csudai rifiiän». Ia <B»n he hänen
vlo» weit/käsitit heyhvcnmiehen/jo«a sijtä
ohidzekäwi japcllolva tyli ninieldä Simon
Nyrcneus/Älexandrm jaRuffi» Isä/sen he
waadit HZuen ristiäns canvanmn.
piäliens panit herisilu/että hänenpiti IlL-s»xen jäliscandamLN.

Mu«a händä seuraig stmri joucko 3sns<
fa ja jotcaickit ja parZnit. t?ijn
lEsns käänsi idztng heidän puokeng/jasae-
nsi: I«»salenui! tyttäret/Äkatmimiaittetö/
Ma«N ttletäi Zdze teitan/ja teidän lapsia». Slila

cadzo/



cadZo/ paiwat joinahefanowat: auinal
owat nc hcdelmmtsmät/ »a ne cohdut jotca ei syn-
nyttänet/ ja m nisä» jotca ei imettänet. Silloin
he rnxewat sanoman wuoMc; langelcat mcidätr
xääileM; ja cuckuloille: pcitläkät meitä: Siliä
jos namäc tapahtuwat tuoresa puusi, / mitä sijtle
cuiwelusa tavaytn»

Ri<n wletin myi» hänen cansans caj,'» mnnta pa<
hauletiitä surnialla. Ia he weit hänen fijhen fiaan jo»
c«Pääkalloin paicaxi cudzulan multa Hebreaxi Golga,
cha. I« annott hänelle clickatc, eli myrrhalna wijn» jns,
t« sapclla secoitettu» / ja enin hän maifii/ nijn ei HH»tahtonut juoda.

Ia heriftinnaulidzit hänen Vo!galha«/ja «e eafipaha» lctiälä hänen cansans / yhlen sikialle ja loist»«astmalle puolelle/m»«a lEsuxen testelle, I« nijn tir<
joilus läyteMn/joea sans: fnh«» letiäin secaan onhä»
luettu.

Ia se oli liki cslmstmella hetkelläpäi»K-
ftä/ cuin he hänenrifimnaulldiit. Silloin
sanoi lEsus: Isä/anna heille andexi: sillä ei
he tiedä mitä he ttkewat: Nijnpilatus kirjoit-
ti päälle tirjsimxen / ja pani ristinpäälle;
ja oli näin kirjoitettu: lEsns JMValaisten Cunmgas. Täniänpääilekirjoltnxöt»
luki nwnva ludalaisistss: sinä ft paicka oliläsnä Caupungitch / ,ss« Christus ristmnau-littin. Ia oli Kirjoitettu Hebreäxi Gre-«xi js Z.atinaxi. sanoil IllallistenMmmäM papit pil<ltuxeUs: äZH klrjoita/
I»3«li«ifttn CunittKo». ckc!jigig:
mitä,!!!»ä kiljsni»/stn <„m« 3uioitin.cosc« JOsuxen R«st>wM Vj N»YF



naulinnet / otit he hänen waattens / ia teit
neljäcsa / cul!engin Sotamiehelle osan/ sij-
l>n n»yo» ha»nen/joca olinmbinalnen/caic-
ki cudoltu / ylhäldä hamanala». Ia he sa-no» kestenän»: äikäm tätä rickoco/ waan
heittäkän, arpa kenengä se piläoleman/että
Raamattu täyteläisin/ joca sano: he owot
minun waatlen, »dzellen» jaeanet/ja swat
«rpa heittänet n»inu» hamestani. I« sota-
miehet tosin näin teit / Silloin seisoi lEsuren
ristin lytona/hänen Aitins/ ja hänen Htins sisar
Maria/ Cleophan ja Magdalena.
Coscalijs lEsu» Hitin» näki/ja Opetus-
lapsen» / jocahän racasti/ sanoihän Aitil-
len»: Waimo cadzo poicas. Sqlte sanoi hän
Opetuslapselle: cadzo sinunHiäs. Ia sijlä
hetkestä otti Opetuslapsi hänen «yg<jns.

tNntta cansa seisoi ja ealzeli / ja ohidzes
käyVäiset pilckaisit händä / lväändelit pää-
tän»/ j« sanoit: Ä?oi stnuas/ jalostsinä lu<
malan Templin maahan jaoiat/ jacolmena
päiwänä se» Mleng rakennat/ auta idzcs:
jo» sinä olee Jumalan poica nqn alasastn
rt»tlstä. Nt,n «lyss pappei» päämiehet/
Airjansppenet ja pilctaisit
händä/ ja sanoit: multa on hän auttanut/
mutta ei hän»oi idzens autta / JoshHn on
Israelin Cuningas / nun wapahtaean nyt
idzens jaastucan ala» rististä / ja me vscom
hänen. -Hän turwaig Jumalaanpäästäkin
nxt händä/ jos hän hänestä huoli sillä hän on

sano-



sanonut: Jumalan Poica mln3 olen. pilk-
kaisit n>yo» handä sotamiehet / astuit hänen

ja cocout hänelleetickam/ sanoden;
jos sinä oletludalaistenCunlngas/nijn wa»
pahda sinn».

Nijn yxi pahanlekcjst/ jotcan»ys» ripu-
stetut olit/pllckais händä/,a sanoi: Jo» sing
olet Christu» Niin aula sinua» ia meitä.lNut»
ta loinen wastai»/sa nuhteli händä/sanoden;
ja et tosin sinäkän lumalatapeitä että» olet
yhdes cadotnxeu Ia tosin me olemma oi-
kein scjnä: sillä me saanime meidän esidem-
me ansion jälken/mutta ei tämä mitän paha
teh»)t. Ia sanoilEsuxelle:HiLrra/mui-
sta minua costas enlet N?aldacunda«.
lEsus sanc>i hänelle: Totisesi sanon minä sinulle:
tänäpän pllä sinun oleman minun cansaniPa-
radijsis.

Ia se oli lähes cuudennellahetkellä/ ia
mii caiken maan päälle/ haman yh<

dexänden hetken asti / ja Anringo pimeni.
Ia yhdcxännellä hcttellä huusi lEsus cortialla ä'
nellä/ftnoden: Eli/ EK lamma asabthani/ se on/
minun Jumalan/ minun Jumalan/ mifis minun
yloncmnoit? tNntta »nnmamat jotca siinä sei-
soit/ cosca he sen cuulit/sanoit he: hellasta
hän huuta. Ia cuin lEsu, tiesi jo caicti
täxtetyxi: jae«äRamattu täyteläisin/ sanoi
hän:Minä janon. Oli sijg yxi astia pandu
Etickata täyten. lacohta juoxiyn heistä/
otti sienen/täytti sen Ancalla/ja panilsop-

N 1 vi» Pia



Pia ynibarille «setti PZähZN/ piti sen
hänen suuns edes ja kaffi juoda. Multg
,»Uut sanoit: pidäs/cad)»cam/jss Heliä»
tule HZndZ pMftän!Ztt. Cosca I!Lsu« oli
Gti«k«tq juon«t/ ss«oi hän: Se on täytetty,
Ia huusi taas sortmlla anella/ sansden: Isa,'mi«
nä annan minun Hengen! sinun täsc>s, Ia enin
hän sen sanonut oli/callistihänpäänsjayll
l<snannoi

Ia cadzs/Ten,plin esir/ppnrepeis
tia/Mälda hanmn glas/ jaMaa järis/kal-
liot halkeisit, I« haudat aukenit/ ja monda
pyhäin runmift/ jstca maannet oM nousit
ja läxit handststans/ hänen ylo's nousen»,
fe»« jälken/jatulit sijhen pyhänCaupnngin/
ja ilnicstyilmonelle.

Costa päämies/ jocasrjnä hänen <ohdal<
lans seisoi/ ia nejotca hänen cansanslE,
fusta wartioidzeinas olit / näit että hän sen-
caltaisella huudolla HenZens andsi/ja näit
maan »ärinän/ »a ne enin siellä tapahduit/
peliästylthe su«reft< /'cnnmottit Jumalala/
ja sanoit: Totisesi tämä oli hlirsca» ihminen ja
Jumalan Poica. Ia <« icki Canssä cuin sin-
ne cadzeleman mem/ «osca he näit mitä sieli
la tapahdu,/ isit he rindoihms / japalaisit
cotians.

W>ma caicki häncu luttawan»/ ja wai-
moi/ jotc«, handäGa!i!-'.,sta seurannet oitt/
seisoit dZn.i/ ja näit n/mm caicki. loiodenstgs oliWariaWagdMena/ jaMaria

»ähe>n>-



wsheminZu Jacobin fa Josen Am/ ia Sa-
lon»e 3chedeure» poletti» Nui. lotca>«ys«
händä Galilea» seurannetsa palweliet olit;
,a nwnda muuta so-ca hänen cansans Jeru-
salemin »nennet olit.

Mutta että «valmistus paiwZ oli/>a eirn<
umit pitänyt nstisä Sadbaldina oleman, sil-
läse Gabbachin päirvä oli suuri rueoilltln-
dalaiset pilatusta/ että heidänwuns piti r<-
cottama» ia poi» otettaman. Nhn tulit sota-
miehet luut /a toisen/jot-
ta hänen eansans ristmnnulimt olit. Mn«a«osca he tulit JOsnrent),zs/,a näit hänen is
cuollexi/ niZn ei he rickonethälienluitan»:
waa» yri sotamiehifi «Vai» hänenkMenskeihällä/ »osta »noii Meri jz Vlefi.

I» joc» tämä» näti/hän o» se» loliftanul/ ja häne»
t«dist«x«n« on tosi / <a hän Nelä bänols tott» sanownn/
että te my«« »scolsttl» : Sillä nämä! o«at lapahwnct/
että Vlamatt, täytetälsin: ei lclinn pilä !»«!« rtcloman
hanes: Ia taas/ toinenKlnsitne sano: he s«a«lat n«h«dä cuhungo h« owal pisiHnct.

Cuinga CHristushMdalHN Josephia
da ja Mcodemu)tt!da/Kn)3!maHzl«/

ja»nitZ lijtiä tapHlu.
CHristux?» pijn« pag. i°y.

ehto mii/ että »alnnftu» pZiwZ
joca on cdsllä mii lo-

ftpl,/ Illdaiaistcn Caup»ngis Ari'nathl««
rlc>;s »»«s >g cnnnl«l!l?cn R«a-



diherra /ioca olihywä jahurstas/ eikä ollut
nueldynyt heidänneuwons ia tecoons:
hän odotti myss Jumalan U?aldacunda/j«
oli IKsnxen Gpewslapsi/ cuitengin sala
Juvalaisten pelgon tähden, -Hän rohkeig
mennä pilatuxcn tygs/ jarncoili hnndä eclä
hän oli» saanut otta lEsuxenruu-oin. Nijn
pilatus ihn,ct«li/ että hän is cnollutoli/ ja
cndzui tygons päämiehen / ja kysyi häneldä
fs» hän joaica cuollut oli. Ia cnin hän asi«
«n päämieheldä ymmärsi / andoi hän Jose-
phille ruumin. Iahän osti lijna waa«en.

n,y6« Nicodemus / joca enn«,gin oli
ysllälEsuxentygs tullut/ ja toi Mirrha-
mia jaAlo«a / secoitettua/ lähes sata naula.
Nijn he otit IHsuxen ruumin/jakääreit sen
puhtaisin lljnawaalteisin/hywinha juliisilla
yrteillä/ nijncnin Juvalaistentapa oli hau-
data. Muttascjnäcuin hän ristinnaulinin/
«li Krydiniaa/ jaRrydm«a«sNi nsi hauta/
jongahän oli hacannut Calliohon/johonga
ei »ieläkengän pandu/ollnt siihen he panit
Juvalaisten»almifiug päiwän tähden/ettäse hauta oli läsnä / ja Vieritit suuren kiwen
haudan owelle/ japois menit. Silloin oli
siellä muutamia waimo ja ,otca hänenean,
sang Galileasta tulletolit/ Maria Magda-
lena ja Josen Maria / ja istuit haudan cshs
dalla/ cadjellen hauta/ ja cninssa hänenru-
umin» pandn oli. Sijtte palaisit he ja «val-
mistit hywan hajuistg yrtejä jq woi tcilä:



mut« Sabbathina lewäisit he lain käst>»
»glken.

Mutta toisn» päiwänä »almistnxenpäi-
wästä / escoonnit pappein päännehet ja
phariseuxe, pilat«!rentyg6/sanoden; HEr«
ra/n«e mniftamme sen »ietteljän sanonen es
lälsäns/colmen päiwan peräst min»yls» no-
use». Vaste sijgwnrjelda hauta colmanden
päiwän asti/ ettei hänenOpelunlapsen» tu-
li» y<sllä/ja warastai»hä»vä/ja sanoi»Cans--
salle: Hännousi cnollnista /»a nhn,älkim<
maine» »illity» tule pahemmoxi euin ensis
moinen, pllatn» sanoiheille: siinä on war«-
tiae/mengät ja wartloitcat nHncnin te «is
dane. Mutta he menit poi»/ fa wartioidiit
hautawartiain tansa/zalnkidzit r<»e»S<-
nellllän».

ylös nousemisesi cuollui-
fia: Ia mitähän li?c Opemslasiins:.H^

den/ nHnä 42. paiwina / joina hänidjens
usiast heille hänenylssnousemlstn»

jälten ilmoitti,

/s»Osca Sabbalhi culunut 011/ofii jawalj
Maria Magdalena / /a toinen

Moria/joca cudzuean Jacobinpa Salome/
/aHohanna/ fa muut jotta heidän cansanS
ol<«/ ja olit lEsufia Galileasta seurannet/
HMn hajullifia prte/<l/ woldtlla)c«ns lE-

susi.,.



Osia. Mutta Gabbachinahe olit alallani
lain kässpn jälken. Ia Sabbathin ehtoWhiljan/ sinä Sabbalhina/ min wielä pimiz
o!i/ eiPmäisnä Sabbathim sangen wara-
hm Aurigon coittais «ulil he haudalle/ can«
Pain hywsn hzlfuisi« Mlejä/ tuin he
sianet, olie. Ig cadzo / fijna lapahdui suu-!
n' man Mstös; silla HERran Cngeli a,
siui alas taiwahast/ tuli j<Vieritti kiwen
swelda/ jaistui sen päälle. Ia hän oli nät>
dä nHncuin piMsen luli/ ja hänen waatz
tens olit walkiat ntzncuin lumi. Mutta war<
tw hämmästyit peljäten händä/ ja mlit
nHnenin he eiifit Met cnellet.

Mmta Waiwst sanoit keskenäns: llls
ca lvcillc kvicriltä klwm hstldan öwelds >

Gtßä hän oli sangen sumi. Ia min he csd<
zoil/näit he tiwen Vieritetyt. Ia cuin h<
olit hsmsan imntt/ ntzn ei he loynnet HEr<
ranlEsuM mumista.
tla MaKd«lcV> sitä ilmoittaman. Ia
p«hdal cosca Waimot epällit (ettei he
lEsMywNllMa löytäuet) Cadzo/filloil!
snsolt miestä heidät! tyko°näns
wis wanlcie. Wn he ptljästpil/ ja löit



cafNWs mastii M. Nffn he sanoit Me:
nchi l< eläwätä euollnlllenftas etzzitte? Ei
hän ole täällä/mutta ylinousi. Muisial-
cat cuinga hän teille sanoi/ cosca hän wiela
GalileaS oli/ sanoden: Ihmisin Pojan pi«
tZ ylönanncllaman syndifien ihmisien kä-
siin/ ja lisiin naulittaman/ ja colm<mdens
paiwänä ylösnouseman. Ia tchn he mul«-
siit hänen stnans/ ja palaisit jallenshaudal<
da / ilmoittain caieki namäl yhdelletsisia-
kpmmenelle js eaikille muille. Ia hei>sn
nans näpit hourauM/eiks vsconet heitä.
Costa Maria Magdalena juo/i (nHncuin
sanottu on) mli hän SlmonPetann tpgs/
jäsen loisen Dpttuelapsen/jols lEsus
casii/ja sanoi heille: H< swat HE»«n pois
haudasta ottanee/ ja «n yie tiedä t»hung«
he hänen panit. .

Nijn peesri noust ja meni vlos/ jaft
tolmn Opetuslapsi/jo he»«!« haudalle/ f«
juöfil mo!emn,at)mnä/ mnttase tsineuÖ-
petnslapsi suoxi nopemnun cm» petari/ j«
tuli cnsisi haudalle. Ia cyin hän stzhen cnr-«
kisti/Mki han fiellZ käärllljuat/mutt» e» hän
cuitengau sisälle mennyt. Ny» Simon
Petttr, tnl» hänen MjeMs / ja, n,cn» hau-



taan/ja näkikaarilynat panduna/,a sen lM
zcznancni» hänen pääns päällä 01l ollut/n
käälilijna» cansa /waan erinän» kääritlyn»
yhten palckon. Niin meni n,y6« s< toinen
Opetuslapsi sisälle/ i«ca ensist haudalle tul<
lnt oli/sa näki sen ia uscoi. Gillä ei he wielä
Ramattua ymnmrtänet / että hän olia ylsg-nousen»» cnollnifia. Nijn ne Opetußlap«
set menit taa» cocoon. Mutta petar» ihmek
teli sitä «uin tapahlunut oli.

Mntta Maria seisoi ulcsna haudan ede«
ja itk». ?a coscahännljnicki/ curkisti HZn
hautaanpa näki «xi Vngelitäwalkcisa »a-
--------«ttcisa ifinwan / M pään ia toinen »alenin
pnoles / johon he IGsurenruumin pannet
olit. Ne sanoit hänelle: Xvainio/ mitä» it-
ket? Hän sanoi: he swat minun HOrrani
pois ottanet / engä tiedä cuhunga he hänen
pannet owat. Cosca hän tZn,än sanonut öi»/käänsi hän idzens/ia näki lefnien seisowan/eikä tiennyt että se oli lEsns. Sano» lEsug
hänelle:Waimo/mitä» »dtet i ketä» edzit i n>ut-
ta hän luuli sen Arydimaan haldiari/ ,a sa-
noi hänelle:.HNrra/so» sinä hänenpoisca»j
»oit/ nfinsano minulle/ cnhungas hänen
panit/fa niinämenenhänen oltamanlEsussano» hänelle i Maria; niinhän käänsi/ ,a sa-
noi hänelle:Rabboni/ se on Mestari. lE-sus sanoi hänelle z älä minun rupc i sillä en mlnä
ole wiela mennyt minun Isäni <ygs. 2Vaan me-
ne minun weljeinl tygö/jaMoheille: Minä me<



nm ylss minun Isäni tygö/ jaliidän Isänne ty-
gö/ ja minun Jumalani tygö/ ja teidän Juma-
lanne lygs. Tämä on seMaria Magdalena/
jostalilbsus setdzen,en perkelettä ulosaja-
nut sli/jolle/sijtte tui», hänensimaisen Gab-
bachin huonieneldain ylFsnosnut oli/ ha»
ensin näyi. meni ja ilmoitti Opetus-
lapsille (jo«a hänenconsan» ollet olit jotcch
nmrehititja itkit) eitä hän oli nähnyt HEr-
ran / jaettä hä» näitä hänelle puhunut oli,
Ia cnin he cuultt hänen eläwän/ ja oli hä-neldä nähty / ei he vsconet-

Ia cnin he olu hautan n,ennet/näit he
den nuomcaisen istuwan oikialla puolella/
jocaoli waatetetw pitklllä walk<tlla »aat-
teilla/ ja he hanmiästytt, Mutta se oli Ju-malan Enkeli ; ja hän sanoiheille: älkät
hänm,ästyko n,lnä tiedän että te edziltä lE<susia Nafstenufta / joca ristlnnaulittu oli.
Ki hän ole täällä / hän ylös nousi / nijncuin
hän sanonut oli. lulcat/cadzocat fia cuhun-ga Erra pandn oli. Ia mengät pian, ja
sanocaihänen Opeluslapsillen» ja pet«ril-
le/ että hän on cuolluistaylssnosnut. Ia cad--
zo/hän niene le»oän edellän Galilean/ siellHte saatte hänen nähdä/nijnculn hän teille sa-noi. lacadzo/ Minä olen sen «Me sano-
nut. Ia he menit nopiasl ulos/ ja par,nit
haudaida suuvettä pelgslla ja ilolla/ ja jus-
x>l ,!molttan,an HZnen Hpetuslapsi lens»Mutta »apistusja hänlmäji/s oli heivän

pzällc»»'



pZällcns tullut/ ei he >ny>ss kellengän mitzn
sanonet: ftlla he p?lkä,'sil. Ia Heidin men-
nesäns hänen Gpctnslapsilleng
«»„«/ Cad??/ «tjn cohdalg lEsuZ heidän/
jasanoi: Terwe «ille. tulit j« ru-
peisit hänen jalccihins / ja cumaesit HZn-
da. Villoin sanoi IiLSVG heille: aM
peljatfs/ mengäc ja ilmoiitacat minun weljille-
ni/ cctä he mliiisi»Galilean/ siellä he simwat W
Mm »ahda.

Cosca he pois memt/Cadzo/nijn tulit mu«
»lamat-WHrtiolsia Caupunziin/ ja iltnoiilt
flimmäiMe Papeille caicki mi!« tapahtu-
nut oli. NHn he cocoonnnu U?anhlnwai»
ca«sa/ja ne»»o pw;t/ja annoit sotamiehllle
paljonraha 'ja sanoit: Sanocae/ e«Z HZne»
Gpel«s!apstnß tulit in warasiil hä-
nen meidän maasesm j ja jos sc tule Maan-
herra» csrwille / nyn me tahdomme hänen
lepytti> j« sa«««m teidän
otitrahan/ ja tcit nrjncuin he oli: opetetut.
Ia tän»a pnve on ämri ottttt! Iydalalstell
ftas tZhäUpälwänasti.

Ia cadzs/ cari heistä menit sif>a pZ:w.inä
phtenVMn/ joca oli Jerlisalennft cuuden-
kymmenen wacomtlan pZäsä/ Gman«m-
»nelda. Ia puhuit kestenäns caiLista nijstZ
min tapahtunut «li. Ia tapsshdui heidän
puhuisanZ ja tmkislellesang/ keskcuäng/ et-

dan cgnfqns. Mutta heidän silmäns p«det«



tin/ ettei he handa tnndenel., 3?qn hän
„?i heille: mitkä puhet ne owat nim te pidätte ke-
sce iän käydcsän/ jn oictta murh uliset?
C!<ofas«lin!cU>n waKois/ ja sanoi hänelle l
olctcos mnoa
jcca ct tiedä muä siellä Oälnä päiwi«ä ta-
pahdu! Hän funsi i?cillc: Milä? sa-
noit hänelle.- SW IVsuxestck N
xesta/ joca oli ptvptzcta wäkcwa tsisä i«
saifoisa/ Jumawn j« «ik«« TB»W» edes»
Cumgs »neiban ylimmäistt p«pit jch pää-
miehet ylslwnnoit hänen cuoleman c«dc>-
»nxcn / j<» risttN»Än!lV)it hänen. tNutts
n,e luulimn,a hänen si,ri jsea Israelin piti
lunastaman. Ia sijtte on jo collnas pä«-
v?ä cuin näniät tapahduit. myo»
nuiutamat LVain,ot n,eistä nultä peljättä-
nct / jot« warahin «mnlla tulit haudalle /

ra cum eihe !6ytZuet hänenruumiftans/ tn-
lit he/ ja sanoit: Että he EugcliuZin »»M
nähnet olit / jotca sanoit hänen elämä». Ia
muutamat n,eiM menit haudalle / ja löysit

händä lsynnet.
Ia hän sanoi heille:O te «ompelit jahitat sy-

dämmest vscowan nmäcaickia/ cuin Prsphetat
puhunee owat. Ciks Christuxen pitänyt näitä törs
siman/ jahänen cunnians sisälletäyMn.la hän
rupeis Moscxcst/ ja caitistProphetaift / ja selitti
hsille caicti kirjoituxet / cuin hänestä sanotut oltt.
3» he lähestyit kylä / /«honga he menit/ ,<,



HZ» teettel, HZnens eden«mskäynmn. Ia he
»vaadil händä / ja sanoi,: ole meidän cu„«san,: sillä ehtojoutu/»a päiwä on lastennt/
,a hän meni olemanheidän cansan».

lasetapahdui eoscal,änatnoidji he«
dän eansans/otti hänleiwän/kijtti/mursi j«
«ndoi heille. Nijn heidän silmänsaukenit/
jahe wnsit hänen. Ia hän eatoig heidän e«
yestän». Ia he sanoitkestenän»:. eiks n«ei«
dän si/dämen, meisä palannut/cosca häntiel-
lä meitä puhutteli/ ja selittin,eilleRirjoK
luxia Ia he nousit sillähetkcllä/,a palaisi»
Jerusalemin/ ja loisit neyxitoistak)'nm«n-
-däcoosta/janejotca nqdencansa olit. lot<
ca sanoit: HVrra on tolisestyl6»nosnut/ ja
ilmannui Simsnille. Ia he juttelit heille
mitä tiellä tapahtunut oli / ia cuinga hän
heildäoli tutin lei»«jn murtamisista. Ia ei
he näiläkän usconet.

Mutta sen Sabbnthin ehtona/ eosca o«-
»et olit »e suljetut/josa Gpemslaps i coo«
«lit/ludalmstenpelgontähden; Cosca he
nälstäpuhuit/ tuli lEsus id>e/ heidän
oitesans/ seisoi heidän lielkellän»/ ja sano!
heille:Nauha olconteille; ja soimaisheidän e-
päuscoan»/ja hctdän sydämen» canginlta ettei he
nijtä vsconel jotca hänen nähnet olit ylösnosnexi.
t?yn lie hämmästyit ,a pelkäisit, ja luulit
hengen näkewän» Ia hän sanoi heille: mi!«
te pelfälle / ja miri sencaltaiset ajatuxet tulewck
teidän sydämeen l Cadjoca» minunkäsiäni »a >al<

lojan!/



cojani/ että minä idjc olen/ruwetcat. Minuun/ ja
eadzocat: sillä ei Hengellä olc liha eikä luita/nyn-
tuin te naeltä minulla olewan. Ia cuin h«n nä-
n,ätsa»on»t oli/ osotli hau heille kätens j»
I<lcanß/ ja hänenkylkens: uqn Opetuslap-
set chaftnit/ e«ähe»MHERran. Wuttscosca «he wieläkan vsconet / iiou tähden/
waauihmettelit/sanoi hän heillei Qngo teM
tasa mitan syötäwätä? Ich he panithänen en-
teen, cappKlen paistettua «la/ jaw»ha»
Mesileipä. Ia hän «ti sen"/ ia soi hell»<t,
»ähtäns.
I« hän sanoi heille i?!amal owctt ne sanat euitt

Winä puhuin teille / ossca minä wiela leidä» an-sanne olin i sillä caicti pitä täytettämän mitä kir?
joitettu»nMoseren lais/jaProphetais/ja Psal-
meis minusta. Tilloln hän awais heidän yMäIL
ryrens/Kirjoiiuxia ymmärtämän/ja sanoi heille?
NHn on tirjoilettu/ja näin tuli Christuren tärsiä/jacslMandenapsiwänäylösnosta cuotluista I«että hänen Nimecns piti parannusta saarnatta-
M«n / »a syndei» «ndexi andamusta eaikts Cans«sois/rumeten Jerusalemisi. .Mutta te oletla ca«
ickein näiden todista/at. «silloin sanoi hän heillelRaxhaolcon teille. Nfncuin W minun lähetti/nijn minä myös lähetän teidän. Iae»i« HZ»
«äniät sanonut oli/puhalsi ha» heidänp<iäl-
len»/jaftu»i: Ottooot Pyhä Hengi/joille te
synnit andexi an»«tte / nijlle ne onderi «nnotan e
Mtta joille te »e pioatte/nylle ne owat pidetyt-

W»wrhSNM/x» Cahdestmoiftakym-
V mcnest/



Mrnest/ soca caxoisixi «udzutan/ei ollut hei-
däncansans/ cosca IKst» e»!l. Ncjn »m»!
Opetuslapset sanoit hänelle: Me näimme
HOrran: tNuttahäu s«noi heille: ellen nii<
nä näe hänen käsisän» naulan reike/ ,a pistä
sormiani naulain sian/ ia pane kättä»< W
»en Rylkeens/en minä nsco.

Ia cahdexa» päiwän perästä slitippc,
<N«!apse« taas siellä/>a Thomas heidän ean-
ftns. NtjnlGsustuli cuino»et sulfetm,«
Ut/seisoi heidän kcstel!än«/sa sanoi:R.uiho
«lconteille. SHtte sanoi hän Thomaxelle: pistäsormes tänne/sa cadzomimin lasiani: sa ojcnm
tännekätes/ sa pistä minun tylkeni/ ia ä!a o!c es
pänscoinen/ waan vscowaincn. Thomas wa<
ftais/ jo sanoi hänelle! minun HORran x»
minun I»«'awn. lEsiw sanoi hänelle: että,
«äit minun Thomae/nHn sinauseou; Aulual«<
ivat ne jotca ei näe/ja cuitengin uscowat.

Sqlle ilmoitti IlLsus «as idfens TM,
«i«n meren tyk6nä/ sa hän ilmoitti idzruz
«äin: Simon petari,a c»xoi<
fexi cndzntan/ olit ynnä/,a Nachanael/ jo«
«li Galilean <san<:ft/ia Fededenxen po,at/j«
«l,r< nmntg HZnenGpem»lapfiftant>. G«!noi

petari heille: minä menen calo»,
Ne sanoit hänelle: me menemmä causass,
Ntin de menit jaastuit cohta wcuhesen/jaei
He sinäysna niitän saanet.

Mutta cosca Nmn oli/ seisoiIVsu» «w
w;U«/ N>»M« ei OvMslaMt lsennerel<«

stH



se oli ItLsus. Sanoi lEsus heille: lapset ongo
teillä miiän fyvlä»atä f He »astatsit händä t
Oi. sano, han heille; lasteectt werckonen
oilialle puolellrWmehtä/nHil le lsydälle, t?ij»
he la!?lt/,a tUii «qnpaljo caloja/cltci he woi>
net weiä. I<»se Opetuslapsi sanoi/jota le<snsracasti/ petarille : HKrra se sn.

Costa Aimon petaci sen cuuli/etta st
HOrra/wycktti hän hsmens
sillä hän oli atnisti/ iaheiltl idzens mereen.
M-:tt« muut Opetnglapstt tulit XVenhelläe
silläei he ollet cayeana maalda/waon lähe»
cnxi smskynämtä / ,<,wedit werckoia calsi,'
nens. Costa he olit maalle tnllet/näilhe his-

cslatnHden pja!lä/ja
Issus sanoi heille: luvcat täne ncjstä coloista cuin
te nyt saKle.V pctarimeni ja »eli n»er«
cotma«ll?/tä)mänÄ suuriacaloja sata ja cow
»«e cndeltakymmcndä. Ia waicra nulänH»monda oU / ei cuuengan »ercko
lEsus sanoi heille:mlcat ll«lle. Mutta e,
k«n Opetunlapfista ustaldanuthändä ö/syHs
cncas olet isillä he tiesit sen olewan HjLe-
nm. N«n IKsn» wli/ottilelwänjaandoi!
heille/nynnirjos cnla». on eolwa».
kerta <vpetu?,lapfil!env illnest/i/slZtte cuinhän oli Tlosnssnut cuolleista,

Costa he syFnet olit/ sanoi lEsus SlnwwPetarille l Glnwn looiniis/ mcastaekos minua-enämbi cnin sanoi; JaHUrrsPng tjeW efH mM r<,«st«n. Hi»
3i H

'
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sanoi hänelle!ruoki minun Carlojani. Ia hänft<
noitaa» hänelle: Simo» loannis /racastackos
minua: -HänWafiaig: Ia Krra/finä tiedät
«ttä ttilnä sinua mcaftan. Sanoi hän hänelle:
ruoki minun iambaltani. Ia IH!»s sanoi: col-
manncn Krran hänelle z Simon loanni»/ r«a<
stackss minu«? pltarl tulimurhellisexi/ e»,
hän esl«annen3crran kysyi hjnelle: rac«-
stacko» minna ,« san«i HZnelle: HErra/sl»
«ä tiedät ca«ki/ sinä tiedät myo» cttä minä
rg«st«n sinua. lEs»S sanoihänelle: ruoki mi-
nun lambaitant. Totisesi/ lotiscst sanon minä fi,
nulie - cosca sinä olit nuo»/ ichn sinä wystlc id-
Zes/sa menit cichungas tahdoit! MAtta eoscas
wanhenct/ nchi sinä qennat kätes /;a tomen »!)-

ötta sinun / >'g »te ffnun <uhungaet fin« tahdo.
Mutta sen hän ssnoi audain tietä/millä c»o<
lemalla häne pttllumalalaculnuoidzemam

Ia cuin hän se» s«ns»nt dii/ sans! hän hä-
nelle: seura Ninu«.NH« pemri kää'lsi iVzens/
ia näki sen Opetuslapsen seurgwau/jota le<sus rmcasti/ ,a oli Ohtolists IKsuren riwzo-
lila mailuuut/ sa oli sanonut: >H lNtra/ cuca
ft sn ,oca sinunpetiä ? Costa petari hänen
«äki/simsi h«» IGsnxelle: HErra/mitästä
tämän ? lEsu» sanoi hänelle; soe uuna lahdop
sinhsncn sqhen asti oleman cnin minä tulen/mitä
sinun Mcn tule i seura sinä nunus. NiZu zvelfe-
sieu sc«s luultin/ ettei sen <vpew«lapse»
tänyt cuoleinau. Wutta e» lEsn» hänelle
salsnut: ei hqu cIM z VMN sos ynnä tah-von



dsn ha««u sijhenasti olewancuin mlnZ tu-
len / mitä stuu» schben tnle Tämä Gpe-
m«l«pfitoVifiA nälftä/ ja on nämät knjoit-
tanm/ j< me tiedänlme hänen todistoxens
»dexi.

MnltH «e yxitoistakymmendä Opetus
I<»sta me»tt Galilean/ sille mäelle/ jshsnga
lEsizs sl> heitsi«UrH«N)tt. Ia HZn n«h-
»in usemnislda cnin »qdeldä ftdslda wels
jeld«Ahdella ajalla / joiftgmenda »ielä elä-
»>Zt / m«tta nmummat owst cusllet. Iacoscs tze naithänen, cni»«rsit he händH/ mud
tanmutomatepäil.t. I« IKsus mlijapu-'
tzuttell heitä/ ftneden: Minulle on annettu
eaicN woima Tattvae jaMaan päällä» Mm-
gät sijs ja opettacat caicke Eanssa / ja eaffacat
heitä/ ??imen Isän/ j»Pojan/ jaPyhän Hen-
gen.. Ia opettacat heitä pitämän calckl/ cuin
n«nä olen teille käskenyt. loca i>sco jacastttall/se tule «uluaxi/ q,utta joca ei usco / se cadolc-
ian. ,

Mutta namät owat ne mcrkit/joteg nfita no»«
dattawat culn uscowat: Minun Ilmeni cautta
pitä heidän Perlelet ulosajaman / vsilla kiMl»
puhuman/tärmet pois ajaman. Ia jos hejo<-
l«tin myrcky juoipat/ nijn el heille milänwänhin-
goita. Sairasten päälle pitä heidän täten» pa?

neman/ja «e paranewal. Ia cadjo/Mms
olen teidän tylsnän joca pHjwä

mailman loppun asti.
N jij Ehti-



Christien Tmwafen astumisesi/ jami-
tä sims silloin tapahiu; cutngahan myl)s

Pyhän Hengen lähättä.
ennen cuinhän ylös olettin/osotti hän

eläwäxi / hänen kärsimisen» jalken
hänen Vpetuslapsillens / moninaisella opettan»
stlla/cosca hänidjians heille näytteli neljälyinen-
da päiwä/ ja puhui heille JumalanWaldacnm
nasta/ awaten heidän ymmärryrens/ Kirjoituria
ymmärtämän. Ia cuin hän heidän eoonnut oli/
kielsi hän heitä lähtemäst lerusalemisi/waan että
he Isän lupausta odotalsit/sanodcn: Cadjo/Mi-
nä lähetänIsäni lupauxen «idän päällen/jostate
minulda cuullet oletta. Mutta teidän pitä ole-
man Icrnsalemis/sijhenasticuin te puetetan »voi-
malla corkeudesta.Sillä Johannestosin casti we>
dellä/mutta te castetan Pyhällä Hengellä/eimo>
nenpäiwän perästä. Coscahesqs cocoondunet
slit/kysyit hehänelle/sanodm: HENra/ nylkss
Israelin 2i>«'dacnnnan rakennat z Islljn hänft«
nn hctlll: ei ceidän tule tietä alca eikä helke jotca
Isa on hänen woUnans pannllt. Waan teidän
pltä saaman Pyhän Hengenwoiman / jotca tei-
dänpäällenne tulewa on. Ia teidän pila minun
todistajani oleman/ ei alnoafians lernsalemis/
mutta myös coco ludeas ja Samarias/ jasijt«
MailNlan äreen.

NHn hän wei heidän hamanBethanian/nosti
kätens ia fiunais heitä. I» se tapahdu, cosca hän
heitä siunannutoli /ercanl hän heistä / jaotettin
HM«» nahdeusylös/ »g meni taiwasen/ »a pilwi

«ei



wcihinmylös heidän silmains edesis/ja issn De
malan oikialla iadcllä. Ia«iin heradzelit taiwassen hänen messesäns/cadzo/nyn heidäntytönäns
seisoi lasi miestä walleisawatteisi, / »otca sanoitt
3e Galilean miehet/ mitä te seisott« fa cadjotta
taiwasen? TämalEsuson nijntulewa/cuin te
hsnen taiwasen menewängln naitte.

Iacosca he händä rucoillet olit/palaisit he taas
suurella ilolla Jerusalemin/wuorelda/ foca
maexi cudjutan/ ja on Jerusalemisi tili Sabbas
thin maican tacana. Ia culn he sinne tulit/menit
he sijhen ValHn/msa nämätyximielisest «oos olitt
Petari jalacobus/ Johannes jaAndreas/ Phi-
lippus ja Thomas/Barcholomene jaMattheus/
lacobusAlphetn poica jaSimon Zelo«s/ja lu-
das lacobi. Cmcki nämät olit atinomati coosa
rucouxes jaanomises/ waimoln jaMarian lE<suxen Hitin j« hänen weljein» cansa / jaolit ain<»
Templis kijttämäs Jumalala/ Amen.

3lc>nä päiwinä/ noufi Petari OpetUslaste»
siasi/ ja sanoi (ja jsucko oli lähes caxilymmendH
joistasam) Te miehet ja weliet/ se kirjoitus piti
täytettämän/ jonga Pyhä Hengi oli Sawidixsuun cantta Judasta ennen sanonut; jocanlldm.
icchdaltaja oli niin JOsuxenkhnnioeit! Sillä ha»oli meidän lucuum luettu/ja on tämän wiran MÄ,
dän ccmsawe saanut. Ia hän on anfainnnt pellon
waäryden paleaxi/hirlt idzens/ ja on kesteldä cah»«a pacchiunut / että caicki hänen siMyxens nlo«
putoisit. Ia se ilmoilettin caMc cuin lerufal«
mis asuwat / että se peldo heitäntieleiMne md-



Man Hateldama/se oNwcripcldo. Sillä se on A,
joicettn Psaltari Nammus: hauen cotons Mi
tylmille lulcmä että sijnä pidä asujcmda olunan/ja
hänenwircanspicä toisen saaman. pitänyt
näistä miehistä) jotca meidän cansmn ollet owol
scaiken sen ajancuin HErra lEfus meidän clii»
sam ulos ja sisälle tawi/ ruwelcu lohannexcn e«
stesta/hamanshhcnpäiwän asti/jona hän meitä
ylös otetttlyyxi otettaman hänenyjösnouscmiM
todifiajaxi/ynnä meidän,cansnm.

Ia heastlitcaxiehdolle/Josephin jocacudMtin
Barfabas/jalHaldanimeldä-lustus/jaMaichi»
«n. I« he rucsitit/ ja sanoit i sinä Hsna/ joca
caickein sydämet tiedät/osotacnmman finanäi/
ftä cchdesta olet »valinnut / että hän tulis «rw«m
perän tähän palwelnxeen/ jaApsstolinwlrcaan/
jostaIlchas on poi» kilpistynyt/ ja poismcni stol«
len». Ia he heitit heistä arwan /ja arpa langeie
Matchion päälle/jocq syttc lnellin
kymmenen Apostolin secaan.

lacumwtjdeLtymmenespäiwätäytettin/»-
lithe yximiclisest coosai I« humans tapahdu, akist
taiwast / nchncuin suuri tuulispää olis tullut/ ja
täytti hnonencusa he istumas olit. Ia heille««ylt

kielet/ nHncnin tuliset/ j«istuit cungin
heidän päallens. Ia he täytettin caictiPyhillä
Heilgellä/ jarupeifit puhuman muilla Nelillä.

h« menit ja saarnaisit joea paicas i»
HENre» waieutll heidän cansans/ jc,

»vahwist! Sanan noxlawaisttN
lnercftn cautta.

lew



Jerusalemin
lumalanpphänLaupunM
surkianja cauhmhawitoM Historia/

Naviuz losephilda/ joc« mpös tdje
<Hnä oli/ Kirjoiteltu.

Dmas«tt vscollisesi waroittamisefi si-
kian calnmu)ccen/moninalfitn«rinswaisttll

merckein cautta/paidji sitä cuin ibje San«l«
la ennen usein neuwottu oli-
mc» lähestyi/,slla Jumala tahdoi

sta/ >a fte» wl§mn,älsen waiwan heidän pä«l<
lcn« tnytta softa propheeat ia rncldän HO»
«a Thristu» heilleusein ennen uhg«len sa-
nsnutoli/tapahduit ennen nämät semawat?s« merkit.

Taiwaas näyi miecan callainen pyrstö*-
Mti/ /sngs jscainen näki suuri Lsupnngin
päällä cocs afasta/an olewan.

lVakianleiWänpäiwänä/ nimittäin c<ch-«dexandeng päiwänä 'Hnhtlcuusa/liki yhdex-
ännellä hetkelläyöllä / walÄis stncaltaiue»kirckans Altarin tMnä Jerusalenun Ten»-
plis/enä»ocainen luuli pätwän olewan.

Suur, wastinen owi Cemplis/jsta caxl-kymmendä miestä suurella ty6llä awai» >asn!ki/O)ell«ns yöllä aukeni/llfi cuudennella
37 P he»?



he»kellZ/wsicka hän wahwsillasalw«illaj<
lucmlla/ lukittu ia snlsettu oli.

Toisna päiwinä colmaltakxmeudä To»«
co Cnusa / näyi neljällä culnmllaraiwas/
XVaunut edes jataa» pllwis ltjctuwan/x

»oncks walnnftetua SotawäkeZ / jot«
suurella capinalla ia huudolla toinen t«i,
stan« wastan carcaisit/nijnculn hekefienän»
olisit sotinet ,a lapellct.

.Helluntai pappein Templis olle»/
ia Juhlan tarpeita w«!»«ftai»/euulit he e»
sist suuren hyminän iacohta änen hunta»an
ja sanowsn: lähtekän, tääldä. waicka mnw
«mat sanonat sen sillointopahtnnen / enin
EHRlstns ristin päällä karsci/,a Esirippu
templis repeis.

Jernsalenun tuli myss Lehtimman Inl>
lalle/yx< Viheliäinen Mi«»/»lmelda lesnz
Anänianpoica/tämä oli erinomaiselvaHen»
gcldäwimmattu/ rnpeis corkiasi huntainan
l» sanoman: hnuto idästä / huuto läuneftä/
huuto caikesta neliästä Cunl«ft«/ huutoI"
«usalemisi,a Templist /surkia »aliw»
kälft Morsiamist / huuto myo« ealkefi
Cansstfi. Taiuealtainen cauhlahuuto oli
hänellä latomat Myslla eua päiwZllä/i«
j»sxendel»»Hueuin mieletkin,oeapäi»äym-
bärins kaupungita. Ia waicka munt<m«tt
(ioica M paharuit/ eitä hän heille ia Can-
puugiliepayaenusii;) hänentoisiuauskn«<l
msltt/ j« srmVttomaft »ld>oiU«f»on,e,t/«i



weithe hänen Maanherran eteen/ jsnga
Romalaisttolit heidän päällens asettanet/se
andoi hänen surkiast, luihin asti ruojilta.
Multa ei hän ikänäns sanallacanarmo ano,
nut/ eikä wcsiplsarata wuoda»a»ut eli sW
totellut/mutta huusi lackamat: N>oi/U?si/
XVoi/ sinnas sinä waiwainen Jerusalem.
Heidän duomarinsAlblnn» piti hänen mi«
lipnolna ihmisnä/ ja sentähdenei hänefiZ
lncua pitänyt. Näinkäwi hän eoco seidze-
n,en ajaliaica enimmittln yxinän» nfin e«ei
hän monen c«nsa cansakäynust pitänyt/muu
ta oli nssncnin häneliz joitacntta corkeita a-
sioitaolis aMelemist ol!nt/>a täinä oli aina
hänen sunsans: U?oi/U?oi/woi/sinuas si-
nä wai»ainen Jerusalem / eikäcoscan sijta
huudosta hänenäncn» langcnnl Cosca Ro-
malaisetolit »o Canpungi» pijritsHnet/kä»»
hän aina mumin päälläymbänns/humain/
»asanoden: N?oi Canpungia/ U??iTem<l
plia/ Xvo« Canssaa > N?qmn,e<n ltsäm hä»
my6s tä-nän »ota ei hän ennen olim sanonmt
Lyoi minuilengin. Ia sillä hetkellä hän wi-
hollisilda cnoliaxi amchttin, Nämst >a muut
cauhialmerkit tapahduit ennen enin Jeru-salem häwitettin.
Sijtä wmwaisudest jasui-keudefi cllin

Indan Canssan Maamme ja Znusaltt
«Nis eli/ennen«,»„ se ptjrUelttn»

N vj tos<,



Juvalaiset,/ «yncttin murhaat,„
olit »viattoman Chrlftuxen p«l<

«tldä poi« sttanet/rnpeis eocslndanW«I«
dacnnda ia hallituxen meno cshla päiM
päiwäldä hetkenemän M pahenem«n.Mm-
maiset papit rupeisit nmita papeja»ain«<
«mn/»HiLrwiin ja Voimallistenw«ihella/««
li alinomainen»iha/cate«« ia waino. Caic<
ti käännyit elipnraisnleen/niinettä »nlkiseiizoc» muutsL nöyihallitnxes senrawan.Ge»-caltaisesta muodotts»nafta »ainosta/cateu-
deftaiaer<pnraifudefta/Ntj.den«oimallisten
wZlillH/ nousit moninaiset laheoeunnal>»

»VahlnZsliset «ismme / jot<« paljon paha,
mat«m saatit; niin my6s stkä Jemsalemtsettä nlcsna/ palio tehtin wäkiwalda ia mur«
ha/nhn e«a niaNmalmö >a Hcngelinen hal<
litu» oli fo peräti langemallansHeisarNe«
ro lähetti n,7ss Cestus Flornxcn (jonga t«h<ben ei»ähin meteli lapshtnnut) ludalaisio
hal!id;emau/nn,tta että hän oli nxmes «siasheille aiwan cowa jaangara/ hänen ahl«n--
dens coreudens ia ylpeidens tähden / ajoit
ludalaistthänen poi»/ia synZ ssdas enin he.
hänen cansims pidit/ lsithäneldä en«ic»in
wijsitnhMta Romalaista4 Näinllzdalaiftt
kiuc«d;it/ ia bärsyttelit (Ilimalan sallimu!seft/jscs, heidänpahojatecojans cesta
ja rasgaifta tahdoi) Romalaisil» päällens/
omaxi langenusexen». Mntta cosca Ners
tämän tietä sqi / MM hän «ohtg Flavin»



Vespästanvxm HZnepKicans TitufM eM-
s« Syriaan. Silloin oli myss yhteinen luu<
lo ia sanoma coc» Ikäisellä n<«alla(nijncul»
Tra»q»illns kirjoina) että ludan m««lva
oli «Hn woimallinen tulewa / joca caiken
mailn»«n piti alans sasmans i U?aicka se to»
s, oli,«taittin ymmärtä tHrifture» Hen-
Zelliseft hallitnxeft/ cnin silloin pyhän
Wongeliumiil caMta/ coco mailn»ag ilmsi-l
lellin cuittng!»mnutanmtyminärstt tämän
näistä cahdesiaVesp«si«»»xefta,M»llalu-
dalostt omistit tämän heillen» ja «Hnidze-i
stäns selitit/ että he ensist mmimnit, lappea
luxis w«ittt »vihollisen»/ jarupeisit schnc y-
lsnpaldisestylpeilemänja p«<s«,m«n/tehden
heilleus colme päämiestä/j« woitit »ijn 2K
scalonin Ca«pmigin: muna sijnä he cah-
deistßomalotzilda woitettin/ j« lystin htil><
dä enä cmn «xikymmendä tuhatta heldä»
ylimmäiftens «mst».

Sfitte meni 'Vespafionng Reisarin kästyfi
Galilean / joca oli »oimalinen M«acund<l
wäestä / ryoft, jatoimitti sen nhn surkiaft/
ectci »a poltamisell»
Män loppua ollut. Villoin siellä msnH»
Iyyalalsift «ppettin / Edellä erillä «"<T-
kymZn>Z lnhat« »ahwa «alut»» sotamiesstä/ilman 'wainloita/llllpsita ja mnma Canft
sata. Ki Xvihollinen «rmaht«n»t enänno«
ta<nin»anhaca«/ ei rascait« IVaimoia/ei
my«'»/l«pDcM Vehdo«. Vespasi<,,»s lä-



hett, cnusi nuorta n-iestä Achatan
Mq niendä poicri caiVawan. Griaxi mys-
lin colnickymnnndä mhata Judalaist iawi«

tnhatt» pelgost cayl°m« psic<
ki langeisit/,» corkeaiu «»«kein cMdnloilda
td)ens niaahan sysric. Vhh<n «ican oliyxi
wHsa» ia cuuluisaMies / Joscphns nin,el<
dä/jo<a m)?6s pappi oli päämies Inda-
laista»sodas/ hän pakeni pelgssta muideu

. cansalatapatan/ Galilean Caupungin/ja
ftnä ld;e»8 lymytti. Costa hän ktjnni saot<-
tin,a Vcspasianuxcn tygo wietin / ennusti
hän Vefpasianuxenßeisarlri tulewan/sen-
tähden händä «rmaddettln ,a 'vejpasiannx-
elda suure» aewo» pidettin. sHtte Hi-
storial kirioitlt/iotca meilläIndalaisteume,

nolsti»o»»c. Costa nämät näin ta-
padnit/cocois juuri jouckoRyowareitä id-
zcng lerusalcmist/ja ensist sala pa>.ionmnr<
ha teit/ iarnpeisit sistte lulkoell ry<su?Zmä»
ia mnrhaman / »a sitä Viheliäistä Jernsnle-
min Canpungita fnrkiaft waiwan:«n. Ta-
«»änoliyxi »oinmiinen »Herrasmies/Is-
Hannes nimeloä n«»lc.?n samta»«t/ että hä»
olis hallituret, »«lans saan«t.>Silloin »nyss
nmntamat ylimmäisistä papeista tapetein/
>a ufiast Temxlistkin weri wuodatetnn/ia
caricoistakymmendä tuhatta Ind«m para-
sta N?gpausmiestä sifnä cupina»
Mnman-at luulekat zvö-nalaiftcu »ämän
rapinan salaisten mnwoin,>» juonden? caut-



ta »natamsaattanexi. Ia «H« lernftleiit
silloin colmlnmsella waiwalla waiwattin/
«!n,>ttäi«/Romalalft«n sodalla Capinalla
Canpungi» / ia Tyrannein jnlmudella jolca
toinen toisen» perän cawalilla »Nonilla id-
zens csrgotit / ja Herraudcns cähdcn Cau<
pungig wertawnodHtit Cssea Gadarenit
»djensßomalalsiawastan asetit/ että Ve-
spasiannxen täydy» Talnnsiaans nmma ja
picaisest idzens heilä»astan Valmista niin
hän woitti heidän CanpunZinn Gadarau/
,a sen päämiehen platiduren cuoliari lsi/
tappoi pagos liki colmekynlmendH tuham
Borgartta/om «xi tuhatta fanZ<xi/ja mun
Canssa cn»n pääsi/syoruidzens Isr-
dani» wirtan/ jo?dcn cnollet runmit oike-
nit lordanitan,ysden alas Asphaltican «toe
ren/joca enottnxi Mereri cndzntan. Ia ne
Indalaiscl sikä puolen Jordamn / ha»!!<»l
Macheromn asti / sijtte joca pmea»Roma-
laisilda»oitettin/ ja snnri/prlco mii hcidä»
päÄlins. Coscs talwi culnnncoli/ sai Ve-
«pasiannsrohta AewäM sanoman Cejace-
an/eitä Kcisartterooli cnoNm/semahden
walmistihän iGens khrnfti/ läri «sesareai>
sia/ »a sij«ecuin hän caict i Indao ja
Meerein Caupnngtt woittinm
mnmanntÄ linnoja / jocca w:eran sslawäcn
Hall», ottt/ täytu hän ne Ca>s>nngit Ro-
uuu sotaväellä ct'Z hän siä
Hwitianm lernftlemin/ joca wielä alnoa-
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fians woittamai oli. Ntzn VespMnus wa<
ltttin ja c»»,lutet»nSstawäeldän» srjhen ai-
c«n Reisarixi. GHtre meni hän VgpptHn/
jaaicsiuch» Ital,aan/anv«ln so>«n/ luda-
isiftcn «n«/ Tit»xenhalVyn.

Jerusalempijriletan ,4
flt poltzetm 10, HuZuKi, j«häwttetan 8.

«eptembriz, Mlts MysH MUUta sillä
wällllä tapchtu.

Tiitus ajsl ohl>ze/js
sen / slic Indalaiset hänen pian

f«»Oix< saanet/ että hän txstin pääsi. Gijtle
sioittihän leirins Scopnxehen johonneljä»
osa penicnlma ole Caupungifia / ja lähetti
Gotawäkcns Cal»pn«ff!t«phrlttä"'än.
hen aican oli paljo Lansja caikifta Canpnn-
geifta pääsiäis Inhlan tähden I<rnsal«<»
min tullnt/johon cnninZl»st»l,rij»»cko jon-
tilasta <sanssi» idzen, cos»«»t oli ,<K« Ga,
lilcafi ulo«ajet«t oln/nqnettä schlä oli cal-
me Osa/ jolca caike» xxiinielis/den t»rme<
lit/jacoco hallitnxcn/ nhncuin «ftin«pah-
tu/enämmin j« enäxmnnrhVaiftt ja pahene
sit. yhdellä Osalla heistä ol! Templ, hal-
lus/ joiden pääntie» oli Eieasar Gimoniu
poica/hänen ne 3eloterit heidäys pi<
dlt/ jotca olit aiwa pahaneikiset / j« Borg
weille paljonpaha teit. Alemmainen puoll
e»»P»ng!ta oli IchaMefen M»»/ joc<,



caiAn pahudeaalcuia sunri oli/softa fö en-
ncn puhuttu on. Wlmnminen Lan-
pungist oli SinlSliin halluZ, cahoenkyllnne-
nen tuhane Edomeerin cans«//otca olit cu>->
zulut oelotcrein tVäkiwallasia s« nmrhKfta
Caupnngita warieleman. Ia cum he «Hl»
iomuntt olit / «llsit hc mielellä»» fcncallal-
sifta paha» iuonisifta pZHstZ ppytZllet/mntz
ta ei he taimnet.Costa Tu««-lam«n Märsi/
ctl«Tnupnngi oli ylsnpaldlsctta VZ<Uö/lä/?
lctty rokg«i« hän id;e«« >ä Voimisti l>««ek»«
kijmst C«up«NZit« piirittämän / fa «ndsi
tehdä wsllcfa ymd«r!Nssl«iup»»«zim/ni>u<!
cnmChr>stu« hc«!!e« e«l«ens<lnsl!Ut«li/et-
tä nch» p<ch« CMssä «s» oli/ >« hän »li« sen
pikemmin «imnut heitä näisZllä c«slelt<».
Losca I«d«lalsel läniän näit/pac«sithe u<
ls« snur!tt!N>«l!<» woimall<»»« / tahtoi»fttä
estä/mutta ei heidän milän amtKnut: fillZ
lu,n«la tahd«i 10nyt heidäncausa»» lspn»
tehdä. Eentähden ei heidänneuwon» fa «is
»oituxen» cungan »outunel/ »san caicki
l«»»d«itwihanja elki»aldais»tteen.Ca»p»»n<!
gi« «pahdui suuri capina/joss paljo Canssil
Templin tyttuä tapetti» ia surmattin. les
rnsalemin taupungi oli tzellä wahlva»a col,
««naisella tNunrilla <nr»att» ia wahwiF
stettu/fildä puolelda cuin Coupungi» tuws
oli» taitt». Gemähden Romalaiset idzen»
caikella »oimalla wahwistit/ Cauprmgita
wäkirynnäksllZ ottanen jg woitlaman/ i«
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satt wi>nm,ein suurella tyolla ne cari wtjnx
««eistä nsnuria/solla asalls myös palso Cans<sa siellänälkän euoli. Ne sotca parhat,«,
rackaninmt yftäwät ollet olit/ usein kesto-
nän» leiwän palaisin tähden tappelit/ l«p«
sct temmalslt usein ruan U?anhe,nbaln« sw
usta. Oi we!il armahtanue sisartsus/eikä
sisar welsläns. Carpio Ohria marol monda
eulva penningitä. Muutamat M suuren
näpsän lätzden >arsettsm<iln wondocappalde
si>nva/ ja ed»«irm)?sg canhi«t« jakelwoloin<
da sy6täwätä/solla he olisit nälkäns sanmmt-
tanet. Muutamat nyu sa soit nah»n micc-
kan« tupesta/ nmulan<at 10/ttin cuolluna/
joiden wihcs oli snusa. SHHen aican
cuol, siellä näljästä ny» palso Cansst/ncjn-
luin Anlnns Weasarin poica/joca Canpnn-
gista/ sitä Timre» pHrittäis/pakeni/ sano/
«tlä siellä handattiu s<«a n»tz«t« ,« rvijsi-
kymniendä n»h<ma cnollutta. Ngesippu»
kirssita ainoastans po»nncamm
b« t»lM« ruumista ulos canuewri/että lä-
hes «uusi sata tuhana ihmistä sijnä capinas
uoi«tnli.lcldal<«fiUaaliwieläAmonia hal-
ln«/yxiwahwa ja InjO lista; «Hn Ten,-
pli/ josta silbsoliCaupungm tehty. Näitä
eahta woitsa oli stmrembi tys/cninsotacma
Ntjstä mnist» psicaifi / sa uraiika nälkä In-
dalaisiasuurc tadoi lopunhelSancansann tehdä / cimengin asaltcli Tims sen
«ilMllstxl/sentähVen neuwol hän SotHwZs

t'cä»«



leans linna wZklrynnZrollä cttan«an ja woi-
mallisella kedellä woittaman / >a waickase
»vaarallinenaieoimme»oli/ sait Lomala-
iset cnitengin wo!to»s: » un» Judalgifilla ei
ollut yhten onne/ »nisään asia«. Tosca Ro-
nialaiset s.lnan sait/ft, wastlcorwella merc<
ki annetun/ nijn caicki Indaloiset mpcttin/
joillahimmennen ollut o!i/nmmamatylid-
,e Muurin heicctnn/ muutamat idzens cnslo
liari pudotit/ ia muutamat y6ilä Caupun-
gin pakenit. Sune he suurella wsimaila
«ijden päälleeareaisit / iolden halineTem-
pli oli / ia sanotan että Tim» tahooi «Len,-
pliä armahea/ cuin uscottapa oli Jumalan
palVtlnrcn lähden: mn»aeisemitän aut-
tanut/ sillä Inwalatahdoi ettei fijnämitän
pitänyt armohdettainan.
v SemähSen / cosca he sangen «wwafs
aica suurella »aiwall» heidän cansans soti-
net satapellet olit/ ja ei Judalaifiahywälls
«M paholla tai«n saada audsmau I,,t«a/
jscawielä hewän haiinM«oli/ eimys» he
milläculla no'yryttäuet heitä»»/ ymmärfi
Sotawäk, ettei sitä tainu mn«oi« »oitta
«uin näljällä / joca heidän niielestät» näkyi
pilkäxi/taicka »alkialla/ semahde» he syty-
tit TempUn palaman.la nijn se sangen cau»
ni« ja cnnlnisa rakennus furAafti tnh«ri pa-
loi/jsc«sijhcn aic«n suureft ylistetty joca-
patca» oli. Indalaifist/ joidenhallnsyliin-
niäinepuoli Caupungita oli/pakenitnmnta-

mat



nmt CanpunzHn / «mua enin osa surmattln
mlecoUajs» wlella. papltsurkiast«m«>ke«
IZifit/muttK arnisn at«a «li poi»/eik« sO«net
«nyolninplslba lOlck» chmisildi. Ti»»,
wftstols (nh»cui?? NZcsippn»k>rj«itt«)c«sc«
Templi j«z Jumslan palwclns poi«sn/»lj»
ei e«a ftncaltatsta papejaeant«r»it«.

Jerufalenm, Templin HZwil<« «pahdni
kyinmendena päiwänä Mäc«u«»lla/!U»ll fi»
nä p«<»Z«ä jona enstmäinengln TempK

TunmZ<»ldapsldeltin jonsp«i»ä<
«Z »fiaft Aircoille paljo wastsi» käymistä
lsp«hs«n»c on. GijtZ c»in Templi
C»«t«g«sG«l«!s»o«lld« ensin rakettin/nqn
toisen »no»e»/ Vesp«sis«nren hallitc«/cltt
lui yxitsiftakymmenda sat» jayxi ajastaiea.
tl?Ätta sijtä «jasta enin Templi u»aftu>est
rakeuin / joca tsisua Cyrnxe» wnonna t«<
p«hdni/cn)lnl W<jfisata j«yhdexän seidjemZtc
«Hrynsmcndä «jastHica. Ia w«ick« JudKlai,
ft: räi« 55blftli«i jasuljetutslit /eikä ichtZs

ton»o ollut heidänpäästi/ cnitengin «e
jäänet olit ains paatunet/eikä millän«wal«
la n,y6lä andanct / ,« ei muuta nijn paljo
peljannet cnin «nlkä.

Isstphns kirjoitta että sinä päiwänä enin
Air«kopaloi/«PÄhdui hirmuinen ja cauhia
teco/ jälkenlnewaiseteyoläst vsco tai-
tanut. c«n»ia!iuen VOaimo/ Maria
«ime!dä/j«ca oli suuresta sugusta ja muutoin
«ica,s/pakeni pelgoftg muiden «nsa / toisel-

« Vapno-



»a puoleldalstvanin/letUsalemln/ja cose-H
Lanpungi/nyn suuri nälkä oli/otti hän ime-
wäifen lapsenZ Aehdofta (mutta niingä cal-
täisellä s/dimmällä ja surkeudella tämä «-

pahdm taita jocainen «jstella) tappsi sen/
jasai ft,tä iyepuslen / nm«a toisen pusien
pani HZ» Gotatpäe» eteen/ jotca jocapaicas
ymdärin» huonesta huonestzz jusxcnöelit/
edzein jotain syädärenz. Cosca he tän,än
päit/cauhistutt he sitä ja arniahteiit sitä kä)"-
häia o»»etoinda Waimoo/ ja sen Esiwal-
l«Il« lernftlemi» ilnwitit. Tänlä caudia ty<s

palj» ftatti/ että he srjlä päiwä-
fiä «BpeiftcTitllxln a«usa rauhasta ja sotvin-
«osta n?uws pitäniän. että, he nijn
hiljamtätä lupeisit toun!clHni»n/ stnoden/
sunrta Vapautta/>s olit muutoin näljällä
«cjn lZhc« js »>oi«etul/ci heille'; sicä enä sal-
litin/ W»dn muueamain pälwäm perästä su--
ure» tnscan ja shdistoren lähden lu-
<emails»- zn 'CanWu Canpungifta ulos pa.-
«m Wcho.ttsteu käscjn/iotca he«dän sijltc jou-
coin ja jousoi» wähän hindau myit. Ea-,
pahZ,ui n,)>o°B/eftä Sotawäki näki yhtänlu-
dalalftn/ lnumainia cnllan cappali»onmsta
jäljestän» sttawan/ fstca hän ennen
oli/ josta«shta ytuemcn sanoma coeo Z.ei<
riZn tuli/ että"lu3alaiset jol«g CanpullZista
heidän tyZ6uL paennet olit / olit
»äns/jmca he ennen mellee alit cuin he
pungistg yjog tui/t: MU ennen luj« heLau->



pnngista ulos pääsiettln/ aseleuin he num-
tamsm eteen alaifti / tinkitta / «te, he oli»
wienet c!l!da taicka muuta eansans / enin
Lomalaisten hywäri oli» tainnut tulla.sanoma antzc>! tiian/ että lähes caxi
tuhatttl Juvalaista Sotawäeldä yhtenä yö-
nä cahtia

culda loytälVZns / ja olis wielä ena
Indalaista tapetti!./ jos ei Titus oli» estä-
nyt ja kieldZttyt/ettei FZngeja pitänyt tap-
pama».

wymmein CaupungiWoitettin/la ei e-
nä nuorta cuin wannacan olis arniahdettn/
jo» ei kielty olis että niitä armahdcttaisiu
cuin ei sscaan oliet kelwollisct. Ia näin co-
cs lernsalenun CaupunZi surkiast häwi-
lenin/ poldetlin ,5 peräti maahan nckiftet-"
tin;-He sätit muutamita »«hiäduonejasei-
ftman/ fotsa Romalalsten GOtawäke «su-
man piti/ ia maNcunda w«r>e!cman. -He >«>

tit n»y6» siftzen mumamita canniw pad;a«>
ta»« corkcita n,»i:
fiori/ että s<)nä cunluisa ja hywinr«ke<tu '

oli ollut. "ijn leruft!en,i«
Lanpnngi Völtettin cahd» xandenä päiwa-
n«i Syyscnnsa, soca oli «viides Lnucausi scht-
te enin hän ensinpHritettin. Nil«!» lähetti
niy<s« Nlex«ndrlsn nijfia nwnlillaisifta fan<
gcifta e-nin saam «Ii / siiv,cmentaistgkym!!
«^cn"<ltuhatta nuottafa wäkewätä imefiä/'
zsM st<ll« «Hn«t,»N «M piti

KM



kiwiä »a Calckia candaman sa «vetämä».
wonda m>'6s sytä nu«refta Canss'«lst«/ »H»
hän hindaan myslin / nHncuin järjetcsmät
luondocappalel. Caxi tuhatta lähetem»
)nnbari coco Romin Vl?aldacnnna>» Can-
pnngeihin / peloin etten heitettä/ j«rewit-
ta/ Cansftn leikltes ja iloieeg. FanZein jonc--
to enin jäänet olu ja wielä eiit/«li vhderän-»,
kymmeudä zuhaua ja stldzemen inyätta joi-
ta cnitengln ensift / cosca Vauptmgipyrls
letti»/ oNcnä cuin kx>llnlenen satatuhatta
miestä / enimmiue» nmucalaisia ja eiBor-
gareita/ cuttcngin luda» tanMsta. Co-
sta Titns oli suurella cunniaUa lerustzle-
min Woiu«znut/te;oittauut/ps!tannt
ki perän maahan cukistanm/wahwtsti hät»sen Nlaacuunan sotawäellZ muiden lNaa-
eundain lähden jolca ymbänst6l!ä slit / ia
Vaelsi stftte NuphratinVirran
nijn eauw«» Rolnalaistc» N?aldacunda stj-
hen gican ulomi Cosca se pyhä Caupungi
Jernsalem häwitettm/ oli maiwiHn a gnsia
culunm/ neljätuhatta ia colme kxumiendä «,

jaftaica. GHtä cyin Romi ensinraketuu/
ca.hderan sata »a seidzemen colm«ttak)'n«-
niendä ajaftaica. C-Hristuren kärftmisen
jälken/ Ristin päällä/ neljötymmendä «la-
stalla. Nmn ft»i« se euulnift ,«, ylistetty
Caupuugi surkian ja sumllisen lopu»/ js-
« Idäiseejlä m«i<ll« k/lls l»»rc« srwsspi-
Kitin,

MM



Paatos josa uscMsest neuwotan/ettg
lukin/ seka näiden js muiden humalan wj,

han rangaistostc tähden/aican«n»idzestäns
»aari» ottaw j» pamnnoxen tet>«.

l?vv>Hin m»»Zals Jumala Juvalaisia/ että
hänenpyhä EwanZeliumitan» wat>

koisit ja sen yls»cadz«it /asettain heitä c«ca
mailmallecauhioxieficuVaxi/ että chmiset
heldä» ylpeydestä»» oppisi» Inmalanwchq
ia rangaistusta pelkämän/ja heitäns
stuxen tunnnstsxsn Niän»«ifi<: Mä jos ei
Jumalaole oma Cansftns armahtanut/jol«l
le hän lchn monet j«taunit lupaxeinlu»an,
>»ut oli/ joidensea» my6, msu»a suurta pa-
triarchat j« Prophet<u elänyt sli/ jawielä
jHttc ld;e Christus heistä syNdyi: tuinga
cauhiammaft hän sltäLänsiä o» ragalsewa/
jolle hän sulaft arnwst ja laupiudest hänen
pyhät sanans lahjoittanut ou/j«»ca cuile»<
gin/sen pahembi/peräti kHttämättslnät sB
wat / oikiau Innalan palweluxen
»at/ranglat/ »ppiniscalset ja y»astahacoiset/
»Hu ettei endlstngZn aicä mailma» jnlme>n«
dia jaangaramdia ole ollut. Sentähden ei
Ml»hdayxltäu epäillä/ ettei rangaifiu» «le
joon e» edes / ja heille on totisesi nijtl käy>
pä c»ln Icrnsalemillengiutapahdut.

Tätä tule meidän täydellä tsdell» azatels
la/ ja sydänten p«uua/ tehdä synnin «UtlF

««»«»käändä n«itäm oikigu CH«»M
stuxen»»d»on/



Jerusalemin häwitoxen Hisisris
XVirrexi tehty.

ontosin idzestäns/Coottu cöeoon jars
N/jestäns/Ilrusalemm
ös paotumast/ja eaickein maahan caatumast/loit
el heill ennustett hopust. Prophemit el he totellet/
Christust el paljo hywäillet/ joca heit tyynelein
eansa/Catumahan neuwoijawäänsi.

Idz« srjs HErramonda wuot /Tunnustähdei
heilledes «uott/ Ain armojans tariten heille. Ett
olisitoikein täändynet/ jaei pahudeftns näändy<
Nel/waan tullet totuden lklle! HäNdä idze ylistä-
män/Ehristust julki julistaman/Vaan he näit wi«
haisit/ wainoit/Sill combistuit coiwin wmwoln.

Cosca lähestyi fuuil tusc/loeanähtincntnAs
MU wsc/Montlaisten merckein caulta. ludalaisef
juur julkisesi/ Cestusta wastanwaldamlcst/ Kcste-
«än» capinannosttt/longa he pojes carcotjt/Py-
lelll perän myös tarcotit /Wijsi «chatt Cesiuxel»
Knihti/Paetes silloin haccatinricki.

Eosca??ero tämän tietä sai/ Ett tehty oli mur-»
ha tsi/ja KeisalM iäti lastett/ Sanoihän Sota-
Miehillens/ Tulkeill puhu jakielillens / olen,
minä sotaan Haastett/Vespasianus joudu joSyr«
jasta sieldäwäke tuo; Juvalaiset sodan alea/ Mu«
heidän pila saaman palcan.

ludalaiset menitAstalon/ Kehnit/ tääldä me
»voiton t»om/ Ia calua caiketi paljon. loillpois
siamme pois pnolestam/Wiholiset estam huone-
stam/ Eht culng he olisitwahwat / Mutt n fiew
MNdO pftl«lNN»</ Eit hewoistenMlle/wrain-



«ut/ WqskMmend tul>ata siellä / Tapcttin ja
lyötin tiellä.

Wespasiaims woimajtans / Galilean tljrultt
eohdcPans/ Sillä siellä, oli palso Wäic. Polti,
jamurhais monda miest/Waimot >a lapset andop
piest/Mciä sifttetin cnolemans nali/Wysi kym-
wc„d luhat lutzalaist/Ilman yhtäkän muucalaist/
Ilman myös waimoitia läpsit/ Joit hesalwcift
tiwcn kropseit^

Ei nuort ettwanha armahdett/ Ei yhtän lasia-
carwahdett/ Sill st oli surtta leicki. Cuus «uhact
nuorta wieMfitt/ ishetcttinAchaian nijst/ Miä
NieNdä caiwamä pvictuColmc tymend tuhatt my-
tin poi»/lotc olit orjana suuns töis/Wijs tuhat
luin näkiHatäns/Cadoiit heidän oma fäiens.

Cuin Nyowarit tämän tietä sait/Ett Galilea»
oli tehty näit/ Jerusalemin cocoifil Heitäns/Siel-
lä he cauwain murhaisit / Ia toinen toisens sure
Maisit/WältäinomiapäitanL. Weri siellwuo,
»i lactamat/ Ei päasnyt monda hackamat/ Caict
Eanssa oli snures waiwas/Ettryswaril ryöwäw
Ka pauhais.

Jumalantempli sowaistiN/ Pappein paäst him
fet lohwaistin/ Werlaoli Templi täynäns.
tymmcnd tuhatt Herris micst / losephus tunnu-
sta/jocalies/ Ett tulit pois päiwälda paänän».
Sill oli hätä hädän pääll/ Monda waiwaheit
waiwai» siell/ Wihollinen wihalnen edes Cap!>
na/na!tä Caupungin tades.

SlZttGadarcnitstlnoit nckin/ Olcammichel
käänbatsm Mston»» W«



spnsianus tmcka mies / Heit wasian cohta
won ties/ Ettei päästänyt yhtäkän Eolme
tym nend tuhalt mahan loi / Cwi tulM,fangixi
pois wei/loput jolc ei joutunet käsHn/Vpotit hel-
däus winoin ja wesljn.

Ti<us se lyly sotamies/Taiten se tarcan neuwon
ties/ Cuing Jerusalemin julki/ Wallithän wat>
wist wäkcnens/Grawit myös caiwatt ymbärins/
Ett hätä ilähtin julki. Näljät! heil atwoi ahdista/
lasHhen neuwon» wahtvista/Ett heidänfynH
lyni nappais/ Ia jocaidje» hengen tappais.

Cofta he näin olit scanyatut/Ia caikilda
roi.!b fangatut. Nälkä sytt joudui wicrar/Ei ollut
mitan cnsingän/Miä leiwän pala semengän/Ta-
«eka muutatchtäwa teorax. Ei ollut wawWans
heniall/tapsell leipä anda anowall/Sita cui!» oli»
tainuut syödä. Mut! täydyi lasta anowat lyödä»

Nälkä heit waaN jpca nurckaa»
nuistiman/Ei ptdct«yluiki eli telke. He söit sitä?
cuii» cauhista/Ia caicN carwal pöyhistä/ Cuin oli
oma jälki. Hätä on ollul heill sarrgen suur/TämK
on totinen tosi juur / Ett «onda M nijtä olcki/
Joitahe jalwoillans polki.

O sitä Vauva w.uekiat/Ia itcu wirtä haikiat/
Culn fildä waimold., mullin/ loca oman lapsen»
cuoliaxi löi/Ia Wä cohta puolen söi/Cuin waiu-
haf elawän lnultin. Mutta sötawäeld töine puvl/
longa jälken hän suurest huo! / Haneld ryswät-
tinja wiettin/Cohta myss maljast syötin.

Ananias stltiäst tunnusta/ Ett sata ltchattrmn
»ista/ Hän on silnMlw nähnyt. Vesitöistä

O »j tymc



lysslepd tuhatta/ jotcaTilus aicoi murhata/Mut<
ta ennen nälkään näännyit/ Toisi ei fHn saatu ar«
maht«/Eick cuollm haotan carwahta /Idjestäns
oli cungin työtä/Yli päiwa sekä yötä»

JotcataasCaufungistcarcoifit/ fa Tituren les
rein packoislt/Fanglutenheittäin Heilans/Tuhatt
siellä M yhten yön/ Sanoitin he owat culban»
syön/ ja tahtowat ni,t senkeiltä/ Halaisti»caicki
cahtia/Hu»wit cuin olit wmtiana; 5!Hn edzittii»
cnlda ja waiwäisten ihmistenmahon.

Sata tuhat myös pojeswei/ Ia ruttotauti
maahan löi/Äin ajal seidzemenwhcon, Cahderan
kymmend tuhat wicl sytt/Myös rutio tauti maa-
han lcjtt/lotc hyljOslt Jumalan lHton.Sylt cohi
ta Caupnngi wcicei!in/Ia sanoma kellot soitettin/
Caick ylösalaisin sy osiin/Templi myäs maahan
lystinä

Hllcxandrin sijl lähetetti»/ Luin Catja edeV ajettin/
Seidzemen toisialynimend luhakt/ Caxilymmend tuhallgannetin/Ia lopeurain luola»-. annetm/Ia multe» peloin
N!A'hac. Vhdeffä ainoasi penningist/Colmtymmendan»
nelin lubaiaisi/ Etl Christus oli heild halpa/ Vili ma»
petin tämä cauppa.' . <

Nyt «n tä« lyhykäisesi cmilla saat/ Cuing letuscileu,
on maahan lyöt/ 11-.dalaiset julmasi cuollet/ Mx ei he sa»
na totellet/ Opetu>!» wastan otellet/ Ei«jumalasi mitän
huollet. Niin Jumala wielätin costcle/Io» et fina hän»
dä tottele / Kynä hän w«l Tiluxen löyti/ loca cofia fi«
«»Ä pahoja löltä-

Siä oppi hywä Thrisiilt l««/ Pydä Jumalan SanK
olla l»3/ älä hänt» pidä halpaaCosta näin harattu wij»

Orilla täytetty Suden suu' Ca3z ettei Jumalan»
y>: sua salpan/loca olet ennen pacan 011/ ästen wcdell

Ehristuxen ttell/ S>ll pydä hä»d seorat «i»»/
o «<M taiwan meill jällen, <»«,»/

A M E N.



WähäKich/
Cuinga Jumalan palwelus ChnstiWsm lawan Mten meidän Seoracunnlsain

pidetä»; »a inunt tarpelliset cappa-
let sljhen lisätyt.

NämZt tDVir,aises lo>tän z
i. Eastista.
«. HM Casiesia.
;. Suomenkielinen Mejsu.
4. Awiostästystä.

, 5. Morsianhuonen siunaus.
6. Awio Wsimon jaPortonArikon M
7. Ruumin hautamisesi. (tamisest.

Lassesta.
Costa Pappi,. liela kenän <apsi on/

2. ellei se ole totona Castettu/;. lapsen
nimen / nyn sfttä tehdän/ eninseura i

. Nm» neuw»t<in Tanssa.
<U Äckal Thristuxenystäwat / meillä «ai-
<<Vkili<, on I«malan sanasi» kM tiettä
wö/cumga caicki ihmiset > ,otca Adanufta,
tullet owat/sikewat,a ftndywZt sy«nist/ ,ss
fta me myogsen tiedanm>e/ että jos ei Cyris
st»« IKsys Jumalan poica »neidan xva-

O »y pah-



pahtajam/slismM» tullut anilaman/ nisn
nie eaicti/nrjnruin wihanlapset/olisin, isän-
«aictisest cadoietuxi wllet. Ktlä niyos tä-
mä lapsi/ nijncuin »nekin/ ,a caicki nmutch,
miset/ennen cuin he wcden ia Hengen cant-
to wastndest syndywät/on luonnostan» saa-
stainens« synnillä tahrattu/ »a on st »tähden
perkelen woiman ja cadowxcn alla/tarwid-
ze hän n,yo°« Christuxen armo ja apua nijns
cuin mekin ja caickimuut. Jota ei hänen-
stngän räldZkän / olcon se nuoremmilda la-
itta wanhenumlda ( nHncmn Ranmcusta
kyllätietwä on) kiellä. Gentähden tehkam
nyt tänmnköyhän lapsen cansa/ cninChri-
stllllnen ia welselinen «ackaus meildäwaa-

niniittäin/ saatacani händä casten cantta
meidän rackan HERRAN »aXvapah-
tafan, IlLsuxenChristuxen tygs/ rncoilen
cuickest svdämast/ e«tä hän armollisefi näin
l>Zndä w<»stan ottai«/ «mnai» hänelle <aicki
HZnen synvins ja riettaudens andexisiunai»
händä / niin niyss lohdutorcri,a wahwisto-
xexi pyhällä Hengällä rnnsäst hänen
»oitais / idze häneUens ynnä Isälle Inm»-
lallc ja pyhälleHengelle kistoxeri/tälle ko>
hslie lapsucaistlle autundexi/ja hänenChrt>
stilliselle Ssoracunnglen» lohdmorexi 14
euändä»nistxi/ Ai'en.

Vijtte f«n« Pappi <aps«il/nämät sanat:
Mene tästä poi« sinä saastainen -Hengi/

,« «una pyhän Hengen sm/ sen wo,m<u«



«nntto jsca«Ntnlewa Vnsmldzemau elei-
tä jacnolltltta/Amen.

8, Ltzlizns liicit t
Gt<« pylisn Ristin merck/ M M«CB

»oseuäßmdas.

Rucoilcam.
tzancaickinen Humala/

M Isä/cadzo armollisesi tämän sinun
palweljas
tUdzunut olet/ afa hänestä pois caicki sydä-
män sokeudet/ja särje caicki Petkelen sieett/
joillahän fidonu on/awahänen eeeelis sinun
iaupiudes owi / että hän merkitätsin sinun
wtzsaudes merkillä/ jaettä häneldä caicki p<ft
hat him« caloifit/ jafeurais »npss sinun pp
hiä rMM/ ja ntzn sinua iloisesi sinun py-
Häs Seoracunnasas palwelis/ lisännyis
wydes/ ja olis sinun pyhään Cästees so-
weljas/ jasais stznäsuxen CHrisiuM meidän HCRRAN/
lautta/Amen.

Auceilcam.
Jumala / jocantzden

cuslematoin turwa olet. jols
KM «sis



ia finulda jotakin pyläwät / caickein nhdenVapahtaja jotta sinua humawal / js caic<
tein niiden rauha jolca sinus rucoilewat/ si-
nä jocaolet vscowaisien elämä jaluolluittm
plöenousemus/ minä huudan sinua tämän
sinun Palwchas tähden/ jocafi<
nun Casies lahja ano/ ja sinun yancaikista
ilrmoas toiwo/vdenfyndpmisen caueta/joia
Henges tapahlu/ ota HCrra hänoä sinun

sananut olet.- Anscat/ja «

saatte/ Cdzikät/ ja t< lchdatte/ Colcutac-
teille awatan. Wnle wyss nyt cuin-

sinuarncoillan/ awa sen eteen omi joca <ol«
tulta/että hän sais Hengelisen Casien/tzan-
«ickisen fiunau/en/ja mlisMWaldaeuw
nasts osalliseni cuins lnwannm olet/ ICsu-
M Chrifilyen can<ta/Amen.

HTrla olcon teidän «ansan/Nijn «te, ,

Rncoilcam.
hancaickinen Jumala/sinun oikian cowan duomiosjäls

ken/ olet weden paisumisella cadottss
nm sen vscottoman mailman / /a vscollisenNoahn idze cshdyandena sinun suuren law
sindts caulla pelgsiauut/jg oltt sen MUNNN

Pha«



Pharaon/ ja caicken hänen solawäkens
naisen meren upottanut/ ja oletfinun Cans-
fas Israelin sen lapidze cuiwin jalgoin wie-
nyt/jolla finun pyhä Castes merkitän/ sinä
joca myös M pyhänPoicas meidän HEr-

ran lEstyen Christlyen Casien cautea/leit
Jordanin ja enicki wedet terwelMwirra-
)l!/ ja sääsit Casien / joss synnit ICsiyen
3j!imen polspesiän; cadzo nyt armoli<
sestlätä finun N. ja
anna hänelle oikia vsco / ja vdista händZ
Hengesä/ tämän terwelisen Virran caueea/
että hänesi «lois caickt se syndi min Ada-
mista häneen tullut on / ja st euin hän idze
tehnyt on/ että hän ercanis sHtä jumalatto-
masta joucofia/ja lulls >Hen pyhään Arl-
kHn/ joca on finun pyhä Christicundas/ja
täyteläisin Pyhällä Hengellä / tulis
myös elämän/Meidän HErs
«n ICsuM Christu)cen cgutta/Amen»

MinZ manan sinua sinä saastainen Hens
gi/ Issn Jumalan/ po,an
genn«meen/etta«pakenet tänlanlEsuxe»CHrifturen PMel,a« (PWu) <ylo'/ N»
A MSN.

O v R«cM



Rueoilcam,
Zfä Caicklwaldias lZancaickis

Jumala/ josta caicki lomden
walkeus tule/ me lucoileuia sinua fi«

nun Hancaickiscn bywydes lähden/ ettäs an<
Misit sinun siunannee tulla tämän sinun pal<
weljas (ptzcas) päälle/ ivalaififit händä/ja
annaisit hänelle vscon ja lunnon/ectäs hän o-
lie sinun ppbään Casiees mahdollinen/ja pyi
syis sinun pyhisä Sanoisas/ meidän HEr-

run HEMen Chrisiu)ccn cautta/ Amen.
Culcam/ ymmärtätäm ja muistacam cuinga Chrifius

sanoilla jo töillä o» pienille lapsille wcas cmn tä»
stäE«a»gel!»m!ftnäHdän,jonga kirjoita P.Mar»
cu» Ewangelisia <o, lugusan».

aican löit he lgpfia lEsMn lyj
hän heihin lupeis. ope-

tuslapset nuhtelit hella/jolta nchä toit. Cos-
ta lEsus sen neki/ närkästpi hän/ ja sanoi
heille: sallitat lasten lullaminun lygsni/ja
älkät kleldäks heila Sillä senkaltaisten on
Jumalan Waldacunda. Totisesi sanon mi«
nä lellle: socaimn cuin et Jumalan Wal,
dacunda o« ntjncuin lapsi / <i hän suingan
sinne tule. Ia hän otti heitä sylpns/j<l pani
tättns heidän fäälkns/ j« heitä.

Poppl



Pappi ia Cndjeit laiigewat polwiMns /pg«ti>
watiälms lapftn paalic/za rucoilewai»
Isämc»dän/Uc.

HGrra siunalkon sinun sisälle jauloso
käynnles/nyt ia chancaictlseft.

Losca lapsi Funiis pidacan / kysy Pappi enfii»
lapsen Mm/ jaftl« tysy lapsille, ja Cud«
zeit wastawat lapsen puolesta:

l. luowolcos Pertelest? W»st:
Ia caitista hänen löifiäns? < Min»
Ia caitlsta hänen men«istan« l / luo»»»,

».Vsc»t«» Isän lumal«n päälle? 'l Wa«
Vscot», I, C. hänen Poican, päälle? .' staus:
Vstoloe Pyhä» Hengen päälle? Vscon,

~ tahdoec», Caftetta? Waftau»: lahdsn.
Eudjeit mmittäwat lapsen' jaPappi otta senjacasta colmaist: san«deni

Mini castan sinunN. Nimen Mn/ pc)«
janjapyhän Hengen/ Amen.

Kijlo» Casien »älten.
Rucoilcam.

yancaickinen Jumala
r«as taiwalinen Isa/me ktltäm sinua
caikcst <pdämäst/ttläe pyhän Chlistils

lisen Seoracundas aina woimas pidät ja
«nännät. ja nyt olet tämän lapsen andanm
«vastudest spndiä elämän, Ia
rucotlemma sinus/ «täs laupialisest sen
finyn gtMche watjellfit/ j„ gnmisil/ ntzn

vi laswa-



wiftan t Silla lapset wrwldjewat armo/jsi
tae» meidän «cu»HERRan /a lunasta-
jan,lEfts Christug/ »känäns heildä kielläncnsa elicosca sitä häneldä hänen sanan» jäl-
jen heidänpuolestang anotan. Sillä ei hän
«le sitä sitonut ermomaiseen aicaan / paic-
kone!» personan/ erinomattain cosca häti
käsis on ja nffn tarwitan / mu«a cnsa ikä-
Nans Cyristttyt ihmiset Meen tnlewat hä-
nen Nimens/ sijnä on hän kefiellä/ ja ju-
malisen arnions wo«malliseft osolta / Sa-
«an / Sacramentein ja Ruconre» cauna/
nijncuin hän totisesi luwannut on. Ia ett,
me Jumalan pojan meidän Herran IG-suxcn Christnxen nedäistnmie totisest tämän
lapsen sen Cafien cautta tyg<sns ottnnexi/
nijn cnnlcan, hänen p)chiä jalohdullisiasa-
nojan» stjtZ/ jotcap. Marcus «Z. ö.»gu»
Kirjoita näin: Sijhe alcan toit he lapsta/«.

NäiftZ sanoista/ Rackat ystäwät/me
cnulemma että tämä lapsi / caickein muiden
ihmisten cansa/ jotca Isän Jumalan/ po-
jan j« pyhän -Hengen Nnnen Castriuxi tn-
lewal; on liltsufcn CHrlstnxcn U?»lda-
ennnan onia. Senrähden nunä n>x6» mei-
dän -HErranlEsurcn C.Hristuren puole-
sta annan hänen Is.m»/ Hitin» jaCudzein»
haldun/ nijn että hän Cfiristilisest caswat-
»etalsin ,« opeteltMstn/ nijncuin Jumalanlasten tule.

Pappi



PaM saCudjejt langewat polwillans/pan«->
wae kälcns lapsen päälle/ sarucoilewat t
Isa meidän/eee.

LreHuz
wiatoin Caridza HKRra IKsu

Christe/soca Viattomiaracastat ja sen-
tälMn kaffit anda lasten tulla sinun lygo»
japanit käee» heidän pZllens / siunaisi!hei,»
ta/ ia sanoit: nyden on Jumalan N?a)da«
cunda. lNerueoilennna sinua nsyräfti,ettäs
armollisesi cadzolsistäman i«psen puoleen/
joca my<ss aina sinunpyhä siunaust<»« pytä/
<ttä Ntjncnin hän sinunNimces Castcltn on/
VOeden >a Pyhä» Hengen «ulta wastadest/
syndynyt/ mahdais niyo's sen Hengen»Zes
«aswaia enändyä sijhen sisällisen ihmisien/
,a sinun armosas / että hän caikisa hywlss
lahsoisa täydellncn olis. Gins joca Is«»
Jumalan,a pyhän Hengen cansa hallldzct
yaucaicksest/ Amep.

SHtte sinnatfon stta lasta / «tlä muita lassa o«
lew»!sia/nain.

«HGrra siunalcon,a warftlcon tettä/etc.
Wimmein nmwocan Cudzeitä l

Vc H priori; übi vicle,

SHtts anda hänhcldan Jumalanhaldun/
Wängät HErrM Rauhan.

Suo-



SuomenNlmen Messu.
Näin pita Canssa Kirckon luldu new

wottaman Jumalan edes syndejäns
tunnustaman.

Ackatystäwät/ »eljet ia sisaret CHri-
lOsures/ että me ny»ole«n,a

cccoon tullee/meidän JumMpalwelnstam
pitämän /kijttämän Jumalatta «aictein hä-
nen hywäintecoins edestä/ i« m/o« rncoile-
man liäneldä caickia mitä me tarwidzen,/ se-
kä Hengellistä e«ä ruumillista tarpeita/ ja
n,e ymmärrän,/elt« n«e caicti/ il»nan epäile-
«,ät / olenlma synneillä raseautetut/ japy«-
dämmc synnistä päästä. Semähden länget?
«m n»eidänpol»il!em/ja «oyryttäkäm mei«
tänl Jumalan meidän taiwalisen Isäm e-
teen/ sydänlmellä jasiiulla/ jamnnustacam
meitän» »aiwaseri wlheljäiseri syndisexi/
rncslllen hänewä armo jalanpimta / näin
tdzccnkin cohdastan» sanoden:

waiwainen spndinen ihminen/
synnis/ eie.

jkd;lRucsus R«rjan/ p-g.
GHtte lisätä», tämäRucous»

ijaneaickinen Jumala/
hänen suuren jakäfiltämsttsman lau-

fWe§ lHdm/Wdgcon mejyffgilsj Meidän



syndim ja suoton Miillearmojans
parata meidän syndista clämäläm/
fiacon meidän vscom/ja saatacon hänm cans
sans tzancaickistn llamän/ Amen.

armada meidän pallem.
Lhrifte arnmda meidän pällem»
»HErra armada meidän päälle»,

Cunnla olcon Jumalan cor. Eli: Ainoan Jumala»
teudes: Ia maasarauha in» cortc«ze«/elc. EdziWir»himisten hywä tahto. sikirjan/ pag.

Me tijtäm sinua. Me siunamma sinua. Me stn«a
rucoilemma. M« yliftam jn cunniottam sinua. Me finu»
tijläm sinun suuren cunnlas tähden. H HErra Jumala
laiwalme» L»ni»ga«/Is» LaickiNaldiaZ lumalaOHEr»
»a sen caiclcn ainoa Poic» INs» THNlste.
O HLrra Jumala/Jumala» Caridza/Isän Poica/ sinä
tuin poisolat mailman synnit/ armada meidän p»llem<
Sillä sinä olet yxinän» pyh». Sinä olet yxinans HEr<
la. Sinä olet yxinän« se cortein lEsu Lhrisie. SenPy«
hän Hengen c«ns«/Isän Jumalan Herraudes/ Ame»<

auciirorcz) canir:
«tzGrra olcon teidän «nsan/plrjn ece.

Loll.Lpist.
Bestuin,?lecez, ?s»!mus äe «rcllne le»

Costa Pappi saarnasta päästy tule Marin e-
teen/ jaHErran ehtollinenpita pidettä
män/weisa hännäini

GNrra olesn teidän causam/ Niin mvo°t/lc.
teidän sydämen I.tW6/ Me etc.

Vcjttäkäni Jumalala meidän HBrrgu/ Se
yn oikeus,„«hlyus.



Lotisesta on se cohttMnen/ oikein ja <n»>!
tnaft / että me ainapa joca paica» kijtäin ,a
ylistäm sinua pyhä HErra Cmckiwaloia»
Is« ljancaickmen Jumala/
<aictein sinun hywä- Vcl: Chri<<n tecois tähden / ja <?„

itjaitengin sentähde/ tdan
cmn« meille os«!t/! HERran/Masinacosca me caicki synin! jona HHn pe«
tähden nijn pahasti, teltin. *

joutunet olinima/ et<'
tei meidän edesäm nmnta ollut / cuin cado«
tus ia ijancaictmcn cno!em»/ia elyxlMnln-!
ondocappale laiwas eikä m«an päällä woi-
«ut nieicä autta. Nnn sinä lähetit sinun ai-
«ocaisen poicas lEsnxen Christuxen/ cuin
oli yxi Inmalnden lnonds sinuncansa«/an«
«oit hänen ihmisexi tulla meidän tähteni/
panit meidän syndim hänenpaälleng/ja
noil hänen cuolenian/ kärsiä sijnäsiasa jo-sa meidän caickeinijancaictlsefia Cuotenian
piti. Ia nHncuin hän woitti Cuoleman/
t" jällen»nousi elämään/jaeiikänänsenöim
bi euole. Niin p<tä my6s caicti ne / jotca
häneen udzcns luotlawat / woittaman syn-
nin ja cuoleman / ja saaman däncncauttan»
Hancaickistn elämän. Ia etten mc coscan
fencaltaista häncn KywZ tccaan»
si/ muna ain» mielcsän, pldäsin,n,e ia mm-
siasimme. Nijn sinä yönä jona hän pe«
«Min/pitl hän /Hde« Ohtollison/ jojahän



* Otti leiwän/ ?M limsoja antoi s>pes
tuslasiens/ja sanoi.Ottatalja
on minunRuumin jo<a «idän «desiän ans
netan/stnhtätce minun muistojeni.
hän otti myös Calkm/ kHtli ja andoi Op"
luslasiens ja sanoi: O«aca.t ja juocal tästä
«icki/ tämä on sen scn Vdm Tesiamendin
Calcki minun weresäni / joca teidän ja mol-
lien tähden wuodatetan syndcin an-

NHnusein cum te sen teette/ ny»
tehoatte minun nmisisxcni.

Sijtte luetaneli weisatan:
PM/ Pyhä/ Pyhä Hierrä Jumala 3<-

baoth/ täydet o»at Tatwatja Maat sinun
-HErranttas/ Hosianna eorkeudes. Vijtet-
ty olcon se <uin mle HORran N»m«»/ Hs-
sianna <orke»de».

Rncoilcom nyt caick/ nisncuin meida»

«m/ näin sonoden: Isä m<idän/<«.
3?äin>«uwottacon Lanssa jotca HErran

Ehtolliselle täydä tahtowat.
Nckat ystäwät/ että täsä pidetä» C-Hrl-

Ehtsllinen/ j»«tiseft 2.eiw««
ja »ijnsn alla >«««« janautita» HZnen to-
tinen rnmins j«»erens/ ylon luonnolllsella
fa tutklmattsmallanluodalla/ ?un>alan o-
ms» »ysm,heu/«tuVeNja cfticki»ald<als«i«



de» jWe«//sca senivze susäätätlyt
n»t/on tarpellinensnijncuin p.pawali
tä opetta) että me idze cukincohdastam co««
lelem idzem/ >a sijtte syömme tästä leiwästä/
za juommetästä talkista. Ia silloin me H<
zem oikein eoettelentme,cssca me tunnemme
meidä» ricoxem sa syndim/ isome ia sanome
lvanhnrscautta ia sondein anderi saamista/

meille täfäSacramäntistaritan/fatahz
dommetästedes »«eitän»parata/ lacata psi«
synistä/fa elä hywZgfa wanhursea» elämä».
Semähden ou my6« meidän -HOrram eris
«omaiseft kästenyl/tätä Sacramentiä hänen
nmistoxens nautita / se on/ etlä me näin hn-
«en catkeran Cyolemsns i« callin wereng
«vuodaloxen muistamme / sitä aiattelemeja
eäydelliststvscsmme / että se on meidän syn-
deim anderi saatnisexi tap«chmnut.Gemäl>
Ven/ »os me nyt syömme tästä läiwästä/ ia
juommetästä Calkisia / sencaltaisella wah-
wallavstolla näihin sanoihin enin me täsä
cnnlemme /että CHristns on cnollnr/ ,a hä-nen wereng n»eidän syndeim tähden
datettu / nqn n,e totisest myss saa»m,e mei-
dän syndim anderi ia wäldämme euoleman/
loca synnin paleta on/ia saamme Christurencansa qancaicklsen elämän. Wutta /oca kel-
wottomast/se on/ camnmttonmllasydäniel-
lä/ ia il»,an vscota/lumalan lupauren päl«
le/ tästä lelwaftä sy<s ,a Calkista
Wo/ häntule »ieapWi HKrrgn ruumisen



,'a Mereen/ sys fa sn« hänellens dnsnuon/ei
eroittain HGrran ruumista. Tästä meitä
caickiaIfä Jumala/ potca/ f» Hengi
M,oll>sest warielcon/Amen.
HKrranrauha olcon teidän cansan/Nljl»

my6s sinun/ etc.
AnlafijlleCssnsallelciwän/ Miinan ja sano:

Meidän HErran lEsuM CHnsiu/en
Ruumis (weli)katkMn sinun Ruumis
l« Sielus hancaictlsen elamanMmen.

Sillä wölilla weisatan nämat Psalmitö Jumalan caridz» jo!» poisotat/ etc.
O puhdas Jumalan Caridza/ etc. pag.
lEsu» Christus <»nastaj«m/ etc. pag,
K>«tätäm HErra Jumala/ etc, pag.
HHrrq sllon teidän cansan,/ NHn ete.

Nucoilcam.
caickiwaldms Jumala/ »osa «että olet sinu»«fallisentehnyt/ »e rucoilemma sl<

wa/ ette» my°« mettä sinun canfa»/ ynnä caicton wa>
«luin pyhäis canssi, osallisen sinun ljancuickses cunni»,
'a° jaherraudeias tctijil Sinun Poica? lEsu>« CHri»K,len mciKän HTrmn cautt»/ joca elä ia halXdze ynnämun j» Pyhä» Hengen cansa/ yhbes lumalude, ija»»
laiftisest ijancalcklseen/ Amcn.
HNrrs olconteidän cansan/ Nij» «.

Vhctäkäm ia cunnioittacamHERRA/Jumalan olconktjlos,a cunma.
cnmarimcat teidän sydänlen Jumalantpgo'/
Ia ottgcat siunaus.

HERm siunatcon fa warselcsn nieitä/ZKrrgMilststcö cgswoug,»e,dänpääliem
>« y!c«u



j«olesn ineille arlnoNincn/ ka<tn>
däk6ncasmon» <ne!dänp!»oleen»/ia andaco»
meille Hancatcklsen wudan/Ni»nen Isän/ j<f

>a PM« Heng?n/2lmen.
?5o exicu.

Vuo mrllle rauha HTrrc, „«</ patz.
Eli: O HH«al.t»««»,st/Nle tijtäm/etc.pag.

Awioffastystck.
tolca colme Sununbaita järicssäns Kihlcasist Gal»»

on/culn idzcns Pyhän <l°l>
minoisuden Nimen Awloftästyn anda tahto»»!/
<« he fitte ilman estet Gcuracunnan eleen tule»»!/
Ni<n tehdän (!0« ei hc ennen ole yhten annetuli
euin se«ra/I» näin heitä ja mutta pil» enM nw
»ottaman!

AA Ackat ystäwät N. ja myss N. N,
pitä täja »»suli» tietämän/e««

Jumala on ldze Awioskäskyn säätänyt / j»
Miehen waimon pääri pannnt / että HK
nen Mä oleman hänen Vsilnilzens/hallidze
manhändä Jomalan pelgos/aina parhan/
ja «castaman hlndä nyncmn <OHRlfi>U
GeoracundanZracasti /ja andoi,dscns c!»«»
lemuan hänen cdestän». Ia miehen tltltse tietä jaajatell.» että waicka hän «»pan3»
n>aimoll«n Esimiehexi/nlin eihweUenolt
cnitengan jälliwpahasti HZne c«nsan» men
nä/ onmn pahan mielen» jällen/ «Hncni»
fsen pahembi) ustin nändän ja cnuilan/mn!-
es cttähin händäraeastaja cnnnias pitZ/j<
VMfärst hänenhelckoutMUö/<,nv«<«7nM



«uin p. petari IMS/ fille roaimolisclle «M
«Ue/ nyncuin
lantjncumMics on lahjoitetlu suremalla
wcjMdella ja wahwemii.Mil luonnolla
cnin Waimo/ niin pieä hänen myös stnca!-
taiftn lu!nal«n lahjan colmiitan,an
lenawuxi j-a ci sortanuseri. Hänen pitäid-
zcnZ
«uin sitä iccayhdcn caldaiscnperinnön hä-
ne»s cansans Ilnnalan )lValdacunna«
ftaman: Sillä CHRlsins on nr>n callift
N?ain,on ostanut enin Miehengin/jaLVail«
mc> on uijn hywin CHristnren jäsen enin»
Miebkin. llijncnin Mie» on waimon
pää/ncj»on ny'6n Lhlistug Miehen pää/
s:ntäl)den pitähänen scn cansalnmalan pel<
gos eläniän»

Nijn pitä n>y6g XVaimon oleman nn'e>.-
helleng cuuliaisen/racastaman händä/ pitä-
män händä pää» ja ilisiiliesnäns/ajatellen/
että hän on Miehen apulaisexi!«««. Et
hänen pidä pytäman hallita händä? SillH
)Q?ain,o on luocn miehen tähden/j« ei Mies

tähden. «Hänenpitä ottan»an N-
sicuwan pyhistä U?aln»sifta/ jotca wan-
hes TestamenVis olit / «tjncnin Sara/ jota
Mlehän» Nbrami» «ndzui Herraxen».Hänen pitä »Hn idzen» laittaman/ että hän
Miehellens kelpais / jolle hän <,pul<nsext
on anneltu, wainw on Miehän cunnia/s»-»o P<»welt/ w fentähden pitä hänen idzens

stn»



sen jälken ja aina mielens johdat-
tan»an/että hän sn Miehen haldnnanneltu.
Pääldistctn/Miehen ja pitä keffe-
näns loinen tsistan» racastaman / ia »iel«
enämnlin enin Isä ia Hitia. Sille Ran»<,tt»sano: että miehen pits ylonandanmn Isan
jaHi:in/ia pysyniän N?ain»ons tyksnä. Hei-
dän pnä myss aina «»telen» johdattaman ja
wlsust ajatteleman/että he sijhen Säätyn id-
,en» audawat / on miehen jo
LVain»on «Hn yhdistänyt/ ettei yxikän ihmi,
nen taida heitä eroitta. Ei pidä Miehen
muutoinajattelema» / m«t«että nhncuin
JumalaanysiAdamille Ewan Xvaimoxi/
«Hn hän »vieläkin jocoidzelle Michelle hä-
nen U?ain,ons anda; ja jocaidzelle N?a«-
molle hänen Miehen». SentZhden on «r-
Pellinen / että he molemmin puolin Juma-
lalda senealtaistaPuolisatarucoile»at/jon-
ga cansa he sowinuas/ rack»<udes ja Juma-
lan pelgös eläisit / Vijn että heidänAwis-
Mffyns Junmlas aljetaisin/ ja lu.-»ala»
mielen jälken/ j« jonguntrtaisuden eikä ih-
misten mielen jälken/nijnheille tapahtu on-
ni jasutun» heMn Awtolkästysäns/jota me
caicki yximielisest tällekin parikunnalle s?-dämnieftänl toilvolam/Amen.

Pappi tysy cummalatin enltäin:
WMZ kysyn sinulleN, N. Pyhän Loimi-

naisudenN"n«n/falunia!anGeoracunnan
Mä M «hyot tämän ihmi-sen



xes) ia l««>iahäildä myolä /<; wajioinkäy-
mss^s?" W«stnoB. Minä lah^oll.

He calNstawal Pä.in« yhten/ ><, P«ppi stno:
lsä ijancaickinelj Jus

joca Miehen fa
warten luonut olet/cttä heidänpitäyxiL.iha
,a 'tVeri sinun siynaurc»
iZlken/enänemän »a maarä täyttämä»/anna
näille sinunpsslwelioilleLarnwg /että he si-
nun pyhäntahtos ia säädy» »älken nijnyhten
tulisit/ että se olis finnllen yltstFxexi ja «m-
-niaxi/,a heilltnhywäxi hysdytckxeri/ >a ijan-
taictisexi antuuVexi/Ginun rack6 poicas/lc»

Pappi otto ftrmuxen/ja sano.
Nucoiicam.

lsä CaickiValdias / ioc» sinun sanpmatto»
hywyd<siä,/calck! capp»?» ihmisen hyi»äxl<u«<

«ul «let/Me rlico,lcmm» finus/eltä? armolliscst <ähelä<«
fit tälle sinnn Pijcalles ? joca tämä» Sorm«xcn Aw>o<
ftästyns mertlxl caniaman pitä/ sinun siuncmxe,/'«ltabän ilnhlctoma sinun I)yt)ä» fäädvsa» elä>«/ iohengas
hänen cudzunut olet/EinunPolcas I isuxen Christuxe»meidän HErran cautta/Amc».

Vita otta Sormuxcn ja sano Morsiamelle t
Mmä N. otan sinun N. nyt minun A-

wiowaimsxeni/ rac<,st«re«l sinua myäiä s<lwastoin käyinisis/ja sixi nlerkixi annan mi-
nä sinulle tämän Sormuxen.

Morsian wasta l
Minä N. otan N. nyt minun A-

»lpniiehexeu,/ racsstexeni sinua my6täs»
p »astyltt-



wastsinko>miseg / ja sixi »nerkixi otan minä
sinulda täniän Sormuxen.

Pl!ä pane Tormuxe» Morsi««<n stl»««/
fonsden:
lsän / japojan / ja pyhän Hen-gen/Hnicn,

Sijlle sano Pappii
Että nyt nZmätcdesolewaisct perstnat/

täsä Jumalan jaChnstlllisenGeo-
racu-lNlln cdes / nijncnm looistajanwijmciss
nä pälVänä/ löincn toisians2lwiox< pM-
wäl/jazo stn WahWlstoxcxi.AiKla Sormu»
ann««??n«BentähVc!; minä/nHncui» Chris
stuxcn polweUa/Hcldän 2ln>ioffäff)'N Gäa-
«> ni« Iljttoc», yhten annan/Ninlen Isä»/ ja
pojan japyhän Hengen/2lmen«

Cnulcam sitä pyhäEwange!m<ni/jongaP. -

MatchcusKirjoitta,l9. Cap.
<»ican/«M Phäl iseuxet IVsu-

tvgo/ja sanoit hänelle.,' fteaco Mies
eritä w«lN!ostang ca!c?maise» syyn tähden
Ncjn hän wasiais/ ja sanoiheille:HlieLö te
ole lukenet, joca algttsta ihnnsen leki/ mie-
Kexi jawaimsxl hän heidän«ki. Jasauoii
stntähdctrpitälhilusen luopuma» IsäMus
jaAltlstanl»/ jawaimons tykchiä pysymän ja
coxi tulcwat yhdexi lihaxi: nrjn «he ole e-
nä ccxi/nmtta yxl liha; jonga sijg Jumala
yh'en sowitti / ei p!dä ihmlftn sitä eroitta-
man. Nqn he sanoithänelle: mir< sijs Mo-ses käffl auda / jaXVaimon hy!jä«



tä Sanoi hän heille: teidän sydänten cs-
wude» tähden ftlli Moses eritä tcitä te-dä»
walmoftan. ei slgusta niin ollut.
Mnlta nunä ftnon teille: cu« ikänäns hyl-
kä waimons nttnuoin cuin hnorude» täh<

nai loisen/ hän teke huorin. Ia so«sen hyljätyn vtta/ hän tckc huorin.
Pappi sano heille n

Vscocat namat HErran CHristnxen saitat/ ja
pitäiat se totena ettaltMalaMeidän racas taiwas
linen on teidänMen pyhän Awiostäs?yn
Saätyn yhten sowlltannt/ ja scntähden ottacat
wastan tytorella >'akärsimisellä caick,/ cuin tasa
pyhäs faadys/teillen tapahtuataita/nyncuin lu,
malan tadestä/iocu teidäi: on Men ftwitlanut.

HElWolcen teidän cansan/ Rijn ttc.,

hänen ensist luonut olil/cttci hänni ollut
Vxinäns hywä olla/ ja scntähden loit myös hänelle wai>
mon «pnlalseMa nijn heidän yhlcn sowilil/cttä «xi pi>
ti oleman >ix< liha. Me rucoilemma siinia racas ?a!'v«!i<
«en Isä/ettäs nam»! sinun pa!»e,'ja» !otc,,»A«wstHsk»!i
lijllon so!»!llanut olet/ Pyhällä Henqellas täyttäisit/ että
he sen oikein ja nnhletlomast pilä taidaisit/ jaannat:,l!ss
sinun siunauxe, heidän päällcns / että heidän Awlostä»
siyns sillä hedelmällä caiinistellaisin/ cuins sen asettanut
olet/nijncuin sinä Abrahamin/Isaachin jaJacobin can,
sa la warjele heitä/O laupias Isä/ Pertclen ha»«liitoista/ nijncuins Engelis eaulta »anelit sinun pal»
welias Tobian/ettii he wietcllms iongun rictan ja h»uro>
lisen himon ca»tta/»aan oitias ujcos ja nhteisesrackaix
des hywän itään asti/ «hdc» eläisit/ sinulle» tiiloxcx, j«
««nniaxl/Timin ainocaiftu Poicao lEsuxmChristure»



«eldanHEnancmiUa/jocaclaiahaNidzeyilnasimwfa
cansa/ij>,nc«ictlscst if.mcoiclisten/Amen.

HErratätlMnlcidansiMe ia uloLk«/nnsen
nyt ja ijancalckistst/ 'Annu.

Cosca he ?«'«ri» eteen t«!cwal/s«,w Pcippi:
Abrahamin lumsia/ Isaachui
la jaJacobinInnniia/ wttodaca sinu»
Henges nähden simn» 'pOlweljaiu sy-,

dämy»?,ja täytä heitä«lcknaisclla hengclli-
jellafiu»<;n,«l!s/ nija elämän Anis-

Mon, hc m:d.:ncl o-
Vttt/ ettli.hr «n',!a s«o,jis'!nd>U« fwua

2lV!cikästj'n DälänM oict/
lliuttaparaenmin/ että nqnclnn Awiostäst/
«n, calckille cnnnlalmett jähywä/he n,)?»»
ftjn» ennniallstst jg halvin eläisit / sinullen

ylistoxexi/ jaidze heilien» Han«-
«aicksexi amnudexi/ lEsuxen CHristuxe»
»«idän HKrlancat»««/Ame».

Pliten «La olle»/sano Pappi:
Rmoilcam.

Jumala/ cadzo armollifest meidän wcouftm"^puoleen/j« »le Awiostäslylle awullin»»/ ja ettäs sen
«let ihmisten lilämisexi säätynyt/nijn »arlele nyt se j«n«
ga« idze yhdistänyt olet/ lEsuxen CHRisiuxen meidän
HCrran cautta/ioca eläjä hallidze siynn ja Pyhän Hm»
gen canfa/ iiancaicliscst/ Amen.

HErra olcon teidän cansa»/ Nijn elc.
Plöttiät teidän sydämen Jumal: tygö/ Me «lt<
Kijllätän lumalata meidänHTrran/Se on clc.

Otisesta on se cohtulUnen/sikein ja «m-
-aina ja jocapaicas Nhtä>n«

Viesimm HKrr^/ CglckiwgldiasM



ya««i<Anen Jumala/ioea sinun wonoasas
caicti cappalet lyhjäft luonut olet: Gl«ä jo-
ca nlyoL cosca caictl «ppalel luonut olit/loit
ihmisen ncjben-HErraxi. ettei
Miehen ollNt yxinäns hywä olla; sentähdc»
sinä tcith««e!!e waimon ybdesiä iu-
usta/>onga« otit hauenkyiiestäns.la «nnoic
si'»cansa liecZ/ euänynml» XVaimon alci»
oli Miehestä/nijnheidänpilänlyss aina yh-
des oleman. <l> I»nial»/>oca Awiostäskyl-
lä tahdoit merkitä sen suuren salaisudcn:
tZ nczncmnMies la lValmoMen lihan lu«»
lewat/nijn on myosChrisiusyri hänen py-
hän Seoracnnnansa cansa, L> In:nala/joca
Miehen ia olet yhlcn sowillannt:
Ia olet andannt heille scncaltaisen sinnau-
xen: Ettei Adamin syndi/eikäNocn weden
paisumns tainnut sitä cadotta. NH» cadzo
nyt laupialisest näiden puoleen solca idzen»
Awiolkästyn sääty» andancl owat: ia pytä-
wät sinuida warjcldH. Anna ar»nos/V lu<
niala/ että he täyteläisinrackaudella ia
halla:>a olisit vscolliset ,a puhcat: >a ennai-
sit id;eng Awiofiäskyn Cdristuren nuelcn
iälken: fa että he heidän elämäsans senlaistt
sinunpyhä tahtos.Alä salliperkelen heidäncanssns mltän tehdä/ mutta että he wahwa-
na pysyisit sinunpyhisä käffy>sä«!. Anna ar«
mos/ että he Awlostäj?ysäne Lhnstilllstst
yhdes eläisit: ia caicki luwattomat secon«
noxet wältzisit: ,a että h- heidän heickol,-

P lij den«



dengpMZisit siweMlZia cunnMa.Mtt<t
heidän olla hedelmäliset sikiolsä ja lapsisa/ /g
että he oikinn Man tulisit. Ottä he näkisitheidänlasten» lapset/ colmanden lanelian-
den polwen: >a sijtte tämän elämän Men
lnllsit yancaickisen iloon.

SHtte Pappi Inke tämän 5
Mcidä»»HErr<ullHftr« Christvxcn sinuuPoicss!»

eouts»/ <oca elä jl, halltdze smun jaPyhän
,si»/ ijancaiclljest/Äme!».

Morfimchuonen siunaus.
Cosca V<tä w Morsian owathää

tupaan saatetut/ toiwotetan heille talla jcnrawai-
ftlia Psalmilla P. Hengen armoja ja apua r

Tul« pidä Ycngi liwj»/Pag.
Schtte muisiuietan heille se siunaus/cuin

Mist ja lumalistAwiosiäsiyä seura/ tällä
lawaisellaPsalmilla:

Autuas se cuin peitä HTNNA/ pag.
Cosca Psalmi weisatlu on/langc Vlka jaMor-

sian polwillens/ja Pappi lufe tämänÄucouxen.
yancaicknen Jumala / anna-

sinun siunames tulla tchan Morsian huo>
nesen/että caicki/jotca tasa owat/rauhas
«un mieldäs noudaisit jasinurackaudesas eläisit/
les.Christuxen meidän HErran cautta/Amcn.

Jumalacalckiwaldias siunatcon teidänRuu-
Min jateidän Sielun / jaandacon hänen siunau-
xens lulla teidän paalien/ nijncuinhan siunaisA<
brahamin/ Isaachin ja Jacobin. JumalanKäfi,
W»ljeleon Mta/ja Mettäkpn syhsss,Engelins/,v,'

tatti-



ca tcit<! wanelc teidän clittaicanart. If»
Jumala/ Poica >a Pyhä Hengi / andacon hänen
siunauxenä lulla leiden päallcn/Amen.

Suttä we,sa!a»:
Jumala nnn cuicki ll»7 p«F.

PäälctHn:
siungtcon,a u,ar,elcsn leitä/etc»

Aww Waimon Klrckon
ottamisesi.

I»l!cc>»s.
yancaickinenlumala/l'o'ca ih-

sinnaifit/coscas ha»?.! luonut olit/että
han lisännnw ja enanis / sinä joca myös sm siu«
nauxcs jälien olet lämän sinunPalwelus psicas
hetzewlällstxi tehnyt/ cadzo annolliseft hänen puo«
Kms/ja nyncuins hänen olet hcdelmälisexi tchnyt
lumnlllisensinnauxen c«.'Ntta/nlinanna rnnöL hä-
nen hengclists sinnauxes hedclmälisen olla / että
hän aina sinun tundemiscsas caswais/ ja sinun
pyhäinKästyis jälkcneläis / lEsuxcn Chrlstuxen
meidän HErran cautta/ 2lmcn.

Pappi rupe Vaimon täten/ sanodeni HEr-
«a tättetön sinun sisälle ja nloLkaymises / nyt ja
HancaieNseft/Amen.

PortoinKllckolwttamW/
lapsen jalken.

/l7Os« ymmäs»illssn/että hän can, )a tahls parata hs<K!' ncn«/ni!n hän pandacon cabdex eli colmex Sunun»
la,xK>rcon ow«»/ia sijtle jonacima päiwänä/coscaKir»
«n p«U»e<»,« lsspghl»/ cudzuilacon Mten Egtzrnan te»



Assc Meon p«man>o/ la V<«rac»nnan cuuldc» »5!»
cansaus llhlätöi»,

Christityt / te tiedätte että tämä
perkele» yllytsreft >a hau-

cut?xest/,a hänenonmn turmellun luondons
harssltuxcst/ luniala»tahto ia hä-
nen pyhä Sana»»/ saastaismen ia

tescn langennut/ ,a luwauoman seeanneren
««u«a siittänyt sa synnyttänyt lapsen/,a sen«nsa wch«lttannllun,alan/>a hänenpyhä»
Seoracundans pahendanut/ ,a oli« scntäh-
den ansainut/ ellä hän lumalalda/ sa HZne»
Georacuiialdang eroitettaisl» ,a hylsätälsin.
Mutta eitä hän nyt tätä cal» ia lupatästedes
elämän» parata/,a myo« sencaltaista syndl3
wältä/ cocttclenune sijs händä/ sill» lolwoi-
la/että hän pamnda. N?utta fos hä»
wielä sencaltaisella synnillä idzen» saastuta
ta/nijn täyty aicanans hänencansans tehdä/
silla wol>iiallacm»Lhriftu» Seoracunnals
len»/calumatl«n,ia/ syndisiäwaftan/on ans
danut. I<» hänelle mulstor» »a cartanujexi/
otan mmä caicki teidän, todista/an täsä/ nils
tä hän nyt lupa ,a tunnusta.

Pappi tysv bän.lda.
Tunnusiackos ha»te»de«a« ja / Iu«a«

lan suuresi Z Wast-ius, Tunnusian»Cadulco» sila sydämäst? N Cadun,
Bstetc»,/ cttä Jumala/ Christuxen tabien anda sinulle

sinun synbls audcxi? W. Vscon.
R>»cel>clco« Jumala» »ihoittanut

<a pahendanut olet/ eltä hän sm sinulle Christuxi
l»hdw m,p« ante)!!ss»n»i« z JY, R»co«en.



Lnpatcos tästedes eaikella «HleruVellH
sencaltaista syndia caita/ parata elainäs/ ra<
casta Jumalala/ mielciläs cuulla Jumala»
Sana/ roc«Ma Innialaiöa pyi)ätt Hengen
apua ja hallltusta/perkclettä/ N?ailn,a ja si-
nun pah»n lihaskiusausta wastau XV«-
staus. N7i.iZ K.upa».

Jumala Caickiwaldia» sinuaKhe»
< anttacon/Amcn.

Nucoilcam.

Pertcle on tämän chmiscn canft näin saanutsuuren siMijn/ joca nyt
j sinun armos cauta hanensyndiiis lummsia ja ca<

lu/jaChnstuxcn tähdkn andex, rucoi-
lemma me sinua/O handä hyljäis/
nyncnin hän ansalnuton/ mutta ota annos finuu
tgckan Poicas lEsuxenChristuxen tähden/ ia si"
nun sunrcntaupindes lähden. Ia lahjoitahänelle
Pyhä HenZ.es/ ioca hänen sydämmesans paran-
norcn waicutais/walaisis ia hallidjis händä/että
hän tästedes wälläis caickiNHlsta syndiä/cawah-
dais suimtomutta ja lil»syndim/sotts perkelettä/
ema lihans / mailman yllytystä ja paha Esimerc«
kiä wastan/ iane woiltais/ja nchn eläis pyhydes
sinun edesäs caickcna hänen llinmeanans/ja sHue
ynnäcaictein meidän cansam tuis ijancaictisest
sinpn lapstres ja periliisexes / Sen sinunPoicas
lEsuxen Christuxen eaulta/Amen.

Sijtte Nipittäkän hänen näillä simollla t Että
sinä täss lumglan ft hänen pyhän Seoracun-

daM



Hans cuuldc,;/ oletfMsesi sinun syndls
»utja totiseN parannoxen luwaimut. Sentähdenfminä myös Jumalan ja mcidän

Chnstumi kästystä/joca sanonut on! joille te l
synnit andcxi annatte/ nlzlle n: an,dcxi annctan/
«nnan sinun siindis andc» i / ja sanoli sinulle Ju-
malan armon ja
jaPyhäN Hengen/ 2l«cn.

Mene touhun <« clä si««nfyndm tee/johon Jumala si» 4
«ullc cinooc?» P»däl» Hengensarn>on/Amen.

RuuMM Aaumnnsest.
Cosca Nnumis hautan pandu »n/ o«a Pappi lapiona

>« heleä colmaist Ruumin päälle/ja san? l

Maasta olet sinä tullut / ia maaxi fiya jalles tu»
let/ lEsus Chnstus finuoWapahwjas
herätä sinun whmmelsnä päiwanä».

. Nueoilmm».
ifancaickincn Jumala/ sinä,'oca sysii»

olet ihmisen päälle pannut/cllä hänen cnole»
Man pilä/sinä joca myi» («te, meidän ijancmckisest cuc><
lema» pitänyt oleman)olet pannu! cuoleman sinun aino» ,
«isen Poicas Mjuxen Chtistuxen päälle/ jolla ei yhtä»
syndiä ollut/fa olel nijn sinun Poica» Cnolema» meidän,
Cuoleman muutialml/ctlci se jaa MeltHwahingoila/ Kä>
önnä nyt sinun IsHll!»c»3a!»03 meidän sinun töyhäinl
laste»/puoleen/ ja anna meillcn sinnn pyhä armos/ että >
tämä meidän «a!»:!uxem oli» sinulle etollimnja me en»
tin tämän hautamisin nijn täyttäisin»/ että me lcn ain»
N,ielcl,äm pidäisim cuinga myc» meidän (cosca ssnu» py>
hä tahto» nijn on ettäs meitä cudzna tahdot)pitä moaxi
jällen» tuleman ja stn wisusi mieicsäm pidäisim/ettei meil»
l» täs» «iheliäis,» elämä» yhtän »>ih«a ajumaisia ole.
Anna O laupias Isä/armoja/että me sitä cuin ijancaic»

«uun «nMa, edzisim/ja »ijn sinun pyhän tahdo» jälten
«äA



?Ls» sulteutes «alsaisim/ <l<a««tl« tämän me-iZn wkl»
(sisarem) cansa/ wiimmciftä päiwänä iianca!ct<see«

, ,>ämän nonsisim/ Sinun rackan Polca» ZEsuxen'3hl»«
' luxen meidä» HTrran cautta/Amen.

Sytte wcisatan tämä/ eli >ocu muu;
Haubatcamme ruumw cämä/pag.

Wlelä san» Pappi:
Cnulcam n»lt« p. pawali s«ns Nljstä cusl-

luift/ hänen Epistolajans Thessalsniccr«n
' l. Thcssnl.,.n me tahdo llildä salata/ Rackat Wcljct/Nli«

jocca nucknnet owat / eitct te murehdis/
M?ncu!n muut/ joilla<t toiwo slc: Sillä jos me

on Jumalamyös ne/zotca nuckunel owat/ lEsu«
ren cautta edes tuopa hänenransans. Sillä stn
jmesimoma teille nynmin HErran sanan että me
jolca elämma ja jällen jäämmeHErran luleml>
seen/eme suinga» ennätäMä jotca nuckunct o«
»vatt SilläHENra astu alas Taiwast suurella
humulla/ yiimmaifen Engelin anella jaJumalan

j Bastmalla/ ja«wlletensin Chrijtufcs ylösnouse-
, wat. SHttc me jotca eläinme ja jältcn jäänune/
! lemamnhlidancansansylsspllwlhin/Hcrrawa-

! stantuulihin/ja nchn meainaHErwn cansaolema»
' iohduttacat stjs teitänkestcnan näillä sanoilla.

jas sinä Mlle ollut/»qn
ei n,'«nn V?eljen olis c

° Jut. Mutta minä
tiedän wiela/että caicti niltä sinä anotan--
nmlsslda/ne Jumala sinulleandalOsu» sa-
noi hgnelle: sinun N?e!je« on vlosi,ousewa.

l M<,«h«



Martha ftnoihsncllel minZ tiedän hänen
noustwc,» ylölmousenusegwljmeifnä
«Z. fianoi IGsuLhänellc: Minä olen)>l6L« l«ouscnms jaclänlä/socnvscs minunpäiten,/ !

hän elä ehkä hän olig cnollnt. Ia <Qca elä ,<

»scc? minunpäällcni/eihäne pidä euoleman
ch^nc^lctistst/Vscatcos sen? Hän sanoillänel-
le: sa HKrra/nunä vscon sinunChustnxcxl '

Jumalan tulewa oli nmiiman.
fUAckatysiäwHt/se en meille kyllä luonnoMnen/eltäml

»«uirchdim / cosca meidä» ystäwäm meistä <rcanhwat
tästä mailmasta/j» mo näcmä myi» Jumalan Sanasta/
että monda pyhäMefiä jaNaim» «n nijn meidän edel»
iän tehnyt/ja e, «!,' stjnä asias laitetut. Genlähden on se
n.yis meillcngin luwallnen/cuilcngin että me cohlufflsest
niu.chdimenljn ette> meidän murhein ole pacanainn.ur»
hen caltnincn jo!c« e> Jumalan armosta eitä ylö»nouse«
w!siamitan teinnct Sillä me cuin Christilyt olema/toi»'

moitäm jällen» tulewam/niin että tämä <a> «

to»ame»ja syndinm elämä/joca lalelinaiscn murhcn ja
surun ala cni«t!u on ijancaicksexielämäxl muutetan.la
ei tämä «»mlllinen cuolema ole muu cuin niiden sy',idcin
ja mureblen loppu, ioliba me täsä mailma»
cutzuta»llilyalllnSanaoainoastan» unM ja Christityl j
jotc» cuollctewat/ sanotan wijnttiseen duomion »sti m»> '
ca»on silloin he caicti jällen» yios ja Jumala»cansa -.jancaictisc» <>o» olla saawatl» että >w sencaltai»
sia tomomme ia «dolamm?/nijn ei «cil Hn pidä ylönpal»
jo'.Tineän edeemenneilä !/stä»ttä« murehtiman/»»»»
tijtlämän j» ylistäniän Jumalala, joc» mnNe tämä» l«h< <«

tutoxen on audanui/ ja täydeNisest.'««luumt/ «ttä mei»
dän pilä heidän «»!,»«» viienousema! / m lackamat j«
loppumat ybde» elämä». SenmelLe suocon »a andaco» j

Pyh» Cslminaisuu»/Isä Poica ja Po,hä Hengi/
ylistetty ijancaickiscst/ ljaneaictisecn/

A N? E N.











dawidin

Psalcan
Rucuos





Pftlttrl. l

Pstlean.
I. pftlnu.

Vmas on se joca ei wstllaf«lnas
ncuwoft/ cila astu synnci-

teille/ että isin cusapilcraMistu-

2. Waainacasta HEAran iakia/ia ajattele HK>
m» tatians päiwätja yöt.
3. Hän on Nljncum istutettu puu wesiMN tyls-l
»ä/foca hcdelmans anda ajullans/ >a hauenKh«
'tcns ci warife /ja caicki menesty mnä han teie. -

4. Mutta lulnalattomatei ole nhn/waan
luin aeana longa tuuli hajottele.
5. Semähdcn ci iumalattoma' kesiä duomiota/
«eikä synncisec wanhurlcastcn seura. -

6. Sillä HErra tiecä wanhul,castcn tien/ muli»
»um«laUou»iUl!! tie huckn.

!l. psalmi.
, 'jf^Hlpacanattiucuidjewal/ jaCanssattul»

ajatlelcwall
'2. Maan Cuningat hcitäns her-
rat lcstenäns ueuwL puäwat / HErra z>, hauenwoidelluang wastan.'3, Catca:sc.,m heidän sitcns/ »aheittäkäm mei-'stam pois heidänköyiens.
4. Mueca joca taiwas asu/naura heitä, fa HEr«rs Piltka heitä.

A H.Ke«-



z, Psaltari.
5 Kerran hän puhu heillewihoisans /ia hirwui-
sudesans pclsältä heitä»
6. Mutta minä asetin minunCuningani Zionin/
NUnun Whälle wuerelleni.
7. Minä saarna scncaltaisestsaädysi/josta HEr-
ra minulle sanoi: Sinä ol« minun poican/t«-
näpän minä sinun synnytin.
8. Ano minuloa/ nHn minä annan sinulle/ paca-

perinnoxes/sa mailman aret omaxes.
särjet heitärautaisella waldiealla/ja nyn-

emn fawisen astian heitä murennat.
te Cuningat Mymmärtäkäl/ia te maan

Suomaritandacat teiläncuritta.
il. Palwelcat HErra pelgosa/ jailoitcat wapi--
stures.
12. Andacat suuta hän fa
le huckuisitte tiellä.' siliä häne wihans sylly pian.
Mutta aumat owal ne joeca häneen uscaldawat.

II l. psalmi.
I. Hawidin Psalmi/ cosca hän pakeni

Potccins Absolomi.
HErra/ cuinga monda on minulla lvi-

? janchi ustat carcawat minun wa«
sian.

5. Moni puhu minun sielustani 5 ei ole hauella
apua Imna!«n tykönä. Scla.
4> Mutta sinä HErra olet minun kilpen/soca mi-
ln!n,c,.nmaan saatat/ja minun pääni eohennctt.
5. Nnellani minä huudan HErra / ja hän cuult
mnwck pyhästä wuorestans. Sela»

M»n«



Psal«ri. F
6. Minä macan/ ja herän: sillä HEr-
ra tute minua.
7.En minä pelkä monda sata «uhalta Canssoista/
fotca minua pHrittäwal,
8. HEAw za auta minua minun Junia'
lan/ Mä finä caickia minun wiholWanipostelle
paiscat/ja murennat jumalattomainhamba»
y. HErran tykönä apu loytHn / jafinun Canffas
päälle sinun siunauxes. Scla.

i psalmi.
i. Saividin Psalmi edellaweisattae

pa/ candelelllli.
Vcolllesani / cuule minua minun wanhurs<^Pscaudeni lumala/joca minua lohdutat ahdp

stuxcsani/ ole minullearmollinen/ ia cuule min»!»
rucouxen.
3. Te pääruhtinat / cuinga cauwan pila minun
cunniampilcattaman? min te racastatte turhnt»
la/iukysyttä malhctta l Sela.

tundecat että HErra wie hänen pyhälls
ihmellisest / HErra cuule / cosca minä händä ru^
coilen.
5. Josttwihastutte/älkät syndia tehkö/pnhucat
sydämisän/teidän wuoteisan/ja odettacat. Sela.
6. Vhratcatwanhurscautta/ia toiwocatHEro
ran päälle.
7. Moni lano: cuinga se meMe osotals mitä
wa on i mutta nosta sinäHErra meidän päällem
sinuncaswo» paiste.
S. Sinä ilahutat minun sydämeni/ehkä muilla on
wijnaja lywiäkyllä. A y y.Mp



4 psaltari.
g. Mi»ä Maean ja lewän jnuri «uhasa:Ma j?«
«isHCrrs yfinans m»at minua lniwas a>n»,an,

V. psalmi.
l. Hawidin Psalmi edellaweisa«a-

paV penmifest».
ota minm sanani

N,/M!nunp«henl. Ota waart minun hmidostck
ni/ mim»n Cunmgan ia Imnalaz,! sillä sinua nw
«H rucoi!m>
3. Hsrra cunldele wachain mjnlm andani/war>
hain hangidze» minä idMl sinun lygös / ja sHcs
etan waalin.
4. Sillä et sinä ole se Jumala/ jolle jnmalatoil»
meno telpa/ joca pcha on/el se pysy edesäs.
F. Oyckärit ei pyfy sinun silmäis «des/ eaickia
Pahanteliöila sinä »vihat.
«. Sinäcadotatwalchteliat/ HERra cauhifl»
jttuchait ja wicckait.
7. Mutta minä menen sinun hnonefes finm suwresa lanpiudesa»/ ja eumarran sinun pyhän Te«w
»>lis päitt/ sinun pelgolas.
5, HErrasaata minua wanhurscaudesas/minuz»
wlhMstemtahden/ojena sinun lies minun eteeni»
9. Vii/ä heidän suufäns ei ole mltän lotntta/hel-
dänsisHtMct?s on sydämen lch»/ heidän kitans
M awoin hiiu!H/l'a heidän tielilläns he liehacoid«-
zewat.
I°. Nuhtele hcit«i Jumala/ että he langeisit hei-
dän ajatuxistans/ syo'xä hciiä n!os heidän suuren
yl,dzekäym»l«ns tähden.' siilä he owatsinulle wa-
ftahaceiset. Iloits



Psalttri. 5
11. Iloitcat caickl jotca sinuun ufcaldawäl/anm,
heidän riemuita chancaickisest: sillä sinä »varjele»
heitä/ iloitcat ne flnusa jotca sinun nimes raca--
stawat.
12. Sillä sinä HEAra siunat wanhurscat/ sin«l
caunistal heitä armolla» ncjnculn tilwellä.

V l. psalmi.
I. SawidlnPsalmi edellaweisatlapa/

c«hdex»lla tielellä.
/^<lHErra/ älärangaiscminuawjhasas/ ja

minua julmudcsascurita.
z. HErra ole minulle armollinen: sillä minä olen
heitto/ paranna HErra minua: sillä minun luu-
ni owat peljästynet.
4. Ia minun sielunon sangen hämmästynyt/woi
HErra/ cninga cauwan?
5. Käännä finuas HErra ja pelasta
wn/auta minua sinun hywydes tähden.
6. Sillä ei cuolemas tcngän muista sinua/ cuca
tijltä sinua Helwetis?
7. Minä olen nHn wafynyt huocauxista/ n»inä
uiton minun wuoteni yli yötä/ ja castan minun
lcposiani kyynelilläni.
8. Minun muoton sn muuttunut murhesta / ja
on »vanhennut: sillä minä ahdisteta» caikilda
puolilda.
9.Eritkät minusta caicki pahoin tetiat? silla HTr-ra cuule minun itcuni.
'c>. HERra cuule Mnunrucouxeni/Minun ano-
wiscnl HErrs yltä wastan.

A iii n.CMi



PMari.
lf. TaicN Mlmlwiholli-scni häpiän saawatja stm
rest xeljätctän/ täändäwäl! heidäns tacaxerin//
janopiasthKväistän».

?»<Daw>din wiUtomuL/sostahänHEß«
«lle wt,s«w 2husinl«mm,w pojan'

s<Ni<m tähscn.
HErra minun Jumalan Minä vscali-

au:., minua caikista minun
siani/ japelasta nlinua'
3. Etteihe rexis ja särkis mlnnn fielunni

ilman holhejam^
4. HErra minun luma!,m' jos nunä sen tein/ ia
joswäärys on minun täsisän!.
f. Jos minä pahalla costanurolen nljlle/iotca
«un rauhas soit o'c,van/(minä olen nchä pela»-
stanut/ joecaiilnan si,'',)ta minua wihaisit,)
s. Mnwainockn minun wiholliseni minun
luani ja stn kastttäton ftmaahan poijestelrnn
nun elämäili/japainaca minun cunniani tomuun».
5.
minun wihollisteni hirnnnsudcn / ja fania minua
jallens sHhen wircaan / )ongas minun l/alduni
annoit.
8. Että Canssit coconuisit jnllensstnun tygöe/ja'
tule heidän tähteiw taas y!ös»-

HENea on Canffan Huoman / duomidze
HErra minua/ minun wanhulscaudeni s» wacw
deni jalten.
10. toppulon inmalatlMjiten pahns / »a holho>



psalwri.
wanhurstnlta/ sillä sinä wanhurstas Jumala IUV
lit sydämet fa munascuut.
li. Minun tilpen on Jumalantytsnä/joca wa^
gat sydämet autta.
, i. Jumalaon oikia Huomari/ fa Jumala joca
socapäiwäuhca.
iz- Ellet tepalaja/nijn hän on mieckans teroittaa
n»t ja joudzens jännittänyt/jatarcoitm.
»4. Ia onpannut sen päälle surman nuolet/ hän'
on walmistanutwasamans cadottnman.
ls. Cadzo hänelläon paha nuclcs/han on onettoi'
multa rascas/mutta hän synnyttä puuttumisen»-
16. Hän caiwpi haudaninwalmisti/ ia on caa<
tUnut srjhcn cuoppaan/ivngahän oli tehnyt.
l?; Hänen onnettomudens pita hänen pääns
päälle tuleman/ ia hänenwäärydens pila hänen^
paäns laelle langeman.
18. MinärchäifHENra wanhurscaudens täh«l-
den/ja eunnioitan ylimmäisen HCrran nime»

VIII. psalmi,
i. Sawidin Psalmi cdellaweisattapa

GtthtthlN päälle.
Ecra meidätHErram / euinga ihmellinewV)o» sinun niwes caitcsa maasa/ ioca panit

lumiias taiwasten ylidze.
3. kuorten lasten sa imewäisten suusta perustit fio
nä woiman sinun wiholllstes tähden/ ettäs wi!s
hollisen ia tHwan costasan murennaifit,
4< Sillä minä nacn taiwat/sinun sorwliS ttgot/
C«W M tähdet/iotcabwalmistlt.



s psaltari.
5. Mitä on ihminen/ ettäshändamuistat? eli
ihmisen poica/cttäs händä edjistelet?
6. Sinä ttit hänen wähä wähemmäri Engelei--
tä / waan sinä canniftat hänen cunnialla jacau«
nistnxella.
7. Sinä asetat hänen sinun tMecois HErrafi/
catcki olet sinä hauen jalcains ala heittänyt.
8. tambatja caicti ca»jat/jamyssmedzäneläi-
met.
9. linnut taiwan alda/ ja calat meres / ja mitä
«eres waelda-
-10. HErrameidän HErram/cuiNgaihmcllinen
on stnnn nimes caitesa maaft.

IX. psalmi.
i. Hawidin Psalmi/ caunista nuorudesia/

edelläweisattapa.
MnHEAra caitesta sydämestäni/

luettelencaicki sinun ihmes.
3. Minäiloidzenja riemuidM sinnsa/ jatytän
sinun Nimes/sina caickein ylimmäinen.
4. Ettäs minun wcholltjcni olet ajanut tacaperin/
he langeisit ja nncnit sinun etees.
F. Silla sinä saamt minun oitendeni ja syyni toi-
meen/sinä istuit istuimella/oitiaSuomari.
6, Sinä nuhteletpacanat / ja cadotat jumalatto-
mat / ja heidän nimens sinä pyhit pois aina ja
HancaMsest.
7. Wihollisten miecat owatlopetetitt/ Caupungit
sinä ctikisiit/ettähejdsn mnistone heidän canfan»
huttMdlne»



psaltari. Z
z. Mutta HErra pysy ijancaickifest/hän sn wal
mistmmc istuimens duomioon.
y. Ia hän duomidze maan pijrin oikein/jahalM
zeCanssatcohtullisest.
,°. Ia HErra onwaiwaistentmwa/ jatttrwa

hädäsa.
~ Sentähden he sinuun toiwowat/jotca sinun

liimcs tundewal: sillä et sinä nijtä hyljä/ jotc»
sinua HErra edziwät.
il.Wcisatcat HErralle jocaZiottts asu/sulista
cat Canstolsa hänen tccons.
i;. Silla hän muista jakysele heidän tvertans/
<M «nhoda löyhäin parcumist.
14. HErra ole minulle armollinen / cadzo mlnu»
«dollisultal» »vihollisten feas/ finäjocaylynnäj
Minun surman porteista.
»5« Että minä luettelisincaicki sinun lytoxesJa-
nin tytärten porteisa/ jailoidjisin sinunawustas,
»6. Pacanat owat wajonnet syhcn hautaan/jon,
gahe walmiftit/heidän jalcans on käsitetty sljnZ
wercosa/jongahewirltit.
F?. Mnymmärletan HERran telewan oikeus
den/ coscg jumalatoin juuri omtsa kättens toisätäsitetäi», sanan cautta- Sela.
»3. Josta jumalattomat palajaisit HelwettHn/ ja
caicki pacanat/jotca Jumalan unhottawat.
>9. Sillaei hän nchn cohta toyhä nnhoda/jara-dollisten toiwo ci hucu Hancaickisest.
l°. HErra/ettei ihminen sais walda/ aw
no caicN pacanat ede/äs dnomita.



,c> psaltari.
21. HErra anna heille opettaja/että pacailal tuw

lVela.
X. psalmi.

HErra nt>n cauwas menet/ja tuscansinus peität 5
2, cuin jumalaloin wallidze/ täyty
löyhän kärsiä / täsilettakön he heidän juonisans/
joitahe ajattelemat»
3. Sillä jumalaloin idjetersca oma mieliwal-
dane/ ahne siunaile idzms/ja wihoittaHErran.
4» Jumalaloin on «orja jawihainen/ ellei hän
letän tottele caikesamcnosans / ei hän Jumalala»
lnifikän luull>
/.Hän joututegoisans/sinunduomios on
na hänests/hän ylpeile caickcin wihollistensedes.

hän puhu sydameläns. en Minä itanäns
lutistcta/ eitä coscan hätä ole.-
?. longa suu on täynäns tirsnria/ cawalutla ja
wiettelystä/ hänen kielens saattawaiwan ja työn.
s. Häilistn jawäciy cartanoisa/Muihataxen» ftft
lawiatomdss/hane silmäns pala köyhän puoleen.
9. Hän wäyy sala nyncnmtejoniluolaftn»,han»
wätzy radollista käfittäxcns/ja hän lasitta hänen/cosca hän temma senweccföiins.
ic>. Hän paffca ja polte alas/ja» sysa köyhän wä«
tiwallalla maahan.
ii. Silla hän sano sydsmesäns: Jumala on hä-
nen unhottanut/ jawerhannutcaswons/ eihän-
itänans näe.
F!. Nouse stjs HEcra Jumala/ylönnä tätes/ j<»
Aa löyhäunhola tz<?Ay



psaltar:. n
<n. Mri jumalaloin pilcka lumalata/jasano
lsydämesäns z tt sinä sitä tottele z
14. Cadjv stis, Mäsinä näet tuscat ja surut/st

on sinun läsisäs/ sinuunköyhä idjens luotta/j<»
sinä olet orwollasteiz holhoja.
»5. Särje jumalattoman läsiwarfl ja edzi pa-
hutta / nijn ei suingan hänen jumalattomnttans
sijltelöylä.
16. HErra on Cuningas aina ja Hancaickisesi/
pacanai pitä häwiamän hänen maastans.
17. Köyhäin Halcmxen sinä HEAra cuulet/hei,-
dän sydämms onwahwa/ elta sinun corwas sy>
tä otta waariu.
ig.Ettäs oikeuden saatat orwoille jatöyhille/ette»
Ominen ens ylpeile heitä wastan maan päällä.

XI. psalmi.
». Dawidin Psnlmi clllläweisaccap,.

minä uscallan: luinga <e sanotte «H
A/nun sielutteni/ elt.ä ha» lcnnais nHncuin lin«
du teidän wuorilien Z
3. SM cadzss/ jumalattomat jannittäwat jo-
nojen,' japanewat nuolens jandenpäälle/ salai-
sesi ammutaxens hurscaita.
4» Silla hericoit perustuxcn/milä wanhurscas
taita toimitta?
5> HTna on hänen pyhasä Tcmplisäns/Hssrral»
istuin on taiwasa/hänel! si!mÄs'o:mw,aliraarin/
jahäne !,:pfet.
6.HErra coettek wanhursrasta/hänc sielmiö wj-
hajuwgiatomda/jajotcawaäryttäraeastawat.

7. Hän
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7. Hän anda sala jumalattomainpäälle pltkö
sen lcimauria/tulda jalulitiwe/ja anda heille m,
lispäät palcaxi,
3. SilläHErra onwanh«rsca»/ja racasta wa!
hurscautta/lttä htidän caswö» cadjowatoikelM

XI?. psalmi. ?
l.Hawidin Psalmi cdelläweisattapa

«ahdexolla ttelcllä. l
<UVta HErra; sinä pyhät owat wähcndynet/!

useolliset owat harwat ihmistc lasten sea«,
3. locainen puhu lähimmäisens cansa turha/ lil!'
hacoidjewat ja opcliawal eripuraisist sydämistä,'
4. Catcoicl/on HErra caltcn u!col»llaisuden/j«
ylpiäst puhuwaisel sydämet.
/. lotca sanowat l meidän Nelein pitä woittamä/
mejdqn tule puhua/cuca meidän HErram en z t!
6. Että tsyhäi häwiteiän ja waiwaiscl huoca«°
wat/nyt minä nousen/sano HErra/minä saa""s
awun että rohkiast pim opelettaman.
7. HERran puhec owat ki>ctat ntiocuin selitetllj
hopia sawlasiiols/seidzemcn kerta coeleldu.
s» Sinä HErra kätke ne/ jawarjele meitä tästä
sugusta tjancaickistst.
y. Sillä jocapmcka on jumalattomia läynans/
cusa scncallaiset irralliset ihmiset Canssa hallidze,
wat.

X!ll. psalmi.
~ D«»<d<„ Psalmi cdcUä«e;satt«l«».

cavwans HErra peräti tahdot m!<
unhottattuwgacauwans pf»tät caswo«

minusiai s,Euing«
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CmngacauwHn mmäyfinäni neuwo pidän lAahdlMansydämcsänijocapaiwäjcmngacau?

minun wihollijen yldy minua wastan i
A. Cadzo sys/jacuuleminuaHErraminunlu>Halan/walistaMnun silmäni / etten minäcoscan
«olemaan nuckuis.
r. Ettei minun wihsllisen sanoisi mwäwoitin
hänen. Ia minun sortaja» iloidzis/ etts min»

,e. Multa minä iurwa» sinun armoos/minun sy,
~bämcnriemuidze/ettäs nHn mielclläs autat.
>. Minäweiftn HErralle/että hän »ninulleny»
Mwästi lete.

XIV. psä!n,<.
l, Dawldi» Psalmi eb<U«»<isattap«.

janowat sydämesäns,' et Jumalat»
he mltän telpa/ja o»aliltiäl heO

l H/?P ole joca hywä tele.
..HErra cadjoUaiwastchmiste» lapsia/ nahdss
/ens/jos joen ymmärrais eli «dzeis Jumalala»

Mutta he owat caicki poikennet pole/ja caicki
wat ttlwottomqt/ ei ole Män mea hywä lete/
!i ainoacan.
l. ElO siis lengänpahointekisisisitähawaldjel
otca minun Canssanl syswät rawiten heitän»/
«aan ei he rucolle HErra.
l. Siellä he cowin pelkäisit: Mutta Jumala 0Näsnä wanhurscastcn sucua.

Te häväisettetchhZn neuwU,/ mutta luMlt,
mhäninimwaw,

V 3. Vi/
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8. Oi/ josapu tuli» Israelille Zionist/ jaHErrDpääsiäis fangllun Canssans/ nijn Jacob iloidzi»
jaIsraelriemnidM.xv.

l, Dawilin Psalm!.asu sinun majasas? eli cuca lew
I^/sinun pyhällä wuorellas i
3. locawaelda wacana/ja tcte oikeuden/ ja pu
Hu toluden sydämestäns.
4. loca ei ticlelläns panettele/ eikä lähimmäisen
mttän paha tee/ ja ei häwäisc lähimmäistä»».
5. loca jmnalattomat cadzoylon/ waan cunnio
idzc lumalaca pclkäwäisiä/ joca lahimmaisellcnl
wannp/jap^tä.
6. loca ei annarahan» corgolle/ ja ci ota lahjo
jawiatoinda wastan. loca näin ccke/ ei hän ho<
jada«jancaicklftst,

X V l. psalmi.
i. DowldlncuUalnen coppale.

minua Jumala; silla minä vscallansZ^,„uu».
2. Minä olenHTrrallc sanonut l sinä olet minu
HErran/minun täyty sinun tähtes karsia.
Z. Pyhäin tähden jotca maan päällä owat/ j
cunnialistentähden / heisäon minulle caicki mi<
len noude.

Mutta jotca toisen jälken riendäwat/nijll
pitä suuri sydämen tipu oleman / En minä vhr<
heidän juomauhriansw»rM/engä mainidje he!
dan njmiäns suusani. F.Mutt



Psaltari. l?,R. MullaHErra on minun taworan jaosan/ si»Aa tähdelle panet minun perimiseni.
Hl. Urpalangeis minulle eaunimmisa/minä olewDalon perimisen saanut.

Minä tchtän HErra/ joca minua on neuwo-
Mut/ nqn myös minun munascuuni owat minuo
yöllä curiltanet.
8 Minä pidänaina HErran caswoni edes t fil<
lä hän onminun oitialla puolellani/ sentähden e«
minä horju.
Z. Scntahde minun sydäme riemuidze/ja minun
cunnian oniloinen/ja minmi lihcm lewä loiwos.
io» Viliä et sinä hyljammun sieluani helwctis/
etkä salli Pyhäs mäcänewan.
»i. Sinä osotat minulle elämän tien/sinun caft
wos edes on täydellinen ilo/ jariemull!nen,me-
no oitialla kädellä» ijancaickisest.

XVII. psalmi.
». Dawidin

HErra öikeutta/hawaidze minun Mi
minun rucouxen/jocaciwiec--

tasta suusta lähde.
2. Puhu sinä minu»syysäni/j<rcavzofina mitä
oikeus on.
3. Sinä coettelct minun sydämeni/ ja edjistelet
silayöllä/ ja tulkit minua/ ja et mitan löydä/ mi-
nä olen aicoinut ettei minun suuni misatanrico.
4< Minä warjclcn minuni/sinun huuldes sanoi?sa/ihmisten töistä/ murhajan tiellä.

B ij /. Hallidze:
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5. Hallidzemimn, täyndöni polguillee/«lt« mi-
nun asleleni liucadais.
6. Minä huudan sinua / ettäs Jumala minua
»»ulisit/lumarra corwas nunuu pnoleni/cuule
Minun puhin?.
7. Ösota sinun ihmcListt hywydee / sinä nydcn
»vapahtaja/joim sinuun vscaldawat / ny«ä wa<
stan/jotca sinun oiNa täitä» wastvin owatv
3. Wmjele miln>« nchnnin silmän nmna/suojel>,
Minua jyxeiswarjonalla.
9. Inm-alauomild»'jotta minua
wihoMsiftani/ minun sicluanipljlittäwäl.
10. Heidän lihawans
suullans ylpiast.
11. Cuhungamemenem/ nnnhemeitä pijliltKl
wät / sijhtn he silmäne la«oinawat/!Nlitä
staxcns.
~. Mncnin iejon joca saalisi persoittel«/nW
luin nuori lejon joca luolasta wähy.
Z3, Mnst HErra/ carca ja polje händä/ ja w«
pada minun sielun mi»eallas jumalattomista»
,4. Sinun löteschmisist HErra/tämän maili
W<lN ihmisist / joidenosa on täsä elamäsä/ ja joi«
dcn wadzc,n sinä täytät tawarallas / joilla lap'
sia tylls on/ja jältäwät tähtens heidän lKpsucai-.
fillens.
,/. Mutta minacadzon easwoae wanhnrscal»
deft/ mins rgwttan herättyäni / sinun cuwaH
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Xvlll. psalmi»

l. Sawidin HErran palwelianPsalmi/edellä-
«eiftltapa/ j«c»HLRraUe nämät wtisun sanat puhui/

«sc» HErra hänen wapahti caictein wchollisten»
<a Saulin eäsistä/ j« sanoi:
racastan sydänlestäni si,!»a HErra/

woiman/HEna minun eaMon/m»
imi linnan/ minun wapahtajan / minun luma--
an/minun wahan/iohongaminä mrwan?
z. Minunkilpen/ ja minun aumubcm scuwi / j«
Uinun warjeluren.

Minä ja rucoilcn HErra/ nijn minä
vapadctan vihollisistani»
f. Sillä cuolenzan suet owatkäärinet minun ym-
päri/ jaBelialin ojat peljäli» mi.iun.
s, Hclwciln sitct tasicit Minun/ja cuolemarl pau-
lat ennätit minun.

Ahdistnxcsam rucoilcn minä Hlrra / japars
mun minun Jumalani tygö / nlzn hän cuule mi-
nun äiuni hänen Templistäns / ia minun huulen
)änen cdefans tule häncn corwljns.
8. Maa lijcrui ja waplsi/ ;a Wuorien perustuxct
lycuit ja wärisil/ cescn wihastui.
)» lcmtu smdzi hänen sicramistans/ja culnt tawtl'
uli hänen suustans/nijn ectä se sicldäleimahti,
io Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä
oli hänen jalcaws alla,
»i. Hän astu, Cherubimin päälle ,a lensi/ja hän
ensi tnuldcn sijpeM päällä.
ll.Hänc majans ymbänllä oli pimeys/ja musta
»ofu pilwl/josa hän lymys oli,
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li. Kilckaudest hänen edesäns hajolfitpllwt!
rateilla ja leimaurilla.

Jo HErra jylisi laiwaisa/ ylimmäinen an
doi pauhinans/raleilla ja leimauxilla.
i/. Hän ambuis nuolcnu ja halotti heitä/ h<l
lsti cowat leimauxet/ ja peljäiti heitä.
16. Ia nqn ilmestyit wetten culjut jamaan/HB

ra sinun laitoxestas ja sinun sicramcs puhallux,
ftajacuorfamisista.
17. Hän lähetti corkcudesta ja haliminun/ia w<
li minun vl>?2 suurista mesistä.
18. Hän wapahti minun woimallisista wiholl

fistani/ minun wainoWsistani/jotca minua wäk<
»vämnal olit.
JY. locca minun ennätit tuscasani/ja HErra tl
ll minun turwaxeni.
2c>, Ia hän wci miilun latialle/han tcmmais m
N»nvlos: sillä hän lNielistyi mi!!««n.
2». HEXca tele hywasti ininun coyi.mi/ >ninu>
wanhurscaudenipcläst/Hän maxa mikille kätlc»
puhtauden perästä.

Sillä minä pldän HErran tiet/ja en ole ju
maistoin lumalalaiiiMustan.
2z. Silla hänen oiwideiis owal minun fi>
Maini edes/ja hauen kchlyiäii» en m«na hyl/ä.
,4. M,a>i olen w«to<n hauen edesäns/ jawäl
dan syuViä.
2.f. Semähdcn HEAra cosea minulle wanlM
scaudenl perästä/minu» tättem puhtauden perä
st«7 häNIN siimäius «desä.
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»e. Pyhäin «nsa sinäpyhä olei/ jahywslll l<lN<
ft hywä.
,7. Puhdasten eansa sinäpuhdas olet/ja nnrjai»
«nsa sinä nurja olet.
,8. Sillä sinä autatradollista Eanssa/ja cortta»
silmät sinä alennat.
29. Sillä minun tynttlänisinäwalaiset/HEN-
ra minun lumalan/walaise minun pimeydeni»
30. Silla sinun eauttas minä sotawäenmurena
nan/ja minun Jumalalani minäearian' muurin
ylidje.
31. Jumalantiet owal wialtomat/HErran pu-
het owat peratut / hän on caitkein tilpi/ jotcahs«
ncen vscaldawat.
,!< Sillä cuca on lumala/paidjiHEßrai elj
waha ilmanmeidän lumalatam<
33. Jumala wysttä minun woimalla/ja pane «ck
nun tieni wiattomaxi.
34. Hän tete minun jalcani nljncuin pellrain/ja
asetta minua «orkcudelle.
35. Hän opctta minun täteni sotiman /jakasi?
warteni wastijousta wetämän
36. Ia sinä annoit minulle autundes tilwen/ ja
sinunoitia käce» wahwista minnn. Iacojcas MK>
nun alennat/ nijn sins teet minun snureri.
37. Sinä teet minulle sianläydäfeni/tttei miNli»
eandapäani liwisinis.
3s. Minä ajan»vihollisiani taca/ jakäsitän hei-
tä/ja en palaja ennenmin minä heitä hucman.
39» MinH wndlltn heitä / ja li he taida stiss

ly W «yINIW
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minua waston / heidän täyty caatua mlmm jol
taini ala.
4». Sinä taidat minun walmista woimalla so«
taan/ finä taidat ne paifcata alas/ jocca owat mi!
nnawastan»
41. Sinä saatat minun wiholliseini pateneman/
ja minä cadotan wamojan,

He hnutawat/waan ci ole aultojata/HErra/
mutta ei hän wasta heitä.
43. Minä surwon heitä nHncuin maan tomu»
luule edesä/ja heitänpois nqncuin loganraitilda,,,
44. Sinä autat mimm rchdaisesta Lanssasta/j»
asetat pacanainpaaxi/Lanssa palwele minua/jot»
mmtnKtundenut. ,
45> Secuuldele minua cunliaisilla corwilla/j»
mnnmlaiset lapset ei minusta mitan woitanet.
46. Muucalaistt lapset »vaipumat/ jawapise»
wat heidän fitelsans,
47. HErra elä/ja tHtclty olcon miftun wahan/j<l»
minun autuudeni Jumala olcon ylistetty
48. Humala joca minulle coston auda / ja waat!
Canssat minun alani.
49. Isca mmua autlawihollisistani/ ja corgotta»
Minun nffsta/ jotca carcawat minua wastan, sin»
autat minua wäänstä.
50. Sentähden minäkytän l?nna HErra pacaD
nain seas/ ia weisan nlmelles tytoxen.
j i. Joca suuren autuuden Cnninqalles olotat/j»
teet hywästi woideUulles / Hawidille ja hane»
'filMlnellens HMcaickisest,,
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x»x. ps<»iml.

~ Da»<lin Psalmi edelläwtifattapa.
ilmZittawat Jumalan lunnwn/ j<»

julistahänen täitcns legot.
~ Paiwä sano päiwällä/ jayö ilmoitta yölle.
t. Ei ole kielda eikä puhetta/lusaei heidän änens
uulu.
i. Heidän nuoranL käy vlos caickHn maihin/ jch
»cidänpnhens mailman-loppunasti/ Auringollt
>än pani majan hcisä.
?. h«n käy »los rammiostans nyncuin ylka//A

nyncuin Sangari tiecä juostaxms.
7. Hän käy ylss taiwasten lopulda/ja juoxe ym->
»ärins haman shhen loppun/ ja ei ole peitetty mi-
ön hänen lämbymän» edestä.
!. HErran laki on wiatoin/ ja wirgotta sielut.

?. HErran todistus on wahwo/ja «teyfikertal»
ffet taitawari.
po. HERran tästyl owal oilial/ ja ilahuttawa»
fydämet.'
,i. HENran kHstyt owal tirckal/ jawalistawat«lmät.
pl. HErran pelcoon puhdas/japysy yancaickj-
gest/HErran oitelchet owat todet / caicki tyynnt
«vanhurscat.
V3. )1e owat eallimmatculda/jaeaickein parasi
llnlda/ja matemmat hunajata/ja mesileipiä.
!l4> Sinun palrvelias myös heidän cauttans
lneuwotan/ jo jom nW pila/ hänellä on suur»
pallka.

IF. Vfy-
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,5. ExylyM cuca ymmartäianna Minulle«,,
dexi salaiset ricoxet.
i6. Warjelc myös palwelias ylpeistä / ettei j
minua hallidzis/niin minä olenwiatoin/janu!
teloin suuresi pahasi legosta
17. Kelwatcon sinulleminun suuni puhet/ja n>

»un sydämeniaiatuxel sinun edcsäs.
18. HErra onminl? wahan ja minun lunastaja,

XX. pstlmi.
~ Dawltm Ps»lm, edelläweisaltopa.

cuulcon sinua hädäsäs / JacobinI»Jomalannimi sinua-war>elcon>
3. Hän läheltäkön sinulleapua Pyhästä/ ja Zi»
nist« sinua wabwiftacon.
4. Hän muistacon cmcki sinlmruocauhris/ja >

«un polttonhris olcon lthawat» Sela.
5. Hän andacon sinulle mitä sinun sydämes»
no/ japäälcatönccucki aiwoituxcs»
6. Me terskaanne sinun awusta»/jameidän Im
Malam nimes/mc ylennät» meidän lippum/HGI
ra täyttätön caicki sinunrucoures.

minä tunnen HErran woideltunns au»
tawan/jahändä cuulewan hänen Pyhästä taiw»
stan»/hanen oitia tatens autta

B^??ämät vscaldawat raltmssjn ja oreihin mutt
Me muistammeidänHErram Jumalannime.
9. He oivat cuttstetut ja tangennet/ mutta me Py
siyällä scisomma.
lv. AutaHErra/Cuningas meitä cnulcan/coft
W^huudsmme. xx z
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XXI. psalmi. '

l. Dawibin Psalmi edclliwelftltop».
,M)IErra/Cuningas ricmuidzc siniinwoimasa»/

cuinga suuresi hän iloidze awusta».
. Hauen sydämens haiun sinä annac hancllc/ja
t kiellä mitä hänen sunus ano. Sela.
I. Sinä ennätät hauen hywalla siunaurella/D
ia panet cullaistnkruunun hänen päähän».
. Hän anoi clämäcä sinulda/ nijns annat ha-
>clle pitkän elämän/aina ja cjancaicNsest.
>. Hänellä on suuri cuuma sinun awusta»/ sinä
»anet ylistyxen ja cministuxcn hänen päälle»».

Sillä sinä.asttal hänen siunauxcxiyancmcki-
est/ sinäiiahutathancncasw.on» ilolla.
!. Sillä Cun!nga»turw»HVrraan/jay!lmai-
en lauMdcs ei hänhorju.
~ Sinuntätesloytäcaick wihollifes/ sinunsi,
ia kätes loyta/jotca sinua.cadchliwac.
!<?. Sinäpanet heitä nHncuin cuumaan pädzijn/
mun wihas aicana HErra niele heitä wihasans/
nli syo heila.
11. Heidän hedelmän» sinä cadotat maan jääl-
lä/jaheidän siemenen» ihmisten lapsista.
l». Sillä he ajattelit tehdä sinulle paha/ japidit
ieuwo/ jota ei he woinet täyttä.
»3. Sillä sinä teet heitä olcapääxi /ja larcottat
ändelläs heidäncaswoans wastan.

>4> HERNA ylönnä sinua» sinunwätewy-
desas/nynMweilammeiaktilämmesinunwoi-
mas,

XXII.
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XXll. psalmi.

l. Haroldin Psalmi cdclläweisät<apa/peu<
,rost« <ola «athain wäijytän. .

Jumalan/ minun Jumalan / mifj
<fl.</minunhyljäisit? minä Mg«»/waann,
nun apun on cancana.
5. Minun Jumalan/päiwällä minä huudan/j
et sinä wasta/ ja en myös yöllä waicrene.
4. Sinä olet pyhä/jsca asut Israelin tchtoxes.
5. Meidän Isäm wiwoit siltunn/ l» cmn he tH
woit/ nijns wapadit heitä.
e. Sinua hehuusit/ ja wapadettin/sinuun he <«

waisit/ jaei tullet häpiään.
7. Mutta minä olen mato ja«n ihminen/Hl»
si<n pilckaja Canssan ylöncadje.
8. Caickt joten minun näkewät/häwäisewälm!
nna / wääristelewät huulians/ ja pääläns pul!
fiawat.
Z. Hän wal«ttaHErralle/ha« wapahtaconhi
nen/ hän auttaeon händä / jos hän mielisty hanei
iv. Sillä sinä olet minun wetänyt vlo» äiti»
lohdusta/ sinä olit minun lUfwan/ oliefanlwiel
äitinirinnalla.
it. Sinun päälles minä olenheitetty äitini coj
dusta/ sinä olet minun Jumalan hamast äin
lohdusta. "

»!.Hä cancana ole minustaz sillä ahdistus e<
läsnä/ ja ei ole aunajata.
»H. Suuret mullit owatm,in«n phrittämt/W
ivathärjät kiersit «uftun ymdarinp.
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! 4, Heldsll titans awaisit hl mittlla wastan/nhne
»in raaielcwa ja tiljuwa lejoni.
!). Minä olen caatlu vlos nrjncuin wesi ja mi,

luuni owat caicki hajotttut/mimin syd<in« on
Hnculn sulaltu medenwaha minunruumisam.
16. Miiwn woiMMl W cuiwetMnHncuin cruu<
siu muru / jaminun tielcn tartti, suuni lateen/ja
mä panet minun cuoleman tomuun-

-17. Silläpotrat owat minn» pyrittänet/ja jul<
main parwi asetti hänens minun ymbäMlem/he
äwistit minun lälcni ja jalcani.
18. Minälukisin caicki minun luuni/ wutts h«
«djelit ja näit ihastuxens minusta.
,y He jacawatheillcnsminunwaatllni/jahezl«

minmi hamcstani arpa.
lc>. Multa sinä HErra älä ole caucana/minu»
«äfewydmriennä miMN muyli.
,i. Pelasta minun, sielun miccasta/ jaMiNM aft
wcaisen,c,oirilha.
ii. Wapada minua iejonin tMsta/japäästä
ma yxisarwillisista.
:;. Minä saarnan sinun nim<s wtWleni/ mi-
ssä ylistän sinua seuracnnnaL.
»4. VlistätatHEtratcjotcahända pullat/ cocc»
Jacobin siemen cunnwittaton hänN / j«l.cawat-
acon händä caicki Israelin sicmen.Sillä ei hän hyljänyt ejf,ä cadMut ylön löy«
»in r.adöllisutca/ eikä täandänytcaswoane hane-iä pois/ ja cuin se handa huusi/.cnu!, hän sitä-

Wls» Sinua MiN!ä ylistän suuresti sturacuwiasa/
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wi»»ämaxan lupauMi heidän edesäns/jstca h«»«
däpelkäwät.
»7. Radolliset snöwät jarawit«n/ja jot«HM
ra edziwat / p!ta händä ylistämän / heidän sytM
mcns elä ijancaictisest.
28. Muistettacancaiten mailman älHn/ettslHkaännaisit heltäns HErran tygs / j,acumartacos
händä caicki pacanain sncucunnat.
29. Sillä HENRalla on waldacnnda/ jah»
wallidzepacanain feas.
30. Caicki lihawatmaan päällä pitä syömän»
cumartaman/ hänen edesäns polwians notkisto»
man/caicki jotcatomusa Mcawat/ja jotea surMsans eläwät. s<
31.Hänen pitäsaaman siemenen jocahändäpM
wele/HErrasta pitä ilmoitettaman lasten lapsisM
31. He mlewat ja hänen wanhurscauttans saa» F
nawat syndywalleCanssalle/että hän sitä teke. O

XXII,, psalmi. «

Dawidi» Psglml. M
sn minun paimenen/ei Minulda W»

2. Hän caidje minuawiherjäises Nljtysä/ja wjl l
Minua wirgotlawan weden tygö.
3» Minun sieluni hän wirgolta/ hän wie mlillD
eitialle tielle/ hänen nimen» tähden,
4. Ia waicka minä waellaisin pimiäsä laxosa/ Mminäpcltäis mitän pahuttarttä» olet cansani/stk
nun widjas ja sauwa» minun tutewot,
L. Sinä walmistat minullt pöydän/ minunwb

hol»
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MsitNi tohdalle / sinä woitele Minun pääni öj-
yllä/ jafinä panet täyten minulle.
;. Hywyys jalaupius noudattamat minua cai«
en elinaicani/ ja minä asun HErran hnonelo
jaiMicNsest.

XXIV. psalmi.
Dawwin Psalmi.s 3 Erran on maa/ jacaicki cuin hänesä ow<tt/

i. Silla hän on perustanut sen merten päälle/jo
virtain päälle sen »valmistanut.
>. Cuca astu HErran »vuorelle i jacuca taita sei,
öa hänen pyhäsäsiasansz
f. Jolla»viattomat tädet owat/ jaon puhdas sy«
»ämest/jocaei halaja turhutta/eilä wano wäärin.

». Se saa siunauren HErralda/jawanhurscaltt
>m hänen amundens Inmalalda.
;. Tämä on se sucncunda jocahandH edji/jeech
ysy sinuncaswoas Jacob. Sela.
?. Tehtat portit awaraxi / ja owet maNmas cor-
iafi/cunnian Cnnlngan mennä sisälle.
l. Cuca on se cunnian Cuninga» ? st on se HErs

«a/ wötewä jawoimallinen/ se HErra woimal-
linen sodasa.
V» Tehtät portit awaraxi / ja owet mailmas cors
»iari/cunnian Cuningan mennä sisälle,
po. Cucaon se cussian Cuningas ? se on se HE?l<

Zebaoch/ hän on s« cunnian Cuningas.

Cij xxv.
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xxv. psalmi.
Dawiltn Ps«!nn.

HErra minä
2» 'MlNlm Jumalan sinuun minä lurwan / äHs<M minuahäwäistä /«tm min»n wihMseni il»/

minusta.
3. Sillä ci yritän tul? häpiään jsca sinua odod
W/mutta irralliset pilclmjat saawal hapiän.
4. HErraosom minulle sinun ties/ jo opclanw
«mle sinun polcus.
H. Johdataminua siinm totudcsa» /ja opeta nii-
«»a: sillä sinaolct Jumala joca minua autta/
säiVäminä odotan sinua»
6. Muista HEWafinon lanpinttas ja hyw>l
«a» /,»oca mailmanalgusta en ollut.
7. Hlä muista minun nuorudeni syndejä/jayli!»'
zetäymifitänj/ mutta mmstn minua sinun laupilk
de» jätten/sinunhywyd«s tähden HErra.

HENra on hywa jawaca / sentähden saa<!«!
hän synmftt t«ll«.

Hän johdalta MafiaradeMsm/ jaopetla st
»ve>'lle hänen tien».
io. OaicN HErran tjet owat hywyys jatotuus/
nhlle jolca hänen lchnons ja todistnten»pitawäl,i
11.Sinun nimcs tähden HErra/ole armollml»
minun pahalle tegollmi/ jocasuuri on.
ii. ssuca on jocaHErra pMi sille hän opetto
parhan tien.
,3. Hänen sielun» asu hywydes/ ja hänen ft
Näns/pmistamaM»

i4.HEr
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»4, HErran salaisus on nchdo» sea» jotca händH
Mäwät/ jahänen ltjttons ilmoitta hän heille.
l5. Minun silmäni cadzowat alati HErra: sillä

»häntirwona minun julcanlwercesta.
l i6. Käännä sinuas minun puoleeni/ ja ole mi-
ilulle armollinen/sillä minä olen yxinäinen jara-
'dellinen.
17. Minun sydämeni murhet owat moninaisti/

lwie scjs minua vlos minun tufiistani.
18. Cadjos minun waiwaisudmi ja

n, puolem/ja anna eaict» minun syndlni andexi.s l Z. Cadzos/cuinga mondawihollista minulla oli/
jasulasta eateudesta he minua wihawal.
,O. Warjelc minunsielun ja wapada minna/äIH
lastekninua häpiään: sillä sinuun minä lurwan.
21. Cohmus ja oiteus wmjellon minua j sills
minä odotan sinua.
»i. Jumalapääsiälönlstaelin caiststa ttlstistan»

XXVI. psalnU.
Dawidin Ps«<»«.

saata minulle oikeusi sillä minä ole»
Nz/w!«toin. Minä-tmwon HErraan/seutähÄ
den en minä lange.
-K Coettele minua HErra ia linsa mml<a/pnhdj->
sta minun munascuun» ja sydämem.
3<Sillä sinunhywydes on minun silm«m'«d<«/
jaminä waellan sinun toiudesas.
4< En unnä istu «rham ihmistm se<»sa/ tngs
ftnrapliMifia.
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z. Minä wihan pahain seuracunda / enga isio zjumalattomain chtönä.
6. Minä pesen täten, wiattomndesa/ jaolestelc, tHErca Aliaris tytönä.
7. Cusa tijtos sanan äni enullan/ jo caicti sinun'
»hwes saarnamn.
8. HHrra/ minä racastin finnn huones afuinsi«/1ja sia josa sinun cnnnias asu.
9. Aa cemma minun sieluanipois synneisten ca»
sa/ caicka minun Hengeni coirain cansa.
ia. lotca payanjuoniset owat januclelläns lah,
joja ottawat.
21. Mutta minä waellan wiattomudesani/pää,
ftä minua ja ole minulle armollinen.
il. Minunjalcan tay oMasti/minä thtan sinuoHErra seuracunnisa.xxv 11. psalmi.

Dawidm Psalmi,
on minun walistnfen ja autuuden/tetä
peltan i HOrra on Minun hengen» wä?

tewys/ telä minä wapiscn i
2. Bcntähden ehta pahat/ minunwainolliseni ja
»viholliseni, lähestywät minun lihani syomän/tän-
ly heldan cnilengin hcttäns luocata ja langeta.
3. Ia -vaieta soiawati minua/nrjn ei mhnun sydämen seulähdenpeliäls. )a jos sota »ou-
sis mluua w ist.m minä lurwan sijitetin häneen.
4. Mta HCXralda anon/ sitä minä pyy-
dän/asnaxeni HErran huonesi» caitcn elinaitani/
«ttä minä natisin HErran Jumalaeauninpalwe-
l»lfss/)g hänen Templiäns edzisin. F.
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). Slllä hän peitto minua majafans pahana ai-
tana / hän tätte minua leldaans/ ia corgolta
nua calliolle.
s. lahäncorgotta nytkin minun pääni wiholli-
steniylidje/jolcaMinun ymbarilläni owat/nijn
minä vhran hänen masasan» tijtoeuhria / mikä
weisan ja laulan HErralle.
7. HErra cuule minun änen cosca minä huudan/
v!e minulle armollinen/ ja cnuldele minua,
z. Minun sydämen sano sinulle tämän sinun sä«
nas. Kysytät minun caswojani/ ftnlähdin mm»
edjin HErra sinun caswojas.
9. Alä peitä caswoas minulda/ ja älä sysä voi»
sinunpalweljatas wihasa» / sillä sinä olet minun
avun/ala minua hylja/alä myo» wrdä tattäs »m-
--nusta pois/ minun autuuden. Jumala.
I°. Sillä minun Isän ja öttin hyljaisit minun/
Multa HErra corjaiä nilNun.
1». HERra osota nunulle sinun ja johdata

minua oMata polcua, minun wihollistcnitähden,
ii. Hlä anna minua wihollistcni tahioon: sillä
wäärät todisiuxct owal minua wastan /ja tete-
wät häpemäl wäarytcä.
13 Mutta minä vscon cuitengin nätewäniH«Lr«

ran hywvica lläwilten maalla.
14. Qdota HE?ira/ ole turwasa japeltämatölN
jaodota HErra.

xxviii, psalmi.
Dawldin Psalmi.

minä huudan sinuaHENra/ mhim»
C iiij vseal-
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»s«alluf<n/„H«älä waickene minulle/että seofto, i
waictenet minusta) minä tulen heidän callaisu'
fens/jotca hautaan menewät.
«, Cul«le minun rulouxeni ani/cosca minä huu«l
dan siima/ cosca mins nostan käteni sinun pyhi»
(huorias päin.
3. Hläwedä minua jumalattomain ja vahoints'
tiäin secaan / jotca lählmmäistens cansa puhu«
wal ystawallisest/ waan pcchutta on heidän syd«< i
«isäns.
4» Anna heille heidänty öns perän/ja heidänpml
hanmenons perän/anna heille heidän tättens tök 1
dm perän/maxa heilleansions perästä.
5. Gilla ei heota waari HErran töistä/ eitä hä«
nentäsialoistans/ stnlähden ricko hän heitä jaei
rakenna heitä.
<». Kcltitty olcon HEAra: sillä hän on luullni
»mnnnrucoureniäncn.
7. HEAra on minun wätewyden ja ltlpen / hä«
neen minun sydämen toiwv/ jäminä olen auteta
tn/ ja minun sydämen riemuidze/ ja minä t»ztä«
hända weisullani.
3, HErmon heidän wätewydens / hänon wH-
«äwä/joca wocheltuans autta.
9. Auta Canssas jafiuna perimlsts /j« «awidje
hellä/ja eergota heitä chancaiokiftst,

XX X.
Dawibin Psalmi.

VocotHErrnlle te watewäi/ <noc<« HEr»
tunniaja wät«wys.
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2. tuocat HEAwKe hänen nimens cunnia/

! maMcat HErrapyhäsä cannistu)esa.
F. HErran änl tay wettei! päällä / cunnian Ju-
mala pauha/HEira suurten wetten päällä.
4. HENran äni tay woimas»/HErran äni täy
jnltisest.
F. HErran äni särke Ledrit/ jaHErra Mc Ce-
dril libanoms.
s. Hän hyppäytlä heitä nyncuin wasican / sekä
iibanonin mä Sittsnin/ nijncnin nuoren yfi-
sarwisen.
7. HErran äni leicka nHncuin tulen liccki.
8. HERran änihäälyttä corwtn/ja HENran
äni lycutta Cadexen corwen.
5. HErran «ni saatta pcurat poitiman /ja palja-
sta medjät/ ja hänen Templifnns pila sanoma»
jocaidM hänelle «unniata.
, 0. HErra istu wirtain päällä/ jaHERra pysy
Cuningasna yancaickisest.
11. HErra anda CanffallenswätewydlN/HEr,
lafiuna Canssän» rauhalla.

XXX. psalmi.
l. Psalmi weisstlapa Hawldin hno»'»en »ihtimlsee.

ylistän sinua HENra: sillä sinä olet.
minua,el myös salli iloita wt-

holliseni minusta.
3. HErra minun lumolan/cosea minä huusin si-
nua/ nchns teit mmun terwexi.
4» HENm finä wlit minunfillnnivlos hclwt'

«st/
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list/ sinä olet Minun eläwäna pitänyt/ nW
mennee cuoppaan.
F. Pyhät/weisatcatHtostHErralle/ jalqlM.
händä pyhydensmulstofi»
6. Silla hänen wihans wHpy silmänräpäystn/!
jaihastu elämäst/ehwna on ttcu/mutta amulla ilo.l

Mutta minä sanoin myötätäymisesäni: en
Minä itänäns cukistela.
8. Silla sinä HErra olet hywäsa tahdosas mi«
nun wuoreni wahwistanut/mutta coseas castve»!
peitit/ ntjn minä hämmästyin.
9. Sinua HErra minä huudan / ja HErra mi-
närueoilen»
io. Mitä hywä minun tttoltuani weresänionl!
lyttänetö myös tomu finna ja ilmoittaneco si<
«untotude»;
il. HERRAcuule ja ole minulle armollinen/
HErra oleminun auttajan.
»H. Sinä olet muuttanut minun maliture!- jlof«
«»/ sinä olet rijsunut minun säckini/ jawys.it mi-
nun riemulla.
lz. Että minun cnnnian weisais sinulle lchtosi/
jaei waickenis/ HERra minun Jumalan/ minä
lhlan sinua Hancaictisest.

xxxi. pftlml.
'». Dawidin Psalmi <t«llä««l«ttap<».

sinuunmwä vscallan / älä minua ikä-
häpiäänlaste/ päästä minua sinun

wanhurscaudes cautta.
z. Eumarra corwas minun puoleeni/auta minua
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M / ole Minulle wahwa callio/ j« Wna Minu»
«nllaman.
4. Sillä sinä olet minun callion ja linnan/ ettäs
jhssinun nimes tähde minua talutaisitja weisit.
/. Cttgs minun tirwotmsit wercosta/ jongahf
minun eteeni wirilit: sillä sinä olet minun wäte»
Wyden.
6. Sinun täsqs minä annan minun HengM
sinä olet Minun pelastanut HEAra sinä totinen
Jumala.
7. Minäwlhan nytäjotca pitäwat wäärä op-i
pja/mutta minä uscallanHErraan.
«. Minä ihastun ja riemuidzen sinun hywydes
tähden/ ettäs cadjot minunradollisultani/ja lun,
net Minun sielunituscasa.
9, Ia et sinä sulje minua ipihollisteni täschn/finHasetat minun jalcaniawaraan paickan.
l°. HERraole minulle armollinen: sillä Minä
fihbjsteW,/ minun caswoni on muuttunut mnr«»
hesta/nlsn myös minun sielun ja wadjan.
n. Sillä minun elämän on cululettu murhesta/jaminun wuoteni huocauxcst/minun woiman oy

rauwennut minun pahain tecoini, camta/ ja mi-
nun luuni owat musertut.
11. Minä olen suuri pilcfakylänmiehillenl/ja il<
teys minun tuttawilleni /jotca minun raitilla na>tewät/ pakmewal minua.
»!. Minä olen sydämestä unhotettu nHncuin
cuollut/minä olen nyncuin ricottu astia,
»4. Sillä moni minua pahasti häwaise/ että jo,

lainen
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csinen minua carcko/hc pitäwat lestenäns neulv»
Minusta/ ja tahtomat otta minun Hengen».
»5. Mutta minä toiwon sinuun HE«a/ja s«
non; sinä olet minun Jumalan.
16» Minun aicani owat sinun läfisils / pelasta
Minua wihollisistani / ja nHstä jo»ca mm«a wai<
nswat.
17. Anna paista caswos palwelm» päälle /aM
Minua laupindesrautta»
»8. HErra ala minua laste hipiään: sillä sinus
minä rucoileu/ jumalattomat lulcal häkään/ j«
walleteat helwett».
«9. Tulcon mykaxiwäärät suut/jotcapuhnwat

tvanhurscnsta wastan/ cangiast/ corjast jahäjyst.
2c>. Cuinga suuret owat sinun hywydcs/jotcas
panit tallella nhlll jotta sinua peltäwät/ ja jot«
cas ntzlle osotat/ jotca sinuun vscaldawgl /chmi«!
sten lasten edesä.
, l. Sinä lymytätheitä tytönäs salaisest/jocaiwj
jen haastosta/ sinä peität heitä majasas/ rtzlelc-
wäisistä kielistä.
,2. HTrra olconkHtetch/etta hän on minulle osot-
tanut ihmelliscn Ccuipuugisa.
2). «Vlllä nnna sanoin epayxesäni: minä ole»!
sinun easwos edestä sysätty pois/ sinä luulit cui«,
tingin minun rucouxemänen/ eosca minäsinn»'
tvgss parguin.
i/f. HEAra caicki hänen pyhäils/
HErra »varjele vscollisia/ jarunsast c.osta nijllc/
Mca ylpcintä harjoittelewat»

2^.01ci,l
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f<. Olcat turwasja wapisemata/ calcki jotca
HErca odotatte.

XXXII, pftln^.
Dllwib!» ftpelus.

6V/Vtuas on jonga pahat iegot owat annetut
jonga synnit peitetyt owat.

2. Autuas on se ihminen/ jollen HErra ei soima
wäaryttä/jonga hengesä ei wilpiä ole.
z. Silläcosca minä tahdoin sitä woiketa/mustr,
ruit minun luuni/ minujocapäiwäisestä itcustanl»
4. Sillä sinun kätes oli yöllä ja päiwällä rascas
minunpäälläni / nHn että minun nestenl cuiwi/
nqncuin ft kesällä cujwa. Sela.
5. Tentähden minä tunnustan syndini/ja en pe«s
tä minun pahoi tecojani/ minä sanoin; minä tun-
nustan HEAralle minun pahat teeoni/ nHn sins
annoitanderi minun syndini wäärydet.
6. Tämän tähden pita caicki pyhät sinua
leman oikialla ajalla / fcntähdcn cosea suuret wes
benpaisumtstst tulewat/cihesGen ulotu.
7. Sinä olet minun warjeluxen/tätte minua mur««
hesta/että minä pelastettuna sangenricmuisest ter-
scaisin. Sela.
8. Minä neuwon sinua jaosstan sinulle ticnjo-
tas waellat/ minä johdatan sinun minun silmil-läni,
?. Aliät olco nHncuin orhit jamuulit/joilla ei ym-
märryst ole/joille pitä suidjet jaohjat suuhunpan«
daman/ ellei he iähcne sinua.
«°» Jumalattomalla on monda widjansia/mut-

H «ajoca
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ta jocaHENNAAN toiwo/hänen syle lau-
pius.
11. Riemuitcac tcitan HERrasa/ ja olcailoistt
wanhurscat/ ja terscatcat idzen caickt te yfiwa-
catscc.

XXXIII. psMu.
Amuitcat te wanhurscat HErrasa/ waga»

hända caumst! tssttamän.
i. HEsra candclcllla/ ja weisalcat hä-
nelle kijtost tyhmenen kielisellä Psaltarilla.
3. Weisalca hänelle vsi wirsi / weisalcat jalosi >
ticltcn leikis hcliscnnsellä.
4. Sillä HErran sana on totinen/ jamitä ha» l
lupa/ sen han wahwana pitä.-
5. Hänracasta wanhurscautta jaduomiota/maa ?

on taynäns HErran laupiuttq.
6. HErron sanallaowat taiwat tehdyt/ja caickl
hänen jouckons hänensuuns hengellä.
7. Hän pitä coofl! wcden meresä uyncuin leilisä/
ja sala sywydet.
8. Pcljätlon catcki maa HErra/händä peljällon
caicki maa» pijrin asuwaiset.
y. Cosca han sano/nHn se tapahtu/jos hän kaste/
nhn se on tehty.
12 HEARa tete pacanqin tieuwot tyhjaxi / jj, l
taändä Canssan ajatuxct.
ii, MutmHCrran ncuwo pysy Hancaickiscst/ <

häne sydamens ajatuxct sucucussast sucucundaan. i
il. Autuas on.se Canssa jonga HErra on lui l
wala/se Cansfa jongahän idzellene on perilliscxi l
walinnut. t3,HEr«! l
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i;. HErra codjoi taiwasta ales/ja näki caickem
ihmisten lapset.
14. W.chwa!da istuimeldans cadzo hän caickit»
jocca >n«an päällä asuwat.
15. Hän mitta eaickein heidän sydämens/ hän

ymmärcä eaickein heidän tyons.
16. Oi Cuningasta auta hänen suuri wäiens/ ei-
tä sangan wapadela suurella woimallans.
17. Orhit ei myös auia/ja heidän suuri wäkeo

wydens ei pelasta.
«8. Cadzo/ HErran silmät cadzowat nytä jot-
ta händapeitawäl/jotca hänen lanpinteens toi-
wowat.
19. Että hän pelastais heidän sieluns cuolema-
sia/ja elacäis heitä näljän aicana.
20. Meidän sielum odotta.HErra/ joca on mei-
dän apum jatilpem.
21. Sillä meidän sydämem llöidje hänesä/ ja
me wiwomme hänen pyhän nlmeens.
,:. Qlcon sinuu laupiudes HErra meidän pää!»
läm/nHncnin me sinuun vscallam.

xxXIV. psalmi.
i. HawidinPsalmi cosca hän muolons muutti

Abimelechin edesä/ joca hänen«joipois tytöän»
ja hän meni pois.

kHtän HE?lra aina/hänenkyloxens
alati minun sunsani.

3> Minun sielun tersca HErrasa / että radollisetscn cuulewat ja iloidjcwat»
4».V>istätät HErra minun cansani/ ja corgotta-
«m yima hänennimcns. H jj
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5. Costa Minä HEAraedM/wastais hän mi-
nua/ ja pelasit minun cattista waxistuxista.
6 lotea händä cadzowat/ja häneen luoltowal/heidän caswons el mle häpiään.

Costa radollinen huusi/ cuuliHENrahändä/
ja au«i hänen caitista lustistans.
2. HErran Engel, pijriltä heitä joeca händä pci-
läwät/ ja pelasta heitä.
9. Maistacal ja cadzocat cuinga HErra on sch
loincn/aulnaL on se joca häneen turwa.
,0. Peliättan HErra caicki hänen pyhäns i sillä
jotta händä peltawät/ei nrjldä mitan puntu.

Nuoret iejonil pitä tarwidMan jaisoma»/
Mutta jolca HErra edjiwät/ ei heildä mitän hy-
wä p«utn._
»2. Tulcat tänne Opset/cunlcat Minua/HErral»pelgon minät«M o«<tan.
»;. Cnca on/jolahywä elämätHPyytä Z ja pjo
däis mielelläns hywiäpäiwia <

14. Warjele iielee pahudesta/ jabnnles wilfl
puhumasta.
lj. iacka pahasta /ja tee hywä / edji rauha jei
noutZe händ^.
16. HErran sileät «Zzowal wanhurcasia / j<«
hänen corwans heidän parcuans.
17. Mu«a HERran easwo on pchointetiöita
wastan' hucultarcn» maasta heidän mnistoans.
18. Costa wanhurstalhuutawal/ nytt HERra
cuule, ja pelasta heitä caitista lustistans.
19. H E ?i ?i A on juuri läsnä nHiä joilla en
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murhellinen sydän/ ja autta nyla joillaon sur-
tia mieli.
20. Wanhurscalle tapahtu paljo paha/ mutta
HErra hänen nqstä cailistapäästä.
>2l. Hän tätte caicki hanc» luuns/ ettei yxitän
heistä mureca.
il. Pahus taopa jumalattoman/ja jotca wan-
hursc,»sta wihawat/he lulewat wicapääfi.
z;. l«nasta palwchains sielut/ jacaicki
jolca häneen toiwowal/tulcwat nuhteltomaxi.

XXXV. psalmi.
Dawidm Psalmi.

:. Mpi M keihäs/ janouse minua aut-
taman.
j. suojele minua/minun sortaitt-
m wastan, sanos sicluUem: minä olen apus.
4. Häpiaän japilckaan tulcon caicki jotca minun
sieluai»wäijywat/ palatcon tacaperin janaurofi
tulconjo,ca minulle pahasnowat.
5. Oicon he nyncuin acanal tuulesa /ja HErran
Engel: sysäckön hetläpois.
6. Heidän cicns olcan pimiä janiljacas/ja HEI?
ra» Engcli wainotcon heila.
7. Silla he owat ilman syytä heidänwerckons
wirittanet minua cadottaxcns/ ja ilma»; syytä 0-
wat sielullenicaiwanel haudan.
L. Tnlcon hänellewaiwa / jota ei hän tiedä/ jo
wercko/jonga hän wiritti/kajittäklZu hanen/inhen
h«n!anKl«on.
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9. Multa mlnun sielun iloitcan HErrasa/jariii
mullcan hänen awustans.
ia. Caicki minun luuni fanocan i HENra cuca
on sinun werlaises i sinä joca päästät nöyrän
wötewcmmän läsistä / radollisenja löyhänraa<
lelialdans.
li. Wäärät todistajat astuwa! «des/ jvleaml,
«ua nGin joimawatjoistaminä olen wiawln.
,2. He tetewät minulll paha hywästä/ MinUlK
mielicsrwaudexl.
l?. Multa minä/ costa he sairastit/pulu säti»
päälleni/ walwaisin idjeni paastolla/ jarncoilil»
sydämcstäm.
14. Mlnä täytin idjeni tuin he olisit ollet minW
ystäwäni ja wcljeni/minä tawin »wirehtien/Nliw
«uin st joca alli wainamns sure.
11. Multa he iloidzewat minun Vahingostani
jacoconduwat/ euucal myös coeowat heidäns
hawatdzemata minua wastau / he repiwät jaej
»acta.
lb. 2Vi«aste ja pileuritten st«s lstewät he ham<
hailans minuun.
17. HERra cuinga cauwan sinä tätä

päästä, minun sielu» heidän Mllelistäne /j«
Minun yxinäiscn nuorista lljoneista.
,8. Minä tHtän sinua snuresasluracunnasa/js
paljon Canssan leskenä minä sinua ylistän.
19. Aiä salli heidäniloita minusta / jotca syyttö-
mästä minun wchMsem owal / eli silmiän»
wät/ jetcammnailman hylä wihswat.

zv. Sillä
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,«. SlUz h<aicoiwatwahlngotatehdä/ja<dzis
wäl wäaria syltä hiljaifim wastan ma<mpäällä.
Hi. lalewttläwät lltans awaralda minua wa-
stan/ pitiltäwät ja ftnowatl se» n« mielelläm
näemme.
tl. HC«a sinä sen myss «act/älä sijs wait ole/
HErra älä coucana ole minusta,
ij. Hera janouse eadjoman minun oikeuttani j«
syytäni/ minun luma.an ja HErran.
24. HErra minun lumalan/duomidjt minua oi,
keudes jällen/etteihe riemuidjis minusta.
2/. Aä salli heidän sydämisans pliittä/alä annch
heidän sanoa i me olemma hänen niellet.
26. HäwäistäköN janauroxi ioutueon caicki jolls
Minun pahudestani iloidzewal/ pueteltalö häpM
lä ja pilcalla/jolta idzeno lwnufta terscawat.
27. Ilolttanjariemuilcam/ jotcaminulle oitett-
densuowat/jaaina janoeanl HErra olcon suu-
test tHtetty/joca suo palweljallens hywä.
23. Ia mintm liclen puhu sinun manhurscaude-
stas/ jatHtia sinua jocaxäiwä.

xxxvl. psalmi,
l. Sawidin HErrgnpalwelmnPsalmi/

edllläuxlsattapa.
on sydämestäni sanotin jumalattomain

H^>menosta/ettei he enfingän Jumalalapeltä.
z. Hän liehacoidje idzellän» nijneauwan ettäHä--
nen wihattapa vahudens ilmandu.
4. Caicki heidän opvin» onwahingolinen jawal-
he/ei he myös salli heitäns neuwoa/etlä he jotatis»
hMätttisil. Hiiij s»M«tt
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5. Mutta he ajattelemat wuoteisans wahingo-,
»a/ ja pylywät wahwast pahalla tiellä/ ja ei he!
micänpaha carta.
6. HEcra/sinun laupiudesulottunyn lewialda
«uin taiwas on /ja sinun lotudes nhn awaraida
«uin pilwet juofcwat.
7. Smun wanhurscaudcs on nyncuin Jumalan

,Wuori/ ja sinun oikcudes nqncuin suuri sywyys/
HErra sinä aulat setä ihmiset mä e,äimet.
8. Cuin callison sinun hywydes Jumala/ettäihmisten lapset sinun sypcis warjon ala vstal-
dawat.
9. He juopuwat sinun huonesrunftst
ja sinä juotat heitä hecumalia nljncuin wirrulia.
ia. Sillä sinun tytönas on elawa läyde / ja si-
nun walteud, fas me näemme 'vaunOcn.
! 1. lewitä!aupiude»,»qUeMca ftim,, tundewat/
ja sinun wanhmscaudestoimcllisiUc.
»:. Ala salii minua tallatta eoreilda/ ja jumalat-
tomain kasi alton Minua culistaco.
l?. Waan anna pahoimefiac Wcn langeta/il-
ta hc siMälsin pois/ ja ei seisoallapysyis.

xxxvll. psalmi.
Daividin Psalmi.

Hla wihastu pahain tähden/ ja älä cadeti pa«
holniekiöila.

2. SlllänÄinn» ruoho he pian hacatanpois/ ja
he cuiwawac ««jnemn «ihoittapa yrtti.
3. Toiwo HErraanjaceehywa/asu nlaasa jae-
lstäidMwacuudllin.
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-4< Iloidje HErrasa / ja hän anda sinulle mitä fi-
imi» sydames halaja.
j. Anna ties HENran haldun/ ja toiwöhäneij
päallens/ kyllä hän sen tlte^
6. Ia hän nio edes sinun wanhlitseandes nijm
luin waltluden/ ja sinun oiteude» nHneuin pno,
lipäiwöni
7. Odota HENra jcwartiöidje händä/ ala tH-
woittele sitä joNgatie pohudes Menesty.
tz. iacka »vihasta ja hyljä tnimndee/ alä nhn wft
hastu/cttätz idzcckin paha teet.

Sillä pahat häwttetän/ muita HENra odol-
lawaiset perimät maan.
10. Wlelä wähä hctli en / nyn ei jumalatoin s-
leckaN/ ja cuins eadjol hänen siaan» / nHn hän
on pois.
11. Mutta siwiät periwstmaan/ lailoidjewat
stturesa raiihaf».
i2< lUmalatM nhcawanhurflasta/ »a Nristele
hambaltans hänen paalien»,
lz. Mutta HErra naura händä i sillä hän Nate
hänen pälwans joutuwan.
<4> Jumalattomat weläwätmiectans / »a jälv
nittaivät joudMs/ cuktstaxeNsradollista jakiZy--
ha/ ja:eurastawathurscat.
i). Mutta heidän miectans pita länma/i heidät»

heidän joudjenepita särtymän.
16. Se wähä luin wanhurscaila on / on pas

rombi cnln monen jumalattoman suuret tawa-
ro,.

,7. SM
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17. Silla jumalattomankasiwarsi pltä ricotta'
Man/ mutt» HErra wahwista wanhurscat.
!8. HENra tieiä hurscasten päiwät / jaheidän
perimisen» pysy chancaickisest.
19. Ei he tulehäpiaän pahalla ajalla / janälkä
wuosillapita heillä kyllä oleman.
iv. Sillä jumalattomat huctuwat ja HENran»vihollistt/chka he olisit nHncuin ihana nytly/nizn
hczdänpica cuitengin nyncuin sawu ealoman.
21. Jumalaloin otta lainan ja ei maxa/ mutta
hnrsea» on laupiasja runsas.
21. Sillä hänen siunattu»» periwat maan/mut<
ta hänen tiroltun» pita häwicettämän»
23» HErralda sencaltaisenmiehen waellns hal>
litan/ ja hänen ltens kclpa lMellc.
24. Jos hän lange nHn ei handa hyljätä l sillä
HErra tuke hänen kätens.
25. Minä olin nuori sa wanhennuin/ ja en ikä«
n«ns «Hhnyt wanhurscafta hyljatyrj / enga hä-
nen fiemenens teriäwan leipä,
2 6. Hän on aina laupias jalaina mielelläns/ jo
hänen fiemenens on siunattu.
27. Wäldä paha ja tee hywä / ja pysy Hanca-
»ckisest.
28. SillaHErra racasta jaei hyljä xy-
hianö/ne faikctan yancaicklsest / mutta jumalat-
lomain siemen häwicetcäman.
29. Hurseat periwat maan/ja asuwat sHnä rjan?
eaickisest.
30. Wanhurscan suu puhu taitawast / jahänen
tiele.is opetm oikeutta. 31. Ha-
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3 l. Hanenlumalans lati on hänen sydZmesans/
jaei hänen astele»» «wisty.
1!. Jumalaloin wärjy wanhurscafia / ja
handatappaxens
3;. Mutta ei HErra sata handa hauen käsyns/
za ei dnomidjchända/cosca hän duomitan.
14. Odota HErra jakätte hänen tiens/ncjn hän
sinun corgotta/ ettäs perit maan/ ja sinä jaat
nähdä/cosca jumalattomat häwltemn.

Minä näin jumalattoman/ sangen jalon j«
waldian/ joca lewitii idzens/ja wih»tli nijneuin

puu.
36. Ia täwinohldZc/cadjo/ niinhän oli pois/
minä fysyin handa/ ja ei handä custm ioytty.
37. Ole wiawin ja pidä sinus oikein; silla sen-
tällaiset wrjmcin menestywat.
;8. Mutta wäärai pilä nnnä hucluman / ja ju-
malattomat pila wHmeln hawilellämän.
39» Multa HErra autta wanhurseaita/ hän on
heidän wakewydens lusean ajalla.
40. Ia HErra autta heitä ja päästä hci!ä,jape<
lasta heitä jumalattomist/ ja warahca heitä lsil!»
he vstalsit häneen.

XXXVIII psalmi.
'

~ Dawidin Psalml/ muistori.
älä rangaisc minua

minua hirmuisudesas.
3. Silla sinun nuolcs owat minuliii tHnilitelyt/
ja sinun lätes paina minua.
4» G ole «erweys minun mumisani/sinun vP



43 psalcari.
caurestas / »a ei ole rauha minun luisani/ Minun
fyndetm täyden.
F. Sillä minun syndini kaywäl pään» ylidje/
nhncuinra>eas cuorma owat he minulle ylon ras-
eaxi tullet.
6. Minun haawanihaisewatia mätänewät/mi«
nun hulludenitähden
7. Minä käyn tymäräs ,'a eumarrufis / yli päj-
wä m,na täyn murehisani.
8. Sillä minun cupeni peräti euiwettnwat/ sa ej
ole mitan terweylta minun ruumisani,
y. Minä olen ylsn palsoruiineldu jalyötyricki/
minä myrisen minun sydämeni tiwusta.
10. HErra sinun edesäL on caicki minunhaluni/
jaminlln huocauren ei ole sinulda salattu.
11. Minun sydämen wärise/mlnun wo»man s»
minusta luopunut/ ,a minun silmäni walteus ej
ole minun«ytsnäni,
,2. Minun yftäwäni sa langoni owat cohda-
siansminua wastan//»a cadzowat minun waiw^
ni/ja minun lähimmäisenicatnvas astnwat.
,;. lotea minun sieluani wäijywät/he wiritttt
lewät minun eteeni/»a loica minulle paha suowai/
he neuwo pitäwättuinga he wahlngoitjisit/la ft^
lilla juonillahe tiertäwät ymbäri.
14. Mutta minun täyty olla nHncuin cuureln/l
,a ei mitan c»uleman/la nhncuin mykän/ joca li
awasa suutans.
iF. Ia minun täyty olla nHneuin se,'oca ei mi-
tän lunle/ ja»onga suusi,« ole wastausa.

l6.M«<«
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16. Mutta Minä odotan sinua HERRA/ sinä

HErra minun lumalancuuldelelminua»
17. Sillä minä ajattelen/ ettei he suinaan minu,

sta iloidzis/ jos minun jalc«n ainoasta»» comba-
stuis/nhn he terscaifit sangen minusta.
18. Villa minä olen tehty kärsimän / mium»
lipun on alati minun edesäni.
iZ. Sillä minä julistan pahan teeoni/ja murhe-
din minun syndioi Mden.
,y. Mutta minun wihollissni eläwät ja owaj
wakewät/ ne owat suuret/jotca minua lyylMäst
Mawat»
2>. Ia jotca Mlnulle maxawsst pahalla h^wän/j«
gsettawatheitänsminuawastan/cttä minä hyws
noudatan.
ii. Hlähyljä minua HENra minun Jumala»/
ä!ä ole caucana minusta.
,z. Mnnä fin.uas minua auttaman/ HENr«
minun apuy.

XXXIX, pftlnn.
I. «Dawidin Psalmi/leduchunildO

ebcllffweGlttapa.
olen aicoinut cawahta/etten minä i«

tielelläni.
3. MinäWidjen minun sunni/ että minä näm
iumalauoman edesäni.
4» Minätulmmytäxi/waickeniNMsnpuhunut
llemusta/jaminun murhen lisayndy.
5. Minun sydämen on palawa minufa / jacuin
«in» fics »jstlelen/ nchnmiilä fytyn/ja nnnä xu?hWtlelMni. O 6.M«1-«
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s. Mutta HErra opeta minua / että minulla on
loppu/ja minun elämällänion mitta/ja minä er?
canen täälda.
7. Cadzo / minun pälwäni owat kämmenen ltt
weys tykönä» / ja, minun elämän on nHncuin ei
Mitän edesäs / luinga aiwa tyhjät owat
caicki ihmiset/ jotcacuitengin nhn sulultomaste-
läwät. Sela.
84 2Vaan he menewät pois nhncuin warjo / ja
<etewät heillens yuckan suuren murhen/ he coco-
wat jaei tiedä cuca sen saa.
9. Ia nyt HErra/mihingä minä idjcni luotan?
sinuun minä toiwon,
,y./Wapada minua caikista synneistäni/ja alii
HiNW sM hulluden pileaft.
»1. Minä waickenenja en awa suutani/kyllä si>
tlä sen teet.
1,. Käännä sinun rangaisiures pois minusta!
sillä minä oln näandynyt sinun kätes piercmi-
ststä.
i,. Costa» jongunrangalset synnin tähden/ nhn
hänen caunistulen»clilutetan nhnemn cpilda/woi,
cuinga aiwa tyhjät oipat caicki ihmiset. Sela.
,4. Cuuldele minun rucöuren H EN NA/ jo!
ymmärrä minun parcun? jaala waickene minuy
tyyneidenl lähdent sillä minä olen muncalainen
jaasuwainen sinun cansas/ nisncuin caickimi^
mmIsäni.
i<?. luown minusta/että Minäwircoisin/ennel^
«nin minä menen pois/ja en sille läsä ole.



Psältari. fl
Xl., psalmi.

I. D«»<din Psalmi «delläweisattapa.
odotin HENNA/ jahän eallisti h-
minun lygöni/ja hän cuuldell minun

parcuni»
z. Iahän weti minun vlos syta hirmuisesta H<M
dasta/ja pastalsefta logasta/ja asetti min»n jalca-
m calliolle/ ja hallidzi minun käymiseni.
4> Ia han Mdoi minun suuhuni vden weisun/lljttämän meidän lumalatam. Sitä saawai
mondanähdä/ japeltäwät HE R N A/ ja ioi-
wsw<lt haneem
F. Autuas on /joca pane vscallufens HErraan/ja ei käännä hlpiitten tygs/ ja jotca walhell»
»vaeldawat.
6. HCrraminunlumMn/suureiowat
Mes jaajatuxes / ioicas meille osotat/ ei ole mi-
tan sinun wertas / minä ilmoitan«Ylä/ jasanonwaickahe oW< epälucuiset.
7. Vhri ja ruokauhri ei sinullekeloa/waan cors
»vat sinäminulle awaisit/et sinä tahdo polttouh-
ria eli syndmhria.
8< Silloin minä sanoin: Cadjo/mina tule/Na»
Matnson Minustakirjoitettu. Sinuntahtos/mi-
liun Jumalan/ teenminä Mielelläni/ja sinun ta?
lis on minun sydämesitNi.
9» Minä saarnan sinun wanhurscautlas suuresi»seuracunnasa/ cadzo/ ett min»anna lukita suuta-ni/HEtta sinä sen tiedät.
l«» En Minä sM wanhurscauttas sydämesäni/

E ij MM



psaltmi.
minä puhun sinun totuudesias ja autnudetlas/
«n minä pettä sinun laupiUllas jawaeuuttas/suu-
rch» fturacunnasa.
?:. Mutta sinä HGrw/ älä täännä laupimtas
minusta pois/ sinun lanpiudes jawacuudesMg
»nmuH warjelcon.

SM lukematton«t waiwat owat minn«
piMtäneb/ minun syndini owat minun ottanlt
lchM/tthn etten mlnä nähdä tawa/ he owat vsi«l
<mmat enin hiuxec pääsäni/ ja minun sydämen
on mtznusa waiplmm.
ii. se sinulle HERra/ e<täs minun
«wapadat/riennä HErn» Minna auttaman.
14. Häwettön jacaiM pilcaxi tulcvn/ totea Mj«
«un sieluani wäHywät h«atax«n« / paiaileon ta«
eaperin jl» häMan tuleen/ jotta minulle paho
suowat.
»j. Hammästyksn hiidänhäPjasäns/ jolcaW
nua pitittawäl.
16. Zloitcan jnriemnitean taickl / jotta sinua cd<
ziwät/ja jslco sinun autuuttasracastawat: sano«
«an aina l HErra olcon corkiofi tHtetty.
>i»7. Minäckn köyhä jawaiwamcn,mutta H<lr!!
la sure mimm «destäni/ sinä olee mlnnn auttaja»
jawapjchlajan/ mfnun I«n«,lan aiä whwy.

X l. I. psalmi.

«/Vtuas on joca köyhä hvlho/ händä HEm
pahana päiwäna.

3. HEAr« Me hänen ja, Mhgnen eläwänZ/
e»«
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wihollistens tashn.
4> HErra wirgotta handä tautiwUotesaNe/sinä
autat haiMMttestÄ sairaudestans»
5. Minä sanoin i HERw ole minulle arMoM
«en/ pmanna minun sielun l sillä minä tein syn-
diä sinua «vastan-
6-Minun wiholllsMpichuit pahoja minttawas
stan: cosca hän tuolle z jahänen nimens cadone i
s>. Ia cMn ye tulewat ladjeleman/ ntjn ei he tee
sitä sydämcstäns/waan jotakinedjiwat/ jota he
lailtalfil/ ntzn he menewsl pois jafttspanetteF

8. Caicti jotta Minssa lvihaivat/ emscuttelewatkestenäns minua wastan/ja ajaltelewatpaha mi-
nua wastan.
9. He owat päättänet «Musta
ta hän Maes/ nyn ei hän nouse jällens.

?M MtMminlin ystäwän johon Minä v>
scalsin/ joccksHmiilun leipäni/ st lallais minun.
Main» ala^
i 1. M«M stnä Hsrm öle niiilullearmoltinm/
jaauta Minua/nHn minäjeN heillecostan.
it. SM mlinä yMtttäwän ettäs suot Minulle
hywä/euei minnwiholliseniftciierstata Minusta»
15. Mutta Minua sinä holhot minun wiatto«i
ttudent taht)M/ ja asetat minun caswos eteen
Hancalckisest^^
l4< Kytetty oleön HE«a Israelin Inmala/yM
«MW HancMjsten/ Amen/AwlN.
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x 1.11. psalmi.

l. Corahn lasten opetus «dettänxiftttzpa,
A>>)jncuin peura himoidje tuoretta wettä/Nljn

Z. M.nun sielun jano Jumalala/ sitäeläwätä
Jumalala/ sitä eläwätä Jumalala- Cosca minä
tulen Jumalancaswo näkemäni
4. Minun kyyneleni owat minun ruocani pm-
Walla jayslla/ että jocapäiwä minulle sanotan!
tusa nyt on sinun lumalas i
5. Costa minä naita muistelen/ nhn mlnä wuo-
datan v!os minun sydämeni idjesani: sillä minä
menisin mielelläni joucon cansa/ja waellaisin hei-
dän cansans Jumalan h»cncsten / lhastuxella ja
tqtoxella/sen joucon stasa fotca juhlapitäwät-
6. Muas murhedit minun sielmi/ia ol« nyn le-
wotoin minusa i turwa Jumalaan i silla minä
»vielä nytkin handä tytäit/ e«a hän minua antta
hälien caswollans.
7. Minun Jumalan / minun sielun on murheinsan» »ninufa/ smcähden minämuistan sinun synämaasa Jordanin ja Hermonin tykönä/sillä wä-
halläwuorella.
L. Sinun wjMs pauhawat cowin/ ntzn että yri
sywys pauha täsä/fa loinen sywy» fiellä/caicti sd
»Nln wesilailies ja aldos täywat minun ylidzcni,
9, Päiwäilä on HHrra luwannut hänen hywy-
dens/ ja minä hänelleweisan / jarueoilen
nnnun elämäni Jumalala,
«v» Mns sanon Jumalalle minun calliollenii

mi.ns
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Wlrls olei Minun unhottanut! mm minä käyn
«Hn murheifani i Eosca minunwihollistni minua
nhdistai
n. Se on nijncuin murha minun luisani/ että
minun wiholllscnihäwäisewät minua / cosca h<
»ocapäiwä sanowat mioulle z Cusa nyt on sinun
Jumalas i
12. Mitäs murhedit minun sielun/ia oict minu,

fa nHn Kwotoin i turwa Jumalaan: Mä min»
lvielä nytkin handä ttjtän / että hän on minun
«swoni apu//a minun Jumalan.

XI>III. pjälnn.
nunna Jumalaisaratcais» minM

Canfsa wastan / >a sää-
stä minua wääristä la cawaloisia ihmisistä,
l. Sillä sinä olet minun wäkewydeni Jumala/
miris syoxät minun pois? mixis minun anat mu?
tthisani kaydä/cosca wihollinen minua ahdista i
3.lähetä walteudes »a totudes minua saattaman/
ft luoman sinun pyhän wnores tygö /»a sinun a-
snmifes tygö.
4< Ia ming täwifin Jumalan Marin tygö/sen
Jumalan tygö >oc« minun ilon »a riemun on / la
sinua Jumala Candelisa lyttäisin/ minun Ju-
malan.

Mitäs murheditminun sielun/ jaoletMinus»
nyn lewotoin i turwa Jumalaan,- sillä minä wi«-
la nytkin hänbä kytän/ että hänon minun caswo-
««ap«/l« minun Jumalan.
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Xl.lV. psalmi.

». Corahn lasien opetus edelläweisatlaps.
me olema eorwttlam cunllet/MckZZ)dänWm owat meille luetellet/mitss heft

Van aieaNans jamUinen tchNytolet^
3. Sinä olet ajanut pacanat poistadelläs/mutt
la nrjta sinä cktt istuttanut jällens/sinäolet 3an>)
sat cadottanut/ mutta nytä sinä olet lewiltänyt.
4. Sillä ei he ole miecallans sitä maata omista
net/ja heidäntasiwartens «auttanut heitä/waail
sinun otti» tsles/ sinuntäfiwartes/ jasinun east
wos walkeus/sillä sinä mielistyit heihin.
F. Jumala sinä olet minun Cuningan/joca apuci
laeobttle lnpal,
s. SinMcauttas me wihMseM paiftÄM MM
HM/ finnnl nimesäs me tallam meidän wastaw
earcajat»
?. Sillä en luota Minun joudjeenl/ jami^
«un mleckatt ei auta minua.
8. Mutta sinä aulatmeitä mezbattwihöllisisiam/
fa saatat NHtä häpiaan/jotca meitä Mhawat.
9. Jumalasta meterscamjoeapäiwa/ jakijläM
finunniMes ijancaickisest. Sela.
ia. Mxis ttyt sysatmeltä po?s/ja häMiset mei^
ta/ jaei lähde meidän jottctomcansa 3
, i. Sinä palautat meitä wihMstemedesä/että«eraatelisit meitä/jotcawihawat mettä.
ls. Sinä anttat meitä syötä ttqntuin lMbaitt/
jahajotat meitäpatanatn fecacm.
Hz. SinämyitCanOsilman hinnata/jatlM



psaltarl. O»
?4> Si»ö panet meitä häpinfi meidän läsnäastx
waiMem/pjlcaxi ja nanrop/ jona meidän ymb»?
rillam owat.
ij< Sinä teet meitä ftnanlastuxi pacanain sea»/
ja että Canssat wäändelewäl päätän» meidän
tähtcm.
16. locapäiwä on minun yawäiftyxen minun «>

desäni/ ja minun caswon on täynans hapiätä.
17. Että minun pilä pilckureitä ja laittatta cnule?
man/ja wiholliset ja lylyt costajat nätemäi^
18. ?>ämäl caicki owat tullet meidän päällem/
ja en me stntähden ole sinua unhottamt/ enga fi-
«un lHltos rickonet.
,5. Ia n meidän sydämen tacaperin messyt/eiks
meidän läymisempsitennut sinun tiestä».
20. Ettäs meitä nHn lsi< ricli Hratein scas/ j<»
meitä pettätpimeydellä.
21. Jos me olisim meidän Amalam nimen nno
hoitanet / jameidän tatem nost<m«« wlttaNe In-
malalle.
«. Sen Jumala edzitän/ waanhän idjenets
meidän sydämen pohjan.
23. Sillä sinun tähles smmatan m« jocapäiwä/
ja luetan leuraxi tchtäwäxi lambaxi.
24. HeräHErra/ mixis macaliwalwo/jaälä
meitä sysäpois caitelickan.
2j. Mixis peität caswos? ja unhodal meidän
radollisudem sa ahdistuxem.
26. Sillä meidän sielun, on painettu ala» maa-
ha»Bi/meidän wadZamripp» m««sa.

27??»o^



D psalttrl.
H7. ??ous« / auta meitä/ jalunasta meitä simm
laUfiude» tähden<

xi. V< psalmi.
i« Morsiamen opetuewirsieuckaisest/Corahn

lapsilta ebelläweisattapa.
sydämen ajattele caunin laulun/

weisan Cuningafta/minun tielen on ja»
lon kirjoittajan kynä,
3. Sinä olet eannein ihmisten lasten seasa/ suloi-
set owatfinun hnules / jentähden siuna Jumala
sinua hancaickisest.
4. Pane miecta wyslles/ sinä Sangari/ ja cau>
nistaidjescunnialisesta.
<t. Menestykö» sinun cäuniudes / aja totudeti
parhari / pilsmän radollifioiteudesa/ ttyn sinuij
olkia tätes ihMellisia osotta^
6. Teräwät owat sinu nnoles/että Canssot lange!-
wal etees maahan/ Cuninaan wjholliste keskellä.

Jumala / sinun istuimes pysy aina ja HaiM-»
ickisest/sinun waldacnndas waldicka ouhurfcas
lvaldicka.
3'. Sinä racastat wanhurscaUtta / ja wihatjn^
»yalatoinda meno/sentähdenon Jumala/ sinun
lUmalas/ sinua »voidellut ilon öljyllä/ enä cuiN
sinun osaweljes.
9. Sinunwaattes owatsula Mirrham / Aloes
jaKejia/coscas Elephandin lniscst luastas läh^
det/ minusta he ilautlawat sinun.
«0. Sinun eaunistuxesas käywäl Cuningasteil
tyttäret/morsian seiso oiMllakadelläs/ sulas eal«



Psaltarl. H
zi. Cuule tytär/ cadzo /ja callisia eorwas/unho?
da Cansfts jaIsäs huone.
11. Nijn Cuningas saa halunsinun cauniutees»
sillä hän on sinun HErras/ jasinun p«ä hands
lnmartaman,
13. Tyrin tyttären pitämyös syhen lahjoinens

tuleman/ rickat Canssoi» pitä sinun edcsäs rw
«oileman. ,

14. Cuningan tytär on coeonan» caunis sisälda/
hän on cullaises waattes puetettu.
l/.Hän wiedän monella mutcalla cudotuis wa-
atleis Cuningan tygs/ januoret neldjet hänen
caltaisens/ jotcal)ändästurawat/ tuodan sinun
tygös. "

16. Ne wiedän ilolla jariemulla/ ja mencwat
Cuningan mpaan. '

17.Sinun Isäis siaan pitä sinun lapsia saaman/
jotcas asetat päämiehificaicreen mailmaan.
iB. Minä muistan sinun nimes sucucunasta nyn
sucueundaan. Sentähden pitä Canssat sinua lijt-
tämän/ aina jaHancMisest.

X I. psalmi.
i. Corahn lasten weisu/nuorudest/

«d«llä«eil»«ap«,.
VHVmala on meidän turwam ia waiewydem/
«V>"a on sowella» apu tustisa»
3. Tentähden en Me peltä/jos wielä mailmo
huctuis/jawuoret leskelle mertawajoisil.
4» Waicka wielämeri pauhais ja lainedis/ nlznMä M pauhinasta mäet tulistuisit. Sela.

5. Cui'



62 psalttttl.
5. Cuittngin on JumalanCaDUNgi ihana HK-
loincns/josa cortcimman pyhät asumiset owat.
6< Jumala ouhänentykönäns/stntähdHN se kW
Pysy/ Jumalaautta handä warahin.
7. Pacanain pitäha«mäft>M»an ja waldacuW
Umgeman/ja maa hucku coscaHsn änens anda.
z. HErra Zebaoch on meidän cansam/ Jacobin
Jumala on meidän tutem. S«<a.
Z. TulcatjacadzocalHErrantecoja/joca maan
päällä sentqltaistl HHwitYfet tett.
10. Jocahillidze sodat cattes nuulmas/ioca joud<
Mfärft jaricko kechFi/ ja ratlat lnless voilta.
11. iacattat ja tundecat minua Jumalaxl/ min«
vien woittawa cunnian pacanMstas/jammi
yletän maan päällä
11. HErra Zebaoch on meidäneansam/lacobjy
Jumala on meidän tukcm> Vela.

Xl.Vll. psalmi.
,!. Corah» lasten Psalmi «dclläweifattapa.

Cansftt paucuttocal
Jumalalle/ iloisellaHiellä.

Z. Sillä HEna caickcin.cortem on hiMMnen/
suuriCuMigas.coco maan päällä»
4. Hän waatt Canssat meidän aläm/ japacono!
»midan jalcaimala.
5. Hän walidze meilft Meidän p«imis<M/lai«<

Sela.
s. Jumalaastui ihastMlla ylss/ja HErrahe!b

Basnnalla.
7. Weisatcat/ wMlcat Jumalalle/ ipeisatcssV'
Wjsatla, mc,d«n Cuningallcm» 1



pfaltari. 6l
z. Sillä Jumala on coco maan Tuningas / wei?
fatcat hänelle taltawast.
9. Jumala on pacanoitten Cuningas/ Jumala
isiuipnhasa istuimesans<
i°. Canssain päämiehetowatcocondunet Abra-
hamin JumalanLanssm tygs: silla/ Jumalaon
sangen corgotettutilpein tykönä maan päällä.

xxviii; psalmi.
1, Corahn l«sten Psa!miw«s».

HErra/ ja sangenkH«ttapämeK
JumalanEaupungift / hänen pyhalls

wuorellans^
l, Zionin wuori on nchneuin caunis wesa/ coce»
maan turwa / pohjan puolella on suuren Cnnin-
gan Caupungi.
4. Jumala on Mttawa hänen huonesans/ sit»
waneleman.
5» Sillä ladzo/Cuningat owat «onnet/jaynns
menit ohidzc.
6> He ihmettelit tosca he tämän nält/ja
styit/jacutistettin.
7. Wapistus on heidän siellä täsiltanyt/ja ahdi-
stus nijncmn synnyltäwäisen.
3. Sinä särjet hahdetmeresä itätuulella.
9.. me cuulimma, nHn me sen näemme/

Caupungist» meidän Juma-
lan Caupunglsa/lumala sen wahwista yancaickh!
sist. Sela.
10. Jumala me odotamme sinun hywytläs/ si-
nun Templifäs.

F 11. In-



pftlta»l.
1,. lumala/nHncuin sinun nimes on/nstnwy^l

o» sinun lijtores haman mailman ««n/sinun oi,
tia täies on läynäns waichurscautta.
11. Nicmuilcan Zionin wuort/ jalutzantytlärtl

lloilcan/finunoitcudes lähden.
i MlngäcZioni» ymväri ja phritläkät händä/
lukccathcinen lornins.
14. Turwatcat hänen wahwnteens/ jaeorgotta,
cat hauen huoncn» / mainitta tulewaisille sueu-
cunmllc,
,/. Silla tämä Jumala on meidän lumalam/
aina ja yancalcktstji / hän johdata meitä «uol«l
ma» osti,

XLIX. Psalmi.
~ Corah» lasten Psa!«< el«tl«»«!fttt«P«.

tätä caicki CanssU / ottaeal corwyH
jotca lättä ajalla elätte.

3. «setä yhteinen Cansft/ että herrat/ fttä rickal
että köyhät/ yli toisms canft.
4. Minun suun puhutaitawasi/ jaminun
Men.sanp ymMg/ryxen.
F. Minä tahdon euulla hywänsammlascun/ j<!
caunin mpauxen candeleilla soitta.
6. Mixi minä pettäisin pahoina päiwinä/coles
minösortajani pahat tegot taywät minua ymbari.
7. JotcaluottawM lawaroihins/ ja suurest te«
scawatrickaudestäns.
8. Etweiitsntai^atetsnlunasta/ «itslumglaG
Ml» sowitta.

Sillä,



PtMarK <3
y. Silla heidän sieluns lunastus on ylön calli»/
«tjn että se jäätekemät chancaictiftst.
ia. Waicta hän myös wiela cauwan eläis / ja
ei nakis hauta.
n. Sillä cnllengln nahdän senmuotoiset taitaa
wat cuolewan/nijn »kanan» enin tyhmät ja hullut
ttlswat jatäyty muille )ätlä heidänlM»arans.
ii. Ia sHttelin he ajattelewat heidän juonen»
pysywän nancaickisest/ja toton» sugnsta sucuu»,/
ja heidän nimens muistetaifin maanpäällä.
13.2V..an ei ihminen «aida pysyä cunniasa/mut-
la loppu nrj„cuin eläiMltNn.
,4. Tänä heidän ttens on sula huNuns / eniten-
gin heidän sucnns sitä sunllanslHt«awät.Sela.
15. H« macawat helmet» nhncnin lambat/cuo-
lema heitä calna/mutta hmstat sangen pian hal-
lidzewalheitä / jaheidän syckäyMS Piia huclu»
Man/»a heidän »äyty jäädä hllwettyn.
is. Multa Jumala enitengjn wapahta mimntz
sieluni helwetln wallasta / MH hän corjais mj-
nua. .Tela.
»?. Alä sits tottele costa joenneasi»/eli jos hä-
nen huonene eunnia snurexi tul«.
»8. Silla cosea häncuole/ ei hän mttän myös
täns wie/ eiks hänen cunnians mene hänen «nssan» alas.
»9. Waan hän vscalda tähän hywään elämään/
ja tisttä sitä/ cosea joc» idzellenshywiä paiwiä
saatla.
i°. NH,, he menewätlsäins perän/ja ej näe itä-
näns walkculta. F jj ?,.



64 psaltsri.
21.Silla eosca ihminen on cunniafa/ja ei ole yM
Marryst/ NW hän mene tääldH enin eläimet.

i.. psalmi
~ Assaphm Psalmi.

Jumala se wätewä/puhuja eudzu ma?
hamast Auringon coitostanrjn lasten

mifm asti.
2. Zionista tay ylös tircas Jumalanpaiste.
/. Meidän lumalam lule ja ei waickcnc/ culut<
lawainen tuli tay hänen edelläns/M hänen Y»w
bärilläns suuri ilma.
4. Hän cudzn taiwan ja maan/duoMMens hs-
nen Canssms.
H. Cootcat minulle minun pyhäni / jwtca lijtosts
enämman pitämät euin uhreista.
6.Ig iaiwat pitä hänenwanhurstauttans ilmcO
laman/sillä Jumalaon Husmari. Sela.
?. Cuule minun Canssan/ anna Minun i)uhna/
Israel anna minun sinun seafts tovista/minä Im
»na!a/olen sinun Junialas.
«- Sinun uhreista» en minä finnanuhtele.i Msinun polttouhri» owat alati minun edesäni.
5. En minä hartia sinnn hnonestas/engäca»
lita nawltosia»,
ia. Sillä caicti medzän eläimetowat Minun/ja
«rjat mäjillä jotcatuhannintäywät.
11. Minä tunnen eaicki linnut wuortcn päällä/
jacaictinaisetpedot medzäs owat minun edesäni.
li. Jos minä ison/ en minä sitä simois sinulle:
sillä maan pijri o»mmnn/jacaiG mitä synä on.



psaltarl. «5
/;. lnuleteos minun syöwän härjän liha/ elickH

eaunsten werta »uoman i
b4. Vhra Jumalallelijtosuhri/ ja Maxa ylim-
mäiselle lupauxes.
il. Hl rucoile minua hödäfaL/nisnminä autansinua/ja sinun pua cunnioidzemanminua,

Mutta)uma!a:lom«l!e sonolumala: mix!»
ilmoitat minun oilcuxiani/ jaotat minun Moni
suulles i
17. Ettäs cuitcngin curitusta wihat/ jaheität

Minun sanani tacas.
> 'B. Colcaswarcannäet/nhnsjuoxet hänensans/ja pidät yhtä huorinictiaincansa.

»9. Sinun suu» sallic sinä paha puhua/ jasinun
ticles suallavewfia malcan.
2°. Sinä istut ja puhut weljeis wastan/sinä pa«
Ntttelet äitis poica.
li. Mitäs «et jaminaolcnwait/nlfns luulet
«ttännnä olen sinul, wertaises. Mutta min»
rangaisen sinua/ ia asetau näitä silmäis eteen.
2,. Vmmärlätät sys näitä/ te jotca Jumalan
unhotatte/ ellen minä temmais jojcuepois / ja ei
olis enämbtwapahtaja.
23. Joca tchtofta vhra /st ylistä minua /ja sIZnHon st tie / ens minä osoian hänelle Jumalanau-
tuuden.

1.1. psalmi.
1. Sawldin Psalmi cdellaweisattapa/ 2.Cosc«

, P«xh«a Nathan tuli hänen tygöno/ sijtt«inn hä»BmhStian <vgö täynyt oli.
F lij Jumala



6s PsaKari.
ole minulle armollinen sinun hijwy-

Z2)des tähden / ja pyh» pois minun syndini si-
nun suuren laupludes tähden.
4. Pese minuahywäst minun pahasta legostani/
japuhdista minua minun synnistäni.
5. Silläminä tunnen pahatteconi/ja Minun syn>
dini owataina minun edesäni.
6. Sinua ainoata wastan minä syndiä tein/ia
pahasti tein sinun edesä».

Että sinä olisitMa sanajas/ la puhdas/eost
eas duomidzet.
7. Cadzo/minä olen syndisest siemenesi syndynyt/
za minun äitin on synnisä minun sytlänyt.
8. Cadzo/ sinä halajat totutta/joca salaudes on/
ja julistitsalatun taidon minulle.
9. Puhdista minuaIfopilla/että Minä puhdistui-
sin/pese minua/että minä lumiwalkiaxitulisin.
,0. Anna minun enulla ilo ja riemua/ että ne
luut/ jotcas särkenyt olet/ ihastuisit.
1,. Peitä caswos minun synnistäni/japyhl pois
«aicki minun pahat tecom.
,l. Jumala luo minuun puhdas sydän/ja anna
Minulle vsi wahwa hengi.
»3. Ala heitä minua pois caswos edestä / jaälä
Minnlda ota pois sinun Pyhä Henges.
14. Wahwista minua taas awnllas/ja sillä wä-

lewällä hengellätuke minua.
15. Sillä minä tahdon waarille opetta sinun

ties/e»ä syndislt tygos palajaisit. ,
'6. Päästä Minnawlrenwigoista/lumala/soca

minu»



psaltarl. e?
minun autudeni Jumala olet / että minun lielen
lerfcais sinun wanhnrscaultas.
,7. Awa HErra minun hnnleni/eltä minun suun
llmoitais sinua kytoxes.
,8. Sillä ei sinulle kelpa vhri/MUutoin minä sen
mielelläni annaifin/ ja ei polttouhri sinulle ensin-
gänkelpa.
,9. 5Ze uhrit jotca Jumalalle lelpawat / owat
murhillinen hengi/ahdistettua jasärjettyä sydän-
dä et sinä Jumalahyljä.
20. TeeZioniNe hywästi sinun amos jälken/ras

> tenna Jerusaleminmuurit.
'2 l. Silloin sinulle kclpawat wanhurscauden vh-
> nl/polttouhrit ja eaickinaiset vhrlt/ silloin sinun

Altarilles hartiavhratan.
I.H. pftlml.

i. .Dawidin opetus edelläweisattapa/eosca E-
lomeri Doeg lnli ja sanoi Emilille! Dawid on <«l«

lnt Abimclechin huonestcn.
kerscat sinäwatewä/ ettäs taidat

i että cnitengin Jumalan lau-
Pius wielä jocapäiwäpysy.
3. Sinun kieles ongi wahingota / ja leicka wal-
hellans nqncuin teräwä partaweidzi.
4> Sinä pnhnt pikemmin paha cuin hywä/ ja
walhetta cuin oikeutta. Sela.
5> Sinä puhut mielellä» eaickia mitä eadolnfeen
ftxiwat/waarällakielellä.
6. Senlähden Jumala sarke sinun aiwa coco- <

nans/ jamurendasinun/ ja majasta temmasi-
F iiij nnn



ss Psaltari.
nun vlos/ ja häwittä sinun elswittm maalda.
Sela.
?. Wanhurscat nätewät sen japeliawät/ja nau,
lawat hända.
8,. Ladzo/läma on se mies/joea eipitänyt luma»
lata hänen turwanans/waan vstalfi suuri rickaw
teens/ jo oliwäkewä wahingota teken»äil.
9. Mutta minä pysyn nHncuin hedelmälinen ol«
jypuuJumalanhuonesa/minä vscallan Jumalan
laupiuceen/aina jaqancaicklstst.
i c?. Minäkcjtän sinua ijancaickisest / ettäs se»
teit/ ja minä odotan sinunnimes: sillä sinun py-
häsiloidzewatslzlä.

1.111. pftlmi.
i» Sawidin opetus/ Chuoris edellawclftttae

p<tt Mahelachm päälle.
sanowat sydamllans: ei Jumalala

he Milan kelpa ja owat ilkeys hei»
tän menoisans/ei ole yxik.in focahywa tele.
3» Jumala mdzoi taiwast ihmisten lapsi., / että
hän nalisjos joeuolis ymmäitäwäinen/ joca
Jumalalaed^is.
4. Mutta he owat caicki wilpistellet/ ia caicki o-
wat telwotwmat/ ci ole yxitän joca hywä lcke/ e»
ainoacan.
F. Ettsst pahanteliät sitä huomaidje? jotcami«
nun C>'!i>ssam si)öwät/ »dziäns rawita / waanei
he wcoile HErra. '

6. Siellä he pcltäiftl eusa ei Mitän pchaltäpä ol-
lut i sillä Jumala hajotta waatiwaisten luut / si-

nä hä-



«lahäwäiset heitä/ että Jumalakin cadzo heits
ylön.

Oi/ josapu tulis Zionist Israelille/ja Jumalcl
hänenfangitun Cansftns pääsiäis/nyn Jacob i-
leidjis jaIsrael rjemuidM.

I.IV. psalmi,
l,Sawiditt opetueCandeleillaedelläweisattapa/

l. Cose«liph<it tulit/j<l ilmoititSaulille: Dnwid
on lymynnyt meidän tytönäm.

, A/Vta minua Jumala sinun nimelläs/ ja saat<l
oikeus sinuttwallallas.

4.Jumalacuule minunrncouxen/ota corwijs mi-
nun suuni sattat^
H. Silla corsat eareaistt minna waflan/ jawäki->
wallaisitwäyywät minun sieluani/ja ei pidä I«<
nialma silmains edes. Sela.
e. Cadjos/ Jumalaautta, Minna/ja HErra <lft
te minun sieluani.
7. Hän costa minun wihollisteni pahnden/hajss
lanefinunwacuuVellas.
8. 3lyn minä mielelläni sinulle vhran/ sa tijtän
HErra sinunnimiä»/ jocanijn hywä on.
9. Sillä sinä pelastat minun caitesta hädästäni/
ettäminun silmäni iloidjisit minun wihollisistam,

I.V. psalmi.
1. Raivioin opetus edelläweisattapa/ candeleilla.

cuule minunrucouxen / jaala peitä
N)sinuas minunrncouxeni edestä.
3. Ota minusta waari ja cuuldelc minua/että M
nä smkjast walttan mconxisani / jaMgun.

4' s«s



Z« psaltsri.
4. Että wlhollinennsn hnum/ ja ,'nmalotoln ah«
difta i Mä he tahlowat minua wahingoitta/ ja«,

wat minulle sangen wihaistt.
F. Minun sydämen wapise minnsa/ja cnoleiNM
Ptlco lule minulle.
s. Pelco ja wapiftus tulit minun päälleni/ja caw
histns sattui mlnuun.

Minä sanoin: jostaminulla olisit sHwct nt,^
«uin Mettisellä/ «ltä Minä lennäisin/ ja joseusl«
wäisin.z. Ladzo/nHn minä canwas pakenisin/ja olisi»eorwesa. Sela.
g.Minäriennaifin/että mins pääsisin stztä tu««
len pnnscasta ja tnulispgästa.
,o. Seeolta HErra ja turmele heidän lielens!
sillä minä näen waäryden jarHdan CaupunZisi».
,1. 3?e käywat päiwälla jayöllä ymbäri heidä»
Amurin»/ syns onwmwa jatys.
,i. Määrys siellä hallidze/ walhe japetos ei
luowu heidänpolguildans.
13. Jo»minun wihollisen häwsisis «nnua/lyll«
minä sitäkärsisin/ ja jos minun cadehtian minn»
«itistelis/nyn minä lymyifin hänen edestäns.
14.Waan !»yl sinä olet minun cumpanin/minu»
haidian/ jaminun tuttawan.
15.Me cuin ystawälisest toinen toiseöie canft «

lim kesteNam/me waelsimynnälumalan huonest.
16.Riendätön cuolemaheidänpäällens/jamw

gän elHwanäalas helwetttjn/ sillä sulapahus o»
heidän j^ucosans.

17. Mulli!
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17. Mutta minähuudan lumalaia/ jaHErra
«ulta minua.
18. Ehlona/amWa ja puolipäiwänä minä walj,
ton ja iltm/ janejn hän luule minun aneni.
,5. Hän lunasta minun sieluni nystäMca sott«
»al minua saana hänelle »auhan/wa-
zcka «tmlla on mondawihollista.
,0. Jumala sitä cuuleon ja heitä nöyryttätön/
jo« alati pysy. Ee!a.

Sillä ei he paranna Heitäns / että peltä I«-
malata.
n. He lastewatkälens hänenranhallistens pääl-
lä/ja rchwawal hänen lyttons.
il. Heidän suuns «n linckambi enin woi/ japi--
«äwät cuiteng!» sodan mlcleläns/ heidänftnanc»
owat silemmHlcuin shy/ ja owat cuitenginpal-
jatmiecat.
i; Heitä sittunlÄrusHEMan päälle/hän sis
nnst mnrhctti/ja <i hä» salli wanhurscan olla
lianasaneaiekisift.
24. Mu»a sinä lunmla syoxai Heitä s-Gen sy-
wään cuoppaan / murhamiehet ja pettäjät el «nle
puoli ikääns/ waan minä toiwsn sinuun»

' 1.V,. psai,,^.
»» Hawidin cullaincn «ppale mytäst Mettisesi

. seas/cosc«Phil!st«nt täsitit
Hänen G««hi«.

»HVmalaole mitmlle armollinen: sillä ihmis«Zfset tahtowat sulloa minua alas/ joeapäiwH
heMwal/ja ahdiftawat minua.

z. MuM
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3. Minunwiholliftni sulloivatmimmMs joe«
päiwä: silla moni <on ylpiäst minua wastan.
4. Cosca minä pMn/ nyn minä toiwon sinuun,^
5. Minä ylistän Jumalansanan/Jumalaan mj«
na loiwon/ ja enpcltan mitä liha minulle tetis.
6. locapaiwä hc minun sanani wääryttelcwät/
caicki heidän aMuxens owat minua wahingoift
larens.
7. He piläwät yhtä jawäyywat/ja ottawat m«
nun candapäastani waarin/cuinga he minun ste,
luni täsitäisit.
8. Muä hepaha tetewät/ jopase on annettu aw
dexi/Jumala sencaltaisia ihmisia syostönalasib
nian armoita.
9. lue minun paconi / pane minun kyyneleni lch
lijs/sinä heitä luet ilman epällemäta.
io. Silloin pita minun wiholltseni palenemo»
tacapmn/eosca minä huudan/ nHn minä huom»!
»dM/ettäs minun Jumalanolet.
li. Minäylistän Jumalan janan/minä ylistä»!
HErran sanan.
li. Jumalaan minä toiwon/ jaen pellä mitä it>!
minen minun tetis i
13. Mins olen sinulle Jumalaluwannut/ Wj
sinua.
,4. Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni cw
lemasta/ minun jalcani langemisesta/ että min»
waellaisin IVMAtATI edefä/ elawiW,
jvolkeudls.



PsnltstzK ?z
'». SawMn cullainen cappale edelläweisatMH/

ctl« h«» h»ck»»»t/<oscahä» S»«U>» <d«stH
paft«U luolaa».

ole minulle armollinen/ ole minulle
ZAarmollinciU sillä sinuun MMMficlun^scsje
da/ja sinun minä lurwan/ M
h:Wsti etfäpaha tay oKidje.
z. Winähuudan Jumalala/ sila cmckein cor<?
leinda/ sitä Jumalala jocammm» w<h/!jäisy.denH
lapltta.
<». Hänlähettstaiwast/ ja autta minuaminu»
vpoltajani Jumal»ms
mons jawacuUdenL.
5. Minämaean sieluni csnsa lejonein seas/H^
Mistcnlapsct owat liekit/.heidän hamt>ans,owat
teitzät ja nuolet/ jaheidänticlcns terawä miecka.s. Csrgota idzes Jumala taiwan yudje/ja sinun
eunnias caickeen mailmaqn.
7.Wmon he wirittäwät minun layyuseui eteeni
japainamat ala» minun sieluni / cuopanhe cal-
wawat minun eteeni/ jasijhen he idje langavat.
Sela.
8. Walmis on minun sydämen Jumala/walmis
«n minunsydämen/weisaman jakrjttämän.
9. H«ä minun cunnian/ herä Psallari ja cande?
le/warhain minä herän.
,!°. HErra sinua minä listan CanMn sM/ja
Weisan sinulletistost suoncunnlsa.
li» Mllä sinun laupiudes on nyn awara cuin

V loiwas/
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taiwas/ l'a «luudes nyn awaw luin pilivel
läywät.
i l. Corgota sinus Jumala taiwan ylidje / ja si-
nun cnnnias caicteen mailmaan.

I.VIII. psalmi.
i. Z)awldin cullainen cappale edelläweistck

<apa/ «tlei.hnn hucknnut.
te juurinrjn mykät/ etttt te puhu sitä

on/iaduomidjccmn cehtuus on/
te chmisten lapset i
3. la/sulast pahudest te teete wHärydmMaaemo
nasa/jariennät cchta/käfillän wätiwaldaan. >
4. «Nurjat owat jumalattomat aitins cohduM
ivalehteliat erywät hamast äitlns cohdusta.
5. Heidän julmistuxens on nqycuin karmen jul»
mlstus / nHncuin cuuroin tyykärmen / joca «l<
wans tutidze»s. Ettei hän cuuKs lumojansända/l«mojan js-
ca hywasti lumoja taita»
70 Jumala särje heidän hambans heidän siw
huyL/murenna HHR N A nuoren lejo/iin syö
Mhamhat.
8. Heidän pitä sulaman nyncnin wuotawaM
si/he ambuwatnuolillans/multa nerickanduwat.
9. He huctuwat lchncuin nakincodat ra«kewat/
janHncuinwaimonlnodmcands/ «he Auriw
gota näe.
lv. Enneneuin teidän orjantappuran lypsywi!
pensasans/ nftn pitäwchlM heitä luorenans w
wäistmän pois»



PftlMi. ?f
ii. V3anhurscas iloidje cosca hän senealtaisen
eoston näte/ja pese jalcans jumalattomanweresä.
il. Ettäjocainen sano: wanhurscas sen cuiten-
gm naulidze/ että Jumala wielä on Huomari
maan päällä.

5I X. psalmi.
N Sawidincullaiaen cappale (ettei hänhucklft

«»e) cosca Saul lähetti hänenhuonettan» pijltttä»
mäx / saädoxenshänd»«!pp«.

minua minun Jumalan»vihollisista-!ss<)ni/ jawarjele minua nHstä jotca heiläns a-
lmawat minun wastani.
3. Pelasta minua pahointeW/ ja auta mlnus
murhamiehistä»
4. Sillä eadjosHEßra/ he waijywät minun
sieluani / wäkewat coeowat heitän» minua wa-
sian/ilman syytä jaricosta.
5. He jnoxewKtilman synlä/fa walmistawitt lM

cohtamaninlnuajä eadpmaNj
6. Sinä HE«a JumalaZebaoth/Israelin lus
mala/ herä edzlmän caickipacanat/ älä letänhei-
stä mmaidze / joteasenealtaistt paatunet pahante-
liat owat. Sela.
7. Vlwocan taas ehtona nHncnincoirat/jasa-,
motcan ymbärt Caupungin.
8. Cadzos/ he puhuwal kestenäns/mittatowat
heidänhuulisans/cuca sen cunlis?
9. Mntta sinä H ERN A naureskelet heitä/ ia
pilM caiMa pacanolta.

H jj lv.Hch
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,c>. Heidin wälewyden» tähden Minä turwAll
finum»: sillä Jumala on minun warjlluxcn.
n. Jumala osoita minulle runsaft hywydens/
Jumalaanda minun ilon» nähdä minun wihMMani.^
,2. Ala heitä tapa / ettei minun Canssan flta o«!
«ohdais/ mutta hajota heitä woimatla»/ H<Zn«
meidän tilpem/ paisca heitä alas.
iz. Heidän opctuxens sn sula syndi/ja käsitetä»
heidän ylpeydesänL / ja ei he mnnta saarna cui»
suki tiroust janapistust.
14. Pyhi' heitäpois wihasas/ pyhi heitä pois/et-

tei he Flisickan / jaymmärrais Jumala»olewa»
laccchin haldian cMesa mmlmafa. S«l«.
,5. Vlwocan taas ehtonamhnenin coitot/ jaft>
«notean MbattCanpnngin.
»6. Amdil heidänftwsta sinne jatä»ne r»an tah«
den/ja vlwscan cosca ei he rawituxl tule.
!?. Mutta weisa»fin»n wätewydestäs/j»

M sini
olet minun warftluxZ/a ltwwan minnwhadäsäm,
18. Minä weifan /inttlleminun lnrwan tytcsto!
sillä sinä Jumala olet mimlll w«rj«l»xen/ ja mi-
nun armollinen lumalatt.

l.x. pftlm».
~ Sawidin eullaiuencappale/edilläweisattapa/
»nllaistfi seppelin cnctaisesi/ opettaman: 1. Cosca hän o«

fottnut cansa Mesopotamiasi / ja Zobss!»cansa. Losca leab palais j»ls»
sMlsst»xo«/ caxicoistakymmendä tu-

hatta EdeN«M,
2«mal«



Psaltarl. ?7AlVmala sinä culn meitä lyttäisit pois jaha-
N/jotit ja olit wihainen/wahwista taas meitä.
4. Sinä cuin maan lycuttanut ja halaisnut olet/
paranna hänen raeons/joca nyn haljennut on.
5. Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta o«
sottanut/ sinä juotit meitä wHnalla/lombistu-
«rem.
s. Mutta sins annoit eultengin pelkäwäisilles
lipun/ jouga he nostitylös/että heolisit lurwa-
lul. Sela.
?. Etla sinun ystäwas wapadetuxi tulisit/ nyn
auta nyt Mallalädelläs/ ja cuuldele meitä.
8. Jumala puhu hänen Pyhäsäns/ shtä minö
zloidzen/ ja jaanSichemin / jamittanSuchot-
hin laxon.
9. Gilead on Minun / minun on Manasse/ E-
phraim on minunpääni woima/luda en minun
päaruhtinan.
i°. Moab on minunpefinpatan, Edomin ylid-
ze heitän mins minun tengäni/ Philisteo st mi-
nuun ihastu.
11. Cuca wie minuawahwaan Caupunghn l cn-»
eajohdatlaminua hamauEdomini
n. Etkös Jumala sitä tee / joca meitä lyctäisii
peis i ja etpäs mene »los Jumala meidän jota-
«väemeansai
,3. Saata meille apu tuscafa z sillä ihmisten apn
on turha.
'4. Inmalasame wätewHtttgoilttMMe/iahan
talloaw meidän wiholllstm.

G llj l<Xlt
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I.XI. psalmi.

1, Dawllln Psalmi ed«llä»elsatt»p» c<md«l<M. !

HErra minunhuuton/ja ota w««,
minun rncouxistani.

3. Täällä alyalla maanpäällä huudan minä !Z
nna,cosca minun sydämen ahdistnxes on/wieA
«ua sijs cortialle calliolle.
4. Sillä sinä olet MiNÄN tnrwan / wahwa teM
«innn wihollistiNtedes.
5. Minä asun sinin majssae yancaictistst/j«
vstallan sinun sypcis ala. Sela.
6. Sillä sinä Jumalacunlet mimm lt»pauftM/j«
«naxat hywästj nylle jotca wmläs pelläwät.
7. Smä annatCuninZalle pitkän Hän/että häm
»vuotens olisit sncucunnasta nyn sucncundaan.
L» Että he alati istuwana pysyisit Jumalanedee/
»sota hänelle hywylta j» totutta/ jotca händ«
»varjelifit.
9. )?yn minä weifan lytoft sinnn nimelle» yM
»aickisesi/ maxaxent minun lnpaustani pmwä p«l>
walda.

sXli. psalmi.
~ Sawidin Psalmi ledmhnnin edestä/

«d«lläwe>lstt»Pa.sielun odotla ainoastanslnmalato/
3. Siliä hän on minun vscalluM/ minun apu»/
«ninunwarjelnren/ ettei minua mitan paha cM
stais/<hkä enmga suuri se o!is.
4» Eujng» canwan te wäyytte/etlä te hän->

z>« sw



l« surmalsit/nijmuin joencallisiuwa selns jarau-
lewa muuri.
5. He ajattelewat walwoin cuinga he händä pol-
iisit maahan/ ahteroldzewat heitän» walhesa/
andawäthywiä sanoja/waan sydämisän» he ti-
loilewat. Gela.
6. Mutta mmun sielun odotta ainöastans Ju-
malala : sillä hän on minun toiwon.
7. Hän onminun vscallulen/minnn apun jawar-
jelnxen/ettenmtna langeis.
8. Jumala» on minun auinnden/minun cunni-
«,/ minun wälewydeni callio/ minun turwan on
Jumalala.
9. Toiwocat häneen aina rackat ihm»set/wuodat<
tacat teidän sydämen hänen etec«s / Jumala on
Meidän turwam. Sela.
,°. Mutta ihmiset ei cuitengan niitän ole/ jo
Sangarit myss puuttnwat/hepainawal
man cuin ei milän/n<i>n monda enin heitä on.
ii. Hltät bscaldacowaäryteenja wakiwaldaan/
ältat lurwatco »lyhin jstca ei mitan ole / jos l«
Maxi t«lell<,/nHn ällät nysta lueua pitäkö,
n. Jumala on yhden sanan p«hunut/ sen olen
minä cahdesticnullut/ että Jumala yxinanswä-

Kw» on.
'3. Ia fina HENra olet armollinen/ja maM
jocaidzen ansion» jällen.

I.X I l 1. psalmi.
».Däwldm Psalmi/cofca hänoli luban<orw«.

ZHVmala sinä olet minun Jumalan/warhainff2) G »!>j mwz
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minä sinua edjin/finua minun sielun jane/Mlnuoj
lihan hala sinua/ cartiasa jacnlwasa maasa/ jol»,
»vesitöin on.
5. Siellä minätadzonfinna/finunPyhäsäs/«<
tsminä näkisin sinun woimas jacunnlas.
4. Silla sinun hywybes on parambi euin elämä/
Minun huulenitchttäwst sinua.
L. Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin
minun itäpäiwäni/ la minun täten» nostan >M«
sinun nimees.
6. Se olis minun sydämeni ilo ja Nemu/eosl«
MinäMaisin sinua iloisella suulla.
7. Cosca minä wuoteseni lasten/nHn MinäNM
sian sinun / cosca mins herän / nhn minä puhun
sinusta.
8. Silla sinä olet minun auttajan/jasinun sch
peis warjon alla minä terscan.
9. Minun sielunrippu finusa / sinun oitia lätts
minun tule.
10.Mutta he edziwat cadottaM» minun sielW
ni/heidan täyty maan ala mennä.
ii. Heidänpitämieckaan langeman/ja ketuille
esaxi tuleman.
i!, Mutta Cuningas iloidje lumalasa/jocahä-
nen cauttans wanno se ennnioiteton! silla Mls
hetteliain suut pitä tukittaman.

I.X I V. pftlmi.
l. DMlbin Psalmi «dessäweisattop».

Jumalaminun ändäniminun was
warjeleminun elämän sildä hir«

MnistldawihMstlda, Z.Pch



Pfaltsrl. sl
z. Mä minua pahain coeouM / pchainteliäi»

l limbosta,
4. loico heidän tietcne hiowat nyncnin miecan/
jstca ambuwat heidän myrkyllisillä sanoilla»»
»ijncnin nuolilla.
5. Eitä he salaisesi ambOsit hukasta/he ambu-
wat hända ätist/ilman pelgota.
6. He owatrohtmt pahoilla aiwoit»xillaNL/ ja
puhumat cuinga he pa»lat wmtnisit/ jasanowai l
euca ttiita ne nähdä ?

7. He ajattelewatcoirutta/ja sala sen pitäwät/he
owal pahan elkiset/ja pitämät eawalat juonet.
8. Mutta Jumala ambu heitä ätist/nHn tttshel>dänpltätiwistämän.
9. Heidän oma kielene pila heitä lang«taman/e<-
täjoeninen cnin heidän näte/ häwäise heitä.
»°. Ia eaicki iffmiset jotca sen nätewät/pilä ftns,-
mani sen on Jumalatehnyt/ jo astaldjeman sen
elewan Jumalantego».
l 1. WanlMscae pitä HErrafa riemnidjeman/
jahäneen vscaldaman / ja caiM hurscat sydämet

kerstawat syta.
I.XV. psalmi.

1. Dawidin Psalmi ja wcift/edettawtisattopa.
3o?Vmala sinua tchietän Zionw hiljaisudes/ faZZ, sinulle maretan lupaus.
z. sinä lnnldelet rueoufet/ sentähden tnlecaicli
liha sinun tygös.
4» Meidän pahat ttcom meitä eowinrascautta-
w«/waan «nng sinä »mille synn« andefj.
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5. Autuas on se jonga» ja MttM z.asuman cartanoisas / hänellä onrunsas vscM il
sinun husnesta» japyhästä Templiftäs. j»'

Cuuldele meitä ihmellisest wanhnlscaudch 4.
Jumalameidän anmudem/joca olet caickein l» to
wa maan päällä/ja caucana meresä. j.
?. loca wuoret wahwistat awnlia»/ja on ho» ih
gittu woimalla. 6,

3. Sinä cuin asetat meren pauhinan jahäneM si
dsins pauhinan jaCcmssain melelin. ze
V» Eitä ne hämmästyisit / jotcanh'sä maan ärlj 7
asumat/ sinun ihmeitäs / sinä iloitat caicki lyM, h
»vaistt/amulla ja ehtona» p
lv. Sinä edjiMet maan ja liotat ftn/ja tttl ft l
ylön rlckaxi / Fnmalan wirta on wettä täynämj j
sinä caswatat heidän jywäns/ ettäs näin m««> 5
»valmistat. j
,i. Sinä juotat hänen waeons/ ja esstat haon ?
lyndsns / sälettä sins ne pehmität/ ja jmnat
NMlaihons.
12. Sinä lannistat wuoden hywydtllas/ja li,
nunasteles tiuctuwat raswasta.
iI. Corwen asuwaiset owatm»/sslihawat/etti
hc tiucknwat/ja euckulat owat ymbärine iloiftn»,
14. laitumet owat lauma täynäns/ja laxoson
lihtiäldä jywiä/nHnettä sfitä ihastuta jalauleta»,

i>XVI. psalmi.
1. DssxilmPsalmijss wcisn/ebellnwlisottafa.

Jumalalle caicki maa / weisaleä!ZZMost hänenNimens cunniM/Osiätät häw,
däsuurest. 3.5«»



PMari, V
z. Sanom Jumalalle: cuingaihwelliset«wat
Wntyös/ sinun wlhollisildas pitä puuttuma»
inun suuren wätes tähden,

Caicbi maa cumartacon sinua/jaweisatcantH
tosisinnnnimellcs. Sela.
j. Tulcat jacadzocat Jumalan t«oja/ joca nHn
zhmellinen on hänen töisans ihmisienlasten <eas.«
6. Hän muutta meren euiwgxi/ että »alcai-
fintäybän wedenylidje/ »M me Hänesä iloid/»
zemma.
7. Hän hallidze waldans cautta iiancaickisesi/
hänen silmans eadzelewatCanssoja/esipuraisel ei
pidäwoiman cotgottahettäns. Sela.
8. Khttatätte pacanat meidän lumalalam/c<v
jahtocan hänentHtoxons cauwas.

K. loca meidän sielumelattä/ jaei ftlli mM»
jalcojam liucastella.
I°. Sillä sinä meitä loetell»t/j«
walanut nHncuin hopiawaletan.
,1. Sinä weit meitäfangiuleen/ ia panttcusr-
Man meidän landehlllem.
il. Sinä olet andanulihmiset meidän päämme
pääludje mennä/me olemma tuleen joweteen tul»
let/mntta sinä weit meitävlos jawirgotit.
1;. Sentähden minämenmpolttouhrillasinun
huonestes/ja maxan sinulle lupauxeni.
»4. lotcaminun huulenilupaisit/ja minun lu«Nl
puhunut on minun lustasani.
lj. lihawatpolttouhrit minä teen sinullepolde^
«uista oinaista / minä vhran sinulle naudat caurj-

st«nc«nsa.«Zsl«. t^Wl»
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16. 3ulcat/<uulcat/lecaickijolc« lumalMP<
tät/minä ilmoitan mitä hä» minun sielnllcni»
tehnyt.
17. Händä minä suuliani huusi»/)'a ylisiin ti, :

KliäM.
18. Jos minä jotakin wääryttä pidäisin sydäm

fani/ nyn ti HErraminua lrmldelis.
19. Senlähdencnuldele minua Jumala/ jaoli

»vaari minun mcouxeni äncfta.
10.KHtettn olconlumala jocaei hyljä minun m ,
«s,uftanl/eM käännä hymyttänspoisMinnsta. ,

>XVII. psalnu. i
l. Psalmi jsweisu ch<lläwt>ssstt»p«ca»!d«wc<>.

(>?Vmala olcon meille armollinen ja siun«l<
meitä/ hän walistacon caswpns M

meidän paällem. Sela.
3. Että melaanpäällä tMdifim hänen tiens/j«
caickein pacanain seas hänen aulnudens.
4. Sinua JumalaCanssal tchttäwät/sinna eais
Canssat tHltäwät.
5. Canssat ilowzewat jaihastuwal/,ettäs'CansZ
oikin duomidzet/ jahallidjet Canssat maan päH
lä. Sela.
s. Sinua JumalaCanssat kHttawät/sinua Misi
Canssat tchttäwät.
?>< Maaanda hedelmälle/ siunatconmeitä Iw
mala/ meidän lumalam.
8. Siunatcon meitä Imnala/ DcaicliMcklM
pelMön hända»

I.XVI li.
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I. Dawidm Pftlmija weis» cdell«w«<sattssp«.
Jumala/että hänen wihollisens ha-

/ jajotta häudä wlhawatpaetcan
hänen edestäns.
3. Aja heitä pois Nlincuin ftwn ajetan psis/nH»-
cnin meden.waha sula tÄlen edes / nHnchucluuay
jumalattomatJumala» c.aswon edes.
4. Muttaävanhurscatrttmultcan ja iloitcan IIK
Mian edes/ja riemuitcan sydämestans.
5. Weisatcailumalalle/ weis„tcatkijtostha«e»
Nimellens/tchtät hänelletietä / jocahiljan mene
edes/ hänen nim.eus on HE !RR A/I'a iloittat
hänen ede^säns.
6. Joca on orwoinlsä ja lesteinZuolnari/ hän
on Jumalahänen pyhäsä asumisesans.
7> Jumala joca yxinäiften andahuonen taynsns
laxsiq/ joca fangit w« vlos oltialla Mla/ja a»«
da eripuraiset cuiwafa asua.
3. Jumala/ cofca» kawit Eanssas «della/ coscaV
waelsitcorwesa. Sela.
?. ?lyn maa waMja taiwal l!ucutt/<smän Iw
malan edesä Sinais / sen Jumalan edesä/ jo«»
Israelin Jumala on.
iu. Mutta nyt sinä Jumal» annat armollisen
soien/ja wirgotat sinun perimlses/jocacuiwa on»
11. E«ä sinun elaime» stjnä asuisit/Jumala fins
wirgotat sinun hywydelläs radollistt.
«. HENr« anda sanan suuoellaEwangeliM»
iovcM.

H «I. Sota-
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i;. Sotawäen Cuningat patenewat/
ja huonen ennnia jacaryöwäi)xet.
14. Cosca te leiris ol«tta/nqn se tchlds cuin wchsen sijwet/jotca nHncuin hopia »a culda läickywj!
l/. CoscaEaickiwaldias jocapaicas heidän s«san» Cuningat asetta/ nyn tulesetzäs cusaft»
giäsn. '
16. Jumalanmäki onhcdelmMncnmäti/ sm, 5ja hedelmäkncn mäki.
17. Myi te suuret wuoret lippatte ? tämä on H 2
malanwuori/josa hän mielisty asuman/ jaHG sra pysy sielläyancaickiseji.
,8. Jumalan rattaita on monda tuhatta lertai» Z
hat/HErraon,hcisäpyhäsaSinai,s. l
19, Sinä astuit ylös cortcureen/jaolet fanD Z
ottanut fangcuxen/ sinäolet lahjoja saanut W
siä Mtten: eripuraiset myös/etlä HErra luW f
ladella fummingin asu. -
,0. Khtetty bleon HENra fscapäiwä/lunO »
pane cuorman meidän paUtem/mutta hän my»! <
autia meitä. Sela. ,

2 Meillä on Jumala joea autta /ja HER«I»
HEÄra/ jocacuolemasta wapahtä.
22. Mutta Jumala sarke hänenwihollisens
heidän päänlakciNL cansa/ jotcapysywät HM» :
synmsäns. j
2!, Cuitcngin.saMHlrra> minä haen muutam»!
lihawista/mere sychydestä minä muutamita haen, !
24. Sentahden sinun jalca» tule painetuxi sinul! >
wiholllses wcresä/ jasinnn coiras sen nuole.



2/. Se näki Jumala cuingas waellat/ euinga»
minunJumalan jaCuningan Pyhäsä waellat.
i6. laulajat täywat edellä ja shtte leicarit phcai»
seas/ jolcatrumvuja lyswLt.
,7. Kchtäkät HENra Jumalala seuracunnift/
Israelin lähten tähden.
»8. Siellä hallidze heidän seasans wähäBen-
lomin/ludan päämiehet jouckoiNens/lebulonin
päämiehet/ Naphtalln päämiehet..
29. Sinun Jumalaton sinun waldacunda» a<
stttanut/wahwista sitä Jumala meisä: sillä se on
sinun tecvlk
3°. Sinun Templis puolesta euinon lerusale-mis/pitä Cuningat sinullelahjoja wiemän.
31. Mhtele peto ruogosa/ härkäin laumat wa-
Mins seas/ jotca waatiwat rahan tähden/ hän
hajotta Canssat jotca mielellä»» soliwat.
Zl. Egyptin päämiehet pila tuleman / Ethiopio
pila tasians Jumalalle ojendaman.
3;. Te Cuningaften waldacunnat maan päällä
«vcijatcat Jumalalle/ weisaicat tytost HErralle.
Sela.
i4. Se cuin asu taiwais jocapaicashamaft al-
gusta/cadzo/hän anda jylinällens woiman.
jj. Andacat Jumalallewoima/ hänen herran-vens on Iftaelis/ja hänen woimans pilwisä.
36. Jumala on ihmellinenhänenPyhäsäns/häll
on Israelin Jumala/Hän andaCansfalle wäen ja>
woiman/tytetty olconJumala.

H jj lX»



zs psaltori.

Psalmi ««taWa/edelläweisattsM !

auta minua: fillöwebel täywät h«
minun Muniasti.

3. ?)Änäwajon sywaän mutaan/josa ei pohj,
ole/minä olen tullut fywHn wesHn /ja wiita!» '

4. Minä wasyin huutamisest/ minun cutckm
tuiw«ttu/minun nälynwaipu/«tä minä nijnem
wan Jumalat»odotan.
j. Ntzta on enämbienin miNIM passäni hiuchj
jotca llmai» jyylä minua wihawat.
.6. lotMsyyttsmäst Minunwihollism»oivat/i«
minua hmuttawat / owatwälewät/ nHlä läy>l
minun maxa/joitaen minäryswännyt.
7. Jumala sinäpä tiedät
»ninutt ricoMz<« ole sinulll salatut.
8. Hlä M IMH häpiään lulla minun tählex!
jotca odottawat Hsrra HErra
«!ä anna h«t« hHwäists minun tähteni/ jotca j
nua edjiwätIsraelin Jumala,
9. Gillä sinun tähtes minä pilcka tarsin/ min»
«afwonon la!)!ian>« haviäcä"
ic>> Minä olen mkMai/.isex» WtlWtNi tullnt/j
oudoxi «ilmi lapsille.
n. Sillä sinun huones tchwaus si?s minua / i
heidänpilctanL jotcasinuapisckaisit/langcisitU
nun päälleni.
K2. Minä ickin ia paastoisinchmasta/ ja mi»
pillattinpMftxf.

I,xix. pftlmt.



Psilltorl. «s
h, A Minä pum fäwpaalleni/ waan he sytte-
-snleiMteit.
14. lotcaportisa istuwai/ ne minusta jaarittele-
wot/ja juodesanshe minusta weisawat.
1/. Mutca minä HErrarncoilen sinua otollisel-
laajolla / Jumala sinun suurett lauMdes puole-
sto/cuuldele minua wagan awus caulta,
16. Pelasta minua logosta/etten minä wajois/
«ta minä pelastettaisin wjhollisistani/ ja sywists
wcfiftä,
17. Etieiwno minua upotais/jasywydet Minua!
laiiiois/eitä caiwon sull snljetÄis minun päälleni.
18. CMdelc minua HErra/sillä sinun hywydes

on lniwallinen/käännä sinuas mwuun päin/ fi«
nun suuren laupwöestähden.
19. )a älä peitä caswoas palwelialdas: sillä MK

nä ahdisteta»/ euuldele minua nopiast.
2°. iahene minun fieluanl/ja lunasta Händä/Mi?
nun wihollistenitähden pelasta minua,
z l. Smäpatiedäl minun pilckani/häpiäni jaha-
wäistyxeni/taick» minun wiholliseniowatedesä».
2:. Pilcta Me minun sydämeni/ jawaiwami-
nua: minä odotan jos jocn armahtais/ ja ei ole
tengän/lohduttaja/waan en minä tetän löydä,
lj. Ia he annoit minulle sappe syodäxeM/jaetic-
lata juodaxeni/miWN suurlmmae janosani<
24. Heidän pöytäns olcon heille paulaxt/ selä
eostoticttälattgemisexi.
2j. Tulcon heidän silmäns pimiari / ettei hen«-
»»/ ja salli heidän landens aina horjua.

H ii» »6.3Vno>



zo psaltarl.
26. Muobata närkästyxes heidän päallens/j
sinun hirmuinen wihaskäsittätön heitä.
27. Olcon heidän asumisen» kylmillä/ja ei l<,
gän olco/ j«a heidän majasans asuis,
»8. Sillä he wainowat sitä jotas lyönyt olet/ j
terscawat ettäs omaidzes pahastihaawoitat.
29. Valli heitä langeta synnistä syndqn/etteij
tuiis wanhurscaudestygö.
30. Pyhi heitä cläwittcn kirjasta / ettei heW
«ettats wanhursmstencansa.
31. Mutta minä olen radollincn ja murhellm»
Jumala/sinun apus suojelcoil minua.
3-:. Minä kchän Jumalan nime weisulla/ ja
stän sangen hända kt>!ofella.
3;. «Ve kclpa parammin cuin h«>
taicka mulli/ jollcrowat sarwet ja soreat.
34. Radolltset nakewäl sen ja tloidzewat/jajÄ!
Jumalala cdziwäl/hcidän sydämes pitä etnmK
35. SilläHCRra cuule köyhiä/ja ci hänfanz«ns cadzo ylon.
36. Kyttäfän händä taiwat/ maa ja meri/ caic
micä »rjsä l<?ckuwat.
37. Sillä Jumalaautta Zioni/jaratenda lulo
Caupmigit/että siellä asut.,» ja ne omistetan.
38. Ia hancn palweltans siemen ne peri/jajo«
hänen nimcnsracastawat/asuwat nHsH.

i. Dawidin Psalmi ehettäwelfaccapa/muistofi» !



psaltari. 5l
). Häwltls»! ,'a häwäistatön/joliamwun sielua,
m wäijywät.
4. Ajetlacon tacaperin ja tnlcon häwäisiyri/ jot-
ea minulle paha suowat.
/. Ettähejällens häpiäan tulisit/ jolcaminua
pltlttäwat»
6. Ilottcan jariemuitlan finusa caicti jotta sinua
edjiwät / ja jotca sinun autuultaLracastawat/sa«
nocan aina« Jumalaolcon suurest ylistetty.
7. Mutta minä olen radolilnen jalöyhä/ riennä
Jumala minun lygsni: sillä sinäolet minun aut«
tajan ja pelastajan/minun Jumalan älä whwytä.

l. XXI. psalmi.
HErra minä vscallan/älä anna M«-

ilänänL häwäista.
Wapada minua wanhurseaudellas ja pelaffo

minua/ rallista corwas minunfuoleen» ja a««
minua.
3. O!c minulle wahwa tUfwa/joho»mmH aina
p<ltenisin/>oca aina aultaluwannul olet: sillä sinä
olel minuncallion ja linnan.
4. Minun Jumalan auta minua jumalattoman
lädestä wäarän ja ylpian kädestä.
5. SiUäsinä olet minun mrwan HErra HErra/
minun toiwon hmnast minun nuorndel^am.s. E muu>' minä olen luoiianul hamast äitjni
cohdusta/ sinä minun wedit vles äitinicohdusta/
sinusta on aina minun kerscauxen.
7. Minä olcn momllc ihmcxi tullut/mntta sinä
olet minun wahwa «urwan.

H »iij «.Täytä



K 2 pfalttrf.
s. Täytä minunsuun sinun lytoftffas /ja sinni«unniastas jocapäiwa.
9. Hlä minua heiiäpois minun wanhudesani/«
la minua hyliä/cesea minä heicoxttulen.
lc>. Sillä minun wihollisenipuhuivat minua w«
stan/ jajoteaminun sieluani wayywäi/ he kest„
Nansneuwopitäwat.
<i. Ia sanomat! Jumala hylsähänen: ajacatw
ca jakäsittäkäthandä: sillä et oie wapahmiata.
l!. Jumalaäläercane canwas minusta/ Minm
Jumalanriennä m«ua auttaman,
lz. Häwetkön ja hucrucon jolca minun sieluani
tvastan owat/häpiän ja hawaistyfen ala tuleen/
jotcaminulle paha suomat.
14. Multa minä odotan aina/ ja corMon ain«
sinun tHtoxes. ./

15» Minun suun pitä ilmoittaman sinun wan<
hurslanttas/socapäiwä sinun auluuttas/joitao!
»Nina woi caickia lnte.
16. Minä »vaellan HErran HErraN iväkcwy<
des / minä ylisiä.l ainoastans sinun wanhu»
fcaultas-
lanut/sentähden minä »uksta,, sinun ihmeitäs.
slö Jumalaminua hyhä/ Menasti cuin minäil-
moitan sinun täsiwarles lasten lapsille / jafinuxwätewydes raitille lulewaifille.
19. Ia tosin Jumala sinun wanhurscanbes «xlsangen cortia / sinä suuriatt«l / Jumalaeuca on
sinnnwlttmseei 3v.SM



,°, Sillä sinä annat minun nähdä paljo /a suu-
lla ahdistuxia/ ja wirgotat minua jällens/ja taas
sinä haet minua ulos maan sywydcstä»
,1. Sinä teetminun sangen sunrex!/ ja lohdutat
minua jällen».
il. NHn minäkinkytän sinuaPsaltariM/ sinun
wacuuttas/niinun Jumalan:minä weisan lijwst
sinullecaudeleilla/sinä pyhä Israelis.
»;. Minun huuleu ja minun fielnn/jongas luna,
M/i!oidzewat ja weisawat tytost sinulle.
24. Ia minun kielen puhu myöiz jocapäiwafinu»
wanhueftaudestas/sentähden häwcttän he ja ha-
piäan luieon/ joteaminulle paha suowat»

i.xxll. psalmi.
Salomolle.

anna dusmios Cuningalle/sa wa«>
Cuningan pojalle.

3. Että hän wtis Canssa» wanhnrstautcen/ jch
outtai» sinunradollistas.
3. Wuorec «uotan rauhan Conssälle/ jacucknlal
»vanhurftauden.
4. Hänen puäradollisen Canssan oitendesa pitä-
män/ja tsyhiä a!Utaman/ja särkemän pilcfurit.
H. Sinuapeljätä,,/ nchncauwan cuin Mringo ja
C»u owat/ lapsista «Hn lasten lapsiju.
6. Hän astu alas nyncuin sade nHielylle nijtylle/
nyncuin pisarat jotcamaan liottamat.

'7. Hänen aieanans wanhnrscaus ja suurirauha
«icoista/sljhcnasti ettei Cunta olsckan.
8. Hän hallidje merestä «er«n/ia wirrasta ma««man ärhn> . Z.Hän-



psaltori.
?. Händäheidän pitä cumartaman jotcacorwe<owat/ja hänen wihollisenspitä tomun nuolema,
,c>. Cuningat meren tMja luodoist pitä lahjoj
candaman-/Cuningatrickast Arabiasi ja Seb«
pitä annot tuoman. l.
ii. Caicki Cuningat pitä händä cumartaman/j n
taicki pacanat pitä händä palweleman. sz.
il. Sillähän wapahtahuutawaisen köyhän/j ,<

radollisen/jolla ei ole auttajata. >,.
13. Hänon armollinen waiwaiselle ja löyhalll ,e

fa köyhäin sielua hän autta. v
14. Hän lmastaheidänfielunspetoxest jayM ?.

sest/ja heidän weren» luetan callifi häneedesäw n
15. Ia hän elä/ ja hänelleannetan culda rick« l.
Arabiasta/ ja händä alati cumarretan / jocaf« >«

wä kijtetän händä. , .
,6. Maasa ja wuorten cuckuloilla pitä tihti« »

»Ulsn oleman/ hänen hedelmänspitä häälymi .
nyncuin libanonitf/ jasen pitä cntotsiamäii Cn« >'
pungeisa/nijncuin ruoho maan päällä.
17. Hänen nimens pysy yancaickisest/ nijncax

wan cuin Auringo on / ulottu hänen nimens jäl
kentnlewaifille/ ja he tulewat sinnatuxi häne caul
tans/ caicki pacanat ylistawat händä.
18. Kytetty olcon Jumala/HErra Israelin I»
Mala/ joca yxinans ihmeitä tete.
ly. Ia kytetty olcon hänen cuuluisa nimens pl»!
caickistst/ja caicki maa läytetlätön hänencunnio
sian»/Amen/Amen. »«

O«»iM Min pojan rncousien lepr». !

KXXII«



psaltart. ,S
XXXIII, psalmi.

V >. Assaphm Psalmi.
«! on JumalaIsraelille hywä/nijlle joft

'« puhtat sydämlst- omat.
l. Mutta minä olin pian jalgoillani horjunut/

/j ninunaskeleni olisit lähcs liucastunet.
!. Sillä minä närkästyin öyckäristä/ että minä

'j min jumalattomat menestymän.
~. Sillä ei he ole misan cuoleman hädäs /waan

il!i ,e owat wahwana / ja heidän woimans pysy
, »ahmana.!H Ei he ole wasicinkäymises nchncuin muutih-
«« n!stt/ja ci maiwata nyncnin muita ihmisia.

k« l. Sentähden on heidänylpeydens callis/ja hei<
!«>a» wätiwaldans täyty hywäxi.tysxi cudzntm.
, '. He paisuwat caswoilda nijncmn lihawawad-

»/ he tekemät mitä ainoastans heillekelpa.
<« . Caickia he cadzowat ylön/ ja sijtte pahasti pn«
n! uwat/ja puhumat jalaittamat Ylviasi.

. Mitä he puhumat sen täyty olla miwasta pu«
« !«!!>/ mitä he sanomat / sen täyty maan päällä
säl wata.
«!> c>. Sentähden noudatta heitä yhteinen Canssa/«eoconduwatheidän «ygöns nijncuin medet.
Z i> )a sanomat: mitä Jumalan pidäis heitä fy<

)n>än i mitä pidais xorteimman heistä lncna Pi-sa» män z
M:. Cadzo/ne omat jumalattomat/He owatvlO

lelliset mailmasa/ jaricastuwat.
l! Pibaists sljs sen turhanoleman/että minun

I« ftdä-



sydämen nuhditoinnae!ä/ja minä pesen wi<M
mudes minun käteni?
,4. Ia ruostitanjscapHwä/ja minun mngH
stuxen on jsea amulla täsis i
15. Minäolisin lähes »Hn sanonut heliuj
mutta cadzo / nchn minä olisin duominnut caich
sinun lapses/ jotca itänans ollet owgt.

16. Minäajattelin sitä tuttia/mutta se oli mililll
lV ylsn rastas.
17. Sijhtilasti cuinmMä menin JumalanPy»
häan/jaastaitjisin heidän loppuns.
18. Multa sinä asetitheitä liucl/M/ ja W
heitäpohjaan.
ly. Cningahe nHn pianhuckuwat/hehuckuwo
ja saawat cauhian lopun.
»2. uni cosca jocu herä/ntznpäs HEu
ra teet heidäncuwans 3aupungis ylöncadzoiusi
,1. HVaan f«carw«stelemi!um sydämesani/jalj
pistä minun munascuitani.
2l< Että minun pitä tyhmän oleman / jaei mj
«än tietämän / jaminun täyty olla nHncujn nm
ban sinun edesäs.
23. Culttngin mins pysyn alati sinun tyfönäs!
sillä sinä pidät minun oikiastakädestäni.
24. Sinä «alutat minua neuwöllas/ja corjatml
nnawlimeil^eunnlalla.
»5. Cuin sinä ainoastons minulla olisit/ nyne«
Minä tnsingän sl,l« taiwasta eli maasta tolleliL,
»6. Waicta wielä niiimn ruumin ja sielun »M
pnis/nrjn sinä Jumala cuitmgin olet aina minß
sydämenivscallM/ja minun osan.



psaltari. Z7
,7. sinusta heitänseriitawät/
nc huckuwal/ sinä cadotat caicki/ jolca sinuawa<
stauHuorin tekcwat.
,8. Mutta se onminun ilon/että minä idjeni Hl--
«,a!aan pidän/ja panen minun toiwoni HErra»
HErran päalle/mainidzemä cuingaKlä sm «et.

I/XXIV. psalim.
l. 2lss«phi» Opel««.

A?Vmala wisis meitä nqn ratti pois syorFt?
N)ia o!et nqn hirmuisesta wihmnen sinun la«-
tunnes lamtz«ille.
i. Muista seuracundas/ jongas wanhastomis
stit/ ja sinulle» perimiseni lunastanut olet / ZtoniN
wuorta/ josasasut.
;. Talla heitä jalgoillas/ ja sysä suuripohjaan/
«ihollinen on raiscaimnt caicki Pyhä».
~ lvinun Mhollises kiljuwal sinun huoncisas/jaascctawat epajumalansnWn.
j. K,rw«t nätywät wälckywan ylhällä/nyncnw
medzäs hacacaisin.
6. Za hackawat ricki caicki hänen fnickarin caus
nisturens/ setä keihäillä että kirwMä.
7> He poktawat sinunPyhä» / ja ttjwawat si<l
nunnimes asninsianpohja» asti»
K He puhuwat,s!)dämisan» t radclcam heijänä/ he polttamat caicki Jumalan huonet maalla.
?. En» me näe meidän ihmeiiäm eikä sillen MikäliPcopheta saarna/Hikengän opettaja meitä opetta.
f2. Jumala cuinga cauwan wihollinenhäwäije/
»«»«inollinen sinun nimes ratkt nHn pllcka i

I li,MM



93 psaltarh
ii. Mixis käännät pois sinunkäles? ja Man
tätes nyn ratti siilun powestas i
n. Mutca Jumalaon wanhasta minun Cunin»i
gan/joca awuc caicki matcan saattamaan päällä,
i;. Sinä hajotat meren wotmallas/ja sinä NM
rannat Hratcin päät wcsisä.
14. Sinä musersit walasealaiN päät / jaanml

ne Canssalle ruari medzän corwesa.
15. Sinä cuohutatlahtet jawirrat/ sinä cuiwa!
wäkcwgt costct.
16. Päiwä jayö owat sinun/ sinä rakennat Au»
lingon jatahdit määrätyn juoxuns pitämän.
17. Sinä sowilit jocaidjen maanrajat/sinä <e<!suwen ja talwcn.
18. Nyn muista sHs että wihollinm häwaiji
HErra/ja hullu Canssa lailtawat sinun nimcs.
ly. Ha sHs anna pedolle mettises sielua / ja a!<
nHn ratksunohda sinun löyhiä eläimitäs.
20. Muistalytto; sillä maa on jocapaicas siw
kiast häwitclch/ja huonet owat täynnä wääryttä,
21. Hta anna huonon mennä pois häpiallä:ft
la ksyhät jaradolliset kyttäwat sinun nimee.

wäistyriä / jotca sinulle jocapäiwä hulluilda t«
pahtuwat.
21. Hlä unohda wihollisiesparcuja / sinun wob
nollistes meteli tule aina suurcmmari.

I.XXV. Psalmi.
l. Assaphin Psalmi ja weisu/ettei hän hutkw

«ut/edciläweWtap».



psaltari. A
lchtäm sinua Jumala/ me lijtäm sinua
ilmoitam sinun ihmeitäs/ etlä sinun ni-

mes onnijn läsnä,
z. Sillä ajallans minä ottein d«om,djen.
4. Maa wapise ja caicti jotca sen päällä asns
wat/ mutta minä wahwlstan lujast hänen pad-
zans. Sela.
5. Minä sanoin öyckareille; ällät nrin terscatco/
ja jumalattomille z ällätwallan päällehaastaco.
6. Hlkät nijn paljo hnustaco teidän waloan pääl«
!e/altäc puhuco nijn niscurist.
7. ?lijncnin ei mitanhätä olis/ eitä idästä eli
lännestä/ täicka wuoristajotca corwesa owat.
8. Silla Jumalaon Huomari/jota lämänalew
dasatolsenylendH.
§, Sillä HErrantädes on malja täynäns/wä«
tewällä wijnalla täytetty / ja sijtä hän pane sisal,
le/ waaitcaictein jumalattomain täyty juoda/f.»
rahgangin ryypätä ulos.
ia. Mmm minä ilmoitan Hancaickisest/ fawet-san kijlost Jacobin Jumalalle.
11. Ia minä tahdon särkiä caiten jumalattomain:
WMn/ että wanhurseastenwalda corgotettaifin.

LXXVI, psalmi.
i. Assaphin Psalmi ja weisu candelelNa/

«deUäwe«l««apa.
on tuttu ludaas/Israells on hänen»Vnimens suuri.

;. Salemi» on hänen majans /ja Zionishänenasumisen».



lllv pfaltarl.
4. Siellä HZn farle joudMnuolet / kilwel/ wie<
ean ja sodan. Sela.
5. Sinä olet tirckambi jawatewsmbz/ cuin tyi>
stöwuDret.
6.Cortat pitäryssiettsmän januckuman/jaeaick!
scimnichet täyty täsistans herwo««omaxi tulla.
7. <i2in«n rangaistuxestas JacobinInmala/un«
wajo orhi jaram».
«: Sinä olethirmnllinen/luca woi seiso sinun «

desäs/ eostas wihastul i
9. Eoscas tmomiow annat cunlua tniwast / ny
»naawapise jawaickene.
Jo. Cosla Jumalanouse duomidjeman/että hä»
«uttais caickia «adollisia maan päällä. Sc>a.
il. Cosca ihmiset tiucuidjewat sinua wastanj

, nc,n sinä woitat cnnnian-/ ja cuin he wieläenj
lilicuidjewat/nHn sinä myös wiclä olee.

lnwatcacja andacat teidän HErrallenD
malalle cmcA jotca hänm ymbärillänL oletta/wi«
läl lahjoja htrmMselle.
13. locapäamiehildä ottarohftudeu/ jaon lM
mullinen maan Cuningaille.

xxxvii, psalmi,
l. Asftphin PlÄnuleduchunin edestä/

huudan anelläni Jumalala/Junia!»
minä huudan / jahän cuuldele minua,'

3. Minun hätä ajallani edM minä HErra/ W
nun täten onyöliä ojettu /ja ei lacka: sillä ei w
nun Mu,l saltt händäns lchdlttttla»

4. M



psaltari. le>r
Cuin Minä murheisani olen/nyn Minä ajatte-

li, Jumalanpäällä/ cuin minun sydämen on ah-
minä puhun. Sela.

5. Sinä pidät minun silmäni että he walwowat/
minä olen nHnwoimacoin/ette minä woi puhua.
6. Minä auttelen »vanhoja aieoja/ endisitä
wuosia.
7. Minä ajattelen yöllä minun candeleltani/ >'<»

puhun minun sydamclleni/ja minun hengen tutti.
8. Heittänekö Jumala pois Hancaickisest / ja el
yhtän armo fillen osottane i
Z. Puiitiuneco hänen laupiudens: ja olleeo lns
paufella jo loppu i
12. Ongo Jumala unhottanut olla armollinen l
ja sulkenut hänen laupiudens wihans lähden 3
S«la.
ii. Minä sanoinl se minua waiwa/waany,
limmäisen oikia W woi caick, muutta,
li. Senlahden minä muistan HErran loitä/ jK
Minä ajattelensinun endisia lhmeiläs.
13. Ia puhuncaitista sinun töistas / si-nun tegoistas»
»4' Jumala sinunties on pyhä/cusa on nijn ws-
lcwäta Jumalalacuin sinä o!« i
ij> Sinä olet se Jumala jocaihmeitä <ek</ fins«so«t woimas Canssain seas.
16.Sinä lunastit Eanssa» wotmallisest/lacoblNj» Josephin lapset. Sela.
»?. Medet näit sinunInmala/weLet nail sinulsiawapisit/,',, sywydetpauhaisit.



IQ2 Pftltar».
,8. PaMpilwet caasitwettä/
nuolet lensit secaan.
18. »e jylisitaiwasa/ ja sinun lcimanxes wältz!maan pHm, paalle/maa jawärisi stjtä,

2c>. Sinun «ies oi! meresä/ja f"sipolcusolttsm
risa wcfisä/ja ei sinun jälkiäskengän huomainnul,
21. Slnä weil Canssas nyncuin lammaslo»
Man/Moscxen iaAaronin cautta.

xxxvii,, pftimi.
». Ass»phw Opetus.

minun Canssän minun lakin / callist»teidän corwan minun smini sanoin.
2. IMiä awan suuni sananiastnun/ ja wanh«
tapauxet mainidzen.
3. loteamc cuullet olemmaja tiedämme/ jaNM
dan Isam Nlcille jutellet oivat.
4. Etten me sitä salais heidän lapfildans / jo<«
tulewac, jnl,<?ain HErran kcjtoxita/ja hänen M
N!ans ja ihmcitäns/jotca hän on tehnyt.
5. -Hän sääsi todMuxcn lacobw / ja andoi ia»
Isme'is/ jonga hän kasi, meidän IsHm opetll
heidän lapstllcns.
6. Että wastaculewaiset oppisit/ jalapset/ jot«
lvicia syndywat.
7. Cnm he caswawat/ että hekin myös llmoiO
fit wpsillens.
8. Että he panisit coiwons Jumalaan/jaci unho
.dais Jumalan tecoja ja pidHtsiihänenkastyns,
9. Ia ei tulis nijncuin lsäns/ huikcndell!
p« ja cqngU sncn/ l'oca es wchwistanut fydäi»

dänoi



psaltari. loz
l>«ns/ ja heidän heugens li tippunut vstMsest
lumalasa.
ic>. Ephrckimin lapset/ harniscoitut/
joudzimiehetpakenit sodanajalla.
,i. E,hepltäp«,lumalanlytto/ja eiwaeldanet
hänen laisans.
11. Ia he unhotit hänen tecons jalhmens / jotca
hän heille osottannt oli.
n. seidan Isäins eteen teli hän ihmeitä Egyp-
tin maasa/Zoan kedolla.
14. Hän halcais meren/ja wei heitä sen läpidze/
jaasetti wedcn / nHncuin muurin.
,5. Ia hantalutti heila ylipäiwä pilwellä/jayll«
yolä walkialla tulella.
,6. Hän haleaw eMot corwesi, /ja juottiheitä
wcdllläyldatylla.
17. Ia hän lasti ojat »vuotaman talliosia / nHn
että he srjtä wnodit enin wirrat,
18. Ia wielä he slZttengM syndia leit händä W<u
si«n/ja wihoicit corteimman corwesa.
19. He kiusaisit Jumalala sydämisäns/ anodcn
»uoca heidän siclullenL.
:o. He puhuit Jumalalawastan/ja sanoittwoi-
neco Jumalawalmista pöydäncorwesa ?

li. Cadzo/ tyliä tosin hän callioon löi/ jawedet
wuositjaojatjuofit.
11. Mmta cuinga hanwoimyös ieipä anda/ eli
Canssallens lih>, saatta?
l; Cum HErra st» cuuli/wihastui hän/ja tuli sy?
lMiin latobiö/jaMmuus «nli Israelin päälle.



»04 pstltarl.
24» Ettei ht vscontt Jumalan paalle/ja el vfcab
dan«t hänen apnuns.

Ia hän tchA pilwille ylhäldä / jaawai» tai<
wan owet,
25. Ia andoi sata heilleManna syödäxens/j,
aydoi heilletalwan leipä.
26. He söit Engelitlen leipä/ hänlshettt heillt
tyllä ruoca rawinnoxi.
27. Hän andoi itätuulen puhalda taiwan alla/j»
hänen wäkewydelläns kehoit» etelätuulen.
28. Ia andoi sata nHncuiN tomua/liha heille/j«
ltnduja nqncuin sanda meresa.
29. Ia sallei langetatestelle heidän leiriäns /

lapaicas cuinhe asuit.
he söit ja rawittin/ja sait heidän hlmons.

?1. Cnin et hewielä laeannet himoidzemasi/jah«wielä sytte ssit.
32. Tuli Jumalanwiha heidänpaallens/ ja
poi jaloimmat heidän seaftan» / ja parahimmoi
Israelis hänmaahan
zl. Mutca wielä ftZttekin cattisa näisa he syndi»
leit/ja ei vsconet hänenihmeitäns.
34. Sentähdenandoi hän hcidän cnolla/nh'n el«
lei he mitan saanet / ja täytyi hlldan elmaicans
rangaistuna olla.
35» Cnin hän heitä tappoi / edzit hehandä/ jahl
palaistt/ja tulit warhain Jumalan lygs.
36. Ia muistelit että Jumalaon heidäntmwane/
ja Jumala se corlein heidän lunasiajons.
37» lahepelithänen h«,dä„ suullans/ ja wal«h<

ttllt



psaleari. lQ?
telit hänelle ttMläns. Mutta heidän sydämen»
ei ollut wahwa ha,!in»uoleens / ja ei pitänet vs-

collistsi hänenlyctoans.
?z. Muna hän oli armollinen / jaandoi paha»
«gotandcxi/jaei hncuttanntheila/ ja hän käänsi
fNb vstin wihans/ ettei hänlaskenut caickia wi-
haans menemän.
39. Sillä hän mmsti heidän lihaxi/tnnlefi/joca
mene pois ja ei palaja.
40. He wihoitit hänen sangen vftin csrwefa/ja
tehoilit hänen oukiasa maasa.
4>. Ia he kiusaisit taas Jumalala jocaMcas/ja
harsyttelit sitä pyhä Ifraelis.
41. Ei he muistanet hänen tättans/sinä
najonahän lunasti heitä wihMfista.
4;. VlHncÄ» häti oli ihmen» Egypti» tehnyt/ ja
Hänen merckins Zoan Maasa.
44. Costa hän heidän wetcns werexi mnulli/eltci
he ojiftans toinnet juoda.
45. Costa hän turilat heidän secaan» lähetti/jotca
heitä sslt/ja sammacoe cuin heitä hucutit.
46. Ia andoi heidän tulon» nwhomadoille/ja
heidän tylwöns etanoille.
47. Costa hän ratthilla heidän wMapuuns löi/j«heidän medMlUnanLjaateellä.
48. Costa hän !S» he»dän carjans ratehilla/ ja
heidän laumanL pittäistn tulella.
49. Costa hän hirmuises wihasans lähetti hndä«sccaans pahat engelit/jaandoi heitä «aadellil/la,
iMjgwahmgoitta.

jv.Hsn
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52. Hän päästi wihans heidän secaans/ia e» säi
stanyl heidänflelujans cuolemasta/ja heidän elä!
wensrutolla cuoletti.
51. Cosca hän caicki esicoiset löi EgMtiss/ensi
mäiset perilliset Chamin majoisa.
52. Ia lastl hänen Canssms nqncuin lambat/j»
wel heidän nrjncuin lauman corwesa.
H3< Ia saatti heitä irstasta/ettei he pellMet/w»
heidän wiholllsen» pettti meri.
54. Ia hän wei heitä Pyhän» rajohn/ tämai
mäen lygs/ jongahä««n oikiakätens saanut o!i.
55« Ia hän aioi pois heidän edestänspacanai j«
jacoi heille perimisen acwall»/ jancidenmajch
ondoi hän Israelin sucucunnat asua.
H6. Mmm he tiusaisit ja «vihoitit Jumalan ft

/a ei pitänet hsnm todistnriaiw. ,

H7. W,an he palaifit tacaperin ja cadjoit M
nqncuinmyss heidänIsäns/ja ei pitänet/ NP
luin hellinnyt joudjii
58> Ia he wihottit hänen mtdjistöilläns/jahäx
syttelit händä epäinmalillans.
59. Ia cuinJumala sen cuuli/nHn hän närkästy
jahyljäis cowmlsraelin.
6c>. NHn että hän luowni asuinfiastans Silol
sqtä majasta josahänihmisten seas asui,
6i. Ia anoo» heidänwaimon fangiuf<en/ja h«i
dän cauniudens »vihollisten kösqn.
6:. Ia hän hyljäi» Canssans nuccan «l«/ja nö
tästyi hänen pcnmistans wustan.
6;. Heidän miehucaisens culutti tuli/ja heidHl
Nlchzens laydyi, huolemataBsd».



psaltarl. lc>^
64. Heidän Pappins langcisit miecalla/ jaei ol-
<>»can lestc/joca heitä itki.
6j> IaHE?vra hcrais nijncuin jocu macawais
«m/ ncjncuinjocu wäkcwä rämäjä wijnan juo-
pnmisest.
66. Ia loi wihollistansperäwicrijn/japam Han<-
caicksen häpian heidän päällens.
67. Ia heitti Josephin majan pois/ jaeiwalin-
out Ephraimin sucucunda.
68. Waan han walidji ludan sucueunnan/Zi,o«
!>inwuoren/joca hän racasti.
69. Iarakensi Pyhäns corkcur«n/nHncuin Haw
caickisest pys>)wäiscn maan.
70. Ia walidzipalwelians Hawidin/ja ottihä!-
nmlammashuonesta.
71. Imcttäwistä lambaista haki hän hänen/ettH

hänenCanssans Jacobin caidzie/ja Israelin>anen perimiscns.
la hän caidji heitä caikella sydämene

iuudella/ja hallidziheitä laitella ahkerudeUa.
I.XXIX psalmi.

>. Assaphm Psnlmi.
owat pericundaas carannet/z>)he omat saastuttanet sinunpyhän Templie/

«Jerusalemista ttwiraunion tchnet.
l. He annoit palwclia» ruumit linnuille taiwal»
»Ha ruari/ja sinunpyhäw lihatmaan pedoille.
!> He wuodatit heidän werens nHncuin wedell
Jerusaleminymbärille/ia ei kengän haudannut.
!> M olemma meidän läsnä afuwaifillem nau-

roxi



IoS psältttti.
roxi tullet/ hawaistyfext jopilcaNnWe joltaW
dan ymbariltäm owat.
5. HErracuinga eauwan sinä nHn wihaine olel
jaannat sinun ltjwauxeö nyncuin tulen pala l
6. Wuodat hicn»u>su!>es pacanain päälle/ jo<«
«sinua mnne/ janchden waldacundain päälllj
joica ei sinun nime» rucoile.
7. Sillä he owat Jacobin syönet/ ja hänenlM
«en» hawittänet.
8. Hm muistele meidän endisiä pahoja tecojM
armada pian meidänpäällem: sillä me olemmsangen köyhäsi tullet,
9. Auta sinä meicä Jumala meidän auttajoxj
sinun NIMtLcunnian lähden/pelastamcilä/ja«!
nameille» synnit andexi sinun nimcslähden. <

10. Miris sallit pacanain sanoa: cusa ontz
heidän lumalans i ilmoitettacan pacanain siÄ
meidän silmäim edes sinun palweljas weren «

sto/ joca »vuodatettu on.
11. Waelee» lulla fangeinhuocaurel/sinun s«l

ren tafiwartes caulta/corja cuoleman lapset.,
12. Ia costa meidän läsnä asuwmsillem seH
«ncn terroin heidän pilckans heidän helmaol»
jolla he sinua HErrapllcannet owat.
,;. MnctäXne sinun Can sfts/ ja sinun wehm«
lauma lHtäm sinua yancaicklsest / ja julistamj!
«un chiostas loppumam.

I. XXX. psillmi.
~. Assaphin Psalmi cullaisesta cuckatsesta/

<d<ll»W«<j<!tt»Z<f.
Luulo



psaltart. ?oZ
lsraelin paimen/ jocasaatat Jose-

ncjncuin lambai/ilmoita sinus joea istut
Cyenibiniin päällä.
z. Hcräiä sinunwaibas/ sinä cuin Ephraimin/
Benlammin jaManassm edes olet/ia tule mei<
l«n aurem.
4. Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun easwoK
paista/ nyn me tulcmma au-eluxi.
5. HLAra Jumala Zeb.,och / cuinga cauwans
wihastxt Canssasrucoultjnz
6. Sinä ruottc heitäkoynelitten leiwällä/ ja juo«
lat heität suurella mualla täynans kyynelllä.
7. Sinä annat caickcin weiVän läsnä asuwaiste
meitä liroilla / jameidän wcholllste meitä pileata.
8» ZuinalaZebaoch lohduta meitä/ja wMsta si<
«un caswos/nyn me auteiuxi culcmma.
5. Sinä toil WHnapmmEgyptistä / jaoletpa-
«nai carcoctanm/ ja sen istuttanut.
12. Sinäperc«sit «en hänen ctcens / ja annojt
hänen hywästi juurtua/nhnettä se täym m«an.
i i.Mäel owat sen warjolla peitetyt/ja hanett
erillans lumalM Cedripuut.
1:. Sinä lewilit häncn wesans hawan Mercss
osti/ja hänen haarans haman wipran tygs.
iz. Myis W särjit hänen ailans/ eltä sitH cas
icki ohidzctäywät rcpiwät.
14. Mcdzäficä on sen calwanut ylös / japedot
lwat turmellet.
«5. JumalaZebnothkäännä shs sinuas/cadzo a-w tajwost jaM/ ja edzi sitä whnapuuta.



NO psaltarl.
16. Ia pidä se kyndiänä/ jongasinun ollia We,»
on istuttanut / ja jongas sinulle» lujasti «val!»
nut o!et<
17. Cadzo Men ja nuhtele / että polttamisesta

repimiscst loppu tulis.
18. Sinun tätes warjclcon scn sinun oittan täln

Canssan/ jaihmiset joccas sinulle» lujasi» wa!i«
nut olet.
ly. Nyn enme sinusta luowu/ suo meidän e!«/
»chn me sinun nimes xucoilem.
20. HERra lumalgZcbaoch lohduta meita/j«
«nna caswe» paista/nijn mc «uttlujcl lulemma.

I.XXXI. psaln». l
~ Gichithin piille ez<lläw«!s»tl«p«/Assaphin. 1
Ei satcal iloisesi Jumalalle/ joca on n»eid«l l

ihastucat lacobili lumalalX, f
HttacatPsalmit jatuocat lrumbut/iloiset G '

delu ja Psalmri.
4. SoittacatBasunilla udesa Cuusa/mcidän I<j<
timajam juhlapäiwäns.
5. Sillä se on tapa Jacobinlulwl l«
lan oikeus.
6. Sen hän pani lofephis todistuxexi / costo !<
Egyptin maalda läfit/ja oudon tielen cuullct ck ,

7. Ia hän oli heidän olcans cuormasta wa>»4 F
lannt/ja heidän tätens pääsit tljliä tclemäst. «

8. Costa sinä tuscasas minuarucoilit/ nhn mi»
antin sinua/ja cunldelin sinua/cosca tuulispai!»
li sinun päälles / jacoettelin sinua lHtawedenl!lsnä. Selo. "



psaltari. il.
«. <suule mlnun Cansftn / minä todistan sinun
stasas/Israel/sinun p,tä minua luuleman.
10.Ettei sinun scasas muucalainen Jumalaolis/
jaettes wierasta Jumalalacumarrais.
ii. Minä olen sinunHErras Jumala»/joca si-
nun wein vlo» Egyptin maalda/ lewita suu» nHn
Minä sen täytän.
i! Mutta minun Canssan ei cnullut minun an-
däni/ia Israel ei totellut minua.
13. Islyn m«na lastin hmä heidän sydämens pa-
huleen/waeldaman neuwons lälten.
14. Jos minun Canssan cuulis minua/ ja Israel
Minun «isänikäwie,
15. minä pian heidän wihollisens painais
fin/ ja minun täten, täandaisin heidän wiho!lt«
stens päälle.
»6. Ia jottaHErra wihawat / hnckan he pyrli-
wat händä wastan/ mutta hejdönaieanL oli»
Hancaickisestpysywa.
'?. Jäminäruocksfin heila parhailla Nisnilla/j«
»awidMn heitä hunajalla calliosta.

I.XX XII. pftlm».
l. AssaphiN Mlmi.

seiso Jumalanstnralunnasa/ jao»V-Tuomari jnmalittenseasa.
3. cauwan te wäärin duomidjetta/»a ju,-
«»alattoman muoto cadjotta? Sela.
4> Tehtät oiteus töyhälleja orwoille/ja anttacalladellisetjawaiwaisel oikeudelle.

Kij S.PeW
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5. Pelastacatyföncadzouuajaksyhä/ja päästä'
läl handä jumalattoman wallasta.
6. Multa ei he tottele eitä lncuu pidä/ he taywä,
lacfamata pimyfa/ senlähden täyt,) caicki mW
perusiuxet camna.
7. Minä«osinsanom .te olctta juMalal/ja cM
corkeimman lapset.
s. CllitenZm täyty teidän cuolla n»hncuin ihn,!-
setkin/ja nyncuin tyranM hucluwal.
9. Nouse Jumala ja duonndze maa:sillä cM
pacanal owat sinn»omas.

Lxxxi li. pftlmu
». Asssphm Psalmi j»weis».

älä nyn ratti waictene/ja a!äm
nyn hiljainen ole / Jumalaälä Mch

kärsi.
3. Sillä cadjo/fimm wihöllises fiucnidjew<!l/j«
jo«a sinuawihawat/ ylendäwätpääns.
4. He piläwät cawaloita juonia sinun llanss»wastä/japitäwät nenwo sinun salaluitaswasiM
'5. Sanoden l tulcat/häwittatäm heilä/nrin e««
he ensingan sliftan / ettei Israelin m»
Mä muistella!»»
6. Sillä he owal pannet neuwons yhteen/ja <ch
net lijton sinuawastan.
?. Edomerein ja Ismaelitereinmajat/ MoaW
rein ia Hagaritcrein.
8. Gebaltterein / Ammoniterein jaAmalechltv
«in/Philistertt ja Tyron asuwaiset.
9. Assiir on myss hanens heihin lr)ttssnyt/autw
n,«n iochin lapsia, Veli,. l °.?«
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l«. Tee nHlle nchncuin Midianitereille/nyNluin
Sisseralle/nHncuinlablnilleKisoninosan tykönä.
ii. lotcamcstatlin Endorin tykönä/ja tulit lo-
M maan päälle.
il. Tee heidänpääruhtinans nhncuin Qreb /ja
Sceb/ja caicti heidän ylimmäisens nijncuin S««
bchjaSalmuna.
i,. lolca sanoivat; me omisiam MMeM luma,
lan huonet.
14. Jumala tee heitä nHneuin tuulispää / nijn?
tuin corsi luulen cdesä.
15. cnlo joca mcdzän poltta / janhip

cm» lieckl joca mäet sylyttä.
16. Waino juuri nijn heitä tunlispäälläs / jo
hämmästytä heitä tuiscnllas.
»7. Täytä heidän caswons häpiällä/tlta he
nnn nlmes edzisit.
»8. Häwelksn jahämmästytön Haneaittiseft/ia
hapiaän tulcon jahuckucon.
>?. NHn saawat tuta että sinun nimes ou ai-
noostans HErra/ja ylilnäinen «aitesa mailmasa»

I.XXXIV. psalmi.,
'. Corahn lastenPsalmi Gichichin päälle/

«d«Näw«is«tt«pa.
ihanat owat sinun asuinsiasHErw

3. Minun sielun itawöidze jahalaja HE?lraneficarcanoihin/minun ruumin jasielun iloidje es
>äwäsa Jumalasi,.
4» Sill» lindu on huonenlöytänyt/j« paastyinen

K jjj häneih
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hänen pescins / johonga he poicans lastewat/ ns-
mittain/ sinunAltaris HERAa Zebaoth/minun
Cuningan ia minun Jumalan.
5. Autuat owat jotca sinun huoneisas asuwat/
he tchccawät sinua ijaneaickisest. Sela.
6. Autuatowatneihmisetjotcasinupitawätwä-
tenäns/ja sydämcstänswaeldawat sinun jältes.
7. Jotcakaywat ttcun laxon läpidje / ja tetewä!
siellä caiwoja/ ja opettajat monella fiunauxelio
«aunistetan.
8. He saamat yhden woiton toisen jällen/ että
huomatmsin oitia Jumala Zionis.
9. HEAra JumalaZeaaoch cuuldele minun w
conxen/ota Jacobin Jumala tätä corwqs.Selii,
10. Cadjele schs Jumalameidänkilpem/cadzoft
NUNwoideldus caswoa.
n. «Qtlläyllpmwa sinun esicattanolsas on pa<
rambl enin tuhatta innalla/ ennen minä olisin o«
wenwartia minun Jumalani huonesa/ cuiu cau?
»van asuisin jumalattomanmajoisa.
11. Tillä HENm Jumala o» Auringo jakilpi/
Hörra anda armon jaeunnian/hurscailda ei mi«
tän hywäpuutu.
13. HErra Z>baoch/ autuas on se ihminen/ M
sinminHscalda.

l. XXXv. pftlm».
l. koral)nl»ffen Psalmi/ edclläwcifssttapa.

«<^ Trra sinäcmn muinen olit armollinen sintit!
ia Jacobin fangit lunastit.

3. Änä cuin mninen olet andanut anderi sinun
Canss,,» pchi,e tegot/ ja caitN heidän syndins
peittänyt. Sela. 4.Sins



pMrt. ll§
4. Glnä <M Muinen lepytit calcki w!has/ jaka,
«nsit sinua» wihas julmudesta.
j. iohduta meitä Jumala meidän wapahlajam/
jakäännä pois wihas meistä.
6. Tahdotcos sijs yancmckisest olla wihaink mei-
dän päällem i eli sinun wihas pits sncucunnasta
sucucundaan i
7. Eckös meitä wirgotajällms/ että Canssas fi-
liuft iloidzis t
L. HErra osota Meille armos jaauta meitä,
y. loscaMinä cuulisin mitä HErra Jumalapu-
hu/että hän rauhan lnpais Canssallcns japyhils
lens/ettcihe hulluteen joutnis.-
10. Cmtengin on hänen apuns nydc tykönä jotta
häM pclkawat/ että meidän maalla euina asuis.
i>. Eltä laupius ja totuus kestenäns cohtaisit/
wanhnrscaus ja rauha toinen toisens suuta an-
taisit.
1:. Että totuus maasta wefois/ja wanhurscans
laiwastcadjois.
izEtiä myös meille HErra
dan maam hedclmans annais.
'4. Että wanhurscaus srjttckin hänen edesäns
fysyisjamenestyis.

l.xxxv!. pftlmi.
>, Dawiiin Rucous.

HEAra corwas jacuuldele tnnma»
isillä minä olen radollinen ja lönha.
1. Kätke minu» sielun: silla minä olen pyhä/Au-
to «inua palwe!jalas/jo-
«»idzenifinnm» luotan. 4. HEt-



lls Psaltori.
4. HErra ole minulle armollinen/sillä Minä hlw
danylipäiwä sinua.
5. Ilahuta sinunpalweltas sielu/sillä sinua HEr<
laminäikäwöidjcn.
6. Silla sinä HENra olet hywa »a armollinen/
fa sangen laupias cailille jo«asinua rucoilewal.
7. Ymmärrä HERra minun rucouxen / ja on
waart minun rucouxeni anestä.
z. Tuscasani minua sinuarncoilen/ettäs minu«
«uuldelisit/ HErra/ ei ole yritän jumalista fiim
ealtaise»/ ja ei ole kengän joea nHn tehdä lait»
enin sinä.
9. Caicki pacanat jotcastehnyt olet/pitä tulema»
ja eumartaman sinua sinunnime«
tnnnloiltaman.
io. Ettäs nijn suuri olet ja teet ihmeitä / jafin«
oletyftnäns Jumala.
11. Osota minulle HErra sinunties/waeldafti!
sinun totuudesas/ tynmtä minun sydämen sGen
yhteen/että minä sinun nimes pettäisin.
il. Minä lHtän sinua HErra minun Jumala»
caitesta sydämestäni /ja cunnioitan sinun nime«
Hancaictisest.
13. Sillä sinun hywyde» on suuri minusa/ jaft
nä olet pelastanut minun sieluni sywimmästa h«b
«vetistä.
14. Jumala/ corjat carcawat minua wastan /j«
tyrannein wucot wäHywät minun sieluani/ ja ti
pidä sinuafilmains edesä.
iH. Mutta sinä HERRA Jumala olet armo,-

«M!»
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Mnja laupias/ tärsiwäincn jasangenhywä ja
waca.
,6. Käännä idjes minun päin/ ole minulle ar-
mollinen/wahwlsta palweljae sinunwoimallas/
jaaumplicaspoica.
,7. Tce mcrcki minun Canfsani / että minun Me-
nestyisja he sen natisit jotca minua wihuwat/js
häpläisit/eltä sinä HENNA amat>a wahwistal
Minua.

DXXXVII, psalmi.
~ Psalmi/ Corghn lnst«nweisi».

wahwast perustettu pyhäin wuorten
A/väalle. HErraracasta Monin portta/ caitz-
st» Jacobin asuinsioists.
z. Cunnialliset asiat sinusa saamatan/finä InnM
lan Caupungl. Sela.
4. Minä annan saarnata Nahabin ja Babelin
<desä/ että heminun tnndemat/cadzo/Philisteri»/Tyrit ta Ethiopialaiftt syndywäl siellä.
5.Zionille pitä sanottama i että caictinaisetCansi
ft! siellä syildywät/ja että Corlein sitä rakenda.
«.HENNA anda sasrnata caictinaisilla lie-
M/että myös muutamatheistä siellä syntzywät»
Scla.
?. Ia weisojat nHncmn tanhis/laicki minun läh-
<eni sinnsa.

I.XXXVIII, psalmi.
i> Psalmi/Corahn lasten weisu/edelläwtiftttapa/

rndollisten Heickoudesta/Hemgmn ftnEsrohitin opfi»
HErm
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yöllä japälwalläsinun edesäs.
3. Anna minun rncouxen sinun etees mlla/ lalH
stacorwas minun huutoni puoleen.
5. Sillä minun sielun on fttttiutta taynans / jz
Minun elämänon juuri lttl Helwecliä.

Minä olen arwcktu ni>nenca!taiscfijotcahl>!
wetchn mcnewät/mtnä olen nrjncum se micsjch
la ei nhlän apua ole.
6. Minä macan hyljättynä cuolluitten seos/
nrjncmn haawoiletut jotca haudasi» macawal/
joitaet sinä sillen muista / ja jotca tadesths erch
telut owat.
7. Sinä olet minun painanut alemmaiseen M
woon/ pimeyteen ja sywyteen.
8< Sinun hirmuisudes ahdista mlnua/ja pacolll
minua sinun alloillas. Sela.
9. Sinä eroilitcauwas minun vstäwäni miW,
sia/ sinä olet minun tehnyt heillecauhistuxexi/ m!<
nä macan fangittuna/ette minä woi päästä ulos.
,0. Minun caswoni on surkiaradollisuden täh<
den/HErra/minarueoilen sinua jocapäiwä/M
nä hajotankäteni sinunpuolees.
11. Teettos sijs ihmeitä cuolluitten seasa/eli no>!<

fewaceo cuollct sinua tyttämän? Sela.
il. luetellangohaudoisa sinun hywyttäs? jast«
«un wacuuttas cadotuxesa i
13.Tutango sinun ihmcs pimiäsä? eli sinunww
hurscaudes sljnä maasi, josa eaicki unhotetan i
,4. Mutta minä huudan sinuaHErra/ja minun
rueouM lull worahin sinun etees. i/.



Psaltari. il?
,/. Miris HErra heität pois Minun sieluni/ja
Mätcaswosminuldai
i6. ?7linäolenradoMnen jawaetsin/että minä
,ch„ huliätty ole» / minä tärsin sinun hirmuisuftfas/että minä lähes epäilen.
17. sinun julmudes tule minuu päälleni/sinun

pclcos litistä mmua.
18. saareawat minua jocapsiwä nijncuil»

Wesi/ja ynnä minua pijrittäwat.
ly. sinä teetettä minun ystäwäni jalähimmäi,
seni/crcanewat cauwas minusta/ ia minun l»tta«
Meniolen minä pimcydes.

psalmi.
l. Tthaninst» Esrahitin »petu».

weisan HErran armoista ijaneaickO
ja hänen totudens ilmoitan suullani/sugusta sucuun.

3. Ia sanon: rjancaickinen armotay finsPidätpscollisest sinun totudes lalwaft.
4. Minä ole lqcon tehnyt walittuni eansa/min»
olen Sawidille minun palwelialleni wannonut.
5. Haman tjanlaickistiteen minä saatan sinulle
siemenen/ jarakennan sinun istuimes sugusta su-«uun. Scla.
i. Ia taiwat pitaylistämän HErra sinun ihmein
l«s ja totuttas/pyhäin seuracunnasa.
?. Sillä cuca taitan pilwisä werrataHErraan l
j«cu« on HERran caltainen jumalinen lastens«»i
l. Jumalaon sangenwakewä pyhäins «oeouxisa/

ja»h»
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jaihmellinen caickcin nHden ftgs/jolca owathH»
nen ymbärillans.
<>. HErra Jumala Zcbaolh/ cuca o» nHncuKchl
na/wätewä JumalaZ jasinun loluhes onsiii«l
ymbarllläs.
i c>. Sinä wallilM pauhnwaistn meren/sinä hi»
«dzetpaisuwaisetallot.
11. Sinä lyöt Mhabin cuoliaxi/ sinä hajota» se
nun wlhollises urhollisellatäfiwarrella».
«i. Taiwas ja maa on sinun/ sinä olet perusti,
nut maan pchrm/ ja mltä sijnäon.
,;. Pohjan jaetelän olet sinäluonut/ Thaborh
Hermon ihastuwat sinun ntmees.
14. Sinulla on woimalllnen täsiwarsi/wätewi

K» sinun lätes/ja corkia on sinun oikla kätes.
15. Wanhnrscaus ja duomio on sinun istuim ll

totuus owat sinun casm «
edes.

.

'

iS.Autuas on seCanssa,'oca ihastuataita/HMi e
heidän vita wacldamä sinuncaswos watteudch
17. Heidän pitä ilotdzemanjocapälwä sinun si
«nestäs/ ja sinun wanhurftandesas eunniaW lc
oleman. o
!8. Sillä sinä olet heidän wätewydens terst«>!«! o
ja sinun .nmos cau»a nostat sinä meidän sarm >/

IZ. Sillä HEiraon metdänNlpem/zaPyhäl <"

taclis on meidän Cuningam.
,o. Silloin finäpuhuit näwylsäpyhilles/ j« s» '"

noit minä ole» Vanaarin herättänytauttama
Winä olen corgonWNl yhden walilui, Canssaft
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li. Minä olen löytänyt palweliani Sawidin/
Minä olen hänen woidellut pyhällä sljylläni.

Minun käteni tute händg/ja minuntäsiwar-
teni wahwista handa.
,;.E, pidä wcholliset handä woittaman/»a wä»,
l«t ei pidä händä sulloman,
l4> Waan minä lyön hänen wiholliscns häne»
itcstans / ja jotca handä wihawat tahdonmms
waiwata.
?;. Mutta minun totuudeni »a armoni pitä ha,
nmtykonans o!em«n/ja hänen sarwens pitä mi>
nun nimeni nostettama».
16. Minä asetan hänen latcns mereen/ja hänen
Man kätens wirwlhln.
»7. 3lain hänen pitä minun cudjuman: sinä o«
ll< minun Isan/ minun Jumalan >a lUtwan/jocs
minua autta.
13. Ia minä asetan hänen esicoifexi/caickcin ce<es
!eimmari Cuningasten seas maatl päällä.
IZ. Minä pidän hänelle armoni tähdellä Hanca-
ckisesi/sa minu liittonipitä hänellewahwaolema.
!«. Minä annan hänelle Hancaickisen siemenen/
liwchwistan hänen istuimens nhncauwan cuin
Äiwal pysywät,.
>l. Mutta jos hänen lapsms minun lakini hyl-
»!»«!/ >a ei waella minun oikeudcsani.
!!. Jos he minun saän/ny rywawat/ ja ei m»s
Mtastyiänipidä.

M3> Minä heidän syndiNL widjalla rangat
MN/ia h<jdän pahat tecöns haawoilla.
M t H4° Mutta
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34» Mutta Minunarmojani en minä hänestä fch
anna pois/engä salli minun totudeni wilpistM.
35. En minärijwa lhtloant/ja mitä minun siw
stani käynyt on/en minä muuta.
3 5. Minä olen wiydoinwanonut pyhydeni «O
ta/en minä Hawidille walhettele.
37. Hänen siemenen» on olewa chancaickiscst/j»
hänc istuimcns minun edcsani nhncuinAuringo
38. Ia ncjncuin Cuu/ wahwistetan hän qancch
tistst / jaon wahwana nijncuin tedistus pilnH
Sela.
39. Waan nyt sinä syöxat jaheitätpois/ jaw
hastut woidelluKs.
42. Sinä särjet palwelias!ch'ton/ja tallat häi«l
crunnuns maahan.
41. Sinä ricoe hänen muurins / ja annat häl!«
linnans särjettä.
4!. Händä raatelewat caicti ohidzetäywäiM
hän on tullut läsnaolcwaisillens naurofi.
4;< Sinä corgotot hänen wihollistens oilian»
den/ja ilahutat caick hänen ipainollisens.
44. Hänen mieckans woiman olet sinä myös«
tanut pois/ ja et salli hänen woltta sodasa. !
45. Sinä hawitit hänen puhtaudcns / japaift
hänen istuimens maahan»
46. Sinä lyhennät hänen nuorudensojat/ja
tät hänen hapiällä. Sela.
47. HENNA/ cuinga cauwan sinäD
,mn salati ja annat hirmuisudes pala nchic»
tuleni ,,43.Mmft
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Muisia/cuinga lyhyt minun elämän on/ mi-

M tahdoit caicki ihmiset huckan luoda i
4y. Cuca elä/ jaei näe cuolemata i jocasielun»
Helwctinkäsistä pelasta i Sela ?

HErra/cusa owat sinun cndiset armos Z jot-
<»s Hawidille wannonutolet sinun totndesas i
s>. Muista H ERN A palweliaspilcka / jon-
g» min ä cannan hclmasani / caitista nrjn monista
tansseista.
«:. JoillaHErrawihollises sinua pilckawat/jo,
illa he pilckawat sinun woideltui» jäljet.
53. Metty olcon HErra Hancaickisest/Amen/
AMETI.

xc. pftlmi.
Mesien/ I«m«l<,nmiehen/Rncons.

lZcuun.
l. Ennencnin wuoret olit «li maa /ja mailina
luolin/ fins olet Jumala ijancaickisesta hancaic,
listen.
z. Sinä jocaannat ihmiset cuolla/ jasanot: tul-
catjällens te ihmisten lapftt.
<l> Sillä tuhat ajasiaica owat sinun edesäs nchn-
cuin eiläine päiwä meni/ja nHncuinwartiayöllä.
5. Tina wuodatat heitä nchncuin costen/ja owat
Mcuinuni/ nrjncuinruoho amulla/ jocacoht»

l!«c«siu.
6. Joca amulla cucoista sa nopiasi cniwa/ jah-
>ma leicatan ja cniwettu.

«, ?. Sen tete sinun wihas/että me nhn hucumme/
tij ja sinm
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jasinun hirMuifudes / että mc tch'n äKst täälbj
temmatan.
8. Silla meidän pahat tecom sinä asetat clec«/
meidäntnndemattomat syndim waltcuteen sinmcaswos eteen.
9. Senlähden culutvat caicti meidän paiwäm si-
nun wihastas / meidän wuotem loppnwat pitene
min cuin juttu,
10. Meidän elinaicam on seidjcmen lymmcM
wuotla/taicra cninnakin cahderankymmendäwV
otta/ jac«n st parcs on ollut/ nHn on se msca j»
tys ollut: silläse mmc pian pviL/nHncmn me Im
dälsimpeis.
ii. MuttacucavseosinunnHn rastasi wihas!»!!
wan/ja cuca pelkä sencaltaista sinu hirmuisuttiii!
il. Opetameitä ajatteleman / että meidänB
ltwllman/että me ymmärtäwäiscxi tulisim.
il» HErra käännä sys idjes taas meidän M
leem/ ja olepalwelioilles armollinen.
14.Täytä mettä pian armollas/nt)n u,« ricwck

Zem jailoidzem caicklna meidän etinaicanam.
15. Ilahntck nyt meitä jällens/ ettäs meitä nG
eauwan / wniwannnt olet / että me nHncauwo»
vnnettomuttakärsinet olem.
,6. Osota palwelialles sinun tecos/ja sinun cw
Nias heidän lapsillcns.
»7. la/ HERRA meidän lumalam »W
meille lepyncn / jaauttacon Meidän iältcm Mi
meidän cansan / Ia / meidän tättem legot HÄ
«Mttacsn.
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xci. psalmi.

corteimman warjeluxes istu/ja on
warjosa.

~ Hänsano HEnalle: minun toiwon fa lissan/
«inun Inmalan/johongaminä vscallan.
;» Sillahan pelasti» minunwäyyjänpaulasta/
>« »vahingollisesta ruttotaudista.
4. Hänlynillän» sinua marjo/ja finuiNurwas
on hänen sijpeins alla/ hänen totuuden» on kei-
häs jatilpi.
5. Etlcs peltäls yön eauhistust / ja nnolia/io<c<«
fäiwallä lcndawät. '

6. Sicä rutto joca pimeisa lijctu/ja sairguttacul»
fnolipaiwänä turmele.
7. Waicka tuhannen lattgeisit siwultaL/ja lycke-
nm tuhatta sinunoltiallas/nchn ei se sinuun satu.
8. Ia tosin sinä näet ilos silmillä»/ jacadjot cu-
lnga jumalattomallecosietan.
9. SillaHERraon sinun toiwos/ja ylimmäi-
nen on sinun mrwas.
l°. Ei sinua cohtamitan paha/ja ei yhtän wai-
wopidä sinunmajaa» lähestymän.
ii. Sillä hän on anvanm kaffyn Engeleillen»'
sinusta/että he lÄttewst sinua eaitisa teisäs.
':. Että he candawat sinua käsisän»/ette» jal-
las liween loncktt».
>;. Stnätäyclejonln fa fyykarmen päällä/ j«
tollat nuoren iejonin jaHratin.
>4.Että hän minua halais/nHn minä hancp««-
stän/hän tunde minun nimeni / sentahden minä^
«»ljejen händä. tm iL.HäV
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15. Hän mcoile minua/scntahdtn lninä cuulw
len handä/hänen tykonäns olen minä tuscafa/ sh'<
tä minä hänen temman pois / ja saatan hänen
cnnniaan.
16. Minärawidzcn hänen pitkällä Hällä/ja oso«

tan hänelle autuuteni.
xc il. psalmi.

i. Psalmi Tabbssthin» weisattapa.
on HErra kijtta / ja weisatakijtost ftA)nnn mmelles sinä caickein ylimmäinen.

3. AmulKi sinun armos / jaehtona sinuntotmittas."
4. Kymmenen tielisellä jaPsaltarilla/ solttai»
candelcilla.
F. Sillä sinä ilahlttitm.itma HEMa/ weisalen
sinun ttgojstas/ja minä kerscan sinuntates töitä,
s. HErra eninga sinun tccos owat nqn suurcl!
sinun ajatuxes owat ylsn sywät.
7. Hullu ci vsco sitä/ ja lömpeUei yMrra nyca.
8. Jumalattomat wiherjöldzewat nijncuin
ho/ ja payointekiat faicki cucoistawat/ sthcnasii
cuin he huckuwat ijaNcaicfisest.
9. Mutta sinä olet corlein/ja pysyt ijsix
caicftfest,
»o. Silla cadjo/sinunwihollises HErra/cads
zo/sinun wihollifes pita catoman / jacaicki M
hantckiatpita hajolcttaman.
ii. Multa tule corgotetuxi nkj»!
tuin yxisarwisen/ja Minä wojdeUan tuorella öl-
jyllä.
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la Minun silmäni näkewät wihol«

lisistani/ja minun corwani cuulcwat ilons payol-
sta/jotca heitänsasettamat minua wastan.
iz. Wanhurscas nijncuin palmu-
puu/ hän caswa nijncuin Cedripuu libanonis.
,4. lotca owat istutetut HEvwan huones»/wi-
hcrioidzewäl meidän lumalam cartanoisa.

He wesoiwat wielä wanhudefaNL/hedelmö'-
idjewat ja tuorehtuwat.
16.Ia he julistamatettä HEtta on nijn hurscas/
minun tnrwan / ja ei ole hänesä wäärylta.

xci ii. psalmi.
on Cuningas/ja jalosi lannistettu/A/HErra on caunisiccln ja on alcanui walda-

cunnsn nijn lcwiäidä luin niailnm oli/ ja walnw
sii sen pysymän.
:. Sijlä ajasta pysy sinun istuimes wahwana/
sinä olet ijancaickinen.
3. HEAra/ westcostet paisuwat/wesicostet pais
sunawat pauhinan»/ wcsicostct paisullawat al-
dons.
4. Allot meresa owat suuret ja pauhawat hir-
»nuistst/ multa HErraon wielä wätewämbi cor-
teures.
j. Sinun sana» on olkia oppi/ pyhilys on sinun
huonescaunistus ijanc«ickisest.

xciv. pftimi.
Jumala ionga costot owat/ Jumala

N/ionga costot owat/ selkiäsi ldzes näytä.
tMj «. Cm-
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~ Corgota sinua» sinä mailmnn tuomari/»w
xa «reille mitä he ansainnet owat.
3. HErro/cuinga cauwan jumala«omat/HEn«
»uinga cauwan jumalattomatcoreilewat ?

4. Ia nijn ylpiast puhuwat/ jacaicti pahanteliäl
heitän» nyn kerscawat i
5. HErra/he poltewat ala» sinun Canssas/ jasi,
nun perimistä» he waiwawat.
6. lesket ja»uucalaisel he tappawat /ja orwoll,
he cuolcttawat.
7. lasanowatt eiHErrasitanäe/ jalacM
Jumala ei sitä tottele.
3. Ammartäkat sHg <ehullm Canssin seas /ja le
tyhmät/cosca te taitawaxl tuletta'
9. Joca corwan on istuttanut/eits hän cuule z <li
jocasilmän löi/ eiköhän näe?
ic>. Jocapacanoita curitla/eiko hän rangaise? j«<
ca chmisille opetta mitä he ttetawät.
11. Mutta HErm tietä ihmisten ajatuxtt/ e!li
ne turhat owat.
1,. Autuas on se sota sinöHErra curitat/ja 0^
petät sinun iailla».
iz.Että hänellätarfimysoliscosca wastoinch/
sijhenasti cuin jumalattomallehauta walmisteM
14. Sillä eiHErra heitäEansftn» poi»/el! hyl«
sa perimistän».
15.Sillä oiteuden Mä Mekin oikeuden oleman/
jacaicki hurscat sydämet sitä snirawat.
16. Euca seisominuncansani pahojawastan? w
eaastu minun tygsn» pahointeliöitä wastan?

17.Ellei
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,7< Ellei HErra n-inua aultais/ nyn minun sie-
lun macais lähes hiljaisudcs.
18. Minä sanoin: minun jalcan on horjunut/
waan sinunarmos HErra minun tnkcis.
19. Minulla oli paljo surua sydawcsäni/ mutta
sinun lohdutuxes ilahutti minun sieluni.
,c>. Ctpas mielisty coscan losin wahingollisceil
istuimeen/ joca iain häyyst opetta.
,1. Hehangidzewatwanhurscan sieluawastan/
jaduomidzcwat wiattoman tveren.
iii MuitaHErra on minun warjelurcn/miliun
Jumalan o» minun vscallureni turwa.
:3> Ia hän costa heidän waärydens/ja hncutta
HM heidän pchudens tähden/ HCrro meidän
Jumalan» hucutta heitä.

x c v. pftZmi.
Vlcat/ ricmuitcam HERralle /ia ilviteatN

autimdem lurwalle.
l. Tulcam hänencaswon» eteen tchtoxella/jaritt
muitcam hänelle lemluilla.
3. SilläHERra on suuriJumala/ja suutiCus
ningas caickcin jumalilten päällä.
4. Silla hänen tadesans onraicli mitä maa caw
da/ja wuorten cnctulat owat myc<L hänen.
5. Sillä hänen on meri/ja hän on sen tehnyt/jo
hänenkätens owat cuiwan walmistanet.
6. Tuleat/ cumartacam japolwilleM langetcam/
>« maahan lastecäHErran meidän luojam eteen»
7. Silla hän onmeidän Jumalani/ ja me hsnm
Mus CanOns/ ja hänen talteny lauma.

3.TH,
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8. Tänäpan/jos te cuuletta hänen änens/nffn äl-
lät paaduttacosydämitan/nyncuinMcribaLtlX
pahtui/ntjncuin corwesa.
Z. Cusa leidä,, Isänne minua tinsaifit / coettelji
minua/ ja nait myss minun teconi.
10. Että minä nelakymmendä ajastaica lärsch
waiwa calda Canssalda/ ja sanoint sf on sencck
tainenCanssa/zonga sydämet aina exyä tahtowol/
ja jolca minun tietäni ei tahtonet oppia,
li. Joilleminä wihoisaniwannoin: ettei Heidin
pidä nniinn lepooni tuleman.

X-Vl. psalmi.
HETiNalle vsi weisu/ w««saic«!

laicki mailma.
2. WcisatcatHErralle ja chttäkat hane nimem/
saatnatcat paiwa päiwaldä hänen autuutlans.
3. lukecat pacanain seas hänen cunnians/eaictl»
Canssain seas hänen ihmeitans.
4. Sillä HERra on suuri jasangen kHtettäH
ihmellinen caickein jnmalain seas.
F. Silla caicK Canssain jumalat owat epöjum
lal/ mutta HErra on taiwat tehnyt.
6. Lunnia ja caunistus owat hänen
hänenPyhäsäns tapahtn wahwast jacunialisch
-7. CanssattuocatHEAralle/ tuoeat HErrollt
cnnnia ja wotma.
8. Tuocat HErralle hänen nimens cunnia/ t»
cat lahjoja ja tulcat hänen csihuonesens.
9. Cumanacac HErra pyhäsäcaunisiuxesa/fc!'
jätkän händä caick» mailma.
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ia. Sanocatpacanain seas HErra Cuningaxi/
joca pila w«!d«cundans nizn lewiäldä/ cuin ma-^
ilma on »valmistettu/ että ft pysy ja duomidje
Cansftn oikein.
,i. Taiwat riemuitcan/ja maa iloitcan/meri pau,
hatcanjamitäsijnäon.
ii. Kedot olcan iloiset/ ja caicki cuin hänes o-
wat/ jacaicki puut ihastucan medjisä.

edesä: Ma hän tule/ silla hän tult
duomidjeman maam.
14.Han duomidze maan pGin wanhurscaude-
so/ja Canssat Hänen totudesans.

X C V l 1. psalmi.
onEuningas/Ma maailoitcan/

H/ia olcon saaret riemuiset / nrjnmonda cuin
hlim on.
l. Pilwet ja syngyt «wat hänen ymbärilläns/
wanhnrscaus ja duomio owat hänen »stuimens
wahwistus.
3. Tuli käy hänen edellans / japoltta ymbäril!»
hänen wiholliseNL.
4. Hänen lcim«,xens wälckywät maan pHrit»
fiällä/maa näte sen ja wapise.
;. Huocet sulawat nijncuin medenwaha HEr-«n edes/coco mailman haldian edes,
6. Taiwat julistawatHE?iran wanhnrscautta/
jocaicki Conssat näkcwät hänen cunnian».

,?. Hawelkan caicki jolca cuiwapalwelewat/ja
tnscawat heitän» epäjumalista/cumortacat hän-
d« c«M jumalat.

B.Zion



13» pftltari,
8. Zisn cuule sen ja iloldje / ja ludantyttäret c<
wat riemuisans/ HErra sinun hallituxesias.
9. Sillä sinä olet ylimmäinen cM
maacunnie/ sinä olet eorgotettu caiMnjnmollb
ten päälle.
10. 3e cuin HE?ira raastatte/ wihateat pahoj!
HErra tätte pyhäins sielut/ jumalattomain lW
siä hän heitä pelasta.
11. Manhurfcalle coitta walkeus/ jai<c» hurscch
leMamille.
il. Wanhurscatiloitcal HErrasa/lijttätäthi
«enpyhydens muistoxi.

xcvm. psalmi.
Psalmi.

o«Eisatcat HErralle vsi welsut Mahan«!, lU)ihmcitä. l
2. Hän woittaoiliaUakädellans woiton/jahi t
nen pyhällä täsiwarrellans.
3. HENRAandaticttäwafitthdahänenß c,
tuudens / Canssoille anda hsn ilmoitta wanhm e
scautlans. 5
4. HH» muista aemons jatotnden» Israelinh»
nelle / caick, mailman äret nslewät meidän I» >t!
malam auluutta. ?,

L. Ihastucat HEnM caicki mailma/wtisaM
ylistätät ja thttätät. »

6. Kqttätat HENAA candeltilla/tandclellaj! z,
Psalmilla. >e
7. H3askitt«»willa jaBasunilla/ihastucat l»l
ranLuninganedesa. ~



pftlMti. lzt
g. Meri pauhatcan ja caicki mitä hsnesH on /

m«„ piiri ja jolca asuwat sen päällä.
9. Costel ihastucan/ja caicki wuorei olcatt iloiset.
10. HErran edesä: sillä hän tule maata duomid-
jeman / hän duomitHe maan pyrin wanlMscau-

-1 della/jaCanssat oikeudella.
XCIX psalmi.

on Cuningas / että Cansfatwapists
H)wati hän istu CherubimiN päällä/senlähden
lqcku mailma.
l. Suurien HENraZisnls/ jacorlia caictcil»
lsanffun päällä.
~ Kyitäkäy sinun suurta >a ihmeliistä uimts/jo,'
«pyhä on.
4. Jo tämän Cuningan waldacunnasa racastes
lm oikeutta / sinä annat hurstaudtn/ sinä saatat
huomion ia wanhurscaudm lacobw.
j. Corgottacat HEAra meidän lumalatam/ja
nxnHrtacat hänen astinlautans juures/ sillä hän
Mpyhä.
l. Moses ia Aaron hänen Pappein» seos / >'«

Lamue! nchden seas/ jotca hänen nimens rucoi-'
IlwHl/hc rncoilu HErra/ja hän cuuldeli heila.
?. Hän puhui heille pilwen padjasta /hc pidit

»»nm todistuxen» ja tastyns / jotca hsn heillcl»»doi.
V. HErra sinä olet meidän lumalam/ sinä cuul<

>tl>l heitä / sinä Humala annoit heille anderi /j»
«ilit heidäntyöns.
»> Corgottacat HE?ira meidän lumolatam/ jc»



»34 psaltart.
cumartacat hänc pyhällä wuorellans i sillä HcZra meidänlumalam on pyhä.

c. psalnlt.
K>jt»s Psalmi.

HErralle caicki mailma/ paW
HErra ilolla/ lulcat hänen caswoiut,
ihastuxclla.

2. Tundecat että HEAra on Jumala / HM
meidän leti/ja en me idze meilam/ hänen Caojs»
scns ja laiiuimen» lambaixi.
3. Mcngäl hänen porttHns
huoneisyns weisulla/tljtläkälhändä jayIW
hänen nimens.
4. Sillä HERra on suloinen/ja hänen amm
pysy ijancaictisest/ja hänen «omudens suc««
nasta sucucundaan» v «

cl. Psalmi.
Pawidiy psalmi.

weisau armosta ja oikeudesta/ joj» ~
sinulle HErra ttjtoxen.

2. Minä täytän minunl taitawast ja toinill
sest nijtä cohtan/sotca minun omani owal/ja»»,
eUan vscöllisestminun huonesanj. „',
3. En minä ots paha asiata eteeni / minä
wäärintekiöitä/ja en salli heitä olla tytönä» l^
4. Nurja sydän olcon minusta pois / en »H,,
kärsi paha. Zz
5. loca lähimmöistäns sala panettele/sen
hucutan/ »n minätärfi ylpeitä ja lsyctioiiä. »



psaltarl. i^f
e. Minun silmäni eadzowatvscollisia Maonpä-
ällä/ että he asuisit minun tykönäni / ja rocastan
hnrscaita palwtlioita.
7. Petollisia ihmisiä en minä pidä huonesani / li
walehteliat menesty minun tykönäni,
z. Warahin minähucumn caicti jumalattomat
maasta/häwittäfenl eaictia pahomteiiötä
«»Lanpunglsta.

cil psalmi.
1. Nadollisen rueon» / eosca hän murehisan»»n/jahän«n>»a<itn>en3HEßrn»«t««n

>1 «uodatta.
cuuldele minun »ucouxeni/ ja anna ml-»

> lulla lygos.
, ;, M caswoa» minulda peitä/hädäsä rallista
mwas minun puoleeni/ costa mlnä sinua rucoi-
im/nijn luuldele pian minua.
<, Tillä minun päiwani owal culunet nyncuin
»wu/ja minn lunniowat poldttut nyncuin kekäle.
l.Minun sydämen on lyöty ja «niweltunnt nqn<
An heinä / nijn «ttä minä muss vnotzdan minun
chäni syödä.

'l. Minun luuni tatisiuwat tnstalla minun lihacd
«i/ilkwisest jahnocamisesta.

Minä olen aewa nijncnin ruogonperistijö
, i«wesa/minä olen nhncuin HyYPiä häwttelyisä
> l»upungeisa.

z. Minä walwon jaolen nijncnin yxinäinen lilp
lu caion päällä.

hawäistwät minunwihollisenl mi-
» M y nuo/



nuo/ safotcamiNMsyljestckwät/wiMnowai Mk!
nn» canttanj.
ic>. Sillsminä syin tuhea namuin leipä/ja ft^
tlilan minnn juoman itcnlla.
i,. Sinun vhcaufes jawihas lähden/että» »O
Kunnostanut olet ja paiftannutmaahan,
31. Mmun päiwän! owat culunn nyncuin Mv
jo/jaminä cmwnun nqncuin ruohs»
13. Multa sinä HErra pysyt yancailliscft/jaji
nun muistos sucucnnnasta jucueundaan.
»5. ?»ouse sijs jaarmahda Ziomto/ sillä alea!»
hända a»mnhta/ ja aicg on tnllnl.
i>s< Sillä sinun pHlweliaL halajamat sila rM
«a/ janatisitmielelläns/ että HZncnliwliibj»
«alckins malmit olisit.
16.Että pacanat HErra sinun nimee pMisiH
caicki Cnningat maan päällä sinun cunniatas.
17. Elia HErra ratcnda Zionm/ jailmanduhö
p«n lunnmsuns.
,8. Hän täända idjens hylMlyibm rncouj!!»
p»sl«n/ja«cadzo heidän rnlvnstane ylön. <
,9. Sen pilätirloiteUaman lu!twaisille sm«cM'
«alle/ jascCanss, cuinluodan/ pita lijtlämi»'
HENNA.
20. Sillä hän cadjele pyhästä csrkMstans/li!
HErra näte laiwasta maan päälle.
«l. Että hän cu»!e faygein huocauxet/ja tirwel
t» cuoleman lapset.
«. Että he saarnawat HErran nime Zionie/jl
Mm tchoftans lerusoKmi». Les«'



Psaltari. lz?
> z». Costa Canssat coconduwat/ jawaldacnnna»
HErra palweleman.
14. Hän nsyryltä «iesä minun woimani/hänly-
henda minun päiwänl.
,5. Minä janoin: minun Jumalan älä minua
«a pois minun testi ijäsani.
16. Sinun wuosicautcL owat yancaiekiset/ sinä
«leimaan perustanut/ ja taiwat owat sinun tä-
li»la».
l/. calolvat/mntta sinäpysyt/ne caicki wan-
henewal uHneuin waale/ ne munlluwal nijncnin
»aate/cosca sinä heitä muuttelet.
tB. Mutta sinä pysyt nHncuins olet/ jasinun
»uotes ei lopu,
:y. Sinun palweljais lapsetpysywäl/ jaheidän
fitians sinun edesäs mencstywät.

Cl 11. psalmi.
DauM» Psalmi,

Aljta HErraminun sielun/ia eaicki mitä m»>
on/hänen pyhä nimen».

~ Kijca HEAra minun sielun/ ja älä vnohda
M hywä hän minulle tehnyt on.
l.loca sinulle «icki synnis anda andexi/ja pa<
«lnda caicki sinun ricoxes.
<. loca sinun henges päästä turmelnxesta / jc»t<»

cruuna armolla ja lanpindella.
j> loca sinun suus ilolla täyltä / että sinun nuo,
»de» vdistettaifin nijncnin Cotcan,
i> HErra saatta cailille wanhnrslanden ja dnos
won/jolca wäaryttä lärsiwät.

M <!» ?.Hän



IZS Pftltari.
7. HH» o« tien» Mosexclle titttäwsxi tehnyt/
Israelin lapsille hänen tecons.
8. iaupia» ia armollinen on HErra/tärfiwäin»
jaaiwahywä.
9» El hänaina rytele/eikä wihastu yancaickisch
ia. Ei hän meidän fynoeim perast leemcille/l^tn costa meille pahain tecoim jällen.
»i. Sillä nHn cortia emn taiwas on maasta/m,
da hän armons lysandya nylle/ jotca händäfch
tawat.

meistä pahat tecomme.
15. lss armahtalastans/ nyn HEI»
tin armahta peltäwäisiäns.
14. Sillähän lielä mingäcaltamen tecowe»
lemma/hänmmsia meidän tomuri.
15. Ihminen on eläijän» nijncuinrnoho/häss O
coista nHncuin cuckainen kedolla.
F6. Cosca luuli läy senpäällidje/nHneihHnnii
testä/eikä hänen sians tunne händä ensingän.
17. Multa armot ulottuwat ijw
eaickisestyancaictiseen/häncn veltäwäistcnsfA
le/ja hänen wanhurscaudens lasten laxshn.
18. NHden tytsnä jotcahänen IHttons pitM
jaajatlelewat hänen tästyjäne/ nchtä tehdäM!
19. HErra.on »valmistanut istuimens laiM
jahänen waldacnndans eaictia.
i°. K<jttätät HErra te hänen Engelins/ te wi>
tewät Sangarit/jotca hänen tästyns teimitoltti
lila hänen sanan» äni lunltaifin.



PMart. HZ
,i. HErra caickt hänenftlalVslens/ t«
hänenpalwelians/ jolca teettehänen tahton».
ii. KHnätät HErra caicti hänen lysns/ callisi»
häne waldans palcoisa/thtä minun sielun HErra»

civ. psalmi.
HENNA minua sielun/ HErra mi<

A.nun Jumalan/ sinä olet sangen cnnnialinen/
sinä olet caunis ja jalostipuetettu.
~ Walteus on sinun waattes/jollas pneeett» e-
let/ sinä lewitat taiwat nyncuin maalien.
3. Sinä peitätsen päälyxcn wedellä/sinä mcntt
pilwisä nchncuinratasten päällä / ja täyt luulen
stpein päällä.
4. Sinä teet Engelie tnuleri/ jasinun palwelias
liclidjewaiseri tnlefi.

Sinä joca maan perustit verustuxens päälle/
pysymän chancaictisest.
6. Sywydellä sinä händä peität nchncnin waat-
lella/ja wedct seisowat wnorilla.
7> Mutta sinun rangaistuxestas he pakenemat/
sinun jylinästä» he menemal pois.
3. Wuorel astumatylös jalaxol astumat alas fi--«llens/johongas heila perustanut olet.
5. Määrän sinä panit/ jota ei he tay ylidjc/ eitä
paloja maata peittämän.

. »o. Sinäannat lähtet laxoisa cuohna / ntzn että
wedet matein wälidze wnotaw«t.
' 1. Että caicti eläimet medjäs joisit/ jaettä pc-
dotjanonssammutaifit.
»l. Heidän tytönäns istnwat taiwan linnut/j«

M j,ij ,Z.



!4<5 psal«n>
lz. Sinäliol«l lvuoret ylhäldä/sinätäytät Maa»
hedelmälla/jonga sinä saatat.
14. Sinä casivacatruohot carjalle /ja jywätih<

»Nisten tarplfi/luottaxe» leipä maasta.
,5. Ia että wijna ihmisen sydämen ilahutta /j«
hänencaswons caunistu öljystä/ ja leipäwahwi-
sta ihmijen sydämen.
»6. Että HErran puut nestestä täynnä olisit/li<
banonin Cedripuut/ jotca hän on istuttanut.
17. Siellä linnut pesiwät/ jaHaicaral hongift
«suwat.
,8. Cortiat »vuoret owat medjäwohten turwo/
jatiwirauniotCantncin»«
iy. Sinä teet Cuun wuotta jaeaman/ jaAuriw
go lietä lascuns.
20. Sinä teet pimeyden jayö tule / silloin tM
pedot lytiwät.
21. Nuoret lejonit saalistati!juwat/ja heidän»<

latustans lumalalda edziwät.
2,. Mutta eosca Auringo coilta/ nhn he lymy-
wät ja luolisans macawal.
23. Ntin mcne myös ihminen hänen työhöns/j«
«scareillens ehtosen asti.
24. HEAra cuin suuret ja monet owat sinunH
fialas i sinä olet eaicki taitawast säaianyt/ja m»«
on töynnäns finnn tawaratas.
ij.Täma meri joca nHn suuri ja lawia on/hanesi
epälugutcottistelewat/seta isoit että pienet ela>m«.
26. Siellä hahdee culicskclewat/ stnä walasea-
l<uowat/jotcao tehnyt olel/leilidzemän hänesä.

27.Caicki



PMan. l«
z?. Caickiodottawat sinua/ etlas heille andaisit
l„«n challan».
;8. Coslao heilleannat/nqn he cocowat/ eostas
lälls aw«t/ nHn he hywydellä rawilan»
,9. Io« sinöcaswos peität/ nejn he hämmästyi
wät/ eosca» otot heidän hengeiwpoio/ nhnhe

' hucluwat/ ja«omuf» «ulewat zälien».
zc>. Sinä lastel sinunhengev/ntjn he luodtyi tw
lewat/ ja sinävdzstal maan muodon.
)>. HEeran cnnnja on ljancaieklnen/HErrallc»
,n mielen nonde täfialans puoleen.
31. Häncadzohlo maan päälle/ nyn st wapist/
hHnrupewuorijn/ nijn he suidzewal.
zz. Mmä weift», HENralle minun ellnaieani/
j» tchän minun Jumalalani nlsneauwan enin mi»
«»olen.
34. Ia minunpnhen telpa hänelle/,a minä ih<l«
stun HErrasa.
35. Syndiset m«alda lopetetan /ja jnmalatto?
mat cipidä fillen oleman/ tijiä HErra minun <M
W/Halleluja.

c v. psalmi.
6)lj«ätät HENNA/ fasaarnateat hänen nl-

hänen löiläns Canssolsa.
2. Weisateat hänestä jakijttätäl händä/puhucat
«itista hänen ihmcistans.

Niemuitcat hänen pyhästä nimesiäns/iloitcan
lltzden sydämet/jolca händä edjiwät.
4, Kysytät HERra j«hänen woimans/ edMäi
MihänenlaswenL.

I. Mui,
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5. Muistacat hänen ihmcllisia tsitäns/jolca hän
<eh»>)t o» hänen ihmeicans ja hänen sanans.
6. Te cuin oletca Abrahamin hänen palwcliam
siemen « Jacobinhänen walittuno lapset.»
7. HanbaonHErrameidänlumalam.händuo,
midze eaitesamailmasa.z. Hän muista hänen lchttons ijancaickisest/ ft<
nan»/ jongahän on luwannut monelle lnhannch
le sugullc.
9> longa hän teki Abrahamin eansa / ja sen wa«
lan Isaachincansa.
10. Ia sääsi sen Jacobille oileudcjl/ jalsraelillt
Hancaictistfi lijtoxi.
, >. Ia sano, i sinulle minä annan Canaan m»
«n leidän perimisen arwan.
ii. Costa heitä wähä ja harwat olit / ja muiw
laiset hänesä.
,z. Ia hewaelfit Canssasta Canssaan / jawob
dacunnasta loiseen Canssaan.
,4. Ei hän sallinut yhlän ihmistä heitä walM
goitta/jarangai» Cuningaltm heidän tähtens.
15. Hiläi ruwelco mmun «voideltuihin / jäällä!
lehtspaha minun Prophetailleni.
,6. lahäneudzuinaliän maan päälle/ jawel
caiten leiwän waranpois.
,7. Hän lähetit miehen heidän eteens/ Joseph
orjari myynn.
l 8. He ahdistit hänen jaleans jalcapuuhun / hä«
ncn ruumin» täydyi raudoi» maata.
, 9.SHHenasti etiä hänen sanans luli/ja HErroo
puhe coettelihänen. 3 v.



psaltarl. l4)
l°. Nlsn lähetti Cuningas japäästi hänen Cansl
ftin päämies lasti hänen lasketta.
n. Ia asetti hänen huonene herrari/ /acaiken
lowarans haldiari.
»l. Opettamanpääruhtinaillen» oma tahtons/
jowanhemmillen» taito.
l)> Ia Israel meni Egypthn/ja Jacobtuli muu-
calaijcxi Hammin maalle.
,4. Iahän andoi Canssme sangen suurest cas-
wa/ ja teki heitä wätewemmäxi cuin helbänwi-
hollisens.
11. Hän täänsi heidän sydämen» wihaman hä-
nen Canssan»/ ia he tahdoit juonilla hänen pal«
welian» paina alas,
,6. Hän läheniMoseren hänen palwelians/ j«
Aaronin/ ionga häy walidji,
,7. lei! hänen mercrins heidän seasans /jo
hänenihmens Hammin maalla.
:z. Hän andoi pimeyden tulla / ja sen pimeylti/
jaei ollet he hänen sanoillenscuulemattomat.
ly. Hän muutti heidänwelensw«rexi/ja cuolet-
ii heidäncalans.
3°. Heidän maan» cuohutti hänestäiw samma»
«ila/heidän Cuningastens cammioifa.
31. Hän sanoi/ nyn turilat ja täit tulit heids»»
«aans ärljn.
tzl. Hän andoiratct heille satexi / tulen lietit he«B
dän maalien».
;;> Ia löi heidän wijnapuun»»a ficunapuuns/ja
hän särti punl heidän maan» äris»

34» Hän



145. psaltari.
34. Hänsano!/ nijn tulit parmat jawapsaiselt!
pälugut.
3j» Ia he Dt caicki ruohot heidän maaldans/jl
söit caiten heidänmaan» hedelmän.
36. Ia löi caicki eficoiset Egyplija/caicki heilch
enfimäisct perillisen».
37. Ia hän wci heitä hopialla jacullalla ulosO
ei ollut heidän sucucunnisansyxitän sairas.
38> Egypti iloidji heidän lähtemisestä!»»/ IM,
heidän pelcons oli cullut heidän päällen».
39. Hän lewitti pilwen werhoxi / ja tulen yiliil
Heitä wallstaman.
40. He anoit/ nijn andoi hän Medjäconat tulll/
jahän hciiä eaiwan lciwällä.
41. Häa awai» eallion/ nijn wesiwuotijiM
tltH ojat inoxitcuiwaan «rimaahan.
41. Sillä hän muisteli hänenpyhä sanans/M
hänAbrahamille HHnc palweliallens puhunut ck
4;. lahänwei Canssans ilolla vlos/ ja haM
walittuns riemulla.
44. Ia andoi heillepacanain moan/ nijn että i<
Canss»in hywydel omistit heillcns.
45. Että he pidaisit hänen »itcuttans / ja HW
latino täckifit. Halleluja.

cv i. psalmi,
HErra: sillä hän on hywä / j«UKolien laupiudens pysy »jamaickisest.

». Cuca taita puhuaHErran suuriatöitä/Mlistä caickia hänen tijtetiäpiä tecojan»!
3. Aumat owal jotta lgstyn piläwät/ ja aina el-
timttltwät. 4'HE«»
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4. HERra muista minua sen arlnos peräst/jon-
gas Canssalies luwannul olet/osota meille apus»
/. Ecta me uätisimwalittuidM mencsiyxen/ja i-<
loidzisi»/ että sinyn Canffts mmcsty /ja terscai<
Mi meicäm sinunperimise» canft.
6.9)1e tein, syndiä meidän Isäin, canft/tye teily
«Mi» ja olemma ollet jumajaltomat.
7. El meidän Isan» tahtonet ymmärta Cgyptis

ihnuitäs / eikä muistanet sinu/, snurta lM«.
fiu!Vs/ja olit m«en tykönä cottt<e!yaltomat/nt<
lnittain/punaiscn meren tykönä.
z. Mmta häy aulli heitä hänen uimens tahdm/
Nij» että hau woimwls osolti.
). Ia hän vhcais punaista merta / nijn st cuiwj/
j>,we< hciiä sywydcn läpldze /nijncuin corwesa.
<o. Ia wapahti hcttä nriden lasista/ jolla heuS
Uhalsil/ja lunasti heltawihollistens käsistä.
n, Ia wedct vpodu heidän mainoUilens / l!y«
/ltel yrikan eläwaxi jäänyt.
12. Silloin he vseou hänensanaus / /a wtisaisit
hchien llicoxens.
1;. Mutta he unhotitpian hänm hywäl lysns/

odottanee hänen ncuwono,.
,4. Ia he kiehuit himosa corwcsa/ja tinsaisitlu,
ilulola eriwaasa.
S. Mutta Hän andsi heille heidänanomistns/

heillä kyllä/ Mcnastt ma he ilgollil.
he carcaisit Mosesta wasian Aa<

loniia HErran pyhä wastun.
»7. aukeni jg nieli Ha-hanin/ja peitti Aöi-
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18.Ia tuli syttyi heidän joucoisans/jaliecki poltij
jumalattomat.
19. He teit wasicanHorebis/sacumarsit walet,
tuu cuwa.
ic>. Ia he muuttelit heidän cunnians harj««
muoion/jocahcmiasys.
21. He unhoiit Jumalan, heidän wapahtajans/
jocaoli nyn suuria töitä tehnyt Egypti».
1 l. Ihmeitä Hammin maalla/sa hirmuisia M

plMisesa meresg.
23» Ia hän sanoi heitä hucutlawans/ellci M,
scs hänen wallttuns sitä rangaistusta estänyt»
li» / kaäten hänen hirmmfuttan» / ette» hän M
heitä^cadottanut.
24. Ia he cadzoit sen carstin maan ylsn/ eilädsi
«snet hänen sanans.
25. Ia napisit heidän majoisan» /että ollet cw
Naiset HERran ch,cK,
26. Ia hän nosti täten» heitä Mstan/ maM
lysdaxensheitä corwesa.
27. Ia heittaxen» heidän siemenen» pacanalnsx
caan/ja hajoltaxen» heitä maacundtzn.
28. Ia heryhdyit BaalPeocHn/ jasöit cuolw
ten epäjumalinen uhreista.
29. Ia wihoilit hänen heidäntöilläns/nqnjß
Mistui myös rangaistu» heidänsecaans.
;o. slqnPinehas astui ede»/ja lepytti sen «M
nHn rangaistu» lackai»/
31. Ia se luettin hänelle wanhnrscaudefi/suguslosucuun Hancaickisest. Z2,1«



psaltarl. 147
z:< Ia he wlhoitit hänen rytaweden lylönä/ja
»aiwaisit Mosesta pahoin.
„.Sillä he saatoit murhelltsexi häne sydämen»/
«ijn etlä hän sanoisaus exyi.

hehucultanetMä pacanoita/cnin H<kr-
la tUitengin heille tästcuyc oli.
;j» 2Vaan sccMtt heiläns paeanain sccaon/ ja
opilhe.cantsiläns.
jS. Ia palwellt heidän epäjmnalilans/neyllylii
Mä pahennnxHn.
;y. Ia he vhraisit heidän peilaus ja tyttären»
fcrkeleille.zz. Ia wuodatitwiattomanweren/ heidänpois
»ms ja tytärdens wercn/ jotca he vhraisil Ca-
mnerein epajumalillt / nHtl että maa wcren wi-
z«i<ia tulmejun.
,5. Iahieroit heiläns omisi, töisäns/ ja ieithuw
ii» heidän tegoisans.
p. julmistui HERRan wiha Canssansfäälle/ja hän cauhistui hänen perimistänsi
<>> Ia hyljäis ne pacanoitten täftjn/että n« w<ck
Wzit heitä/jötea heitä wihaifit.
<l. Ia heidän wihollisens ahdistit heits / jahe
foinettin heidäntältens ala.
4i. Hän monaist heitä pelasti/ mutta he wihoittt,
hänen neuwoillans/ia he wahenit pahain teeoin»

Rhden.
44. Ia hän näki heidän tnscans / cosca hän Hei-
dinwalituxenscuuli.
<l> Ia muisti hänen Httons / cuin hän heidän

N i, ea>p
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cansims tehnyt o!j/ ja ealniM suuresi lanpw
dcstans.

la andoi heidän armon löylä caickcin cd«/
tmn heltä fanginnet olit.
47. Utta lneiiäHErrameidän Inmnlam/ ja co,
«o meitä pacanolsta/etta me tijttäisim sinun xyhH
MMes/ja lchuifim sinunkhtoftas.
48. Kytetty olconHEna Israelin I«ma!a/yM
cailtisudefta nyn yK!i:aickisuteen/ jasanocani««
M CanssH/Amen/Halleluja.

cv 11. psalmi.
sillahanon hywa/jahM»pysy ljancalcksscst.

~ Sllnorat tt/jotm oKllaHVrrancaultalnM
sielut/ jotcahän on tuscasta waxahtanut.
3. lajstla hsn en coonnnt/iväjli
ja länmstä/pohjaisesta ja etelästä.
4. Io«a exyxis waelsitcorwcsa umbi tietä/ jo»
lsytänetCanpungita asuaxens.
F. Nälkäiset ja janowaiset / ja heidän Mm
taipui»
6. Ia he hnusit HErra heidäntustilMs/ ja hä»
pelasti he«ä heidän hädistans.
7. Ia wei heitä oitiata lietä / että he Millit ast>!!> l
Caupungnn.
8. Kchtätän hc sijs HErra hänen lanxwdcnsp
destä/ja hänen ihmeitten» lahden / joica hän ih<
mistcn lasten cohtan teke.
9. Että hänrawldje janotvaisenfielun/ja täyltä
»sewaistn sielun hywyd«llä.
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w. Istca istuwat pimeie »a cuoleman warjos/
ftngitut ahdistuxes iarandasa.
ii. Että he olit Jumalan tästya wastan cowa-
corwaiset/ja olithäwäisnet ylimmäisen lain.
i:. Scmähdcntäyty heidän sydamcns onnetto-
mudella waiwatta/ nrzuettähe langcisit/ja ei ken-
gän heitä anttanut.
ii. Ia hehuusil HErra heidän tustisans/ja hän
»utti heitä heidän hädistäns.
i4.lawei heitä pimeydest vlos jacuoleman »var-
josta/ jasärti heidän sitene.
,;.Kqtlätsn he sijs HE?ira hänen laupiudcns
cdcsta/ja hänenihmeiitenstähden/ jotca han ih-
misten lasten cohtan lete.
,6. Että hän särte wastiporlit/ja ricko raudat
sttsalwat»
17. Hullut jotcarangaistin heidän ylidjctäyml,sens tähden/ jaheidän syndeins tähden.
>B. Että heidän sieluns ilgotli caickeruoca / fa
saitcuolintautius»
iy. Iahe huusit HErra heidän lnstiftns/ja hän
«»tli heitä heidän hädistäns.
«. Hän lähetti sanans japaransi heitä, japelasit
heitä/ettei he cuollet.
»i.KHttätänhe sijs HErra hänen laupinden»
tdest/ jahänen ihmeittens tähden / jotca hänih-
misten lasten cohtan tete.

,n. Iavhratcan thtosuhri/ ja lnetelcan hänen
!«»ns ilolla.

, »3. loicahaafillamereswaeldawat/ jaasians,
Mittawnl luurillawefills. »j 14»



24. He owat tlindenet HErrantegol/ jahaneif
«hmeitäns sywydee.

Cuin hän sanoi/ja paisutti suuren ilman/j«-
caallot nosti.
26. Nisu he menit ylös taiwasia cohden/ »a me«
nitsywylenalas/ mä heidän sieluns ahdisturcst«päili.
27. Että he horjuit ja hoipertelit nhncuin juop,!- !
net/ia ei sillcn ncuwo tietänet.
28. I» hc huusit HErra heidäntusUsans/ja ha»
Mitti heitä heidän hädistäns.
2y. Ia hän HWdzi cowan ilman / että allot hck'
täns asetit.
30. Ia he tulit iloisesi / että tywcni /ja hän wei
heitä satamaan heidän mielens jalkcn.
H l. Kyltäkän hc sijs HEAra hauen laupindc.is
ldch, ja hänen ihmeittens lahdeF/jotca hän ihmi-
sien lasten cohtan «ke.
32. Ia yliscätän hä»dä Cansftin scuraeunnisM
lqttätä» händä wanhimbain seas.
?;. Joiden oja: cuiwit / lahtet »vuotamasta lac-
taisit.
34. Eltei hedelmällinen maa mitan candanut/
heidän pahudenutähden/jscco fijnä asuit.
zF. Ia st cuin cuiwa oli/sen hän taas wetiseri te?
ti/j« cuiwan maan wesilähleifi.
36. Ia asetti sinne isowaiset/ walmistaman sii-
hen Caupnngita/ josahe asuisit.
37. Ia pellotkylwäislt/jawynapuita isiutaisit/jo
wlwstttain hedelmä» saisi».)

38.1«
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,z. Ia hanfiunais heila/ enändsmän sangen
hlitäns/ jaandoi heille paljo carja.
;Z. lotca alaLpainetnt ja sortut olit pahoilda /
jotcaheila »vaatinet jawaiwannet olit.

<so. Cosca yloncadje päälle
lcttti oli/ja eaicki maa cxyxis ja autiana oli.

nfi hänen sncuns nhncuin lauman,
Mitäwanhurscat nakewat ja iloidjewat/ ja

jocai»cn paha snupita tukittaman.
43. Cuca on taitawa/ja naita tältc? nyn he asia-
jdMatcuinga monet hywät tegotHErla osotl»,

CVI 11. psalmi.
l. Pstlmi Dnwldin weis».

WVmala/minun sydamm on walwis / mins
jattjtan/ja myös minun cunnian.

z. Psaltari jaCandele/mina nousen wa-
»hi,,.
<. Sinua HErra minä kijtan Canssain seas Mi-
nä weison sinulle tijtost sucucunnisa.
z. Silläsinun armo» vlottu mjn lewialda cnin
loiwas on/ ja sinun tomdcs nijn lewiälda cuin
filwct käywät.
<. Corgota sinuas Jumalataiwan ylidje/ jafi«»m cunnias caiten maan ylidze.
K>Etta sinun ractat ystawas waM» tulisit/au-
toillalla tadelläs/ja cuuldele minua,
l. Jumala puhu hänenPyhäsans / fijtä minä i«
!ndzen/ja jaan Sichemin/ j<» mittsn Suchothin

> ,

Nmj V.Si-
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9. Gilead on Minun/Manasse on Myös minun/
ja Ephraim on minunpääni wäkewys/ luda o„!
minunpäämiehen.
10. Moab on minun pesinastian/mina wenytä»
tengän» Edomin päälle/ Philisterein ylidze minä
ihastun.
11. Cuca wie minuawahwaan Caupungijnl w

ca wie minua EdomHn i
il. Etkös Jumala fitätee ? ioca meitä heittänyt
olet pois. Ia et mene vlos Jumalameidän sota-
wätem cansa 3
l?< Vaata meille apua «uskisam: sillä ihmistä«pu onturha.
14. Jumalasi, me teem urhollisia töitä / jaha»
polte meidänwihollisem ala».

CIX psalmi.
I. Dawidin Psalmi «deNäwciftttapa.

3AVmala minun tytoxen/ älä waickene«Di
owal heidän lumalattoman japettäwä!»sen suun»«wannel minua wastan / japuhuit mi-

nua wastan wiectalla kielellä.
3. Ia he puhuwat alan myrkyllisesi minua w«-
stan/ja sotiwat minua wastan ilman syylä.
4. Että minä heitä racastan/owat he minua M
ston/ mutta minä rucoilcn.
5. He osotlawat minulle paha hywän edestä/ j»
wiharackaudcn edestä.
S. Aseta jumalattomathänen päällens/japerlv
te seisocan hänen oilialla kädelläns.
?. loca hsnens sijtä sanasta opetta anda/ sm

«Mi
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<jäma olion jumalacoin/ja ol-
con svndi.
8. Olcon hänen paiwänsharwat/ja hänen wir-
lans ottäcon loinen.

Hänen lapscns olcon orwoit/ja hänen emäni
Ms iesti.
i°. Käytän hänenlapscns cnlkiana/ja kerjätkan/
ja edjikä» elatnxcns radollisudes.
n. Caicti mitä hänellä on corcorahalnen otta-l
con/ja nnmcalaisct«pikan hänen hytpydens.
n. Mön kengän hänelle hywätehkö/ Myfl?
länarmahlacohäncn orwojans.
13. Hänen sucuns olcon häwitetyt/heidän Nt-
mms olcon toisespolwes Pyhiity pois.
14. Hänen Isains pahöt tegot tuicsn muistoxi
HErran edes/ ja hänen «Ms syndi ei pidä py-
hitlämän pois.
ij. Ölcon ne alati HErrcm caswon edes/ja hnc<
lncon heidän muiston» maan paäldä.
16. Ellei hänellä cnfingän laupiutta ollnt/waan
wainois radollista ja köyhä/ ja mnrhellisia tap-
MNS.
'7. Ia hän tahdoi kirousta saada/ sen myös pitä
hänelle tuleman / ei hän tahtonut siunausta/ sen
M myös hänestä cauwas ercaneman.
>B. Ia hän puki kirouxcn päallens nijncnin pai--
ws/ja se meni hänen sisällyxlZns «tjncuin wesi/
!«hänen luihins nyncuin öljy.
iZ. Se olcon hänelle Nljncuin waat,e / jolla hän
wechotan/ja Nljncuin wys/ jollahän aina idjens
wysttä. 22» Aiwa
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,o. Wwa nain tapahlucon heille
ta ow.u minua wastan / >a puhuwat pahoin mi-
nun sieniäniwnstan.
,>. Muita sinä HErra/ HGra ole minun can,
jani sinun nimes täyden / sillä sinun acmos on

MUNIN van pelasta minua.
Hi. Mnaolen toyhäla radollinen/ minun sy-
dä ncn o» a ftlty nunusa.
2). M<nämcnm pois nHncnin wario/joca aj«
tan pois, ia pndismanulos nhncuin cascat.
»4. Minun polwcni owat heicot paastosta/ja mb
nun ihan on laiha/ia ci o»e ensingän lihawutta. ,

25. )a minun täyty olla heidänpilckans/eosea he
Minunnäkcwät/Nlzn he paäiäns puoistawat.
36. minna HErra minun Jumalan/aut»
Minua sinun armos perästä.
2?. Että he «undifit sen sinun tädexes/ ,'a että ftnä HErra sen teet.
28. Costa he sadattawat/ nqn fiuna sinä / cosc«
he carcawat minna wasts, nHn tulconhe häpiäan/
Mutta sinun valwelias iloitcan.
,9. Olcon minun wainollisenihäwäistyxella pu<^
letut/>a olcon häpiälläns werholttt nHncuinho-
mella.
zc?. Minä tytän suuresi HErr»minun suullani/
jaylistän hända monen seas.
3 «.«Villa hän on löyhänoikialla tädellä/auttamos
händä nljstajotca hänen sicluan» duomidzewat.

XC. psalnli.
NNA sanoi minun HErralleni: istu mi»

W/ NM
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,M »illalle kädelleni / sGenasti cuin minä panen
sinunwiholliscs siinun jalcaisastinlaudax».
~ HErra lähellä sinun waldacunnas wald.cun
Monista/ waliidze sinun wlhollisten seas.
;. Sinun woicojtas sinun Cänjfts nlirlelläns
sinullevyra pyyisä cauiilstufisa/sinun syu,
»ytclan sinullenyncuin caste amuruscosta.
4. HErra on wannonut/ia ej cadu sitä/sinä olet

Hancaicrifest/Melchlsedechin säaLyn jälki.
/. HErra sinun oitiallu fadellas muserta Cu!.,n?
Ma hänen wihans aicana.
6. Hän ouomidze pacanoilten sca»/hän teke suue
«ttapot/hän muserta »uurden maacundainpäät.
7. Hän juoojasta tiellä/ sencähden corgocla hm,
Bäns.

cxl. psalmi.
H»ll«!»j».

tijtäu HERra eaikesta sydämestäni
ncuwosja seuracunuasa.

:. s>uu«t owat HErr>l!i tegot/jocanq^iäotta
ivaarin hänelle on »Mä sula rizmu.
z. Mitä hän asetta se on cunniallmen ja jalo/ja
hjncn wanhurscaudenspysy ymicaicklsest.

Hän on sääcänytchmcittens muiston/armollb
NenjalaupiaoHErra.
/. HänandaruanpeltawäiMens/han muistaHltons yancaickisest.
6. Hän andailmoitta Canssallcns wakcwydens
legot/andaxen» heille pacanain perimisen.
7. Hänen täten» tegot omat totuus ja oikeus/
Mihänen kästyns owat loimelliset. L»
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8. Ne pysywät wahwan aaina ja Hancaickisest/ja taxahtuwat vstollistst ja cohlullistst.
9. Han lähettiCanssallen» lunastlixcn/ hän lupa
hänen lHttons pysymän tjancalcrisest / pyhä j«
hirmuinenon hänen nimens.
ic>. HCrran pelco on taidon alcu / seonhywä
ymmärrys / joca ftn peräsi leie/ hänenkHlorew'pysy chancaickistst.

cx il. pftlM.

Vtuas on se cuin peltä HERra/ foeasangen himoidze. ,
~ Hänen sicnmiens onwaldias maanpäällä
hurscasten sugul siunacan.
3. Aickaus jarunsaus on hänen huonesans/ jo
hänen wanhurseandenspysy Hai«aickiseft.
4. Hurseaiile coitia walteus pimeis / armollisia
da/ laupialda jawanhnrscaloa.
F. Auinas on se cni» laupias on/ ja mielellä,»
Laina / jcrsowitta»Hi» asians etcei hän kci«ngä«
tee wäarytlä.
e. Sillä hän pysyHancgiMsest / ei wmchmsca»
lkänäns unhoteta.

Costa rangaistus lule/nyn ei hän pelkä/häM
fydämens vftalda lujasti HErcan paalie.
L. Hänen syoämens on wahwlstetcu ja ei pellii/
silhenaft» cuin han näte ilons wchollifistans. .

9. Hän hajotta andg waiwaiste!!/hä»cli t»W
hurscaudens pvsy ch«nc«ckiicst/ yä,!el, s^twM
lergoutan cuunialia.

'2> 2"
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l«. lumalatsftz nate sen janärkästy /ha» purc-
st<lchambaitans janäändy,/Mä mllä jumalat,
ftinachalMwat/ se tyhläxi tule.

CXI li. psalmi,
H»lleluj«,

HErra/ tHttätat te HErran M^e-
ZX,!!at/fqtläkätHEnan nimc.
~ jiljtetly olcon HENNqn nimi / nyt jaya«<
loickisest.
z. Auringon coitosta hänen lastemiftns asti/ c»l>
mbErran nimitcjletty.
l. HERcaon corfia ylidjeLaickcin.pakanain/ jo

> micn cunians täy,nhu lcwiäjdä culn laiwus on»
~ Cuca onnHucuin HErra meidän lumalam l

, jica ntjn corkiall« asu l
l.)a cuilengin cadjo alimaisia,, liwasa janmasa.

, 7> >ca toyhan tomusta ylendä / ja tvaiwaisty
°g>>sta corgotMf

,!. Wuttaxcughandä päämiesten siwuun/ jahqs
WCanssilnspäämiesten siwuun.
>. )oca hedelmättömät saMa huoncsceasun»an/

« >!« hän rlemmstxl lasteil äitfti lulc. Halleluja.
e xiv. psalmi.

Canssasta.
z, )Iss,i luda tuli hw,en Pyhäxens / Israelhao
»m wal!a>e»s.
!> Sen meri näki ja pakeni / lordam palats ta-
!»tt!N.

o 4.Wuo«
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4. Wnoret hyppäisit nHncmnoinat/ja cuckch
Nljncuin nuoret lambat.
5. Mitä sinun oli meri/ettäs patenitl laDlordani/ettäs palaisit tacaperin i
6. Te wuoretettä te hyppäisitte ntjncuin oinot/te,
cuckulat nrjncnin nuoret lambat i
7. HErran cdcsä wapisimaa/ JacobinluW,
lan edesä.
8. loca calliol muutta welisixi Merixi/ ja I,W ,
wcsilähiexi.

cxv. psalmi.
meille HE?vr«/ei meille/waau sinuxol, >

anna cunnia/ sinunarmos,a toilid»
lähden. , >
H. Mixipacanat sanowat: cuja on nyt heiW l'
lumalans?
3.'Mutta meidäl, lumalam ott taiwasa/ W<
ikänäns hän tahto/ sitä hän tele.
4. Waan heidän epäjumalans owat hoMj<
culda/ihmisten lasilla tehdyt.
F. Heiliä on suu ja e» puhu/ heillä owat silmi °
ja ei näe. ,
6. Heillä owat corwat/ja ei euule/heillä owolft n,
ramel jaei he haista. .!

7. Heillä owat kädet jaei rupe/heillä owalD ,<!

»a ci käy/ja ei puhu heidäncuccustans.
8. Io«a nch'tä tefewat/he owatheidäncaltaift!» 1,!
ja caicki jotca heihin vscaldawat.
9. Mutta Israel toiwocan HErran pääll</h«!.
vn heidän apuns jakilpens. «!
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10. Aaronin huone toiwocanHCrran päälle/hän
»nhcidänaxunsiakilpens.
i>. lolca HC?ira pelkäwät loiwocan myös
zhWran päälle/hän on heidänapuns jatilpcns.
>!, HErra muista meitä jafiuna mcita/hän siu«

huonen/ hän siuna Aaronin huonen.
,;. Hän siuna ne enin HENra peltäwat/setä
M! että suuret.
,4. HERra siunatcon teitä enämmitt jaenäms
Meitä jateidän lapsian.
/. 3e oletta HERran siunatut/ joca taiwan ja
m» on tehnyt.
ö. Taiwas on coconans HErran/ mutta maan
«hän ihmisten lapsille andanut.
,7. Cuollet ei taida sinua HERra lijtta/ eitä ne
!!l» menewät alas hiljaisuteen.
z. Multa me lijlämHE?ira/ hamast nytsc»
MMiseen. Halleluja.

c:xvi. psalmi.
minäracastan / että HENra cuuldele

>

, Että hän corwans rallista minun puoleeni/
lt «lähden minä rucoilen hända elinaikanani.
kuoleman paulat owat minun piirittänet/»<»

>« ilwetin ahdisturet owat minun löytänet / minä
»!m waiwaan ja luscaan.

«!> Mutta minä rucoilin HErran nime/O HLr-
.«pelasta minun sielun.

!«!> HErra onarmollinen jaoitio/ ja meidän In-
»«lom on laupias.

« 0 ii 6. HErra
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s. HENra hän tälle yllkertaiftt / cuin Minä «<

laisinalla/nchi hän minua autti.
?. Ole nyt laa»rauhas min»n Mun!silläHU ;
la tek< hywäst, sinulle.
L. Sillä sinä olet minun sielunrrewäysnyt poi, >

enolemast/minun silmäni fyynelisiä/minun <Äc»,
m combastuxesta.
9. MmäwaellanHEßNanede«/ eläwMmaas». ,

,0. Minä vseon/senlähden minä^utzun/MM
minä sangenwaiwatan.
11. Minä sanoi» hämm.äsiyx«sa!«i/ «iMih» «

set owat walehtcliät. <

,2. Cninga mtna maxan HErralle caicA h«'»«
hywäl tecone/jotcahan mmulle teki?
13. Minä otansen «utuÄisen calttn/ zasao»
HErran nimen»
,4. Minä maxan lupauxeni HERralle/m!»
hänen Canssans
ij. Hänen pyhäin» cnolema on callis HOH w

NA??<desa. . z'
16. O HERAA mmä olen sinun palwM,,,
sinun ptjcas poica/ sinä oltt minun siteni««!«! .

nyt neli. ,

»7. Minä vhran sinullekHtosta»/ jo HErr«N
me saarnan. H,
,8. Minä maxan HERrallc lupanlem/ cÄ ~

hänen CanssänL edesä. H,
19. HErran huoncn esilattanoisa/kefilllaftl „

Illusalem. HMluja. «

cx vii'
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cx vii. psalmi.

AWtatät HErra caicN pacanat/ylistäkät hän-AdäcaickiCanssa.
:. «»illa hänen armonsja totudens onwoimal-
Mm meidänpäällem ijancaicklsest. Halleluja.

XVIII, psawl.
HErra: sillä hän on hywä/ ja hä-

hywydens pysy tjancaickisest.
~ Vanocan Israel/Hänen hywydenspy'sy ijatt-
loickisest.
z. Sanocan Aaronin huone/ hänen hywydenspysy tjancaickisest.
4. Sanocan caicki jotcaHErra pelkawät/hanen
hywydens pysy tjancaickisest.
). Tustisani minä HEArarucoilin /ja HENr«
mldcli minua/ ja lohdutti minua,
i. HErra on minun cansani/ senlähden en Mins
selkä/mitä ihmiset minun tekisit.
7. HErra on minun cansani auttama» minua/jo
Minä tahdon nähdä iloni minun »vihollisistani»z. Parombi on vscalda HErran päälle / cuin lu-
olia ihmisiin.
;. Parambi on vscalda HEANanpäälle / cnin
l»otta päämiehin.
>°. Caicki pacanat pijrittawöt minua / mutta
HErran nimeen minä heitä lyön maahan.
si. He pcjntläwät minun joca curilda / mutta
HErran nimeen minä heitälyönmaahan.
>.. He pHrittäwat minua nijncuin kimalaiset/
!»he sammuivat nijncuin tuli orjantappnroisa/

H iij mn«a
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mutta H ERRAN nimeen Minä heitä lM
maahan»
13. Minua sysätänlangeman/ mutta HERra

autta minua.
14. HENra on minun wätewydm/ ja min»»

Psalmin/jaon minun autuuden.
15. Ilolla weisatanwoltosta wanhurscasten mo,
joisa/HErran oitia lasi saa woiton.
,6. HErran oitia täsi on «ergotetln/HErran ch
Na täfi sag woilon.
»7. Enminäcuole/ waan elän/jaHErran!»
coja ilmoitan.
18. Kyllä HErra minua euritta/waan ei hän G
nuacuolemalleanna.
19. Awatcat minulle »vanhurskaudenpsrtitM

«un sisälletäydäxcni/tyltämän HErra.
20. Se on HErran portti/ wanhmscat sylä t«y«
wät sisälle.
, i. Minäkytän sinua ettäs minua nöyrytit/j»
«ulit minua.
2,. Se tiwi ionga mtendajat hyljäisit/ on <nl>
lut culmaliweri.
13. HErralda se on tapahtunut/ jaon ihme me!»
dän silmäim edesä.
24. Tämä on se päiwä jongaHErra tele/ iM
«am ja riemuitcam hanesä.
25. O HErraauea/O HErra annamcneftyD
26. Kcjteliy olcon se joca tule HErran niineen/
me sinnam teitä HErran huonesta.
«7» H EN?iA on lumaia jocameitäwalisto/



Pollari. lsz
«unifiaeat juhla lehdeillä/ haman Altarin sar-
»emasti.
,8. Sinä olet minun Jumalan/ jäminä tHtan
sinua/minun Jumalan/sinua minä ylistän.
,Z. Kchttatät HErra: sillä hän on hywä/ja hä«,«en hywydens pysy yancaickisest.

cx ix. pftlmi.
owat ne cuin Viattomasti elawät/ ja

HErran taisi waeldawat.
~ Autuat owat ne jotca hänentodisiuMns pt-
!awät/ja caitest sydämesi handä cdjiwät.
z. Silla jotca hänen teisänL waeldawat / eiht
lie milan paha.
<, Smä olet tästcnyt pita wisust sinun lastys.
5. lofca nunun elämän pldäw sinun oitemlas/
chdellä todella.
e. Cosca minä ainoaflans cadzon ca«kia sinunlästyjas/nHn en minä tule hapiaän.
?. Minä tHtan sinua oitiasta sydcmestä/ettäs e-
sltat minulle wanhurscaudes oikeudet,
l. Sinun oikeuttas minä pidän/ älä minua itä-
»äns hyljä.

Cuinga nuorucainen waelda nnhtettomast ha-«n teisans j Cosca hän idzcns täyttä sinun sas
mjaltcn.
i°. Minä edjln sinua caitcst sydämestäni/ als
solli minun exya sinun tästyistäs.
n. Mwä pidänsydämesäni sinun sanas/ etten
Mnä rickois sinuawastan.
'l. Kchelty olco sinä HErra/ opeta minulle fi««mMullas. H lii, ,/.M<-
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13. Minä luettelen huulillani caicki sinun suu,
oikeudet.
14. Minä iloidjen sinun todistures teisa/NW
luin caickinaisesta rickaudesta.
iF. Minä Mun mitäs tästenyt olet/ja cadjl>
len sinun teiläs.
16. Minä halajan sinun Mullas/ja en lmhe>
da sinun sanojas.
17. Tee hywästi palwelwlles/ että minä cliift
ja sinun sanas pidäisin.
iZ. Awa minun silmäni/näkemän ihmeitä sim
laistas.
iy. Minä olen wicms maan päällä'/ älä peili
Minulda tästyjäs.
20. Minun sielunon muserrettu ricki ikawsidjv
lnisest/ alati sinun oiteudes jälken.
2i. Sinärangaisttcorjat/ kirotut owat necM
sinun tästyistäspoickewat.
22. Käännä minusta pois pilcka ja ylöncadzel
sillä minä pidän sinun todistuxes.
23. Istuwat myös päämiehet ja puhuwatnua / mutta sinun palweliaepnhuD»
olkeudestas.
24. Sinun todistuxias minä halajan / ne ow«!
Minun neuwonandajani.
25» Minnn sielun tomufamaca/wirgotamiiM
sinun sanas jälken.
26. Minä luen minun tietäni ja sinä cunldeltt
minua/opeta minulle sinun oiteudes.
27. minulle sinun tästyis tie/ nyn mini
puhm sinunihmHas. ,L.M
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iz. Nyn Minä suren / cttä sydän sula minusa/
wahwlsta minua sinun sanasiälten.
,Z. Käännä minustapols wäära lie/ ja suo mis
nnlle sinun iatts.
30. Toinden ttcn minä olen waliWnt/ finnll oi-
,leudes olen minä asettanut eteeni.
zl. Minä ripu» sinun todistuxisas/HErra älä
salli minuahäpiään tulla.
?!. Coscas minun sydämeni wahwistat/nijn ml^
na juorcn sinun tästyis tietä myöden.
35. öpetammnlleHClra sinunoite»destie/cttä
minä sen loppunasti kätkisin.
34. Anna minulle ymmärrys/ Meäxen simm
latias/ ja pitäxen sitä coeo sydämesäni.
35. Wie minua sinun läftyis polgulle - silla nH-
h!n minä halajan.
36. Callista minun sydämen sinun todisiuxees/ji»
«i ahneudenpuoleen.
37.Käännä minun silmäni pois cadjelemast ixr?
haopemsta/waan wirgola minua sinrm liehes.
38. Annapalwelias lujasti sinun täskyspltä sie
»»n sanos tähden/että minä sinua peltälfin.
3Z.Käännä minusta pois se pilcka/jota minä pel->
t«n/sillä sinun oitendcs owat suloiset.
4°. Cadjo/minä pyydän sinun tästyjäs/wirgo-
<« minua fiimn wanhurstoudellas.
41. HErra/anna armos minulle tapcchtua/sinun
«fus/sinun fanas jalken.
41. Että minä woifinwastata minunpilckaitan»»
M minä llman idM sinun sanaas»

43. Hs



,6S Pftltari.
4?» Älä suingan ota tolnden sana pois MilM
suustani / silla ininätoiwon sinun oikeuttas.
44. Minäpidän alati sinun iotis /aina jaHan>
laickistst.
45. Ia minä »aellan ilosa/sillä minäedzin sinui»tästyjäs.
46. Minä puhun sinun todistiyistas CuniNW
sten edesä/ja cn hape.
47. Ia minä yaiajan sinun tästyias / joita Minil
racastan.
48. Ia nostan kasiani sinunkästyihis/joita min«
racastan/ja puhun sinun oikeudestas.
49. Muista sinunsanas palwelialles / jotafinii
onnoil minun loiwo.
50. Se on minun curwan minun waiwasani/D
lä sinun sanas wirgotta minun.
F,. Corjat irwittelewät minua sangen /en minä
semähoen sinun laistaspoicke.
Hi. HErra/cuin minäajatteli/cuinga sinä mail<
man algusta duominut olel/nhn minä lohduman.
H3. Minä sytyn jumalattomaintähden/jotcaft»
nunlakishyljäwät.
54. Sinun otteudes owat minun weisuni/minm
waelluxeni huonesa.
55. HErra/minä ajattelen nolla sinun nimes/j«
pidän sinun latis.
56. Se o!is minun tawaran / että minä sinun
tästys pidaisin.
57. Minä o!en sanonut: HE?ira/ se on minun
perimiseni/että minä pidän sinun lies.

5«. Minä
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<z. Min»rucoilen sinuncaswos edes täydest sy-
lämest/olc minulle armollinen sinun jällen.
jZ. Minä luckin minun teitäni/ ja käännän mi-
,„unja>eani sinun lodistustes puoleen.
6°. Minä riennän ja en wHwy / sinun käskyjä»
pitämän.
si. Jumalattomainkieun raatele minua/ mutta
en minä unohda sinun iakiae.
6t. Puoli yöstä minä nousen sinuatHttamän/ fi->
nun wanhurscaudes oikeuden lahden.
ö;. Minä olen heidän puolellans jocea sinua pel<
täwat/ja sinun kästyiäs piläwät-

HE?ira/maa on täynans sinun hywyttäs/
opeta minulle sinun oikeutta».
s;. Hywasti sinä teit HERra sinun palwclias
cchtan/sinun sanas salten.es. OpetaminuUehywiätapoja/ja taito: sillä«linävscon sinun tästys.
67. Enncncuin minä noyrytettin/ exyin minä/
Autta nyt minä pidän sinun sanas.
tB. Sinä olet hywä jarunsas/ opeta minulle sis
im» oikeuttas.
sZ. Corjat ajattelewat walhen minun päälleni/
Multa minä pidän «ydest sydämesi sinunkästys.
7°. Heidän sydämens on paru nHncuin raswa/
lnuttaminä halajan sinun iakias.
7l> Sekelpa minulle ettäs minnu nöyrytit/ elia
«iillä sinun oikeuttas oppisin.
>l. Sinun suu» iak«n minulle otol!isembi cuin
Wnda tuhatta cappaletta culdaja hopiata.

D 7Z.Sinu»



lsF PsalMl.
73. Mnun lätes llwat minun tchnet jawainck
stanet/ auna minulle ymmärrysi oppläxeni smun
74. lotca sinua Mäwat / m minun näkewät >'«

ttoidzewat/sillä minä toiwon sinun sanaas.
75. HErra minä tiedän sinun duomios oiliari/
ja sinä ol« minua vstoMst nsyryttanyt.
76. Qlcon siis sinun armos minun lohdntuftn/
nHncmns palwelialles lnwannut elet.
77 Anna minulle sinun laupiudes tapahtua/el!«
Minä eläisin: silla minä halaja» sinun iakias.
78. Jostacorjm Häpiäan lulisit/lotea minua pch
Wwai alas walhellans/muua minä puhun jinm
kästyistas.
79. Josta ne tulisit mnmnlygckni/jotcafinuapll,
täwat/ja sinun todistVes tundewat.
3c>. Qlcon minun sydämen toimellinen sinun «K
teudesas/etten m»nä hawäistais.
81, Mmun sielun itawöldze sinun antunttas/
minä toiwoi» sinun sanas päälle.

Mimm silmäni hizvcldywätsinun sanasD
ten/ jasanomat: Eostas minua lohdutat«
8;. Siliä nunä olen nHn«!innahcasawUL/l!I
minä unohda sinun oitemtas.
Z4. Cumga cauwan sinun palwclias Moitti
Costa» duomidzet minun wainojani i
8 5. Cerjm »nimille caiwawat/jolca ei oll"
sinun tms perästä.
Z6. Cuick, sinuntästys owat sula totuus/ne wol»
hella mi»ug waiwqwat/ama minua.



Psaw«i. istz
87> H« olisitMuri lähes minun maan päällä Hu-
lMnct/multaen minä sinun tästyjäs hyljänne
zz. Mirgom minua sinun armolla»/«ttä minä
fidaisinsinun suu» todistuxe».
«,. HErra sinun sanas pysychancaictiscst/ nq'«
lewiälda cuin taiwÄL on.
,°. Sinun «otudes pyfy sugusta sucuun/sina pe-
Mit maanosa se pysy. -

Sepysy jocapäiwä sinunfanas jälken:Mmcki täyty sinuapalwella.
Ellei sinun lalis olis ollut minun lohdmuxss/»ijnminä olisinradMsudesani huctnnut.

?;. En minä ikanans unohda sinun tastyjäL/
M nyllä sinä minua lohdutat.

S«m,n minä olen/au« minua: sillä winH
«!>M sinun taslyjs».

!j. Jumalattomatminua wartloidjewat Hucnts
«ft„L / inntta sinun todisiufeftas minä olan
»»arin.

, st. Caitissa eappalcisia minä olen lopull nähnyt/
" mtla si,nm tästys pysywät.
.7, Cui>!«a mmäracastan sinun lalias? jocaräi»
»«nmiasytä puhun.

>«. Sinä Mt minun «aitawammaxi tästyilläs
«in Nlimm wlhslliseni owat: sillä se on minun

~ ftncaickine»» tawaran.
! Minä olen oppe>«mbl cuin caicki minun o-«

m. Enämman minä ymmärrän cuin wanhc>»<
f,.MI siuä n»inä pidän sinun läskyjäs.
1 P .oi.Mtnä
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,v i. Minawäldänialcani tMsia pahoisie tch
stä/etlä minä sinun sanas pidäisin.
»Ql. Enmlnäpoicte sinun oitcudtstas: sillä si<na opetatminua.
103. Sinun sanas owat minun suulleni maliM
»nat cuin hunaja.
104. SiMy sanas lcke minun ymmärtawäiM
sentähden minä wihan caickia wääriä ceilä.
105. Sinun sanas onminlm jaltMi tyntilä/jaR

walkeu.s minunteilläni,
106. Minä wannon japidän / että minä smm V
wanhurscaudes oikeudet pitä tahdon. <
107. Minä olen sangen waiwattu/ HEnawiftlj!
gota minua sinun sanas perästä. u
108. Hlcon sinlzlleHErra otolliset minuu sMl>
Mieliset vhrjt/ja opeta minulle sinun oitcudes»
i c>y. Minä cannan alati minun sieluani
läsisänl/jaen unohda sinun takias. M
112. lamalattomatw»ittäwät minulle paula!/!"
muita en minä exy sinun tastyistäs. !>!!>
11«. Sinun todisiuxe» owae minun Hancaictise, >:

perimiseni t sillä he owatminun si)dämeni riemu!» W
i l l. Minä callistan minun sydämeni/ tekemä»""
sinun olteudes »alten/aina sa ljaneaickiscst. «/

i 11. Minä wihan wieckaita hengejä/ jar«<l« >«)

stan sinun lakias. l«z
«14. Sinä olet minunwarjeluxen l'a lilpen/ M <:«

nä loiwon sinuu sanas päälle.
115. Poikttcat minusta tepahanMset/mins!»)»?
dänminun Jumalan» täskyc. A

ll6.Tck



psaltari. 171
,is. Tule Minna sanallas/ eltä minä eläisin/ jc»
D anna minun toiwonl wilxistellä.
117. Wahwistaminua/ että minä autetun lull-
si,l/nhn minä halajan alati sinun oitcuttas.
1 >B'Sinä iällä! alas <aicki joeca sinu oitcudestas
horjumat: silla heidän wietclioles on sulawalhe.
119.Sinä heitätpois eaicki jumalattomat maan

päälda nyncuinlogan/stnlahdenminä racastan
mun todistnxias.
1:0. Minä peitän sinua/ nyn että minun ihon
»ärise/ ja wapisen sinun duomiolas.
ili. Minä otan waarin oifeudesta jawanhnr,!
scoudesta / äläminua hyljänylle/ jotta minulle
!«ätiwa!da lekewät.
ili. Wasta palweiias edestä jalohdutahänds/
«lei corjat tekis minulle wäkiwalda.
i:;. Mi,,»» silmäni hiweldywäl sinunaulun--
ies perän/ja sinun wanhnrscaudes sanan jälteff.
1,4.Toimita sinun palwelias eansa sinun armo»

opeta minulle sinun oiteuttas.
>»5. Sinun palwelias minä olen/anna minulle
Mmärrysi/ että minä tundisin sinun todistnies.
ls. Zopa aica vn että HErra sijhen jotakin le-
l«/he owat sinun lali» särkenet.
>l?. Sentähden min» raeastan sinun kästyäs/
mi cuin eulda/ japarasta culda.

ii >»8. Sentähden minä pidän wisust calctia sinun
l»styja»/ minä wihan caickia wääriä teitä.

!«>»?. Ihmelliset owal sinun todlstuxes / sentahs
M Minun sielun ne pltä.
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130. Cuin sinun sanas julistetau/nchist iia!)U!ttj!
jaand« yfitertaisille ymmärryfcn.
!?«. ???inä awan suuni lahuocan/ sillä minä
halajan sinun tästyjäs.
»zl» Käännä sinnas minun puoleeni sä olemt<
nullc armollinen/nyncnins olet nchlle toimnm <li
lemän/fotca sinun nimesracastawat.
»33. Anna minun käymiseni olla wahwana jo-
nasas/ja älä anna wättwallan minua waliica.
l?4« lunasta minua ihmisten wäkiwallasta/»W
Minä pidän sinun tästyjas.
535. Walista sinim caswos pmwclias päälle/>a
opeta minulle oitcudes.
136. Minun silmäniwettä wuotawat/ ettei fi>
nun tästyjäs pidetä.

HENra sinä olet wanhurseas/ja sinliy sa>
nas on oiiia.
i;I. Sinä olet wanhurseaudcLtodistnfet/ja!«
luoen wisust käsfcn»)l.

Minä olen lähes surmaxeni tijwannut/ell«
minun wiholliseni owat sinun sanas vnohecmct.
340. Sinun puhe» on sangen coeleldu / ja sin»»
palwelia» sen rackanapitä»,
141. Minä olen halpa ja ylsncadjottu/mutlot»
Minä vnohda sinun tästyjäs.
,41. Sinun wanhurscaudes on HancailkiM!!

Hvanhurscaus/ >a sinun laki» on lolnu».
,43. Ahdistus ja tusca owat minuun snttumt/
mutta minä halMn sinun täsk^jäs.

144. TM
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,44.Sinunwanhnrscaudts todisluxet owat ch'an«
«IcNset/anna minulle yssmrrys/ nqn mlnä elän.
145.Minä huudan coco sydämestäni/ cuuldele/
HErra minua/että minä sinun oiteudes pidäisin.
146. Sinua nnnä huudan/auta minua/että mi-
nä simm todistuxes pidäisin.
147. Warahin minä ennätän jahuudan/ sinun

lljanas päälle minä toiwon.
l>4B. Warahin minä walwon/ että minä puhui-
!sin sinun sanoistas.
«4y. Cuuldele minun änen sinun armos perästä
«HErra/wirgota minua sinun oikeudcs jälten.
»15°. Minun pahancltisct wainolliseni carawat
«»alleni/ ja owat caucana sinun iaistas»>!>ji. HENra/ sinä olet läsnä/ »a sinun tästys o,
M sula totuus.

> <jl. Multa minä sen aica tiesin/että sinä olet
sinun todistuxes Hancaickisest perustanut,

i >5). Cadzo minuradollisnttani/ja pelasta minua/
!I!U minua/sillä embä minä unohda sinunlakias,
>;4< Toimita minun syyn japäästä minua/wir-
!»ta minua sinun sanas cautta.

, >j/. Autuus on caucana junmlattomista/sillä ti
jetottele sinun oikeuttas.

~ >s<i. HErra/sinun lanpiudes on suuri/wirgol»
Oinna sinun oiteudesperästä.

wiholltscniowat mow
" Anuitta en minä poickc sinun todistuxistas.

Minä näen ylöncadzojat/ja se «te nunullt
xl «ha/«ltti he sinun sanas pidä.

Piij ,)9.Cadje/



!74 Psalmi.
IF9. Tadjo/mmäracastan sinlMlästyjas/HM
m wirgota minua sinunarmos perästä.
, 6c>. Sinun sana» on algusta totuus ollut/caicti
sinun, wanhurscaudes oikeudet pysywäl ijoncaip
l.seft.
161. Päämiehet wainowat Minna ilman syytä/
jaminun sydämen pcltä sinun sanoja».
,61. Minä iloidzcn sinun puhestas/nyncum jo, !
«n sals suuren saali».
16;. Walhettaminäwihan jacauhistun/mutta «

simm iatias minä raeaftan.
164,. Seidzemest paiwäs minä lHtän sinua z
nun wanhurstaudes oikeuden lähden.
165. Guuri rauha onneilla/jolea sinun tM»
racastawat/ jaerhe horju.
166. HEAraminä odotan sinun anlunltas/j» '
leen sinun kästys perästä.
,67. Minnn sielunpita sinun l
easta ntiia sangen.
,68. Minä pidän sinM lästyjas jalodisturias:
silla caicki minuntieni owal edesas»
, 69. minun candeni tulla sinune?

tee»/ annaminulle yinärrystä sinnn sanas Mcn.
17c,. Anna minun rucoufeni tulla sinun eteee/
pelasta minua sinun sana^jälten.
171. Minun huulenikqttäwät/ coscas minulle
opetat sinun oikeudes.
171. Minun kielen puhu sinun silnastas: M
«icki sinun kästys owat oitiat.
171. Ölcon sinnn tä«s minulle awullineni sillä
»»jnäpKnwaljnnutWuntässys. »74»



pstMri. l?5
,?4« HEtta/minä itäwöidjenssnmautlwtta»/
johalajan sinun latias.
,?/. Anna minun sielunielä/että hän sinua tijt<
l«i«/sa sinun oitcudes auttacon minua.
,76. Minä olen nHncuin exywa »a cadotcttu
lammas/ edzi sinun palwelias - silla en minä V-»
iiohda sinun kastyjät.

cxx. psalmi.
l. W«>s» eorteimmos Chn»n>.

huudan HERra minun tustisani/j«
lunldcleimmua.

~ H ENra pelastaminun sielun walehtc!ewist<»
smsta/jawäälistä iielistä.
z, Mila waarä tteli laita sinulle tchda? ja mitä
jltaita loimitta?
4, Se on nqncnin wäteivän terawät nuole»/
»hncuin culi eatawisa.
z.Woi minua/eitä minä olen muucalainen Mes
lchin seas / minun täyty asua Kcdarin majails
!<<<s.
l. Se tule minun sielulleni itäwaxi/asnwa nijde»
>ytönä/ jstcarauha wihawat.
5 Minä pidän lauhan/mutta culu minä puhun/
chn he sodan nostawai.

cxXI. psalmi.
l. Wtisii corttimmns Ehnoris.

nostan silmäni mätin päin/ »'oista »W
ap» tule.

!> Minun apun tule HErralda/ l'oca taiwanja.
«N« tehnyt cn,

Pttij 3. G
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3. Ei hän salli sinun jalcas horjua/ Mse M«c«
jocasinua tälle.
4. Cadzo/Israelin wartia/ei hän maca eli torcu.
5< HENra käitelön sinua/HErra on siNun war,
jos/ sinun oitialla tädelläs.
6. EtteiAuringo sinua poldais päiwälla/e!lä
Cuu yöllä.
7. HErra tätkeksn sinua caitisia pahoista/hän läb
tekon sinun sielus.
«. HErra tättetön sinun vlos täymises ja sisäl>letäymises/hamast nyt »aijancaickiseen»

CXXII, psalmi.
». Dawidin weisu cortcimmas Chuoris.

iloidzen nijjtä cuin minulle sanelut«A^owat/että me menem HEcran huoneseen.
2. Ia että meidän jalcampllä seisoman / sinunporteisae Jerusalem.
3. Jerusalemon ratettu Cauxungixi/johonga en
tuleminen cocon.
4. Että sucncunnat astuisit sinne ylos/nimittai!!/
HErran sucncunda/ saarnaman Israelin CanM
le/ jatljlläma» HErran nime.
5. Sillä siellä oivat istuimet rakeiut dnomit!»/
F)aw»d»u huonen istuimet.
<. Toiwottacat Jerusalemilleonne/ he Menestyi
ttn jotca sinuaracastawat.
7. Nauha olcon sinun «uurei» sisällä/ ja onni
sinun huoneisas.
3. Minun weljeinija ystäwäiui tähden/mim
ioiwolan sinulle «nhc»,
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9. Meidän HErmm lumalaM huonen tähdeiV
<djin niinä simn paraftae.

cxxm. psalmi.
». Wnsu cort«»mnu»« Chuoru,.
nostan silmän» finnn lygöe/jota astu

~ Cadzo/ cuin palweliain silmät cadjowat hei-
dän ijändäins tastzn.
3. Cnin pHcain silmät cadjowat heidän emän-
dains säfyn.
4. meidänfilmäm eadjowat meidän HE/,
ram lumalatam/ sijhenasti että hän meille ar-
mollisesi tule.
/. Ole meille armollinen HERRA / olemelllt
«mollinen» sillä me olem sangen täytetyt yiöns
udjesta.
e. Sangen täynäns on meidän sielnm ylpeille»
filcasta/ja coreiltcn yloncadjesta.

cx XIV. psalmi.
l. Dlwiim weis» c»ttn«M!l» Chu«i«.

iHtllei HErra olis »midän cansam / nijnsanoß
!. CUei HErra olis meidän cansam/eosca ihmi-
set carcawat mcitä wasta».
3. Mn hc nielifit meidän eläwäldäcosca heidän
UhanL snlmistu meidän väällcm.
<.?lch, wefi meitä vpotaw/costetkäwlfitmet-
Nn sieluimylidje.
!. Kchetty olcon HERra/ ettei hän meitä anna
loMMU heidän hambaillens.

e.Mw



s. Meidän siclum paasi ttsjncuin lindumlchei»
paulasta. Paula on särjetty/ja me olemm» pää-
siclyt.
7. Mcidänajmm on HErran nimesä/jocatai-
»vun jamaan tehnyt on..

cxx v,. psalmi.
1. Wcisu torfiimmas Chu««i«.

HCrran säällevscaldawat/ei hew-
Zionin wuori.
2. Icn,sa!emin ymbärj owa« wuoret/ja HErro
on hänen Canssane ymbärWä/hamast nyt jaiM
laickiscen.
3. Sillä jumalattomain waldicka ei pidä pysy-
män wanhnrscasten joucon päällä/ettej wanhur-
seat ojennaiS läsiäns wääryleen.
4. HEARA teehywästi/hywillejahurscaille
sydämille.
5. Mutta jotcapoickewatwäärijn teihlns/ni,-
tä Jumala aja pois pahanlekiäin cansa/ mutta
rauha olcon Israelille^

cx XVI. pftlmi.
i. Wnsu cortnmmo» Cli»o««.
HErrapäästä Zionin fangit/ nijn»N«

nijncuinvnda näkcwäiset.
2. Silloin meidän suum naurolla täytetän/j»
meidän liclem on läynansriemua/ silloin sano-
tan patanoisa: HENra on suuria heidän coh<l
tans tehnyt.
3. HErra on suuria tehnyt meidän eohtam: siliä
Ml olemma iloiset. 4. HEtt»

I7S pftltari.
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4. HErm laannä meidän fangiurem/nijncuins
Virrateteläs cr,"'wa nmt olet.
/. lolca tynnelcillä kylwäwat / ne ilolla nHt-
iawät.
6. He menewat ja itlcwät/ja wiewat vlos callin
«menen/ja tulewat riemulla/ja mowat heidän
yhiens.

cx xv ii. psalmi.
i. Salomon wcisu corteimmas Chuoris.

2HOs tl HErra huonettaratenna/ntjn he3l)tan työtä tefewät/ jotta sitäratcndawat.
l. H»s ei Caupunglta warjcle/nhn war«
»«t huckan walwowat.
!. Ve »n turha että te warhain nouset jahiljain
mala menet/ja suurellatyöllä elaturc walmistat-
liisillä hän anda ystäwillen» heidän maatesans.
<, Cadzo/lapset owatHEnan lahja/ja «umin
lldelmäon ando.
!. Tuinnuolet wakewänkadesä/nchn
«laiset.
l, Autuas on se jongawyni on nHlä taynän»/
!ne hawaifta/ cosca heillä wihollistenL canfa
«iisa tetemist on.

CX XVIII. psa!n)t.
l. W<>s» eortcimmll» Lhuoris.

on fe cuin HEAra peltä/ jahänenAteilläns wacld«.
> Sinä elätät sinua tättes töistä/ auiuas siliä
!li/ja sinulle käy hywästi.

> Sinun emändäs on nijncuin h«d«lmal«nen
wHna-
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wcjnapml/siiwn huones louckaita ymbäri / stnim
lapsts nljnculn öl),yn / sinun poytasiM,»
barillä.
4. Cadzos/ näin ft mies siunata»/ joca HE?b
NAveM.
5.HErra sinna sinua lionista/ että» naellttu,
salemin onncn/caickena sinun ellnaicana».
6. Ia saa< nähdä sinun lastce lapset/ ja rauha»
IsraeNs.

CXXIX. psalmi.
I. Weisu c«tt«llnm«»

vsein minua ahdistanet hamastmi,
N/nnn nuorndestanl/ sanocan Israel.
2. He owae vsein minua ahdistanet hamast minu»
»uorudestani/ mutta ei he minua woittanet,
3. Kyndajät owat minua seltantpäällä tyndä<
net/ja waconspittäxiwetänet.
4. HErrajoca wanhurstas on/ sn jumaiatto-
maintsydetcattoinut.
5. Josta he häpiaan tulisit ia käandyisit
rln/ caicti jotco Zionita wihawat.
6. Josta he olisit nijncuin ruohot cattoin paali»/
jotta ennen cuiweltnwal cuin he rewäistän ylcks»
?. JoistanHttajä el tättäns täytä/ eikä lyhten si'
toja syljäns.
«. Eitä yxitän ohidjekaypäsanot olcst, HElwi,
siunaus teidän paällän/me siunamttitäHErran
nm«en. C x X X. psalmi.

l. Meift «rttimmas Th«or!s.
ininä hundanHma HErra»
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f HTrra eu>»le miyun änen/waarin ottaeat! sinun
Mwasminun rucoufeni änestä.
z Jos sinä HErra soimat syMä ? HTrra cuc«
fijs Mi
<. Slllä sinun lytsnäe on andeMnhamus/ etts
sin>i«peliäla!sin.
Mini odotan HErra/ miiUinsielunedotta/ja

minä loiwon hänen sanan» päälj».
i. Minun sielun wartwlbze HErra / huomen!»«ligsta loisen huomen wartian asti.

toiwvcan Herran päälle/ sillä HErralla«»armo/ju runsas lunafftis hänellä.l>.I« hänlunasta Israelin cattista hänen synnei»
Mn». CXXXI. psalmi.

l. Dswidin wels»c»M»!««« Chusrl».
eiminun sydämen ole coria / että «isAnun silmäni ole ylpiä engä waelia suurisaljiolsa /Mcs minulle tnälät owat.

en nnnä minun sieluani ascltauutiawck
!lU!>ut/ minun sieluntuli wicroilcmf» / nchil-
M lapsi äicistans wiersitetan.
, Israel toiwocan HPcrau päälle hamast «yl ja
Mcajckiseen.

cXXXI,. psalmi.
l. Wc>si»cortel«m33CH>!»rw.

HTrra Hawwita / jacaicke hänen
vaiwans.
HErralle wannol / »<, lupals wpauxen»

3»c°bin wäicwälle.
!. En minä mene minun huoneni maiaa</ engä
«»oiesem pane maaia.

Q EH



4. En minä anna silmäin» unda saada/ engäsi!,
mälautainitorctua.
5. SijhenaM cuin minä löydän sian HErralle/
Jacobinwätewän asumlsexk
6. Eadzo/me cuulimma hänestä Ephra<as/»,e
olemma sen loynnetmcdjän ledoisa.
7. Me«ahdomma hänen asninsioins mennä//«
cmnarta hänen »alcains astinlaudanedes.
8. Nouse HErra sinun lepoos/ sinä ja sinunwi-
tewydcs Arcki.
9. Anna sinunPappls puke heitäns wanhur sc<N
della/jo sinun pyhäs rtemlmcan.
io. Ha o«a pois sinun hallitust/siich
palwclias Hawlbin tähden.
11. HErra onwannonutHawidillctotiscnM
lan/ ja ei hänfijtä wilpistele /sinun ruumis hedck
wastä minä istutan sinunistuimcUes.
ii. Jos sinun lapse» minun lhttoni pitäwi!!
minun todistuxcni / jotcaminä heilleopetan ni,
heidän lapsens myös sinun istuimella» istuu
HancaicNsest.
,z. SW HNra on ZioninHvannut/jahalo
fiellä asua. .

Tämä on minun lcpon yaucaickisesi/ täsa»
nä tahdon asua- sillä se minulle kelpa.
15. Minä siunan heidän elatuxms/ sa hä»
töyhillens kyllä annan leipä.
16. HänenPaHiins minä puetan autuudella/
hänen pyhän» pilä riemuidzeman.
l?» Siellä mins annan puhjeta Hawidin st!

«8» pftltari.
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««n / Minä walMlstin tyntiläni woideltulleni.
,z. Hänen wlhollisens minä häpiälla puetan/
Wtta hänen paällän» eucoista häneneruunnn».

cXXXI! I. psalmi.
i. D«w<iin «eisi» «rtnmmas Chuoris.

culnga hywäja suloinen se on/ että
sowinno» icstenans asuwat.

l. )lijncuin se talli» wo>de/foe« Aaronin päästä
wuotacoco hänen partaan»/ joca wnota hänen
jv«l<eisijn».
z. neste / ioca Hermonist tule alas Mo-
nin wuorelle: willäMe lupa HErra fiunauren/
>» elämän alati jaHancaictisest.

oxx XIV. psalmi.
!. Weis» «rteimmas Chnons.

yöllä seisotta HOrran huonesa.
~ Nosiacat täten Pyhä päin/ja tijllätäl HErra.
3. HErrafiunaicon sinua Zionifta / joca taiwan
»»maan tehnyt o».

cx xxv. psalmi.
H«N«nj<».

««listätät HErran nime/tqttätät HEwan pal-
sHweliat»
l. ie cuin seisotta Hlkrran huoneft/ meidän
lNalamesihuoneisa.
3.Kqltätät HErra / sillä HErra on hyws /,'«

.weisatcal lchost hänen nimellensä sillä se on su-
loinen.
4. Sillä HErra on idzellens walinnul laeobin/
IstMnhänenomaxen». Qij /.VM
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5. Minä tiedän että HErraon suuri/ ja Meidäu
Inmalam lailtein jnmalain sea».
6. Catctimilä HErra «ahlo/nHnhantele/M
»bgs/maae/meres ja caites sywydcs.
7. loeapzlwet nosta maan äristH / »oca pitläiscn
<nl«n jasal«nl«kl / joea l»»lel falmsista paiceista
«nda puhalda.
». loca eftoisit Egyptw lsi / sttä chmifistä ettj
»arjasta.
9. Jo andoi merckins ja ihmens tulla EgyM

ItNL,
»0. Io«a paljon CanssaW/ js lappoi wstewäl
Cuningal.
»>. Schonin Amsrrereln Cmnngail/ jaOZM
Bsfanw C»ningnn/ja eaiMCanaou waldacuna!.
~. Ia heidän maanspenmlstxi/ IstaÄill»
hänenCanffilleW pzrimiseri.
,Z. HErra sinnnnimes xysy yanlalcfzsest/ sinm
«nuistos pysy HErra lopp«Mala<
,4. SilliHErra dnomidje hän«ssCanssans/j«
en Mlwelioillen»armollinen.
3/ epäjumalat owol hopjajacck

ihmisten lasilla tehdyt.
16.Heillä on suu / jalimitän puhu/ heillä owol
silmät/ ja ei milän näe,
,7. Heillä owarcorwat/ ja ei mitan cnule/eiti
»le henge ensingän heidänsuusans.
«8. lolea nhtä letewät/ he owat heidän ealtal»

Dn»/ ja esitti louaheihm ufcaldewat.
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,?. Israelin huone kijttälän H«3»m/ teAaronin
Kenestä / kyttätät HErra.
,°. Te iewin hounesta tljttätätHErra / tecNiit
HErra pellätte/ tyllätäl HErra.
,1. KHcctty olcon HErraZiomsta / iocalerusa?
lemisasu. Halleluja.

cxxxvi, psalmi.
Alttätat hän on hywä/ jahäntllpysy ijancaicklsest.
l> HvHttätät caickein jumalain Jumalala / silli
hmienhywydens pysy ijancaicfisest.
z. NHltafät caickeln herrainHE^ra: sillä hänell
hywydcns pysy ljancalckifest.

locayxiuän» suuret ihmettete/ Mähänenhy-
»yden» pysy Hancmckiseft.
). locatalwal toimellisest on tehnyt/ sillaHänetl
hywydens pysy ijancaicttsest.
s. loeamaanon lewiltänyt »veden päälle/ sille
hänen hywydenvpysy ljankaickisest.
7. loca suuret walteudel on tehnyt/sillä hänen
hywyven» pysy ljancaickistst.
O. Auringon päiwähallldzeman/ stllä hänenHHß
«yden» pysy ijuncaiMseft.
). Cmm j» lahdetyötä yalltdjeman/sillä hänw
hywydens pysy tjantatckisest.
lc>. loca Eg!)plinesicoif«t löi/ sillä hänenhy,
lvyVcnspysy HnneaiMsest.
ii. I<vsirldä weilfracl!Nn!<s /sillä hänen hp
»ydenspysy ijanlaickisest.
«. Wätcwällä kädellä ia ojetUlla täsiwanM/
Mä hänen hywydens pysy HancailWst,
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13. Jotapunaisen meren sacoi cahtia/sillä hanei»
hywydens pysy qancaickisest.
14. Ia andoi Israelin täydä/sillä hänen hyw>)<
denspysy yancaictisest.
1)4 locaPharaon sotawälinens pnnais«n me-
««n upotti/ sillä hänen hywydens pysyijancick
lkisest.
is. locaCansfans wei colwcn täpidj»/ sillä hä-
nen hywydens pysy izclMaiMsest.
17. loca suuret CuninM loi/ sil!/. hänen hywy,
dens pysy Hancaickiscft.
18.Ia lappoiwätewäl Cnningat/ sillä hänen hp
wydenspysy ljancaiMsnst.
19. Sihonm Amorrerein Cnningan / sillä häm
hywydens pysy ijuncailkisest.
20. Ia Oggin Basanin Cuningan/Ma hänw
hywydens pysy Hancaickisest.
2i. laandoiheidänmaans perimisexi / sillä h«
mnhywydens pysy ijancaictisesi.
21. Perimiftxi paiwcliallens Israelille/sillähä-
nen hywydens pysy HancaicNfest.
23. Hän muisti meitä/cc>fca me olimma paineM
alas/ sillä hänen hywydens pysy tjancaicNslst.
24. Ia lunasti meitä wiholiisistUm/ sillä hänc»
hywydens pysy ljancaickisest,
25. locaanda cailellc lihalleruan/sillä hänen hy-
wydens pysy qaucaiskisest.
26. KHttäkät taiwan lumalata/ silla hänen
wyden» pysy yaneaickisest.

cx xx vi,, pftlmi.
Abelin wirtmn tytönä meistuilllejaiMt/

)i<)lost<, mtZienin muistimm».
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~ Meidän candelemme ripnsiim paluihin/ lotla
siellä olit.
z. Siellä hekäskit meidän weifata/jotca meitä
fangina pidit /ja iloita meidän itcusam: Weisat?
«t meille Zionin weisn.
4. Cninga me weisaisim HErran weisun wlerals

maalla i
Jos minä nnhodan sinua Jerusalem/nyn ol-

j eon minun oitia täten unohdettu.
»6. Tarttucon minun kielen sunni lakeen/ ellenmi-
>»a sinuamuista / ellen minä tee lerusalemitami-
l imn ylimmälscxiiloxeni.
>7. HErra muista Edomin lapsia Jerusalemin
lMwäna/jotca sanomat: raadelcat/ raadelcatIlmM hamam hänen perustuxens asti.
l. Sinä häwiletty tytär Babel/ autuas on se jo-
ta sinullecosta / nrjncuin sinä meille tehnyt olet.
5. 2!uluas on se joca sinnm piscuiscl lapsee pt»/
jäpaifcatiwHn.

cxxxvlll, psalmi.
>, Da»idi».

tHtän sinua coco sydämestäni / juma-
edes minä sinullekHlost weisan.

H. Minä eumarran sinun pyhän Templis vuo,
leen/ ja kytän sinnn nime»/ sinun hywydes ja
wacuudes tähden/ silla sinäteit sinun nimescun-
nialisexi laickeinpäälle/sinun sanallas.
5. Cosca minä sinua rucoilen nHncunldele minua/
jaanna minun sielulleni suuriwätewys.
4. HErro!/ sinua tyläwätcaicN Cnningatmaan
päällä/ «tts ht lunlewat sinun snue sanoja.

Q iii, I<»
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lunma o» suuri.
6. SilläHErra oucortia / ja cadzelenöyriä/j»
ylpiät lnnde canca.
7» Jos minäwaellmsinahdistusenitestellä/nijns
ivirgotat minua /ja lähetät tälcs m,nu» wiholli,
steni wihan päälle / jaMtat oittalla kädelläs.
8. HErra tcke sijhen lopun minun tähteni/ Hm«
sinun hywyde» onHancaickinelt/ älä sinunkäli«-
tas hyljä,

cx XXIX. psalmi.
i. Dawidin Psalmi tde!liw<isatt«pa.

sinä tulkit minua / ja tunnet minun,
,2. Waicka minä istun eli nousen/ Ntj» sinä <en
tiedät / sinä ymmärrät taamo» mil,'.m ajmureni.
3. Ehkä minä täyn eli macan / nHn sinä olet mi>
nun ymbärilläni/ janäet eaicki minun tieni.
<s. EM cadzo / ei ole sanacan minun kielen!
päällä/ joita ersinä HErra caickialiedä.
F. Sinä loimilat/micä minä ennen e!» sijttc teen/
ia pidät sinun käies minun päälläni,
s. Beneaitainen ltctoon minulle ylön ihmelliness
ja ylsn cortia/ en minä woi silätäfittä.
7. Cuhunga minä menen sinun hengestä» i jaeXs
hnnga nnnä sinuncaswostas pakenen t
8. Jos minä astuisin taiwasem/nM sinä siellä
elet / jos minä wnoteni helwel»s ratinnoisin/
cadzo/ sinä myss siellä olet.

«mrmärissr
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10. NHn sinun taees cuitcngin sinnewcis minua/
j« sinun oitia tätes pidä!» minun.

n. Jos minä sanoisin: pimeys peitlätönminua/
m»myös yö» täyty olla waltenden »mnun yn»-
kiliäni. "

,:. »Viliä ei pimeys ele sinun tytönas pimeys/
»«yö walistanyncuinpaiwä/pimeys on nyncuin
«alteu».
«11. Sinun woimasasowat minun munastnuni/
Wä peitit minun äitini cohdusa.
«4. Minä tytän sinua sen edestä / että Minä
«hmMeft tehty olen/ihmellisel owalsinun tecos/»«sen minun sielunkyllä tietä.
!>;. Ei minun luuni ollet finnlda salatut / eosca
«inä fijnä saloists tehty olin / cosca minä olin
Kot» alhallaniaasa.
>6. Smnn silmä» nait minun/ eosea en minH
»ielä walmistetin ollut / ja eaicki psiwäl sinun,
Irjaa» olit Nrjoiletul/ jstca wielä oleman piti/
oista ei ylitän silloin wielä tullut ollut.
,7. Mutta cuinga callit owat minun edesäni
jumalasinun ajamxee i cuinga suuri on heidän»cnns.
il.losminä häitä lukisin / nHnhe simda usiams
«a< olisit/ eosca minä heran/ olen minä wielä ty<
!inäs.
>Z. linnala »ostas tappaisit jumalattomat/ ja
»ericoirat minusta poickeifit.
!o. Sillä he puhuwat sinusta häpiällisest/ ja<?«

>«!l wihollil.es corgottawgt heitän» ilmau syytä.
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2:. HErra / minä tosin wihan nhtä / joieafinuo
wihawat / ja minä närkästyn heistä / jotencarco»
wat sinua wastan.
H2. Täydestä codefla minä heitä wihan/ senläh-
den owat he minulle wiholliset.
,3. Tulki minua lamala ja coettele minun sydH^
mcn / kiusa minua ja ymmärrä cuinga minäa>«t-
telen.
24. Ia cadjos/ jo» minä pahalla ticllä liemn/
Nijn saata minua ijancaickisclle NeUe.

cxi., pftimi.
1. Dawidm Psalmi et>«<liweisattap«.

minua pahoista ihmisistä/W«PA) >ele minua waänsta miehistä-
z. lolcapaha ajattelemat fydämisans /

pälwä soman hangidzewat.
4. Hehiowat tieldän» nHncuin kärme / kyykän
men myrcky on heidäntielens alla.Sela.
5. W»rjeleminuaHErra jumalattomain tasisii/
»varjele minua wääristä ihmisistä / joleaajalUltt
wat minun käymisen» cukista.
e. Corjat asettamat paulat minun eteeni/ jam
nyltäwät nuorat wercori minun eteeni / jawir!<>
telewät tienwicres minua warten. Sela.

Mutta minä sanon HErralle: sinä oletnO
mm Jumalan/ HErra ymmärrä minunrucoure<
ni a„i>
3. HErra/HErra minun wZkewä «pun/ M
warjelet minun pääni sodan aicana.
9. HErra älssM jumalattomalle hänenh<M

MÄ
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«ne/äläwahwista hänen paha tahtoans/ettei hänl,lfenny!s. Sela.

lio. Pahus / josta wiholliseni ncuwo pitäwät/
Mgeicon heidänpään» päälle.
lii. Hän waristä heidän päällens leimauxet/
änlyö heitä m!elia olas sywähan maahan/ ettei
«ikänäns nouse.
l. Pahan suun ei pidä menestymän maan pä«
Ilä/ häijy wäarä ihminen cärcotclan »a cukistetä.
1. Sillä minä tiedän/ eitä HErraradollisenfi«n/ jaköyhän oiteuden toimitta.
4. Wänhurscat tqttäwäl sinun niUee/ja wap
!l pysywät sinun easwos edes.

. cxi.!, psalmi.
Dawldin P.salwl.

/minähuudan sinua/ riennäsinuas
puoleen / ota corwij» minun änen/sca minä sinuarucoilen.

,Kelwatcon minunrucouxen sinun edesäs nijn^
»>n sawuuhri / minun käieni ylönys nijncM
louhri.
HErra kätke minun suun/ ja waxjele minun
ulen».Hä callista minun sydändäni mlhingänpahu-
n /pitämän jnmalatoinda meno pahoinlekiäin
isa/ ettenminäsois nchstä lotcaheilletelpawal.
Wauhurscas lyötän minua ystäwällisest /ja

z ltaeanminua / se tele minun aiwahywä /nljn-
» Valsam minun pääni päällä: sillä minä ru-

,H>m alat»/ettei he mmna wahingoidjis.
!/ 6. Hei.'



' la: pftltiwi.
6. Heidän opettajan» sysättäton tiween/nHn sijb,
te cuullan miilun opeturen snloiscxi.
7. Meidän!uu« owathajotetut haman he>wet<
lyn/ ntMmn jocu maan repi» ja caiwaio.
L. Sillä sinua HErra HErra miniin silmäM
eadzowat/ minä uscallan sinuun / älä »yinunjleP
luani hylja.

Warjelc minua sijtä paulasta / jongahe «selin,
«teeni/ ja pahoiixzettäin ansalta,
l». )uma>a.tton«< langewal toinen toisens coipsa omtzn werctoihin»/ mmm minä aina pääsen.

c x 1.11. psalmi.
». Dawidin «pp»/ r»c»«<d« / cosca h«» <yol« oli,

pargnnHErran»ygö minun änclM
rucoilen HErramiilun huudollani.

~ Minä wuohaean minun pnhent hänen«l»
sans/ ja osotan hänelle minun hätäni.
4. Costa minun hengenon ahdiftuxes / nHn fiz,
ler-at minua/ he ase«awal palliat minun cleei<
liclleni jeia Nlinä wacllall.
5. Cadjele oitialle tädellejanäe/ siellä ci yM,
tahdo minuatuta/en minä taida paeta/ eitoÄ
lengän minun sieluani.
6. HErra sinua minä huudan / ja sanon: ftj
vlet minun toiwon jaminun osan eläminen m> !
alla.
7. Qt« »paari minun rucoufestanj / sillä m» ,'

waiwatan sangen/ pelasta minua wainollW» r
sillä he ow<tt minua wäkewemmät.
3. A>le minuun sielun fangeudesta ulos / l«M



Psattari. iZz
l «an sinun nimes/ wanhurscat «condulVat mi«
'«m tygöni/ coscas minulle hywästi teet.

DäwidlN Psalmi.

minun anomisen sinuntomdes tähden, cuul-
ele minua sinun wanhurscaudes

i. Ia älä tey duomiolle palwelias cansa /Mä el
Mn eläwä ole waca sinun edcsäs.

" »iimn elämäni ricki maahan asti/hän pane minun
' weyteen/ nijncuin cuoUtt mailwasa.
, . Ia minun hengen on minusa ahdistettu/ minun

jdamenon minusa cnlutctiu.
.Mlnämuistllenciidisitäaicoja/ minä puhun
ulista sinuntsistäs/ jasanele,! sinun tasialoistus.
Minä lewilän täteni sinun puolees / minun

»lun jano sinfta / nijncuin cartia maa. Ccla.
' , HErra cuuldcle minya nopiasi/minun hengen
.. «e/ala castvos minulda tälle/ etten minä nijden
3 llcaiseri tnlis / jotca hautaan mencwät.

, Sno minua wgrahin cuulla sinl'n armoja«t
> >la sinuun minä toiwon/ ilmoita minulle tie/jota

>mä täyn: sillä minä ikawsidjen sinua.
> Pelasta wiima HErra minun wihollWani/

l «;.'. tygos minä pätenen,.
M, Opeia minua tekemän sinun suosio» jalten l
M sinä olet minun Jumalan/ sinun hywä hciu
M wietan minun tasaista tiecä.S HErrawirgom minua sinunnimes tähden/



l>4 PsaKarl.
wle minnn sielun hädästä ulos sinun M
lähden.
l!» Ia teloita minun wihollifeni sinun hywyde»
tähden/ ja cadota caicti jolca minun sieluani
ahdistawat: sillä minä olen sinun palwtlias.

cxl.iv. psalmi.
Dawllin Psalmi,

olcsn HErra minun turwan, foca W
käteni opetta sotiman /ja minun sormeni

tappeleman.
2. Minun laupluden fa minun linnan/ minm
warjelMN jaminun wapahtajan/minun lilpen/
johonminä uskallan / joca minun Canssani alan»
waati.
3. HKrro/ mitä ihminen on ettäs händäM
corjat i cli ihmisen poica/ ättäs hänestä nijnotoi
waarin i
4. yn sijtletinihminen tyhjän weeta / hänen ai
«ns eatonijneuin warjo.
5. HExracallistataiwas jaastualas/rupe wu«
rihintttähesuidjlsit.
S. Anna leimauxet iste ja hajota heitä / ambx
sinun nuoliasfa cauhistuta heitä.
7. lähetä kälesylhäldäsatirwota minua/ja p<
lasta minua suuristawefistä / ja muucalaistenl,,
sien käsistä.
F. Joiden opetus ou telwsloin/ja heidän t>K
wäärät.
9. Jumala/minä weisan sinulle uden wirre^minä soitansinulle kymmenen «eliselläPsaltanll
»o. Sinä jocaCunlngallewoiton annat/ jaw<



pftltari. ,9/
padat Dawidln sinun palwelias/hägyln mur-
hamiecasta.
~. Päästä myös minua ja pelasta minua muu-
«alaisten lasten kädestä / »öiden opetuson telwo-
<oln/ja heidäntysns wäära.
12. EtiH meidän pojat caswaisit nuorudellan»
nchituinwesat/ja meidän tyltäret/nliucuin Tem->
plln caunistetul seinät /ja enin eoriathuonet.
,z. Mcidän aittam olcontäynnä/jolcarnnsat
«latuxct andaisil/ toinen toisen» perästä/ että mei-
dän lambam poitlsit tuhannen/ ja salata tOatta/
meidäntylisam.
,4. Että meidän härtam olisit wahwat työhön/
tttei yhtän wahingota / eitä walilusta / elicannel-
la oli» meidän catuillam.
15. Autuas on se Canssa jolle nhn täy/ waan
autuas on se Canssa/ jongaHErralumalanaon.

. cxi.v. psalmi.
Dawidi» tij<««.

ylistän sinua minun Jumalan/ sins
/ ja tHtän sinun nimes aina ja>

Haneaicbisest.
2. locapäiwsminäcunnioitansinua/ ja julistan
sinun nimesaina ja Haneaictisest.
3. Suuri on HErra ja sangen cunniallinen/ja
hänen suurudenson sanomatoin.
4. lasten lapset pltä sinun töitas ylistämän/jo
sinun woimastas puhuman.
5. Minä puhun sinun cunniallisesta cauniude-
fias/ja sinun ihmelstäs.

Nij Mi



lys Pstlttri.
s. EttHpuhntcksiu sinun eunnialliseffa legoista»/
ja että sinun herrautas mainitaisin.
7. Että sinun suuri hywydes ylistettäisi!,/ja tZnn» wanhmstaudc» lytetäisin^
3. Armollinen ja laupias onHErra/ hidas W
haan ja sangen hywa.

Suloinen s» HErra trikille /jaarn,«h<
l» ca»ckla hänenteeojnn».
10. Krjttätän sinua HErra caicti sinun telos/

»a sinun pyhas kffttafan sinua.
, iv Inlistacan sinunwaldacund.is cunniaw / j«
puhu.an sinun woimastas.
»!< Että sinun woimasi lnlis ihmisien lapsille
tiettäwäxi / jasinunwaldacundas suuri «mnial-
linlnwafj,
13. Sinun waldacundas on HaneaicNnen wch
Vacunda/ ja sinun herrandes pysy ilman loputa.
24. HErra tuke eaiMa cnatuumisla / ja nosta

tmctia sullotuit<u
«F. Caickein silmät warttoidjewat sinua/ jasin«
annat heille rrmnajallans»
,6. Sinä awat kätes/ j,<l täytät Mcki cuin elä-
wat suosiolias.

Wanhurscas on HErra laitisa hänen lch
fä>N /ja pyhä caikisatoisäns.
»3. täsnaon HErrracaickia jotea händärucw
lewai/ laictia jotca totudesa hanoä rucoilewat.
19. Hän tele mitä Jumalat» xelkäwäiset hal»
jawat/ jacu»»le heidän parcuns / jaaulta heitä.
»°. HErra warjele caictia jotca handä rawD
W«< / jahuc«tta cajAjumalattVMat^



psaltari. lZ?
ii. Mimmsuuni pitäpuhuman
fen'/ja caicklliha cunniolttacau hänen pyhäni?
mens / aina jaHancaicNsest.

QXI,VI. pftlmi.
Hallelnja.

HErraminun sielun/minä lqtän HEr-
JumalallenitHtoxen weifan / nijncauwan cuin
minä täällä olen.
l. Mat uscaldaco päämiehiin/ ihmiset he owat/
ei he woi mitän autta.
3. «Villäihmisen hengi pitä ercäneman/ja hänen
täyty maaxi tulla jällens / silloin owat cajcki hä-
nen aiwoilufens hucas.
4. Autuas on se ,'onga apu Jacobin Jumalaon/
jongatoiwo HErras hänen lumalasason-
F. locataidan/maan/ meren/ja caickijotca
nijsä owat/ tehnyt on/ »oca nston piläijancai-
ckisest.
6. loca oikeuden saatta nylle enin wsliwalda
karfiwät / joca isowaisetrawidze.
7. HErra tirwotta fangitut / HErra walaise
sotiat.
8. HErra nosta culistelut / HErra racafia wan«
hurseaita.
9. HErra warj?l«wierat fa orwoil/ holho lest«
jä/jumalattomaintienhajotta.
10. HErra on Cnningas yancaickifest / fiNIM
lumalasZion ilman loppumata/Halleluja.

N «j cxi^vil,



lZlj psaltari.
psalmi.

HErra / sillä meidän Jumalatamse tijtos on suloinenja
launis.
2. HErraratenda Jerusalemin/ja coco hajole- j
tntlsraelilit l
3. Hän paranda muretut sydämet/ ja sitohäidän
lipuns.
4. Hän luke tähdet / jaeudjn heitä caiekia ck
Weldäns.
5. Tuuri on meidän HErram /ja Mittamatoi»
hänen woimans / jase on täsittämätsin / euingx
hänhMoze»

HErra ochcnda radolliset / ja jumalattomat
maah.nl paista.
7. Muorein weifttcatHErralle tytos sanalla
jawcisatcanmidänHErralle candMla.
3. loca taiwan pilwillä peittä / ja anda satu»
tnaan päällä/joca ruohot Wuorilla caswatta.
9. Joca elaindcn anda heidänruocans / ja Ca» !

pojille / joccahändärucoilcwat.
ic». Ei hauracasta wäkewicä hewoisita / eitä HK
nelle telpa miehen sääri!uur.
n. HErralle lelpa ne jotca händä Ptltäwät/
ja jotcahänen lanpiuteens nscalduwat.
li. liliftä JerusalemHErra / tytä ZionsinM i
1;, Sillähän wahwisia sinun porttis salwai/
jasinna sinusa sinun lapses.
14. Hän saana rauhan sinun ächs /ja rawidjt
sinugpMhillanisuilla, »5. Hän



psaltari. iZZ
«5< Hän lähcttäpuhens maan päälle / hänen sa-
nan» nopiasti juoxe.
16. H«n anda lumen nyncuin willan/ hän ha-
jotta Harman nHncuin luhwan.
17. Hän heiltä ratens nchicnin palat / euca hä-
nen packaisens edes kesta i
,8. Hän sano/ nHnfesula/ hän anda tmilens
puhalda / nHn se suojene.
iy< Hän ilmoitta Jacobillehänen sanans/ jaIs-
raelille hänen lapans laoikcudens.

Ei hän näin tehnyt tellengän pacanalle / ej-

lähe tiedä hänen oilcnttalw / Halleluja.
CXI.VIII. PsMtt.

Hlillcluja.
te taiwatHErw/ tcztäkat händäZAcorknides.

ii caicki hänenEngelin» / klita-
jät handä calcki hänen sotawäiens.
3. Krjltäkät handäAuringo ja hän-
däcaicki tirckat tähdet.
4. Kijttäkät handä joca päicas te taiwasten tai-
wat/ ja wedet jotca taiwasten päällä owat.
5. Httden pila HErran nimc : sillä
hänkäske/ nchn se luoduxi tule.
6. Hän pitäne aina ja Hancaickiscst / hän asetta
heitä/ ettei heidäntoisin käymän pidäi».
7. KHtäkätHErramaan päällä/ teWalasca-
lal ja caicki sywydct.
8. Tuli/raket/lumi ja sumu / jatuuliopää/jotca
hänensanan» tozmittawot.



Psi»lta«i.
9. Wuoret jacalcki cucknlat / hedelmälliset puu»
jaeaicki Cedrit.
ic>. Pedot jaeaicki eläimet/ madot jasiywW
set linnut.
n. Te CunigatMaan päällä sa caicki Canssat/
päämiehet ia eaicki Huomaritmaan paalä.
l janeidjet/wanhat nuorten cansa.
13. Pilä tyiämänHErran nime; sille ainoa h»«

Ilen nimens on corkia / jonga tytos nhn cauwas
ulotm/ eutn taiwa» ja maa.
14. loca hänen Cansfts sarWen corgotta/ caick!
hänen pyhens tljttätäc/Istaclin lapset/ Canssaje-
«a händäpalwcle / Halleiuia.

OXI.IX. psalmi.
Halleluja.

HErralle nsi weisu/pyhäin si»
pilä händä

H. Iloitcan Israel hänen tekiäsäne /Zionin lapse!
jhastuconCuningastans.
3. Heidän pilädanyishänen nimens lthttämäll/
ttnmbuillajacandelctlla pltäheidän soittaman.
4. Sillä HErraracasta hänen Canssans / häl!
«ntta siwiärä jaradollista jalosti.
/. Pyhät pitä iloidzeman jaylistämän/ jatijtik
man heidän wnoteisans.
e. Heidän suun» pitä Jumalala ylistämän / j«
tafiteräiftl mlccat heidäntäsisans.
7. Costaman pacanoille / jarangaiseman
<oja.
8. Heidän Cuningaitans sitoman cahlelfijn / j«
heidän jalombianera»tacah!eisijn. A



psaltari. lal
«,. Ia «elemän heille tirjottrtun oikeuden/ jatams
«m»ia pitä caitille hänen pylMiw oleman/ Hal-

ci., psalmi.

hänen Pyhäsäns/ lHlläkäl
"'''händä hänen wäkewydens wahwudes.
«. Kyttatät händä hänen jaloimbain tccoins täh-
den /lyttäkäthändä tMnpaldisen jaloudenstäh-
den,
Z. Ktjttqtät hända Basunilla/ tijitakät händä
Psalmeilla, ja candeleilla.
4. Krjttätät händä trumbullla ja dantzllla / lijt-
«äkät händä harpun tillillä jahuiluilla.
j. Kytäkät händä Nlisewillä culcuisiila/ lijttatat
händä cumisewilla Cymbaleilla.
M Eaicki joilla hengi on/ tyttätän HErra/Halwlilja.

Psawrln loppu.

NiD



psalmri.
Nijncuin Christicunnan tatptt owt,<
moninaiset / nijn owat myös Psaltaris moninai-

set psalmit. V«uäl
owat Opetus psalmit/,'oW

Jumala «te», lunoeman/Psais? ?s.?«.

,14, Hc>n<
ge,Pl'al.» ~,104,!,9.i4,.

Christuxcn Persona in »<re«/Pappe»l<a!aWaltauw
la/P5»1.».19.19.45.6?. 71,39. 9j. 9s, 9<l. 57. Iw, „I,
«7.

Muutamat opettamat/ ChlifiuN»» piinasta: Psal.ll,
l>.a?.Bz,>,B,3?o»semistffcuollu!sta Psal.,. >s. >«!».

zs. no. laiwascn astumisest/ Psal. 8, 47.68.
luomiftst/ P5a<.;4,97. »04. >zB. laistaja Jumalani,»»

«asta/Psal 1. iv. ~9.
Synnistä jacuolemasta/ Psal. 14. is. ,l. si. s».H<?. ii»,
Eva^gOmmistaj»syndeinandexiandamisest/ Psal.ls,

,1. s>, »0,, >,c>. .

Mosta Thristuxen plälle/ Psal. l. <.z1.41.51. ?«H.
Hywistä loista ja oitiasta Jumalan palwelnxesta /Pftl.

fo B>. »a.
Esi«allasta/PI»l. >B,io. 11. 81, I°,. »44, Perhenisaiw

siä, Psal, II?, nz.
Oitiasta salumuxestaiaparannuxesta opettamat meii»

seidjlmen Catumiw Psalmia/ Psal.s.Zl. ,z. sl. 10!,,!°,
>4!'

Caste» Sacramcntistä. Psal. 19.
HHrranehloliseffa/Pft!. «1. Jumalan seumcunnaftfasaarnawirasta / Psal, 1. >Z 19,48, sn. 84.91.96.
Noujemistftcuolluistja «i'ancaicles«st elämäsi/ Psal.ii,

«.17. !,6,
<W>Vutamst owatKiftss psallnit/ lumil»'

liite»,eiesti,



psaltarl.
M cappalltten luomisen «besi / Psal. «04. l,e.

Tynbeinandext saamisen i« hengellisten lahjain «desi/
Pftl,;4.lo,,iii. »a. ,4f. 146. Että hän hänen seurocun<
tan» jo jumaliselaulla waarasin/Psal 9. ,8. iz.«. ,4,46,
es, 91,107. »z> 1:4. ns, ny Hairaudcsta Psal, a.»o.

Hywäln tecoin edefi/ j»tca Ilraelin lapsille tapahtunet
,lil/Ps<«.7z,lc'<s.ll4.!!<l.

Nlcssianwaldacunnan ja Vuangelium tunnen/ ja hänen
seutacundanswarjeluxen edestä/ Psal. 4s. 4?.v«. ,o«.uz.
„8.i45.!46 !4«,!49.

Naan hedelmän edestä/ Psal, 6s.Bs.
M)Vt«mat swatRiemulaulut:""Christuxen »oitoffa/Psal, sz. »8.149, Morsio»»»
fiaPfal,4s.

loiso Jumalan <o«p<«« ylefiecan/ Psal. «oz, Phtey»/
Psal.l».Awiostäst,/ Psal. >li.

owot n,ys» s.ohdnlULpsalnut:
Jumalan »iha j» oma» tunnon ««i«a «asian/

5 «l. l. 6.1,. ,1 !j«. 41. 4» '?, I0!< «6.
pahain w«l««««sian/ Psal, sl. sf. sS. 61.
Vairaultajaenolemalawastan/ Psal, s. zo,;», ,l. «3.
79 90.91.107.1u.
Eo<c» jumaliset sottan julmilta wihamlehilta/ja w«»
ildäopettailda/Psal. y.loiill.si.sz.«;, 7».iu.
Risii» jasnniawastan/Psal, ,7.,9. 4?» ?«»

«V n mondaRncous pftlmia /
»ucoillalumalata.

Synnin anteli saamisen edesi/ Psal. s. is. >1.41.51«
l.»o, 14,.
Warjeluxen «befi Tyranneista/wääriftö opeltaista f»

litisiawihamilhifiä/Pla!. s. ?,io,u,», 1?. »S. 1?. 18,
15.44'55,1t0.14U



pftlttri.
Kirckali» la Echoxluin wihamiehiä ja h«»ittatta »«<

sian/ Psal. ?4> ??.«o, «z. 114. ;?.

Pe!ast»xest»a»l-0!st«/Pl»!. z. 4.1z.z1.41.56. s7. sl.
79,70.71.86.

Ea«raudefia/Psa>. 6.,z,
Eftwallan ja mailmallisenhalliluxen e>esiä/Pl<ll> !2'l!.

eo, 6>,
Phceiftnra»han edestä/ Psal.6o.Bs.
Vanhalla ijälläia lopulla/ Psal. 71. <?».

Ehllstuxen ruco», listin p«Hllä/Psal.«, «1.Z11,4<,.4i.
ss. 69. ««.

Hy«,änlof»>» etestä/Ps«<l9 90.



1UucousWrft/
stajatarpelllstaßucousta

ja Kijtossana/
M. locobin Suomalaisen

Ruceus Kirjasia oteltu/ja npc
myss mualda eootlu /<»

My on.
Cotona jaSeurarunnas/ lumalata

laickinaisien SZätyin ja <Uwttttn
«dest rucMa.

Jumalan lunnini; Chrtfiillisien /

listenjo hywäin suopain Suomalai-nen tarpexi tetzly

Ahiisiuxesani mlnä rucollen HErra/ lapargun «<«»»
Jumalani tygi/ hän cuule minun änenl hänei»
Templistän»/ ja minun hitton hänen «defäns/l».
le hänen «rwijn». >

präntätty Stockholmis / Ignatius
Mtnrerln/ »a»»al jacul«mx<l.



In Iguclem ly^oZrgpKiX.'
v. v. (5. PhdlsH Gaarnaftns/jonga hän olt
pitänytPrändinkonstin Yistymi/Kärsiwälli-

stn Miehen Isbin sanoist lm
g»sta/ iZ. verl.

KiGsca minun >i>
/ )<psca ne n

pandmfin.
' Ia minun lacas Fsöm/,
sinun puhes owat kM tttharn
hatt^kerta Kirfoittlut jakirj.?-
nm/ ne kirjoitetaan wiela/ ja pn
joi;ellamaan/lawasta kirMelaa.
kz>jvttWunaprandatpi wasea pn1n,...-
saan nijn cmman cuin Mailina stisi
Caickein Perkeletten / ja npden/ joi-
denzawieli sijea earwason/ kiusalla/
Chriiim enätkön meP/ mitä' hän mei?
dan camtam j!m>mMitä alcanue stk



Rucounce armo saadanem/
lunmlataoike.n mcoilla: l«

Isä meidän Nucous/
pideltp

ja selitetty.
Aickiwaldias ljancaickinenlumFi
la/ siim joca meitäkassee hädas jH

lygss pakeneman ja apu s-
nomW/ olet my>ss aimollistfi luwannl mci^
dän r«:olyem cuulla. Minä lmoilen sinus/
mäe minulle «tmon jsi rucouxm Hengen

' nda esit/että minä cohmßise!la luMlizw
rclla ja wahlHlla?sMs mcidan HTrram
jaiunastaj».M ThnstlyenRimen>
sinua HengD ja codudesa nicoilisin.Cuuls

racas Hsa nyt janma minun
lucou)cen/ja anna minulle mttä minä si:)ul^
da anon. Sinun tackan Poicas FEsu^n
lCtzrifiu)cen meidänHEiran cauttavÄmen.

talwÄinen Isä et-
IjAIZ stnä sinun rackan poicas cnutn, olee
Melt»kgffel!yt sinua»rucoilenmn/ ja tahvot



4 Isä meidän.
ja totude»rucoUda: N»?» <

coilcn sinua andaman minulle/nchncnlngw <i
wannnt olet/armon jatucouxcn »Hengen/et- >,
tä minä wllplltomäsijapuhtast
niinun ja caickcm ihmisten tarweltey edesi/
wahwalla vseolla ia H/Vällä sydämellä ru-uilnunrucouren/Kmm!
lupauxes jalken Cuultuxi tulia / ja »ne caick»
saisin» mitäweta«wl!!>;isim. Gentshde 8ää««!!
nZn minä minuni sinun puolces/nostan xl6ss/däymien/siilnän jakätcn/ja sanon.

M meidgn / joca olet laiVais.
ja arniollmen Isa joca

nicistä »nurhen pidät cad«
;oe meidän parastam/clätZt/lparjciet/kälktt
za suszclec nieitä,

Pyhitetl!) olcon Il.iun Nimes.
nna lMpisslsä sinunpyhä Nimes scl'

japuhtan
ttctra /etla se meidän seasam/snures tunnlas
pldetZlsin/kätetLisin f,

iähesirM, sinun Waldacundas.
G racas Isä/ sinun pMat sanosscasam Moimalliset olla/ että

mc / jotca ne wsstan ottanet slennna/ «W
pysyisin, 'a wahwistulsim; jaettä monda »>

liloust stn cautea n,ewäntyg6mmetulis/j<i
finun XValdacnndas jocapälwämeidän
s«m läyeuls z<» cuänis. /,



Isa meidän. 5
tahtos mgaft cuin tai-

ivaisi
lsa/ tapahtuwn sinun tahtss ja

meidän zvihamicstem/
eli jong:,» mmm/ joc-a sinun pyhä Sana»
wains >« st» cautta sinun wald«cundai> pyy-
tä estä ja Anna n,y6g annojas/etta
me «ikisa olisim kärsiVälset/ cuin meidän
semähden kärsinlän piiä / ja ne woiuaisim/
nffnetten me meidän lihmn heickouden
den fqtä eris engä luopuis.

Anna meille lampätl meidän jotapäiF
wäinen leipänn

lsä/ ana my6'« meille täsa
elänlä» rawindo jatarwc/ ym«

i,ärrygMito/ter»eyg/rauha/t»rpe!lmenll«
ma ja muut tascknaiset mmmUisil earpct/
nijncnin» luwannut olet/ sansden:
ensift JumalanMaldacunda ja stn wanyuc-
scautta/ nijnteille caicki nämäitapahllnvat.

Dl anna meille meidän welcam andi)ci/
ntzncuin mckin annammeidän welgollistem.

rucoilemma/ racas Isä/ette»
meidän anstotam/etkckmyss sitä

meille sommiä/muttn ole meille armollinen
»a anna meidän ricorem andexi / nhncnin»
lUVNnnutolet/ että n,e pelkämäuo°mällä s-
Malla tunnolla olisim sinnn edesä»/ia sim,l<

A. Va n,«>



6 Isa meidän,
da meidän tarpeitani anoisin!. Auta my6« l
PxhänHengencautta/että,nez?eff«.nan,y« !
MwZlllset olisimme/ toinen tolfta!» kälsi- '

sniime / aude<ri an!ialsi!>m;e ja unho-
talsimme.

Ia ala kiusaten. ,se taida tosin olla/
me t,ifä n,a!!mi.s / monella

klnftta»: silläse w>,nh« Idan, melfi
Vieläkln jocapäiwZVaiculta/Mfttä ja wa-
«ti meitä nettauten / laiscmen/ yl6npa'.d!su«
ten/at)neuten/peloxcn/ja caiHmilisenpahu?
ten. Ntj» >,l>'6« lnsä msiilmassn n»ondapa«
ha esimcrkiä ja haucutosta / eltän!yol>jocn !
wl6tolllgln lhminen nijden caulta ""

s)'ivt«7r ja woitctux tulla tr'
»>y'o»/cosca °,än sanc '

Vlcn ja lulmuten. t> >"'»«

h/mcn moninaisilla m> .l« nuolilla»»/
ja meidän «H» haawoi«a/että me sekä sinunsanas ja tyo°s unhotan» jayloncadzom/ j« sen
caut» ajattele meitä scztte wetä pois «seosta/
tolwosta jaracknudefia/ia saaua ««itä ep<
scoiser/pe!kämätto°mär / cangiax ja epai
man sinun armsst««.SentZl)dcn/eacas I"/
että» meitä olet käffen/t rucsilcman / n
mmä wcoilen sinua nsyräst älä minua se »
caldaisillakiusanxilla anna weitelta/nijh ',

ja nhsä Me



Isa »««idän. ?

Mutta päasiq meitä pHass..
Raeas Is« / auta että me caikestpahus

wapahdemri wlisim/songa mci-

to päälleni ftatta: sillä jos et sinä meitä ar-
mollisesiVorielc / nijn en me yhtäkän hetke
eli silmän räpäystä nieidän pyo-
lcstsaah«neldäwapatoNa.

AtNM.
Acas Isä/n,inä tiedän sinuntstlftf/'o'.

etketäu pttä /, ja että sinä olet »nitä
i»wammt/cuin »ne ansnnee olemina/ ideille
«mVa/Ntjn a» minä »niitännmots epäile/ettet
sinä mys» minun l«esustani cnnlc/ia mmu>l-
ie annat oma» hywänmieles iZlken/Niinä «>'t mcoillnt olen/ Amen.

Wiela Rmousta.
tzancaicttncn Jumala/sinä jo<

meitä kästet häl>äs jatuftis tygospate-l
nelnan ja apu. anoman / olet myysormoliscst lu-

'

wannnt meidän rucouxcm cmilla. ?Mrucoi!em-
wa sinua/ettäs meille andaisitarmon j»ruconren /
<Hcngcn/että me wahwalla v swlla meidän H Hran lEsuxcn CHristuxen sinua Hengen,»
ja totudcs rucoillsim. Cuulc siis «cas t«n
nen Isa nyt ja aina / ja.
meille armolifcst / mitä me smulda ansnm::/ seilD
sinun rackan Poicag ChnstuxenmeidäulHE«an,wntta/Amen.



HErra ja taiwalinen Isa/ että ss- !>?Anä sinun rackan Poicas caulta olet meitä kä-- '
stenyt sinuasrucoilcman/ja tahdot Henges sa <o<
«udes rucoilda: nyn me rucoilemma sinua/wa» '

läise meitä Pyhällä Hengcllas / että me wilpitls-
mast saPuhtastsydamest/caiceein tatwetle» edcst//

- lvahwallä vscolla ja turwalistlla toiwolla sinua, z
, / ja meidän rucouxem/ ffnun lupoufcg,,
llt«f> tulis / saisim myös caicki mitä me.
uumin puolest tarwidzem/ Sinun rac«
w meidän. HElran lEsuxen CHlistw
',/Amcn^

mn pyhän Nimes finä lisiinaulittw
Ena lEsu CHtisie mlnänyl nzus
ä joca minun calllllg- wmlläs luchs
tmtnuamnäpän ja joc» hetki halliw
/watjele/ finus/ja anna hpwä onnl
alinen «eno minun affoisanija löi-

/ ettäMnun elämäni ia aiwsituleni/
ja cunniaZes tulis/ wahwisti,

minua myös «ickinhywin töihin tänäpK
M jocapäiwäv ja tämän onnettoman elä«
Hvän perast / Mdalamlnm yancaickism e<

G CaicAi



9

Amu RucoMt. 9
Jumala / sinunhaldus/

,a huomas annan nunä tänäpän
jnaina minun sielun in runnnni/ elämäni/
taitoni/ ymmärrän,/ ajatoxeni/pnheni,n
tecsni. Ö
«ncouxenl/fatäuäpän cackestpahudest/jän-
nin pahessKxest/perkelen zuoniii,» petoxist/
ft» nunun wlhanliehenbkäsist/ armolilsest'
minua estä,nwarsele.Sinun rackinpsicaS'
IMnxen Christuxtn ca«ta/ Amem

lmmpM Maina/ID
/ joca minun luonut on/ jm-

nacconminuaPvm; Jumala/ joca minun
iunafiänuoon/ fiunaccon minua PM
Hengi lumala/joca minun puhitMyt on,
Nimen Istn/a Pojan MMbsn Hwgen/

u tunnustan l-
Minun, syndini / joeca minWIWWMt, i
nuorudestani lnhan asti i« 'lltfawä-
t«sin lchnpt olen/ jairinomaWOlGnfinua wastan tanapän '

t»i/a loMnl tllkonut WKM



« Ehto Nueouret.
O HClls/ minä näitä caitefia minunPdämesiäni tunnustan / ja cadun myös että'
minä waiwainen nijtä tehnyt olen. Ia wa<
icka minun syndiänon mondaja exälumi-.
sia/ nljn rUeoilen minä cuitengin sangen
nchläst/elläsoliflt minuNen armollinen/,
ja caicki cuin minä sinua wasta tänapän leh<
uyt olen/ ja sinä mi'nun wi<ap<yi tiedat/uw ,

jaminullen andexi gnnaisit. Sy«
myoö mmuun palawa rackaus/

' liiys ja pelco sinua wastan/ ja annaminul,
. ,le'l armo/ palalarcni minun elämälän ja '
' luUa/tt,

lEsn)ttn Cdrisiu/in <lnun Poicss
mautta/ 3M CR.
'- y

K!ott?<?mn el > > ansiostani/)'lnutta siniM st>prcst armyste. ja
si«»Mn3p»n «rmoN-sist VKrjcllut o!ct. Ia

i> Mutts«nHn'«tc>ln>
da euäs«u:cw? n yö» ,!>!nuapul)>
taUft cmm'.M«'j;'' j)'d«mcUä Nlklsit / että nu-

!, Wi t««rcnä ia riNtMa Men!» l-oufisin/ja st«
. «u«wnlÄwpaiweltsin,,Wläisinja

sin Sinun mcksN Pi>!fg» IKsnxcn
>!uxcn/ lVina



rucsilen sinuaHOna lesu Chri-
' tänä ysnä nunun tykonänl o«

I,sll/elt« cosca ruumis lepä/minun sydän,en<
sinu» jälkes walwois / ja että minäcaikis
paicsis sinua niinun sydämesäni/ajqtoxesaui
ja silmäin edes pldäisin / ja nain caickapa-?

, hntta jaftndiä eanaisin. Sinun pyhä Hn-
gelis»arjelcsn minua/ettei se paha wihols
lincn minun t/goni Uhestyig/ nmtta että si-
M HErra yxinän» minun tMnäm pysyisit.
Minä rncsilen n>y6s ettäs »arjcllnxe» al!<»
pidäifil cuin mmun omani swat'ja
nhncaick<an«itä suojelisit,caikest pahudest
Varjelisit / jawljmeiNljancnc!'<ftnautuuft

, tenarmolisistauttaisit/siuullpjjnasjattwi»
lemascamts/Amen.

minä
mlcon/ warjelcon js
johdattacon/Amen.

mtitä racas t,

HHHjg warjele fildä caa'.
ywbäi!

<dz«in kttä hän
armo/ss / että >ne wahwalli! v,??l.

A vf



12. locapäiwärienNucous..
Hsn way'tlu)ces alla mmheloina laßssnn. ,SinunrackanPoicas'3Est,)cen
meidänH Erran cautta/Amen.
«?V/Vta nieitäwalwoisam HVRra/

»naatesam / ettH n,e walwoisim, 1
«iHristnren cansa/ ,ara»hasa lepZUni/yli- S
«un hajdus-HKRralumala/ n,inäannan
minun.Hengeni ja Sieluni/ ettäs händä,'',
ChrMnxes/ ,«a on meidän elämän jaylös-- !
«onsenusem/lfancaickisestcuolemastwaric-
lislt. Ia rncoilen/että smä/ioca wtinen wal-> !
kcus olet/sinun-armo« paistöminun pimiä»!
sydämeeniMuodataisiti Ginnn rackan poi,,
«NS IHsuxenChristnxen cantta/Amcn. .

Dcnpäiwanen Rucous..
''M^^^liuenlst"unnnln!„a!ani/eaW f
<H«2/;«ta minun puoleni / ja srnada ««inum

jMlieni/olewyösnopia minua auttaman/ !
fltä mi«Z «änäpän »«ftänä hetken taldaisi»! 4

, MVcmwäftNnänpaha/jatekeniä» hywä/ >

/:iM»DaoloUin<nslnuns!lwäi«edc« olio/aw' i
minullen tstincn,/ oikia ja wnhwa vsc<s Mun PSleaslEsuxen Chnstnxl ',

' päW/M minä laidaisin sen tietä/ tnm . ,
> Vlco!«/cttZhänon nMullen.anneltl»wysal -

tcfl/tyaijhurscaudexi/pyhxdexl ja lnnästo,, -

e'rt/ ia etlä hä» on minun sowittajäni / wäl >

Milheni ja edeswastajani / lann» minulle«
i MMys/ M»,Wcni hänen jä!k<«ns/ia elä

. hän<!



locapmwäintn Mcous-. iV
hänensanan» ia kälkyns jälken> Ant<rmysV
että minä jocapäickäcuoietaisin lihalliset a-
jatoxet/halutla himot/nsyrytäisinminuan«!
sinunedesäs/ja sitäristiia Vastoinkäymistä)
cuin sinä minun päälleni panet/ kärsisin >ch!
hywär, sttäisini Ia ettanunä myös laivai-
sin racasia »ninun lähnnmäistäni / uijncuil»!
idfeni/fa tehdä hänelle Chri-
stus minullentehnyton/,a että minä suuret
Ia cartnmisella waltäisin »l,ta ,olca sinu»

olisit, OlHsn minun wa-.
pahtajani fa lnnastchani / wahwista nunna
pyhällä -Hengellä» / >a josminäkiusauxes/
lihan heicköudest/perWcn yllytyxest/la pa-!
hain ihmisten hancuto.rest fohungun sondin
lnngen/nljn auta HErra minua nopiasty-
los sälien»/ älä sallieuä minäsinnn lsiellä«'
in yl6nann»n. Anna ar»no»/ett« nunH
sinun pyhän Nimes VijnlciseUä hetkeilänl
anren, l/uudaisen / ia panisin caiken nilnnn'
mrwani »a toiwoni sinun ea»kera.n pijnaas
ja cuolema» / sonFa minä asclMminun syn-
Vin ia sinundusnnoswälille/ <p lEsu, mi-
nä olen oma»/sinnn haldus minä snnan mi<
nuni/ fa caicki mitä nnnulla on/ tänZpän
locapäiwä/ arn«adamiunn päälleni/ euulfminun mcouxeni/ ««Hinussantuiali/»c
ta tästä snrkeasta alhosta/ taiwau XvaldU
«l,ndWn/Ame«;



«4 Ru«us Issn Awalan tygö.
Rucous FM Jumalantxgs.

Jumala Caickiwaldias Isä/
meillen ande)ti meidän rico)cem

M wäärydem / päästä wyc>e meitä sinun
lanpiudes tähden caikista synnein siteistä/
ja HMidze meitä köyhiä palweljoilas Py«
hällä HengellaS. Coco myös Chnstimw
ba ja meidän langom / sucum / lutlawam/
hywineekiäm jaMiweljem ota sinun huo-
masja hsldus/ jakätke heitä pyhydes/pul>
tsudes ja wiattomudes / Puhdista meitä
«aikesta pahudesia ja nutztest/awullas meitä
kircasta/anna meillen rauha ja terweys/
carcotta meMn näkywäiset ja näkemättä
mät witzKMiehem/ lahjoim meidän yfiäwll,!
lkm ja totinen rackaus/ l«
Wnhmwl HMdze / cohkulinen ilma meillen

/ tami ja,nälkä poisola/ wedestä ja
iwaafta anns wilja armolliftst/waiwaisten/

jaradolifien waiwatwatzennä/
Puijzhl wsisien m wefil olewaifien tuscatjs
Pdäl.siä / sairasten ttwut jataudit huos

tse,/ fangeln wairpst wähennä/
orjgin



Rucous Isan IMalaa tygö. l>
orjain huocauxet laupialisesi cuule/ caickein
kcWln ihmisten pacot/ luscat/hädät ja
ilcut näe/ cuule jaarmolisefi liowitä ja pos
isots/ lestein ja orwoilasien pilcka ja Mn-
cadze rangaise/ wolhttleljaillen japetläwäi<
sten pahus alaspains/ paeanoitten coirus
turhani <«/ scuracundae wiholliset
wäsii/ murenna jatacaperin aja / caikllltn
vstowaifillen synnit «ndy/ ja tämän elä-
män peräsi tjancaictinen ilo / ricmu ja lepo
sinun lykönäs taitvan Waldacunnas armo-
lisefi laina. Sinun «ckanPoicaölCMN ,
Chrisilyen tähden/Amen.
Ruc9»s3umalan Pojan W<s. ,

lEiu CHflste meille ne '
posottaman/ jota mejuniuWös:u!i- ,«

simwe/ totutla sisälle putziUdL«!sN/Mla me Z
6nun lutidisim/ ljancaicklst i!

mn/josa me sinun lykönäs xysyifun. Tule
) ENRA ICsu F
Meä synneisi. WlholNsisi pääMmän/./
'lyMHmifts HMdMan / w«fi!>l!,'
Äft VarjeleMll/ smldän EiiV^da-,



us ?vwousllltt,Mn'Pojantygß
EmGm flunamam- Tule HERra ITsw
Ehttste / ja olemeillen lEsus/totinen w-
nasiaja/elleiPetkele meitä cukissais/etlei li-
ha hauculttlls/<lttimailmam)lk>)läis.Tule
HErraZEsuCHiiffe /sinun vscos meilH
wahwistaman epäusco poisottaman/ loiwo>
colgollaman/ ylpeys glaspolkeman/tackaus'
fisNc wuodallaman/caleus fa wiha vloscata«

TuleHEnalCsu Chiisie/eliseuratt
poisrepimän/ Antichrisiu)cenkästylaisel ca-
dottaman/idze AnlichrifiuMmurendaman/"
setä hauen/että hänen seolansneuwokhajot-
lnniä.Tule oppi Chri-
stlllisien javscollisienhdamihin

ijn se opln haldiat/ paiwäpälwaM/ lackas
mat lisandLmHn js enändämän/ Amcn.

Chnjimentulemisess..
! talwallnettlsa/nle
! stnna sydsnmieftanl/ ylistän»
, jucunnioitanl sinu» yancai<Asest/ettäs meil-
l leköyhille chmlillle/>st« synnin tähden cuo-
Vlenmn japerkelenwaUan alla loutnnetolim-
<ma/lälM!t ainocalsenpoicas
1c» on yx» »anhurscas Cuningas/l» «hdolt
Mttst MM



Wisfux. lulem. jasyndymisist Mco»s< l?
«»utta wapaxnleidän synneistäni/ wapahtO-
meitä cuolemastja caikest pahasi. Meru«
c«llem»,a sij» sinua/ ettäs srnlolliseft meits
PyhälläHengellä»lla!!ld)lfit/ walaisisit jch-
johdataisit/eltZn,e sijhe ainoan lvanhurscail
Cnningan ja U?apahlajan tnrwaisimme/eln
pahendain nieitän hänen köyhydeftäns jä
yxikettaisudcftans/ ntzncuin ««ilma teke/
muttHnscoden hänenpäällens .tnrVailisest/
enä me hänen cauiran» ljaucalckisest autu>
«Mtuiemma/Mienz,

CtzrisiuMsyndpmM.
sinua Er« Jumala tai«

loupludes lähden/ e<tZ« alno«uiftn Poica»
nmilinau lähetit/ja annoit lhmisert tulla/ja
meitä hänen caunanD synnist ja hancalcksesi:eusiemast armsiliftst tahdoit a»tta ja va«
pahta NlelncMcma stnyaValaise meidän
sydämen että me taldat>
sim ollakatolliset arn,o« ja hy--
VZncecos edestä/ja sinusa thnnirlppna <»»«-

'es hädä« ja wasto<nkäymises / wahwistss'nysg nieitä caicklnalsia tuska ja waiwoia
uielellämkärsimän/ että me nqnscn sinunackan poicas IKsuxen Lhristnren «»«.,

jancaickisesiwapafljaaumali lnilsittl/W--
lä joca elät ja hallidzet yri eotinen lun,ala/
nnä pojanj« pyhän Hengen cans hancal>Ucen/2lmen,. CHr^



l s Cbrisiux. karstm. fa cuoletnafi Nueous.
Soistunen kärsw.M.

tjancaickincn Jumala/jo-
sinun ssnomattomssta racfaudesta»

pinoeaisen poica» meidän «ähtem anoit pij«-
«atta / pierettää nftinsulitta ja surmatta»
Suo meille armollisest / jotca nyt sinua>'u,

«oilema/ että nie hänen pyhän kipu»g/haa-
wainsja cVolenianb tähden / jotca hän kärs
sei meidän cdcstäm / slisim siuun armoja» ja

/ ja hänencallin werens cautta
tulisin! pcst)»ri meidän synueiftäin jftcaikcft
pahndeft, ellä me sinun asumastaxeg kelpai-
simn.e /.ja nrzn miwan waidaeunnast/ jonga
sinun poieas meille cuolemans cautta<ftls«ft
znn«lon/os>lllistxitulislMN«/Amen.

SHriftunen cuolemast.
lVsu CHriste elän,äu Junm-

p«lc«/stnuncatkeran«tlolema» me
nyt ja aina sinun cowa» sikian

Kuomio» ja meidän sieluntvaihelle/liMteNi!
gin cuslenmn ajalla/osota nieillen arinos ja
la«piudeg< Annan»y6g tämän sinunwlKttw
man cuolemclK lähden/sinun Georacunalle»
lsAha jayximiellsys/ n«idäu CnmnZallemonni j«l »öilto/ noidan »aldscunusllen, la«
kis j« ssVcljas meno/ meidän Isäminaallen
«aickln«!«t'n wilja maasta /med)ästä ja we«
KeftZ/n-cldän ystäckillem armo/waiuonne-
tzlllem fwmt ia h7»p» mieli: mutta

Mille»



Chr. ylösnouf. fa taiwasen astumiscst. i Z
meillen »aiwalsiilcn syndisillen tairpanM
ja clan»ä/Amen.

Christien ylosnollskmisest.
<^-Hywä/laupia»i« arnioilincn

sinä joca «neidänyn-
dcim tähde olet sinus cuoleman «la ondanut
nnma nltldZn wanhurscauden»tähde jällen»
cuolluista Minä rucoilcn sinun
cuunialisen Msnsusemises tähVen/herätä
ininna s>'!!Nin ia Väärien hakasta/ja ama
ttrmos cautta/eecä mmä!o«pä<Wä/,a lqau»
tengin «Vijineiseltäönomwlla/coscojocald-
zen cuolluistH^wusclnaupltä/sinuu?lo6N9U«
sen>.is siaz osalllstri ttt!isin/2lmen.

Christien taiwastn astumisesi.
racas/suloinc »a armsline»HEr-li3s« Christe / joca

jälkcncuolluista suurella cunialla ia
ia «ftult yls» taiwaseu/ taist«t Isä» oikia!l»>
sädella/niiucuin wäLewä Cumngas,« suun
HKrra / »edä minua tääldä sinun >«

oma että nunätaidaifi», seurata stnua stjhe»
ijancaickisen cunian/ia etten niinä»äfyis en»
ZZ suuttui» sinun tygss lulenmft/ cosca» sa<
«a» peränilah«tät/»a sinäniinun lääldaero-
ilta «ahdol.O HErra-lEs»
Jumalan»a nttnun elon/»sdä minuatääldH'
ylös sen elZwän weden «xgs / että minä sich
,uoda saisin/jg sijtte ijancaickisest eläisin, 2i>
Ml», R«csu«



20 Pyhän Hengen tygs»
Rucous Pxhän hengen tM.
e?" Vie Pyhä Hengi M / laffe laiwast

sinun paistes walkeus/ tuleköy-
häin Isä/ eule lahjan andaja/ mls fieluw
kilckMs/finä pa«s lohduttaja/ ia sielunhy-
wä wieras/suloinen my6s lämmitys/työ>
fä sinä oltt lepo/ heldesä wirwolus ja stcus<t
lohdums/ O caickeikl pyhin walkeus/ täytä
sinun vscollisies sydänden pohjan Ilmaw

s sinu»wsiMatas/ei ole yhlänloimitofl/eikH
wilän wiatoind. Pese se luin saastainen on/
ca sta se tuin cuiwa on/ paranna se cuinhaa-
woitetlu on/pehmitä st cuin cowaon/läm-

i mitä se cnin kylmä on/ eaidzes«euiue)cynyt
on., Anna sinun vscollistcs/ j,ol:a finuuw

5 unwawat/ sinun pyhät Uhjas / anna vscow
'/, AGMat/Amen.

' /MPyhä / yxi tottuen Iu-
pää3im/caickl«

Mldias tzancaicklnm jakäsittämätöin
pääl-
le M



Pyhän Colminaisuden lygs. n T

<e meVseom/jongs me mpss Colmis
naisudyi tunnustamme / ja'colnMyhteys
de)ci/ sinua ainoa»me / sinus
me eunnioitam/kHtäm japlifiäm sinun suu-
ren rackaudes ja hywäin-eewis edestä/ ettäs
«eitä ethelMen willilMN ja epäuscon pi-
meydesia wapahtanm jaauitanut olet / js
sijtte sinun mmosiae meits oMisexi tthmit.
Merucoilemma sinua sydämmesiHm/wah<
wista jaMnmcä meitä Dhen sinun
lisen aimos / että me cackiF asiois täydelli-
sesi meimm sinuun luotaisin, /ja sinua sekä
mycktä että wasioinkäpmlsts aina
Mnnlottaifim jaracasisisim/ Amen.

HErm/ armollinen Isä/
sinua» meidänwKlwnisten p«-

«llem sinun suuren armo» tähden / iongas
«»eillen lEsuxesChristures osotit. Sills
«n me tohdi meidän pahndem tähde»! <ull<»
sinunetees/ eikä meiO ole milläme snmn e- sdesäs meltä>npuhdljla talt«!sim/eng<j myss I
tiedä cuhunga n,e pakenlsim Mmeitänlkät-
kisim/ettet sinä mettä lckMis/iajos mesi- .l
«usta luownmwe/ nh» pahus lneldänwa- ij

stst» 1



2? Jumal- armon edestä jaEngel. wanc!.
sian stca. Sencähden ei ole meillä waiwais ',

Mä syndisiUäylitän nmuta ncuwo/nmtta et-
tä me nsyrydellätulem tygos/anoden sinut-
da ärn,oK jaystäwyttä. Nijn me waiwalstt
wihan lapsetrncoiiemms sinua/ Christuxen
rackmi poica» piina» ja cuolemnn
c ' rmon ja laupiudcn «neidän caNsam te- '

sinua» aina meidän päällem armah- N
sinäpä iaupiuden lähde ia armon I!« '
','nnn my<ss armo» ylid;e käycaiken
»«.synnit / armada meidän
nl O laupias Isä/IVsuxe» Christu-
kan poicas caulta/ Amen.

, >ijtos jaRucous Engellticn
wllrjclu)c<st.

lmosedestä/ettäsinä pyhätGngelisoleta<
settannt meitä wartiolltzemZ ja
pccklcn pahoja juoma wa-ftan/ ja rucoi-
lemmasinnn/eitä» meidän sydämem ja mie!- '
len, Pyhällä HenAeliä» nijn hallid?!sit/etta ,
me sinn» pelgosas aina pysyisimme/ja etten
me sinun mieldäscoscan > iHoi«/e«gZ mitän ,
sinuawastan tekis mmtacaEisanieidänlu-
fiisan jahädäsäm pidä<sim sen usca!lnxen/er«
»ä sinun Engclis meitä ja meidän omiam
lvartioldjs»at/nlin ettei mailmaeli pelkei-

l<« nzeit» »pa,ttch eifst Wghlttgsittft «idals. ,

GM e



lunwlan Sanan /a Seomeuunan edestä. 25
Sillä «Hncuin syndein andcrisaaminen jo
Hgneaickmc elämä on meille lEsuren <shrl>
stuxen eantta luwattu/etlä xiyss nieidän r»«<
umin ja caicki enin »ucillä on sinunpyhäil»
iLngeiiucs cautta »ariellaisin ja suojellalF
sin/ meidän-HErra» IGsiixen Chnsturen
«utta/2l>ucn.

JumalanSananja Seowcun-
fiancaickinen Jumala/

tmwMwn Isä /me rncoilemma
sinua sinun poicgL IBsnxen SHristuxen
tähden/ ettäs armolftftst »nridZN stasam/maassm f« CanpunOcift!!,, yhden Chriftil-
llscn sinullescscolsit/fct p«h->
tanopinsijnä wsunasanZ pidäisit/ että me
aina tlft-waUisest caicke!» tarwencn edest si--
«ua sijnärucoilisim/ja nijn täälläeläisäm
kias cuuliaisude» sinuapalwelifim / ,a stztte
cuoltuan» ijancaictiscs antnndes l'janca!cki-l
sestsmua ylistäisi»,,/ kij«tälsim fscunnioits
taisin,. Gus NieilleniyosarmHzllsestvMls
'lisiä opettaja/ lahjoita eltä he oikialla opil-
la ja w,lpitt6mällä elämäkerralla/
listsxeri jaköyhälle Christicunnalle autuus
derj/ sinun Chrlstillifiä Seoracnndas
wella»a edesstisoata»l»aisit/ Ginun PoicaslEsuxen CHR'stuxe»nfeldän HERRa»

i VscoW



34 «Vscollisien vpettaitten edestä.
Vftollisien OMaisten edestä.
Caickiwaldta» ijancaxkinen Jumal,?

HErran liltsuren Christnxen
Isä/ sinä joca nietdä» olet käskenyt elsmie-
sten/ se on/ vscollisten saarnannesten »a loi-
NlelllstenOpeltailten edestä sinua» mcoillaz
Hlijn mesijs sinun ftnoniatoinda lanpilmas
rucoilen/toinlellisi» saarnanliehiä j» vscolli,
siaopettaita n,eillelähettä»nän/Ia anna W
te sinun pyhät ja terweliset sanas heM« sy«
dänuhin» ja suihms / «ttä he «VilplttKilZft
«ytä sinunkästysia lakisVfcol,
lisest selitäisit / eikäfasrnais sitä cuin sinun
Sanas wastan oll«/että eosca n,e »Hn sinun
pyhästä sanasta neu»otaisi«ja opetettaisin/
sutte taidalsiinmetchdä mitä sinullm «ol-
linen/ja id)e ineMemtarpelllnen ol«g.L.ai-
«a HGrrs sinunpyhänHenges lahja jalu<
malmen wtjsauves/että sinunSanas pysyis
Meidän seasan» / c<lsw«zg jahedelinäntuouos
»g; ja että sinunpalweljas «aikella röhki»,
della silH saarnaisit -ja julistaisit / sinunpyo
hälle Christilliselle param
cksxexi/ja uscon wahwistoxext lesuxe Chru
sturen meidän HGrmn <a»t«/Amen.

SaarnamiestenRucous.
yancaiÄinen Ininala/

lsä/että siuä/ja sinunraca»
Poieas liksus Christus/ynnä pxhä» Hew



Saarnamiesten Ovucous, «F
gen cansa/tahdst sinun
lunniaxenia Chrlstillstn Seoracunnan
iuuvexl/«nda saarnata//a pyyäl Sacrgnieas
tit «»kelli jaeeta >a nautm». Ia oin mmu»
ke!wottoman,a sqhen csrki,
an,a p>'h«n wircan/ sulasi ar>nost laillftst,«
mnnlallsest cudzulmt ,a asettanut: l m «i-»
tslle nimä sinua/ettäs mmntte p)>hän Hen-
ge» an3a!sic/>oc«l »linun simm ar.'ul»/sil->M
pyhZs Seuracunnasas C«IM otatin op«t«»
teman ia lMdan sessans cusslalksest e.anwn/
nhncuin sinä ««fsinun racas poicos lEsu«CHrlftu«kässe<'Xt on / «lä sail, niinua l >

angeta/ei waaran cpphneikZ I» -:«,«

laltoomn e!än««n / »öiden caml< sinul» pfhL
N»ne fa Sana» turmellun j<» HZwälttpxi
tulls/nmlea pidä n»nna Hen,,c
ta wahwana oikia» opi» za el.nnqg/
että >lun<? cxkis niaan suols,a lnailman wal«
keiw nyit«l,m Cbrlfttts cndzu/olusin/että ftnnn Nlmes «lna si-,
«un waldscundas läkefiyzg ,a sinun t«f,tos
t»pakdul»i/si>'ulle cunniar»,akijlor x</>oc<»«lät,a KM!d;ei cotincn I«mala sinunPoicaZ »«PyKan-Hensscn cansa/ lianlaicki-»sest tjanca,ctlseen/Amen.

SanancMlioitten Rucous.
t,an«a!ckitl«!n

V etts



cuä sinun pyhä Sana» pnä faarnattanm»/'
cuultaman/ vscottaman ia st»iälkenelämä
,4 t«wat täytettämän / rucotte» mmä sinua
JEfuxenCHristuxen tähden / että» pyhä» !
Hengen cautta »mitä auttaisit/ennen caickia
sinun «valdacundasia »anhurftanita» cd< ,ziinä» seon/ sinunpyhä Sana» cuuleman/ !
sitä vsconum ia sen iälken tekemän ja elä< ,
män. Aseta ia estä perkele/mailina ia mei-

,

dän liham/ etteihe n«ita sinun Sana» eun- <

losta eritä»». 2lwa HiLrra nieidä»corwam
~

ia lijeuta meidän sydänten/että menHtä n!>ej

lellämcnulisim/ cuin» meille opettajan la-,
hetlänyt saandanut olet / ia että me hcuz
seuraisin,/iotca «»eidän sielua»
maN/ia rpirastans sinunedrsäs lngun tcke»
mänpitä/ että he ilolla iahywällä mielellä/
huoeamat ia watittan,at se» tekisit. Anna
n,yo°sraca» taiwallnenlsä armog/etti mei-
dan cuuliaisudcm/sinun pyhälle Sanalles/ 7
«li» muille» esin,e«kixi/ enä hekin nuclck f
län» sinun Sanaa» cuullsil/ sa sinun <ila<
lieidäng andalsit/ että» niin meudä c.'lklld«,"
«ulisit kistetyxi/ia n,e calcki izancaicksen elämän perisin,/Amen. „

Määriä OPpcltaila mafian. «

/AAnpia» Jumala/raca»
soca sinnn rackan potea»

«rl)ristn,cn«Utti, / meltävfcolisest,« ijaiw

t 6 Sanancltulioitteil?vuco»s.



Määriä Opettaita wasian. 27
'!,<ft nenwonut olet/,a käffenyt että me ahke-
«st »»citäm «awahd«nsim wäärildä Pro-
phetailda/ »otca lammasten wattei« niri,
dän tygsn, mlewat/ nmtta sisäldä he owat

, lMtelcwalset Suvet. Ia että vHmeising
pntwinä / »sma me nyt elänm»e / lulcWa»
wahMFsUset ajat / että Gachan hänen»
walkeuoen Engelin on tekewä / jawäärZt
opettajat heidäns oikeina Christuxen Hpo-

' pttäwät /jotca vlconaisella käyttä-
»xftllänl! ja wääräUä opillans pyhästiowat

' cläwänäne/mutta idze anmillajahedeliml-
Uhc sen kicldöwät: Nijn mys« / että totu-

' dest lange»,>Ull on tullut/ia «icakäsi» on et-
° tä Synnin ihminen ja cadotuxen lapsi pitä

' liiioiteltKman / nhnanla meitä/ G Juma-la, armslliftft/ että me to;uttaracastaisim/
' « sitä wasta» täydellä todella calckla was

chtelcwiä hengiä/jamidiNwäärä oppisia
fumalan palwelulia wälläisim / etten me
känän» vscon lom)est luowuis / engH »,el-

äm näildä siltä esiettä saldis. Nma eitä
! !-c aina sinunpyhä» ftnaja» wahlvanapy-
" Nsimmc / e«ii hächyt ihmisit wiecka»del-

mg,a petoxellans meitä werctoffns jayan-
aictisen cadowxen lapsixi saatlai». 'Q?arH

z>ilc/O lumala/caickia sinnnwalittnia py-
»nailman sanomauomas pahude»/

he ikänäns wääryteen exytetäis j« er-
.stllt/feu isuduls. st,yhe«n»HHlr<»tan^»



23 Maaria Opettaita wasian.
»vaaralllftn aian päiwät. Synnin
ihminen ,a «doeux n lapsi sinun pyh«y
.Henges awuUa / >a cuk«sta hämn molmali!-
ncn w-ilVacunVail» Christ»xcni!«
««'.styxen cautta. mettä armsliscst«aictlnaiscst erhelyxest fa wääräst opist/cai-
kist raacelew«,lsist«G«sifta/ia calklsta joua
eaickl oikl<»t asetoxet hyl,äwät,« suurta po<
hennosta sinunpyhää» GeOracnnVaa» pyy<
läwät. O HErrs/ pelasta meitä Ntjstä eh<
dackista cuin widollne,» sinpn hywän si«
mene»secaansccoitla tahls/auta/etten n>e
Vnrcailda sielucn nmrhailda wahmgoiteW ,
xi tuliÄ.Sno että nie sinun «inoan tundisim/
»a etisillävscolla ia lumalisellaelämä ke« v
raNa sydän.estän, sinya sturaisitti Että nhm >
sinä »a sinun pyhä ftnas meidän
lVam olls/ longa cautta caick« wslhettelm
henget coelcllaisin sa Vuonntaisin. Naii, ,
caickia rueuolemnia n>e sinulda/ (!> arnioli
nen Isä sinun racl'ai v

nieidän wapahtafan, canua/ Aine» f,

Rippi ett szmnm mnnustys n
lumalay edesH. d

la/ stM lttdal"että minä suuri syndlm, äl
olenpa stiurembi luin minä idze sanoa ttl tt

tziM/ MW luMKltt iWmttja mM



Aippi eli syndein tunnustelet. 29
sllMt/ja tiedät caickt mttä minä minun nuo-
tudestani minun pahoilla
noillani ja lMäni/caikisa minun menoisani
rickonutja tehnyt olen/ jona caicki owat
«un cdeM/nhncnln M ilkiä saastainen rää--
pele/ rastailla ja suurill» synneillä lahrattn/
ja hierottu: Mä minä olen syndiä tehnyt js
eaickenpahucen Minnani harjoittanut.Sen<
lähden minä ilmoitan minun syndini/jaen
fala minun pahoja tecojani / muita tunnu-
sian sinun edesäs/V HCrm caicki minun
liemeni/ jarucoilen sinua/käännä tvihas js
hirmujsudes minun lyttäni pese mi«
ma pahoista täistäni ja puhdista mmm
synneistäni. Z) HCrm/en lul,> minä sinus-
da sencaltaisia minun ansiostani rucclkwZ/
Ma en muu ole cuin sula pahuus ja«eccms/
mutta sinun pyhän sanas ja lupaDiS
den/nijncuine meille ja meidän Hsillem lu>l
wannut olee. Senlähden/O laupias Isä/
älä käy oikeudelle ja dusmiolle palweljaS
cansa sillä ei sinun edesäs ylitän eläwäwans

tule. 5> HErra euule minunru,
loPlni ja huutoni sinun pyhän Sanas täh-



;» NHpz eli syndcin tunnusioxel.
den/armahda sinuas minun päälleni sinun
laupindes tähden / pyhi minun syndlni pois
sinunsuuren hywydes tähden/ole minullear«
mollinen sinun pyhän nimes lähden/ ja an<
dexi anna caicki minun syndini/Sinunras-
tan PoicaS lEsuxen CHristu)c<n meidän

iunastajam läh<
den joca ynnä sinun canfts elä ja hallidze
Hancaickiftst/ Amen.

waiwainen syndinen Ihminen/
jynnis sekä synnyt että syndynyti

olen/jawielä Dtekin/taickina minun elinai<
canani syndistä elämälä pitänyt olen/ euw
nnsian caikesia sydämestäni / sinun edesäs /

5) ttickcwaldias
nun racas taiwalinen Isän/ etten minä ol<
sinua racastanm ylldzen caittia cappalits/
«ngä minun lähimmäisiin Ntzneuin ldziäni,
Minä olen / sen puhembi/ monella muol»
tickonut sinua / ja sinun pyhiä käf?ysanoja<
wafian/ scksajato)c!lla ja töillä. Ia ttedH
tdzeni fentähden ansainen Helwetin jatjan!
kaickifen «dotUM/ joH sinun pldäiS minm



Nippzelisyndtintunnusiofek Fi
ntzMomidzeman/clfin sinun eowa oikeudes
waatl/ ja minun hndini ansainnet ow«.
Mutta sinä raeas laiwalinenIsä olee
wannut / ettäs tahdot armon ja laupiuden
tehdä/ caickein waiwaisten syndisien cansa/
joeca,h<itans Parandawat/ja wahwas »scoS
sinun käsittämättömän laupmdes tygsM
/kenewat / ntjlk tchdoe sinä armollinen olla/
ehkä be sinua wasian rickonet owal/
7'a el ikänälw enä heidän syndiänS soims.
Shhen minäwaiwmnensynVlnen

lnotan,ia mcoikn mrwHllisch/että sinH
ftn sinun jälken/olisit minulle sr,
molinen ja laupias' ja cäicki minun syndtni
<inde)nandaisit/sinun pxhän NltntsMoxexi
M cunnia)ci/Am<n.

Jumala ja taiWllinen Isi /
laiMidclia<i yhtänloppua ole/fij

mi j«a olet kälsiwäinen/ pitkämielinen/ js
«aicki pahat teZot/tttoM ja syn<c ftmesi ar<
mosiandyi annat. Me ol:mma/sen pchem-
bt> lehnetsyndiä meidän Wim canft/me
olewlwl tväätin tehnee / oN« jumalausmat

B ilij jasinun



,2 . Nippi ck syndew «nnnustorit.
ja sinun mielesrickontt. Sinulle ainsaleK
lemma me syndiätehnet/ja sinun edesiis M
hoin tehnee: ja sinun edcsäs pahoin tchnet:
lnutts ala muistele meidän endistä pahoja,
«ecojam / sillä me olemma sanHen wiheiM
f<)il joutunet. Aula meitä Jumalameidän
Wapabtajam / sinun nimes cunnian läh«-!
ten/ wapahda meitä ja anna meille caicli!
meidän syndim andl/t/ja anna meillesinun'
Pyhän Henges «mo/parats meidän synd«
fiä elämätän/ Sinun Poicas
Ctzlisiu)cen meidän HErwn cau»a/Amen.

Neldzen Matian Poica/
srmoja wwtta/Omakia lEsu/ armahda!
sinuas meidän päällem/ sinun suuren lalw
fiLdes tähden/ O sinä «ckain HCrra lEs
su/minälucoilen sinua sinun Pytzan weres

- eauMMga sinä lisiin hirsipuun pällä meii
dän Maisten hnnisten tdefiäm wuoda^

, <it/ «täs minun syndmi andexi andaisil/ ja,
' taiken wääiyden miliusia pois ottaisit. O
ramHEmZEsu/joca milnm leitt ja si^

NM



Rippi esi syndeiit tlmmistoree. 55
MM tallilla werelläs lunastit / älä anna Pi-
nun huckua ja cadotclu)ci lnlla.p hywä lE<
su/ala minun pahndeni anm minua lNlMel,
la. Tunnusta mikä sinun omas ombi minm
ft/ja ota pois minusta calcki et sinä
ole minuun lnonm. H laupias lEsu/ ars -

mada minun pMllenl/nHncauwan cuin ars
mon aiea täsis on / älä minua anna häpiän
ala lulla/ sinun cowan ja oikian duomios es
des. waicka minä sinun oikeudes jälken/
ja minun rastasten hnveint tähden/ olen
Hancaickisen cadolUJi snsainnuc/ntzn cmttns
zin lyckän minäwinuni nchrällä
lani/ sen sinun cowan otkeudesedcsig/finun
sanomattoman armos ja mcktstelrmatw-
man laupiudis ala toiVodin/että siijäMw
winhywä M armollmcn ID mmuu paW>'
leni armahdat.. Sillä mitäs U7? hyödyt/e?<

,tä minä hucun / ja mitä sinM Hts hywä
on/että minä hlitelänhanWckW
)rcn Helwetintuleen. O
lel sinua kW/
alas memlye. Senläften/ Ö?WaMG' -
jy «lMdg sinftss MMnnMBMMijM/



34 ?"ppi eli syndcin lunnustsret.
päälleni/O makia lEsu neidistä Mariaa
sia syndynyl/ wspahda minua. D laupias
lEsu / risiinnanlittu meidän <destäm/ol«
minulle walwaiselle syndiselle armollinen/
ja ota minua sinun walitluin Vsiäwitles

can. O lEsu caickein nHden Wapahtaja/
jottap<M<s luottawat/armada finnasmi<
nun päälleni/jaanna minun syndini andyi/!
V ICsu Neidzen Marian Psica/anm»
minulle sinun armofias wffsaus/ rackauS/
puhtaus, llöyryys/ja caickmaisis wafioiw
kaymisis ja waiwois kärsimys/että minä sii
nuft Vahwana pysyistn/finua racastaifin/A

ja iloidzifin/ setä tääNä/ll-
«ä taiMs Amm.

caickein armollisin/HErra lE<
Chrisie/a-mahdafinuas minun wai,

wlilstn spnvisen päälleni / ja cadzata minut!'
fuolenillmm laupeilla silmilläs / ntzncuins>
Peearln puoleen Galift cofca hän
sinun oli/ja ntzncums eadzoil syn<
dlsen «vaimon puoleen/ pchdän tykönä oll«
fas PharlseuM husneft: ja PM



Manasscn Nucous. 35
leen ristinhirfipuun päällä/ Is annami«
nullc sinun caicken pyhimmän srmos caut-
ta/tlläminäPetarin nnft/minunsyn<
diäniitkisin/ syndisen.walmon canft/ sinu«
täydelMfi racastaifin / jaryswälin cansa/
sinun pyhiä caswojas latwais Hancaicklstst
tadzelisin/ Amen,

Manassen Rucous.
NRr« <raicti»aldia» / meidän?säim/A/Abrahamin/ Isaachin za Jacobin/,a

heidänwanhutftan siemenenslumala/ioca
taiwan sa maan/sa caicki milä nysä sn/ tehF
nyt Hl«l/,a olet nieren käskyllä»/
»asywyde peittänyt/sinun hirnmisen,a cuu-
lnisanz?ime« cunniaxi/ että soeainen hän»,»
Nlästyis sinun edesäs / ja pelkäis sinun suur-
ta woimaas: Sillä sinun wih«s on sangen'
rasta»/ »olla sinävhcatsyndisitä / mutta se
lanpius / /ynga sinä lupat/ on määrätoin >a
tulklwacoln. Sillä sinä HKrra caickin
keincoco maan pHnn pä«!!ä/olet kärsiwäi-:
neniä sangen armolinen/ja <t mielellä» ih-
misiä rangalse/sa olet sinun hywydlftäs lus
wannut camiouxen syndein saami-
seri. N?ntta että sinä olet wanhurOasten
luniala /nijn ct sinä ole pannnt
wanhurscalleÄbrahanlille/IsaachllleiaJa-!cobille/ ,slch ci sinua wastan

v, mu««



zs Manafsin Nucms.
mutta minä olen syndiätehnyt/,.? lninun syn, '.'
diäni on enZmbi cuinsanda merefä/ joiila, >

nunä olen sinun wchaankchoitcanut, G«n- )
tähden notkistannnnä nyt minun sydämeni
polwet/ ia rucoilen HErra sinnlda armo. ~

M H minä olen synd,ä tehnyt/tosin
minä olen synviä tehnyt / jasinä tunnet mi- V
«un pahat«coni/minä rucoilcn ia pargnn/
gnna »ninnlie anderi/G HKrra andcxi anna
minulle / älä anna m<mm minun synnisäm
hucktts/la «lä a»«:a rangaistusta ljaneaickise,
sta nnnun päälläni olla. N?ga»ama nunua
epäkelwotoinvasinunsuuren lanpiudest«h«
den / nfin minä ca:cd'ena niinnl» elmaicanani

kytän: sillä sinua kyttäwat caiken tai-
»van sotasoucto/ fa sinua pitä ylistettänläu j
itlnign iackanmt hancaicklst st/Amen.

ljancaickinen Jumala/
laupias Isä / minun tHlän sinus

nun suuren aimos ja laupludes edesi/tteäj
lNinÄn köyhän syndisen olet jällens
«ttanuc/ja minun spndmi
andanm / ntzn wcoilen-minä sinua caike<i>i
sydämesi/ ettäs minun läsä sinun armofts
«nnsisit aina pysywäisen olla / ja anna nck
Wlle sinun Pyhä Hengee/ <tts niinä tä^

mätti



män syndin ande)ci saamistn/jongsmmä nffl
ftanm olen/wahwast vscoisin/ ja sissä Minn-
ani lohdmsisin/sekä M)l että caickena minun
tlinaicansni / ea<k«s mmhes/ luscas jawa-
fioinkäywists/ ja wHmmein t«W mailmast
lchletsäni. Anm myös grmojas/ «lä mins
tästcdis spndiä mälläisin ja
encn minä fillen enämbi syndia ttkis: mntts
aina fitä wasian ollfin/ja coconnnun elämä-
ni sinun tahtt'själken kchttäisin/ Sinun
lackan Pottae lEsuM CHrisiuM<ams
la/ Amcn.

Että meVscosa ppsZwäistt olisim.
«HRra IOs» CHriste/ sins
auttaja/ ettäs n»eidänrucou-

xen, armolllsest olet cuuilaluwannnt/nijn
rucoilen mtNt» sinuacaikefi syVämcst/lisä ja
»ahwista minun heickoVsco»/älä minun
pnna epäilewäisen olla/cosca sinunNlmees
ja pyhä Sana» wainotg: Mutta josse hci«
kouveft wpahyuls/nij» cadzam armolisest/
minun puoleni / nuneuin» lanpeilw silmits
läs petarmgm puoleen cadjam/ ja lahjoita
minulle totine ja nöyrä catumu» minun syn»
dleni tähden, älä salliettä minHsinnsta luoe
wun/ «?a«n otg minua weljexes jacansa pe«-

V p»j «ili-



3s Wahw.vscon <dlsi/ja Nuc.eisen Saarna.
riliseres sinun »aldacundaa». O
lEsu CHRifie lähetä minulle sinunPM
Henges/,oca minua nuunn sydäinesäni ope,
tais/nHncuin sinun pyhän Hlis Neidzen
Marian cansa tapahdui/ »oca sen cantta vs-
<os wah»istelnx> tuli. Suo minulle pyhän
Hcnges cautta armon / nijncuins hänellen<
gin ia catkille muille walituilles suonut o-
«t/että minä yhden oikian Christillisen vs-
eon «»«a/nijn lu,aft sinun cansasyhdifie-
tyxi tulisin / että minä perkele» woiman s«
mailmalistn cunnian / hecnman fa tnrhu-
Ven/Nljn niys» caickinalsen mailnmlisen hä-
pian sa wastoinkäynnsen hyljäisin ia ylsn-
cadzolsin/ ,a täsä n»«ilma« minuni ainoa-
jians sinunpyhäntahto» »älkenkäyttäisin »a
eläisin/Amen.

Rucous ennen Saarna.
qaneaickinen Innmli»

!«laupias Isä / että caicki meidän an-
tuoen, siinäon / että me oikeinymmärrä<sin«
sinun Sana»/Nnn nunärncoile sinua n6y<
räft/että minun sydämeni oli» caictinaisest
snmst ja menosi wapa/calkella ahkerndella/
sikiä» vsco» sinun pyhiä sanoias cnuleman
,a käsittHniän/että »ninä stn caulta sinunpy-
hän ««chtos ynnnärrätsin / ia sitä vscolliseft
seuraisin/ sinullcnHErra?nmala kijtoxert
ja cunniaxi/ »a uttuulle vscon n>ah»,sto)refi

»a elä-



Nuceus Vaarnan jälM. 3Z
ft» elä«»än parannoxexi/nijn «tä minäsinun
pyhä» «rmos cantta olisinyxi hywä maa/
johonsinun jumalinensienlenes langeis/jus
urruls / caswaig jakärsin,ises hedelmän «--

ottais/sqhen ljancaickijen elän,sn/Itesnxen
Ehristuxen sinunpolca» cautta/Amen.

Rucous Saaman Mm.
Mua/ sinun rackan poieas

lEsnren Christuxen meidänHKrran
ta/että» meille »aiwaisille simm pyhänVa-l
n»» nyt armolisest illnoiretta ja opctetta ano
nolt; merycsilennna sinua/anna meille si-
nnn pyhä meidän sydämirän» «va-
laiseman/ että me tämän sinun Sanas caut-
ta/sinun armollisen/tahcos »a hxwydcs lun-
deman oppisim/ sitä mys« alati ajattellsim/sen vscoisimja sen jälke meivän eläinänkäyts
täisim. Auta ja estä/ ettei se rnma hengipi-
ru/mailma ia nieidänoma liham/»neita epä-
nscon/HZpiäN/synnin ja muiden pahain juon-
ven canlta/sljtä erotta»»/ muttaenä meaina
sijnä sana» ja oikia» vscos lsppun asti w«h-
wana pysyisinmie/ euä n« liancaickiseft guo
maxi tnlisinmie/Smun rackan Poicagsuxe» Christuren tähden/ Amen.

Rucsunet humalan Py^
dälle menttes.

/AHERRA lEsu CHsisit/jocs «M
fäälltn/



42 McolM InMlllcm PöydMe menne».
pMen/meidän syndeimtähden/pyhän t>W
misnautttta/ja callin weres wuodaletlaaw
noit/jil Dee sinun katkeran ptznas
muistoni/sen sinun ruumis ja weres/ pyhas
Ehlolises jaettakastit/ me waiwaiset
fte / jo«a nyt syndein andefi saamisen täh-
den aicoimme sinun EhtolliscllcS käydä/ ru--
coilem sinua caikesi sydämmist/ anna mck
dän finnn ruumis ja weres/oikias vstos naN
lila/ että me sinun woimasia jacnos
lemss ansiosta osalliseni lulisim/ja tzancaicki,sen elämän perifim/ Amen.
MHTrra lEsu CYriste/sinM tstine»

kuoleman on kärsinyt/sinun myss pyhä/czl«
lis jawiawtn wcres / jolla minä jällens oi
siecm ja lunasteecu olen/ joca myss minun

caickein mnmn syndan puhdista
)cex' »vuodatettu on/se minua nyt rawilcon/
clättattn/warjeleou/eaickein syndein an<!
de)?l ftmisen jacacon/ ja tzancaictiseen elä<
mään Viikin/ Amen.
VhHElwlEsu CHtW/MnFum^



Moretta Huc. lum. psydäld a pWy. 41
Zan tzancaickinen sana/mailman wapahlsja/
totinen Jumala ja Ihminen/wapahda meil,
lä sinun pyhä ruumis ja wereS caulm/ cais
lista meidän fpnneissam/ M auta että mt
Kina stnlln pyhän lahtos läyttäifim/ jaen i--

sinusta luowuis/ Amen,

ran tLhtolistn jälken.
ktjtän sinua H Erm Mu Chri-4i.c>sic/ sinun suuren ia

rackaudes lahden/ ettäs ihmisen Diän sinM
pyhän cuolemas cautta aimollisest lunastit/
Minä rucoilm sinua nöyrästi/ aula minun/
ettei ftnM callis wereS minun waiwaisen
sMdisen lähden turha» ölts wuodatettli/MM
ta enas minun sieluni pyhällä ruumillas
tawidztfit/ /a minun Hengen, sinun wcrek< '
läs wirwotaisit/että minä sinun lunnofte/vscosa rackaudcö/pelgos ja jumaliseselämäS
päiwä paiwäldä caswaisin/ lisännyisin
nänistn / ntzn aina y)ci jäsen sinun Chris
siillisesSc<?racunnasas ol;sin/Amm.

sinun cansas/



42 McM jaRue. Inm.pöydälds päästy,
nhncutns lnwannm olet/ja sinun nmmis ja
weres cauttg/ jo«aminä nyt naundzm/ole
minusa woimalinc/saala minuun caicki hy,
wät halut ja ajatellet/ cunnialistt puhct j»
«awal. Ole myös sinun Sanallas/Sacra«
mänlilläs ja Hengeltäs nhu minun tykönä-
ni että minä tjancaickisesi sinun tykönäs fy-

ikanäns sinusta eriäis/Amen.

pAhealla sydämmellä pilä / tuin cm
nyt fuullam naulinnet ja ouanet olemma/
«tlä sinun ruumis ja wcreS olis meille tzan<!
<aickis<)cl jaaMyi/Amen.

st ruumis/jongH mi--
nyt naulidzin/ ja se weri/jsnga mO

nä nyl join/ minun sydämeni ja omantun<-
doni/ja laina/tt«i Mn Ms yhtäkän syn«
nin pilckua eikä fsastalslma /johonga sinun
tuumis ja weres owal tullet/Amen.

Vscosa cxpwäisten edestä.
Laupias Jumalaja arnwltne»Ija/»i«
tucoilemma sinua coikest sydämesi/et-

täs armollsest coicria nHlä a«lt«lsic/ ,ot«
VjcostspViÄsngennet/ el» Mä ChrlstllllseKHplft



Vscosa exywäisten/ja helcks vfcoistc edest. 43
«pist jollakin muoto erhcttynet owat / että
he walaistuxitulisit/oikian tien jällen»osai-
sit/ jahalun sinun ljancaicklsen jayrikertaissen toeudc» perän saisit /a sijne >'nnä meidän
ja caictein walittuin can»a haman loppun
asti wa!?wana puisit / Sinunrackan pois
cas IGsuren C Hristuxen ineidän HErraN
canlla/ Amen.

Heic-kovscoistcncdcsia.
lOsu LHriste/joca yxt«

näns sinun juoialiselia wolmalla» kärmen
pään musertanut olet/perkelen waldacnnan
särkenyt ja woiltannt / »ne rucoilema sinua/
ettäs meitä köyhiä heicko vscossita ihmisitHsen ca»alan ja cauhian perkele» / ja hänen
jäseninen»«iha/jnlmutta ja waino wastan/
jollahän meitäsinun pyhistä sanoista» pel<
jättä»a eroltta pyyta/srnloliseft warjelisit ja
auttaisit/ nrjn eträ me sinunpyhisä sanoisa»
hanian loppun afti/pelkänsät/wastoin caic-
kia helvetinporteia/ lotise» ia oikia» opis/
nH» my6« Lhristilises opi» wahwana py-
syisin,/ iaseisoVaiset olisin, An«n.

Murhelisten jawaiwalloisten
edeD.
lsa i,<«caickineN Inma-

lohdnlos/surultste «loja
heictsln



44 Mmhll.cdMa Perkele Kiusausta waM
heicksin wäkewys / anna tolla sinun etees
caickcln nisdcn rucsuxct / >c»tca mnrheisans/
»atwoisans ft« tuffisans sinun «yg<s» huoca<
lvac,a hnmawat/ että he heidän tuffissans ja waMnkäyn,lsisän« sinulda läisit a-
wun/ sa sijtä sijttc sydännneftäns iloldzisit fa
sinua ijancaictlsest kisttäisit / Sinunrackan
poicas lEsuxenChrlftnxenmeidan
taneautta/Nmen.

Perkelen kiusausta wasian.
rackain HiLrra Ilbfu CHriste/

Jumalan ainoa po/es/
foca nieidän caictein lunastaja ia wapahtasa
slct / n,e rucoileNlma sinua täinän
livlhÄ/Zisrn ihmisen tähden / iöc« sinun sa
caickein meidän wihamlehcloän, perkeicld"

Cadzo siji, armbllscft hä-«
ncn suurw walwans, /» cuule meidän rvcon?
xem/lee hänen ryalwalloinentilgns parcm-
MK5i / wahlrista ja lohdutahändä tZsa sim-
?eg klusauxes/ älZhänDä hänen lnstasan» y-«
lonanna/wsan paremmin op«a händä täsähänen lait» mattowudesung/tvahtvisia hän-tä totisen vscoon sinunpää!le«/Va>,sele hämHKtäsä hänen hän s/wem--
niÄV enä s)»din iangcis. Anna Wnellen to-
tinen parannos sinun pyhän wcrc« canna/
zia sinunpyhän cuolem«« c«ulta saaca hända
«m»«xi/ <,«« mM ettz han Nlsiw«ll,sest



, Pyhän Hengen waicutoM ewst. 45
tntZ risti kärsei»/ cums hänen päsllens olet
tulla sallinnm/ »a että lM tästä arnwlliscst
«uietuxi tulis / sinulle kltoxexi/ yllstöreriM
cunnikri/sckä sinun Isälle» >a pyhälle Hen-
gelle/ n/t fa yancalcklscst/ An>t«.

Pphan Hengcn cdeff.
>7l>Aicklw«ldias laarmolinenlsä »iUla et«

minun vscon ole cuollut »s hedelnH
töin / »aan eläwäinen,« waicuttawainen/
sijtä rackandest cuin minulw calFijn sinun
käscylhis on/tehden tätä Lhristlllises cuuli-
nisudes >a jumallseselämä«/wahlpisia /<, ,e«
nännä / ll) racas Isä / se hywyys/euin» nu>
nusalcanut olet/ «la nimua sinun casrvois
edeft poisheitä/ä!» Pyhä Hcngcs
«uida poisöta/walaisc »a hallidze nunna Py-
hälläHengeiläs sinunsuuren laupmdes täh<
den / mmannnulle sinun poicas INsuxcnLHristuren ansion sa niilxon cähdcn caiu-
wain, nsydän/prcjscota selEsuren
stuxen cattilla werellä, :a täytä pyhälläHen»
gellä/vscslla /rackaudclla/ fa calcknaisclls
hywäilä «coxnisella/ 2ln>en.

Hpwan Omantunnon edestä.
taiwalmen If»/ eltn minZ caic-

n!«lm elln«icattssNl sinuun Mr-,
v'«n/f« stnnn ntmes ««oilla
Nljn Kollidje n,l!!linOmatundom>tti n,mZsen «mft cglkest pyhdasnapiväi-



46 Hywät»oma!!lunon jaantuMopuncdesi.
sin/ja jo« se inhimilliscstheicksudest saastu-
tttuxi tnlis/nHn auta acmolisest/että se oikm
ja wilpitcomän «tumnFen cautta lewolli-
seiri joudu>B/Sinnn poica«lEsuren Chn-stuxen meidän HErran cau»a/Amen.
Hpwän lopun jaaulualistn eron cdestä

läM mailmasis.
Suloinen jaarmolinen HErralEf»

cuumanwalkc»» ?a
wanhurscauden 2luringo / foca minun »ai«
U?«lsen si/nöisen tähden olet häpiäliseen cuo-
lctnaan sinusondßnut/' >a niailman lunaftu-
xen töhdett Hengesristin päällä I»äs kZM
annoit/ laina minulle» armo«/ että minä ai-
na ajatella/muistella jatutkistella/ ja minn»
sxdämejani pitä taidalsin/ sinun catkeran

, ptjnas ia cowan cuolemas/ nijn enäminä
fencailalsen ajatoxen camto cnolisin »ocapäi«
wä/ ja luowmsincalkista synnelstä/lihanhw
nioista ia pahoista tawoista; Ia cosca mi-
nun VHmmeimn aieantule/ ja minnn täälda
pitä eriämän / että minä siiloin
tahdsisin minuui luotta sinun ja sinun
mo« päälle»/ iH nhn sinuncansas paradH-
sin iloon jarienmnn käydä» O ERRA
Christe/sle minun apuni ia lurwani <„inu»
wchmmeiseHä hetkelläm/ ehdi minunauxenicosca n;Äp» läftä mailnmst pitä «i»n»ä».
N?«ricle Minua miuyn »ihanue-



Mtuatisen lopun edesi. 4^7
hildäni/wapahda niinua cuoleman hädästä/
,lohduta i» wahwista nunna / «a minua si-Inunarmo» seka nyt ja aina / mutta Ihailen-
!gin cosian Hengen haucutores olen. <l>

lEsn Chrifte/anna minullen star«
mo/cttä sinun wcinuneinensanas ristin pä«,
l.!lä / oli» nliunn wcjmeinen sanani
z,!'ä mailina»/ että minä niineni» sinätrin
lisiä mailmafta erisin ia sanoisin: Ist/si<
«un käsi"/huoma» >a haldnnanua niinä mi-
nun Hengent/sillä totinen I»s
»»a'a olet minun »vapahtanut s» lunastanut.
7?a cosca minun kielen ci sillcn puhua taida/
«!<in cuule minun liuocsuren sa sydänzeni
f>ain/O makia lESV/älä minulda näilH
«iclläsinun ca,keran pyngg ia eon><»ncuole»
«-as tähden/Anien.
Rucous tchden edestä jolec, Hengen

cMwlox<,s owst.
,a laupias Isä/sinä io?

»ncitä elämä» sa cuolcmau
a )'i6spidäl / me rucollemma siiiu« / c!tä«
««pcillil sililollz» län»än mejvgn sain,» wel'
en (sisaren) puolen «d;s'i«/za händäruu-
uin »g sielun puoleft «lMaisit/ enck
länen syndin» hänelle «ndexi andaisit, G-
en wiatlon»an cuolema» vhri hänen pa«-
«lmccslns ,» st/ndMB nmxofi t silla hän



4» Hengen hsucoluxes plewMen edest.
«n hänen nmiens casteltl»/ >a hänen »erel<
läns pesty»a puhdistettu / a«ta händäliäneu,
furusans ia tandisitn»; Lyhennä hänen ki-
punssa sairaudens/lpahVisia händä oman-
tunnonrasccuvcs za waickas / la caickla sen
pahan Vihollisenkiusaurla wastan/eltä nän,
»nlchnlllscst vscoi« sotei»/ ,a woltta taidalZ.
Gnohänel!e tästä »nallmasta autnallncn ero

sinu pyhät Eugelishäu-
dä sHhcn ihancaickscn elämän iohdattan»«n/i -
sa sinun walittuln SeoracunVeas/ ljam7aic-
klsen llonlariemulin/meldän >HG«an/sinu»
rgctan poicaslNsuxenCHr«ftux»n -

ran kärsimisen / kiwun ja cuolenian/nh'«
niys» ansionsa maron tänden/Ameu.

Wijmmeisest duomiost.
-ZVrra IKsuChriste Cnnigasien Cli-

l« Herrain HArra / iong< rä<
ten Isä» on andanut wa-lancaickia
Hallila/ia on asettanut caiken mailman d«w
Nlarixi /Mä foca sinun sanas perD lal?da!
tullasnures dcrrsiude.' iä cunnips / ca«k>,'l!«
«alwaliseUa sotawZella wchnmeisnä pä<wä<
nä/lekcniän loppua tälle mailmalle ia duo,
n,ld;<-man eläwitä ia cnolleita/ >a <

hoista ertttsniZn, N?inäruc«i!en simi-,
mestamsangen ettäsenn>ntZsä >'«z«
<lm<l» cosca wielä a»»non cik<z on/caxS
n„n«n s>'nd«n» «uder, / za Ist» ""



<Z
»un cansani soMitaiftt/etta mi»Z sen cowa»
Huonuon fvältätsi» «n«n Wmalauan»«t duos

mentzZt poistesiromtchancaiMsen
,iulce».la tttZ mma,sa sinunslkiallepuslelles qsttettaisin/ia se»
Dlqisen dusmion s« snen tuntisin : mlcal
<Znne minun Istnifinnamt/ omistamanne
ävalyacMda/ cmn «Ale<s nmilman algnst»
Valmistettu on. G sinun <ae<
ins» fa n?j«»tton<»l>es/u'M«nftndl«!ia sinn»
,Hike«3e»,tpäll!le /ia saata minua Isäs w«l-
-daiundaan / ,ac<i on n,eM» olkia wwatt»
Isänne maan, / iouga me sinunMolem»»
MUtta peris saamme/ Hn,e».

/ATgi<Awaldias Zsi/ D-
Cnningas ja laiwan j«

Maan HERra/ joca sinun. Hengestä:
,MlckitzaWztt/jolda hywst Dato!
Fphät tzimot/foweliat neuwol ja wanhu?-
lyst lulewat/ finäasttat ja toimitat c^...
HVin/sinäolet rauhan Jumala/joHaiM
Mielitzs / rauhaja sowindo lttle/merucoiß
lemma finua ZEMn Chrisiu)cm meidän
HErrancaytla/anna sinun palweljollles js
°lsMls ft rgnha/ jota ei «MM hiille antza

C ' W^



Esiwallan edestä.
taida/ että meidän sydämem finunkWes
ala annetut olisit / ja särje «icki Vihollisien
lieuwot/eltä me sinun warjellyes alla iau«
hallisifi ja lewollistst eläisimme. Sinun
rackan PoicaslEstyen ChrisiuM meidän
HCirancautta/ Amen.

ssiwassan edestä.
«Alaupiae taiwallmen Isa/ jongakäfis

mailmalinen wotma ja CsiwaK
3>a on/jongas idze säännyt ja asettanut olet/
pahoille rangasilyt/i ja hyteille tutws)ci/fon<
ga käsis laki/ jaoikms/ ja caickt maacunnat
ewal. Me mcoilemma sinua/ettäs armolli,
sefi eadzoisit caickein Hetrain/ Cuningasien
za päämiesten puoleen/erinomaisesi meidän
maamme haldian ja Cuningaupuolen / ja
hänen Neuwcman daillensjaKäj?p!äifiens
puoleen; nhn my6s eaickein muiden puolen/
zotta lailiftfi asetetut owat/ että
he mailmallisen micean / enins heille andn
«Ul olet/oikein candaifit/ja sitä pilelifit/oi<
teuden wohwisiaifit/ ja eaikenwäätyden as
l«s foltifil jgGiHt tekisit, Wschle ja was



Efiwalla!» edesia. < l,

lsise heitä woimallas/ /a wahwista heitä si-
nun Nimee cunniaici. Älä heidän anna fis
nnn terwellisiä ftnas wainora /mutta «t«k
he caikefi sydämesi sitä racastaisit / ja lacka-
mae Wä wchwana pysyisit. Hnna heille/
laupias HEtra/wMusja ymmärrys/ että
herauhallisesi eoluudes ja oiteudeS/ntzn <uin
sinulle kelwolinen olis/alammaisians hallid-
zifirja Varjelisit: sillä sinä olee ylimmäinen
ia oikia duomari/ jonga duomio ja laki oma
on/ suo sljs heille armoe / eltä sinun pyhä
Nimes heidän cauttane nyt ja Hancaickisest
pyhilittäifin jslunnioitettaifin/Am<n.

Lfiwattim Rucqus.
lsäini Jumala/ jacaikm lan-

HErra/finä joca taick/ sanallas
tehnyt/ ja ihmisen sinun wtFaudellae wals
wisianut olet/e«ä bän hallidze caicki luondo
lappalet/jotca sinnlda luodut owat: «ttä t)än
mailma hallidzis cunnialla ja wanhntscau-
della/ja duomidzis oikialla sydämellä. An-
na minulla wysautta/ joca onjocapaicas
nuinstuimes Mbsrtllä/ja älä hpljä minua

C <j sinun



52 Esiwallan Nncous.
sinun lgfieS seafi: sillä minä olen sinun palo
weljas / ja sinun pIM Poica/ heitto ihmi«l
nen/joes ei cauwan elä /i'olla sn wähä ym«
wgrryfi sinun lMs M la jos
jocu wielä ihmisten iapWolie,<äVbellinen/
ntzn ei hän mitän maxa/ josei hänellä ole fi<
lä wUan«a jomfimida tule/Hetäshs W
dä alas sinun pyhästä taiwasias / jasinun
tunniasisiuimelda/lähetä händä/ että hän
olls minun tykönäni/ja lyötä, lekis minun
tansani/ että minä ymmärtäisin /mikä sto
nnlleotoMnen on/Mä hän lietätaicki/j«
pmmättä sen: ja anna Unen lglullaminua
minun tössäni loimellisesi/?ja watjella mi,
nua hänen woimasans. minun työni
tulewat sinulle ololliWi /,ja minä duo«
nndzen sinun Canssas siseln/ Amen.

Mmtmifien Rucous^
Hancaickine luniala ineio

HKrranlEsnxen Christuxenl-fi/me rucoilemmi» sinya sen saman sinun
r«ckan polcas tähdc/ettz» armollisest mcl,
dä« maacnnnasai» ,« Caupungeisam «us
hallisen/ Christllllsen ?a onnellisen Miilu-
jenWnWt/»mele/lMplss It,m«l»?/«'e«

dnn



AlMMenRucons/i'a'AlM. edestä, fz
dän Christillisen NsKvaldan, / fa hallidze
händä Pyhällä Hengelläs/ että liänen elä-
män» lahallitSMNs/ sinulleylistsxeri/ idze
HZncllens,g meille köyhille Alammaisille
rauhaxi »a lewollisudexr olis/cttä hän n,yss
Christillisest sydämesi fa mielest / Inmolan
cnniata/ Chrifiillrstä oppia M harjoitusta
woin»asans pidäis jaloomtais/Amen.

Mmmaisten edestä.
ta armolmen HErrU / sinä »ocH

stlliisten alammaisten Esiwallailens/caikl!!sa cuiu sinullekelwolinenolig/eunliaisct ol-
ta/händä cnnnioilsa la häneftsuoluisest
telia ia pshna/ jaettä he mielelläns hänelle'
andaisit nutä he welcapäät owat /
sijtte caicki sinua ranhas ,a sowinnos pal>
welisim. N?ar>ele Heitä/O Rauhan InmOl
is/«lVmattomn3eft/ erhetyxistä ja OriselM
rsifta/loihin coVacsrwaisus/ NwangeliO?
M» warjon alla/yhteiserirangaistoxexi t«h
W on. O laupindenIfä/lohdntuxen lu-
niala »a rascnfien sydänden »alaisia / lisZ
heille kärsiwältsytlä/i» wäpahda heitä sinu»
pyhän ttimes cliNnian tähden/Amen.

Taloiwfa sijnä asuwaisten^vtsia.
meitä pyhä <HERra/<säickiVäl-
lsä ijancaickinen Inni^lg/inlähe-



54 Taloin/ja sijnäasuwaisten edestä.
lä «iwasta sinun pyhä Engelis/söca Atki,/
snofelis/warielis/ holhois ia hallidziscaic-
kia culn täsä huones o»at »<, maia» asuwat/
Sinun psieas ItLsuxenCHristuxen caut-
ta/ Amen.
/^i-dzittele-HErra laupias Jumalaarmos

tän,ä ma/a / ia caick» »iholisen
wäljytoxet hänestä c«u»as aia/ ia sinunpy-
hätEngelig n,eidän cansam aina olcon/>ot-
ca meitä täsäasuwaisia rauhasa kä«keksn/si-
nnn myo'g sinnauxe»meidän päällem alati
tulcon/ Sinunrackan poicas/elc.

Puhlan elämän jaHpwan Awio-
stässyn edestä.

Grm Caickilvaldias?Utt»ala/ sinä,sca
puhadas sinun olemisesa» o!et/

ia puhdast «lämätä tahdot/ minärucsilen
sinua/ luo mimzs puhdas sMn ia warzele
minua pahasta wmosta.O IB luniala/miFnun elämäni HG«ra anna että minä minun
ajstoxeni lannldzistn/ ia minun syd»n«eni si-nun sanalla» ohennaisin/ warfele minua he
cumalifest cadjannoftiapahoilia himslsia/«lä salliminua hecumaneli huoruten »outua/
»a«n wariele nunu» caickinaisista häpläii-!
sistä n,eno<sta. Aura etten »unä tuli» pahain
fturaan/,a «ijldä s-jtte wietelläisin. w«r«
iele niinua ylpeydeft, laiscudefi ia caickinai-
sest turhudest/ nijyculn perkele» wercsista

japao-
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Paoloista. U?ielärucoilen n,inä sinua/et-

st» csscas minuaAlviostäst/n endjua tahdot/
»ijn lahsoitaminulle armslisest hywäpno--
!l>sai/ »onga cansi» minä ilman estetä sinu»
pelgssas/ranhas fa rackandes eläisin/ saisi»
jacaswataisin sijnä lapsia/ sinulle cunnisxi/
nnnnllc»a minunpuolljaUeni iloxi ia awuri.
HKrra / sinunpäälles minä täsä asia» luo-
tan / nejncul» caikcna nunun elinaicanani-
tm/hallidze minua mmun ikäpälwlnäni
hällä.Hengellä» »K anna »nlnullc armo»
eaikisa cuin minä sinun mh'.?stas eteeni o-

lHsuxen sinun psicas
taulta/ Ame».

Wanhimbainßllcous.
kijtän sinua linnun taiwalincn

ettäs minun epäkeltpouo„»:n
unrca« cunniaan ftsctlssttut o!«t/ eitH

minä Mgnhimmari «udz-ttnn / sinä <?l« az>z«
Vanut minullepnolisan »a l«psia/covön/«r<
tanan ia larpeiise» elamxen, caick» nänläe
olct sinä lu'N«la minulle andanut/
jomengatähden sinulle olcon kistos ia
st6» ijancaicklsest. !?e minä anna» sinun kä<
sijs Kuomat; ia h»!3ug/za
Chrlstuxen sinun rackan poica» cautta/ et-
täs arnwlliftst nij-ä caickia sinun >umalude»
woimalla hallld)<sit/ ole minun pnolisa»
auttajo nziuun lasten holhozg /« opettaa t

e iiii O IW



56 WanhimbainRue. jalastenAncous.
H> Imnala suo että he enslft fa ennen cailklif!
sinunpelgosas cafwate«K«sin/ ja siitcefaisis
»Kauden javinma^l^xen/ jatnlisilkeln>o9
zisexi johsngunpalweluxeen ja wirc«an/jo<
hons heitä läftedes cudzua tahdor/ ja että he
sijtte sinun armosta» «Hn heidän »ircans

omalla hywälls tunnolla teklsit/ettg si>
nulle tnlw kHloxexi ja eunniaxi/ heidänlK
hin,mä'sellens hywäri / awuxi jH tarpexi;
»,«!« meoiienftnnKr«c«» Ifi/sl« coco nu,
«un taloin warftlja ja hoihoja.G Jumala/
cnuic nä,l» caickia armolliM / lASuxelsChnstuxencamta/ Ime».

Mmßucyus.
Erm Jumala laiwalinenM/ me tw

U/coilemma finua/ ICsuM CHrifiu/enfi>.un ractanPottaS «mra/suo meille sinun
fyhä armos/ <ttämeoifl«e Vscos/hywäS
harjmtuM M opis alati wabwisiujstmme/!
ja että sinä meitä / meidän Wanhimbiatnl
ja Esiwaldum calkista synneistä/ onnetta
tnudesta ja e<MmatfeffpalM/ tukea M<l)l
tlttialahdoljlt/Amen.

MH Ctra H»Mls lsä/ sinä'
olek
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olet meidän elämän / sinä annoit meille sie-
lun ja runmin/<odsn jamlanon/caicki mi<
lämeillä on olet sinä meille andanue/ sinuls
3a me ne olemma faaner /. aseta jatoimita/
3 HErra Jumala meidän taiwaltnw Is
sam/'eaicki asiat meidän laloifam wirasam
ft caikis meidän lsisäm/tzywin ja sinun py-
hän mieles ja jumalisentahdosjälken / ivze
sinulles ktjto)ce)ll ja mnnia)ci/ jg monelle Hs
Mifelle hywäfi ja larpexi: sillä fitMM? me
Meitäm turman / älä MmM ikänäns y«
tönanna; sinun snoftluxes ala me meidän»
annan/ wanhemban/ puollfam/ lapsem f«
pe?hem> mom ja cartanom/ ja caickimitä
meM on. Warjeke meitä,synnisi/häpiäst/
tulipalost, sodasta/ ttzdvista/ ruttotaudista/
näljästä ja caickmaiseffa mMsta pahasta
ZätM meidän eygsm sinun pphs Engelis/
joeameitä oikialle tielle johdatms jataltts
lais ja Meitä caikis paicoisseuraiS/etten me
mitan pnhuis/tekiSeltajattelis/ cuin sinun
pyhä mKldäs jakäffMwastan olis/ mutta
titzden jalkenaina eläifim/ ja
kisesi ktzllälfilfi j4^nnioillaisiM/Amen.



F 5 PalcMsienNuesus.
Palcossiften Ruccus.

Jumalar«as taiwalinen HsH/
jscaminun sinun Poicas )Esu)cen

CHrifiu)ctN pHnan jacuoleman eautla/sym
nin oliudest jaPetkelen wallan «lda armol«
lisesi pelastanut olee/ ja olet myös minun
cuoleman / Pertelen ja Helwetin hertsi
tehnyt/ minälucoilen / anna minullen an
mos/etten minä tasa ajallises palweluiceS/
johonsminunasettanut olet/cangia olis/en
napisis sinun pyhä aftlnfias wastan / engä
muiden yiömmäisiä wirca «detiS / waan
taitella cuuliaisuoella tekisin mitä minun
tehdä kästetän ja ntjncuin sinä minun käste,
nyt olet/ ellen minä myös ajattelte minuni
sinoastansihmisiä palweleyani/multa mpj
ösjlnua. iahjoiea minulle soweljas
lus josa minä ilman estetä sinun pyhä Sa<
na< cuulla jaoppia saisin. Anna armos
lämlnäpechen wanhemmillen / en ainoaa
sians hywille waan myös pahoille/ caikis
mahdollifis asioie/ sinun pyhän Sanas

rlsisudes/ntznlsln Jumalalle idze/



Twpellisen ilman tdestil. Fst
cullliainen olisin: Ei palvellen ainoafians
näkywls vscollisesi/mutla myös mualla/pa-
idzi Vleoeullaisulta. Auta että wina aina
Vscolis<)c palwelia)c kyttäisin/ callM cuin
minun vscottu on: Anya minulle t«i<
to jaymärrys aina ahkerasi minun isändäni
parasta cadzoa/lltln eelä caicki hänen omans
minunkäsisäni enamfitz suo eceä caicki cui«
minä «en olie sinulle otollinen jatulis sinun
Pyhän
len jaidze minullenicunnia)ci/
lEsuM «utta/Amen.

Tarpellisen llman edestä.
Jumala taiwalinen Isä/ joca

M)cl<t luonncsias hywä jaarmollinen/j«
lupaisit, sinun Pot«« «u<ta aina meitä
muista/ laickmaiscsPummmises / tarpes j«l
hädäs. Merucollemma sinua/älä meidän
syndiäm ja pskatecoam muistele/ mntt«
meidän suurta tarwetlam sinun sanomatta
man laupiudes tähden / ja anna meilli nyt
larpe.lllnen sade ja ftneallainen il,
mi (M) min meille »aiw«,<M mwidze,!

C«j Me



so Maan hedelmän edestä.
«ille lapstlles cohlulinen olis/eltä menffn
nun armollisenawus kautta meidän joca
wäistn leipämme saisin/ ja sinua sm edest y«>
listäisim/lEs«MCHttsiu)l<n sinun rackaw
Poicus cautta/Amen»

Maan tzcdelmän edestä.
Jumala laiwallinenD

/ joc«t sinun Hancatckisen fnmalism
ftnae «utta caicki luonucolet/siunatjacohL
dallans pidät / finm me rncoilemms/ ettäs
len Sanae meidän HCRRan lEsu)c<n
CHnfiu)l<n meillen ilmoitsifit/ja sen mei-
dän spdamihim isiulaisil että me hänen cam-
Mnö sinun srmostas osallista lulifim / ja
nulda Mckcuaisetllelun ja ruumin tarpee
saisim/ me rmoilemma mM/ ettäs hänel?
«wttans siunaisit meitä/meidän maan/waii
m'on ja calaweten/andsin wllis setä maasta
<ttä merestä runsast/ että me elon jacaicki-
natsct hedelmät/ pellosta/lchluista ja muists
haitoista/joista me wilia pyydämme/falsim-l
ma, )a Kina armollisesi, että me sencallai-
ftt jlt!Mlai)l<lYM andoS lohtttlisesi/ oikein

jasiNW



Tarpelisw ckttlyen edestä.
fa sinun mielcs- rtlkomsl naneidfiffm/ ivze
Mllllem hywä)ct/ lghimmäisem /s
sinun p»Mn Nims cunnfa/i / ICSu)c«n
CHRistlyen sinun lackan PoiM meidaw
HElfanWUtta/Amen.

edestä/
tthw cilppaletta mtns sinub '

anon/eme minnlda ntM kielläis <n/
Mncuinminämolen. Epäjumalan palwe?
lusja walhtoicon minusta caucan<r/
h!)tta jatickamca M minulle anna/ waan?
snnaminnn saada minun wääräln/osan las-
Vinnost. Etten minä/ (jvtmiuäylönra-
Wituxilnliffn) fitldaisssnW/ ja sanoisi
Cu« on HErra? Eli jc>s minä ylsn
W tulisin/ Mrafiaiöja hndiä ttkis
malanNlm« wastan/Ämen.

Rucous suuren näljän aicanv
ljancoicknsn Inm<zl<r/

laiwallinenlsä/ mewaitvalftt
ftndlset ihmiset tunnustan,/ meidän synneil-
läni ansatnexi/«lt«« siunanxeZ/andou,a mei-
dän locxpäiwgisen leipäm / nieM wätien-



6» Nucsus suuren näljän aiean.
dänyt l«liki pois ottanut olet/ »a sen sianki<«
ronxen cowan osan j« näljän andannt. En
me/ hy»ä ,« arn,ollinenIsä/ cuitengan si-
nusta sentähde»lnowu/mntta sitä nopemi»
sinun tygos pakenen,/ jarucsilem/että» ea-
<ck meidän syndim / sinun rackan psicas
c«ut« meille andexi andaisit / laman ansai-
tun ranHaistore» meilda armollisest pois
«ttaisit / ja sinunar»,o» jasinnauxes jälleng
meille» «ndaisit/ että me nrjn sinunmilles,
jällentäsäajalisi, elämä» r«»itaisi»/engä
näljäsnäännyis jahnckui». Aina Istaelin-
ginlapset muine» «hmelisest csr»e» tai»»
lisella leiwälläruokeit / ia callisn wcdellä
juslit:SinH myas prophelan Elian/ja sen,
köyhä» lesken poikinens/wähillä jauhoilla '
jasliyllä näljän ajallar<»»id;it. Gentähden
mekin tsi»om/eltesmeitäksyhiälapsias ta-
sä Kädä» ja näijäs hyljä / muna sinunarmo-
sta» n>ie!äk«nruokit meitä / ja annat meille
jocapäiwälsen leiipän ja eaickinaiset runo
min »arpet. Mutta ennen caickia anna meil»
le / Hengelinen lcipä / sinun pyhä
G»ma3/ meidän sielun,rnoca / e«ä me sitä
aina»soisin, /senjälken elähän,
jatekisim mitä sinulleotollinen oli». Aummyss meilä täsä «owndes ja »aiwaisndes'

toinen toisen, «orma ««ndamon/10 «Hau-
de» toinen toistan, kä sin«än ja «siman» pe-
räft«m«n«u/ etts sinun pyhä'Nnnes en-



MeidänysiäwittiM edestä. ' 63
«en «ickia chancaictlsest nhn yan««ckiseu

'lkHtetälslN/Al«e»>
: Meidän pstawillem edestä.I »ocarackauden/pyhänl awun cautta/vscolliste» sydäl»

1 mlhm wnsdatit/ia tahdot n»eitä toinen «is
l stan» sydämestä,» racastan,an/ia kestenäm y-
l stäwät oleman/ me rucoilema sinua/ ta»wu->

, ta pyhän Hcnges cautta meidän kyillä >«

cowa sydänlemrackauten/ ystäwyten ia ss-
windon/caieten ihmisten cansa/iotca sinun
«uwa» lälkcn luodut o»«t/fa lljaitenginfot-
«a meille hywZ snowat/ia meidänyftäwän»
tähän saacka ollet swat. L,aina myo« heillen

sielun ia ruumin teru»ey»/rauha f»
snni heidäntäisäng ,a aiVsitnxisans/ anng
myss sinunarino» heilien/että he sinua tai-
tella »«mailaracastaisit/is täydellä rae-
kaudella »a hywällä mielellä caicki tekisit
uHncui» sinullekel»olincn oli»/ nhn my6«
lähiminäijNn»caikeft sydämmest ia nijneni»
idzeheitsn» raeaftaisil / että me nijn caicki
«vqmmein sinuncansas tukisim yhdlstelyxi/

Wainomlesien edestä.
,oc<, sinunra«san poicas INsnre thri<

stuxen »neldän eanua / olet meitä
»lbMuehiämgin kästenyt raeastanian / ,a

nhile



64 Mainomkstess edestä.
NylleftMä tekemän ft» edest rucoile,!
»nan fotca »neilä wihaw«l/ni,n me nyt sinW
tsscoilenmlal/ ettäs arnwllisest caickia mei«
N« wainoltanl cäV)oisit / anna heilleoirM
eatunius helvän pahndestan» »a syndeinn
deft sydämen kipu laina myssheille/ meille
s« cocts Christicunnalle / lun«latapelkän
wäinen / ystäwällnen ,a ranhalincn sydän/
Sinunr«ckat« poic«« lEsns«n Chriftnxe»meidän H Grrpn ca»tta/An,e«'.

Vihollisia wastan sodatt aicatt.
eläMälä/ GalcklwiUdlasta/

llW,a!ala / meidän HKrratl
Ctzristurenlsä/ cliickeincappM

Ven m?»«fa ynnä sinun sioica»JOsnsta LHriftnst<f meidän-HERram/,«l
me alvem HUuvam/t!rm<lVa D

nnas n,eidän päälle»» sin siuun psicaslG-snxen Ghristnxen tähden: Giilä me olem<
wäällNkMt palfmälkl-

fet/iumalMsmat/meolemm<srlckoncl si«u«mielet m fZstys ylidzekäynet/sa nyn
tanetsinun n,e,t« w<,st<Ä»/«ijncu,n me näemymmärtäm nystä rangaifiuxlfi/syilla sinä»
toctelemattonna lapsias / cuin o-
»m/Rnttotondlt/ sa muursairaudet/ "
sa koyhis / sota ia tappelu?, nyt-
kin on mena wastanidjeng asettanut yxiyl-
pG CgnW i.oc<» pscaM p«!,outeens. ,ong»



ÄAHollisia wastan sodan aican.
WZfiwftlda ja wääryttä nastan meidänEsi-
Maldam on nyt waadittu / sinun käsky» iäl-
ken hänen alalMlMsianswarieleman.Sett!-
tähden/V laupias Inmala/calllsta corwa»
ft cuule/ «wa silmä» /a näe: Sillä nieldän

meitä eaddlla »a hä-
wittä/ älä meitä hylfä/istcasliancaickiseft
cnolemastwapahtanueolet/ cnule meidän
rncouxem/ faarn,ada sinua»meidän
Km. O InmHl»/ennlemeitä/tl> HOr«a/
ele meillen armslinen/ann« meidän syndm»
andcxi/ warjclc »a hallidze meidän EsiwalV
dan» / sinun pyhän Nimes kytoxexi >g cnns
Niaxi/holho »asuoiele »neitä D meidän niaa-
lundmn/jota wihamieheshZwitlä/ ji»peräti
alan» saadatahtswat. ö>shelä myss se» ss<eawäen tyyo / joca c3eft'
soti/ sinun pyhäEngelis/ ,oca sekä heitä et-
tä meitä w«rie!i»/ «aikest» pisarasta/
hingosta/käännä »neidänmnrhen» ilori/ ells
n,e rauha» f« ystätvydes toinen toisemmeeansa elä saistm / in ncjn sinun caickna mei-
dän elinaicanam kchtälsi!,! fa
O Aca caicknmscohZSZ»
dat/ cuule meitä armolliscst/Sinun r«ct'«N
poicas tähdcO AnltN.

SotattmcnmaisicN Rucous.
Jumala/sotawZcn Cn<

iGnZelntts eaut« cnhnns
git»



66 Sotanmcnewaisten Nucous»
gin maacnndan sM sodan että rauhan loi-
mitat. Sinä foca mycks sille
rueaiselle / asettsinalle »a taitamattomalle
Dawidille / >oca ei sodan menon ensingä»
ollut tottunut/annoit sek» sydäme että wäcn
rohkiast sitä julma Goliati lingoltans
scat»/ maahan ly6dä >a weitta. Sinä Hjör-
«ak/llä tiedät/ >o» tämä sota/ »oho» Esizpal-
dasn nyt meida» asettanut / songun hädän
elimuun oikian syyn tähden on eteen otettu/
seneähden rueoilemmame sinaa/ oleiäsäso-
da» meidän «utla>Ä»« fapara» nenwonam
dasa-n. L,än«<i sinunHngelis inei-
Van y'gom/ >oca meitä »oydatais/ seuraig >a
meidän edeftäm sstis/caikeft myo'g waarast
ja HZdäst/ sieluniaruumin puolest mettä
päaftäls/s pelastsis. Mutta ylidjencaicka
rucoilemma me sinua/ Wihcllisensydämitä
lläändäniän/ sowindota ia rauha pyMmän/
ettei yhdeugän Chrlstiliiscn ihmisen roia-
toinweri wuodatetais/ nljncui» paha Hen-
giperkele soisiatahdoi»: Eli fas ei herau-
han päin olla tahyo/ nyn «nna heidän pääl-
leni äkillinen pelco tulla/ ettei monoa huc<-
knis/ l/6t»i« ,a snrmatais ; ia että nuhletts-
mat/ ,'oilla oikeu» on / iotcas id,e parhain
tiedät/saisit mcnestyxen so woitsn. I«
»aicka meidän puolellamme/ wäärys olis/
»yn älä cuilengan meitä/ hywä Isä/wihol-
liste» lMn HM/ mutta aulg/ wariele,'a



Terweyden edestä. 67
snosele «»eitä / ,a caicti tämän sodan nienot
hywin toimita/ että sille pian hy»älspp»
tulisia n« schltetoinen t«isenm,c cansa rau-
ha» elä saisi,,, / jasin«a qancailtisest Mst»,
simme/Amen.

Terweyden edestä.
NRRA luniala taiwallinen Isä/si-

joea isällisest hywydestäs minunluo»
nut olel/ «ndanut minulle silmät/eor-

»at >a caicki iZsenet / tiedon >« taidon/ ia ol-
let ne tsibän asti woima» pitänyt / foiden e--
dest nnnäsinua ylistän. Minil
»ucollen / että» minulle »«elätin rauhan l«

lainaisit/ wariele n»ys« minuapereen nuolift »a päälle carcauxift/seks
terweyden että muiden puolesta/ e» namät
ole ihmisenoma« woima»/ ioca on nijncuill
puusta »atisewa leht»/ ,a »ähä «unle» pu<
hallo»/!sca picaiseft n,eidä» ohidzen» »a«l-
-da: Sillä enca eläwätaita idzens taudift f«
euolemast Sinä ainoa seutehds
taidat. Sen«äddrn anaarmos paista minun
heicsn lnondocappalenpäälleni/ ja lähetä
pyhät Engelis/jotcas meidän wartiarem as
ftltanut olet/ mettä täsä mnchen laxo« caic-
kena meidän elinaicanam »arseleman / s«
n« nijn caickinaisist ahdlfiurifi/sinnlle-lun'
mari »s ylistsxeri/ täällä wariellnt >a wa-
pahdelut täällä / stjl« siellä sinun tMnäsyan.



<s- Sairasten esesta/ia Sairasten Ruwus.

zrencftUtta/Amen.
Sairasien edestä.

yancaicklnen- Jumala/
joca ihinlsten heuckouden

tunnet/ ja yxinäns wZkZ jawoinlaanda ui-
Kai »ne sinuaMmielisejl rncoilemma/eltns
tz?y!-!«n / tHnän sailOn sxvamee»
wuopataisit/ sc>cä täsä tami wuvlesans sinun
fsngMK» »naca; ia »ie rueollenima n,)?os sp
«Vi» ntzncuin pyhätApöstolitkm usc«n evest
«ncoillelswat / lisä HHrra hänelle vsco> /anxchwlstaHZndä/ ja j»s>ocnkiusaus hnncn
pallZng lulla «aidais / että hän oikias vscoz
Vahwanapysyis/lEsnxettChristnxenmel!
san.HGz.-ran «ulta/ A'«e»l.

SairastenRucous.
toimntai« s<?Vltwla/sinZ olet

wmunnyt ruunun heickoudella s<» r«sca!l«taudillakäsittänyt//„ jö«sinä nyt minuntä<
Md« poi» cnd)t»a tahdot/ nchn niinärucoile»
sinua snnZen n<syräst/cttäs Mdaisit minulle'
zvahwan vstönia

Cftristuxen MlMzn
jam Mma tiedän »sen epäile sitä/
että caicki minun syndini swat sulafi armol?
GHriftuM» <,nfiM tähde» nilnutle andexl



.Sairasien Nucous. 6Z
l UNNttNt? sillä sen päälle Nlinä olencafielt!,
Upltetly /«, HVRm» totisella
mnmilla fa werellä rawfttu/ että n,lns»ch«
ien cautta syntziui andex» saanMueuins sgF
»asas minulle lulpannnt olet. Iaettä se ru-
n,a -Hengi piru/ mlnuasina pehättä pyytä/
nijn rucoile» minä sinua HORra Jumala
ttlwallneu Isä/ auta minua la »«hwista
»unun vscom/ettZ minä sitä wiecafta widsi«
lista wastan mlehulliseft
»oittaisil,. «V HHrra CHrzste/autannnuatasa hädäs/ iaina arnloias / että minZ
Mrsinuses sinua odotaiftn/ia sijhen tytyisiu/
«,INB minun päälleni panet. W pyhä Hew-
gi/ walsise minua sun lalndeg walkeudella/
että nu»ä vscon csurta autuuden.saisin/ sa
Mncaicklsen elämän perisi». OpyliäCol-
minaisuug /sinun kaschs annan minä -Hen-
ZeniaSielnn; sillä sinä HERra totinen
Jumalaolet minun wapahtanmsa lunasta-
nut/johdata sijs minua tästäsurkiast alhost/
ijancaicklseen iloon Taiwan U?aldacuu-
daan/Amew.

Rchasien Mimoin «desiä.
kivun pannut/ että heidänristi» ia
alla heidän lapsen» siittämän i» synnyttä-
viä» pitä/jongjinMheujakllvun sinäcni-

tenglt,



Rastasten Waimo» edestä.
lenginratkon poi«« lEsnxen chrlss»xen «
w>«ttom«ll<» cuolenmll,, pyhittänyt
Minärncsilen sinua/armahda taickia r<,j'
«<t« »«inw!a/»a sinunkasialas/heidan coh«.
«»««hedelmä/ «rmollstst »arftle / ette,he '
kiwnftng i« »aiwasim» tnrmeUai» / mmta <
sinuldftantetaisln peloftetalsin,« p»ästet«i- ,
Pn/ lEsnxe» Chrlstuxen meldan HVRra» ,
«!«««/A men. >

Rasasten Waimyin
Rocous.

Znmala/taiwalinen Isä/mis,
ktztän finua/ettäs minun pyhän A-.

lviostästyn säätyn asettanut ja auttanut o,
let/ja nyt atmollisesiawloskästyn hedelmät,!
lä fiunannut/sentähden rucoilen minä stnm >
lEftycen Chtifiu)ctn catma / ettäs minulle
«ndaifil Pyhän Hengen / tämän ristin ja
lvaiwan alla lohduttaman ja wahwisiamanj
että minä tästä kiwust ja waiwasi asmoli«!
sesi pelasteeuxi «ulisin. Auta että tämä mi-
nun cohenni hedelmä hengis ilman tulis j«
«läwäna sy«dyis / että hän nHn vafiudest
Casten «Ulla finun lapsyces ja tzanealckism
<lämän pelllliselt jouduie.la josfinun pyhä

tahtos



«Rascasien WaimomNnco«s. ?!

«hlos nhn on/ että minuntämän cuslman
pidäis Hengen andaman / nHncuin py-

.a Rachel/Jacobin CmändH/ lapsen tauo
»ie ruumin puolesta cuoli / ntzn tapahtu-
en sinun tahlos / anna mitmgin minull<
lW mailmasi hywä loppuja autuas ero.
Hoe ey myös tämä hedelmä eläwis pyhän
kasteen tule/ ntzn olcon finun pyhän ars
lnoeja duomios ala annettu/ Mtoilen lui>
lengin että hän Poicas wetella hengelisest
>«stem)cl lulis/ ja hänen cuolemans tähden
hie sinun waldacunnasas Pyhän Hengen/

ande)» saamisen ja laiwaliftl tawas
>tal. Annan minä W idzeni ja minuncohs
!<uni hedelmän / sinun pyhän käteb ala/ ttt
meistä pyhän tahlos jalken/ mutta euittns
gin aimon peräsi/ja että tästä kiwust jaw«i?
lvafi miuullen iloinen ja lohdulinen loppu
olis/ lEfu/cn ChrisiuM meidän HER-
lancautta/Amen.
Aytos autuallsen lopun edestä.

laupias Jumalaracae laiwallintn Is
M el<imän Fötsii



?z KHtos Mtusliseft-lopun edeN
HErraZTsu TMe/nlfn mysslc >
jaPyhä Hengi/meDsmme stn.ua syoam-
mesiam/ eetss tältaedesmennellelyö-M
.totisenWtumu)cen.Fa wchwan vscsn Woft
Mlwt olel/js hinelleaumalisen lopun <mdaj
nul/joca mpssfinnnFyhäin Engcleis/caie
kein vfcowaiflen palweljaintautta/mil ljan
caickistn iloniaParaWn/Vrahamin he
man jaJumalanKäten sitlunzmolefia wie
<y on/josa hän ilman waiMta lewos jarau
has slia sta/ja hänen kyynelens swac caick
hämn silmästätis pyhilyl/suruia «hdistu
on caucalla Hänesiä/Hamaicklnen ilo on.tzs
nen pääns päM/ja hän onrauhalla jatie,

totiftt ftnq«
todistgwat. Caicklwa.ldiss lumala/arma
da smuss meidänginpäDem/jotta
.«äW elämme/ ja jälkenjäännetolemme
lohduta mclcä täsä murhen //jaaut.<
,«llä metarsitvällisest tämän mailma« wai«
tva loppun alit karsisim. Auta <l.tä me m,M
sentallaifia vfco sturatsim/ja ntzneuin tämä
kin mciläm jsca aica aumalisest loppumat
j<tlslla Uhtmsn WlmistaiM/ Gmen.

YM



UutM aleani ?H
Rmo taudin aicana.

HA/ waiwaiset syndiset tunnustan, / rutto-
tandin/äkilisen c»slLN,sn/n,unt sairaudet sch
ruumin tiVut/hirmussejri ran§alstoxexi/joti
«as ihnNstenpäällä täfä mailma» symn täh-
deypanet. Tunnustamme myös/ettenme ai,
noastans / ole meidän syndin, ia pahuden»
tähden taincalraisia «fallisia ranZa»ftoxt«
ansainnet/ nultta pusleft hen«
gelise» «a t>a«caiO<scn pijnan. Ia tiedämn,e
«te« alnsaftans ole hurscas/ oikla/ cowa f«
lvihsinen: Mutta myssMoinen/ laupias
la armollinen Jumala/ joca Vihasastin ar-
mo muistelet/,,, et tahdo
mutta että HZn parrannai« idzeus/ia sais elä.
Gentähdenpakenem me sinun tygo'g,a ru-
<pilemn»a sinua/ walaise «»eidänjydämeu/
että me syndejäm c«misim/ elämän parans
naisin» ,a sinun niiclesiälken meitämkäyt-
täisin, ette» n,e cuslemaZ nucknie/ja meidän
wiholisem syttö sais meidän cadstuxestan,
iloita. Annafts andex meidän syndim/uns
hsta meidän ucoxem/cadzo armolisest n,ei-
däu pnsteem / >a ota pois meidän pääldäm
»än,»hir»M!nenßlittotautil» äkillineneus?
len»a/sinä HVRra sen taidat tehdä ,o« sinstghdot/ »oca armollisesiDawldingin aica»

, Itruftlewi» «Motaudin lscatlt/ettei he pe-



74 Fangcin edestä.'
rättsmZx cnoliel. Mutia »os n,e,dZn pitH
tain rangaistoxe alla cuolem»n, nijn tapali-
tue n sinun tohtos / anna cnltengln meille
hywä loppu i>» autualincn ero tästä mailma-
sta että »ne sinunt>go'«e,ancaick>scn e»än>ä«
tn <s,m/lEl'ux»n <sy«ftuxen
««n caulta/ H">en.

Fangein edcsia.
>?OAlck waldiaa Juniala/soca sinunApS-

petarm tornista is siteistä paZ-
st, />« Uman estetä »nenemän sääsit sinä wie»
lätin caickeln ftzngietuin palwelsais siteel
«rmoUisest päästä sn torntt awa/el-ä heyn-»
nä me,?än «nsan» willäScoracunnasa» st>,
«ua ksic ä<si't/ »a me heidän pelastuxefians
lhasimsj,!,/ ianHnsHltecaickla «Htä/ cui«
ni. ,l>! fa«g!l,ten saattataitawac
»välkä-sin, / JEftren CHRIstUM» meidän

«n cauua/ Anicn.
Wiättömän SanginRucous.

jaf>M tttdät/että minä h!)tls<!
wäst fangina olen / ja wielä päätiet snr<l
wala takdoean/ jos «sinä/ racas Isä/ fic<Z
«rmoliftficstä ja toisin käännä. Ia waickq
»ina läsä alias cuins tiedät/ wialoin olen/
«Ha m ljMoli sttsliffthdas si-

nun



XVialtockanFangin Aucous. ?L
sinun edesäs/ mulla mahdan D«widin can>
sa huma: HEna älä käy oikeudellepalwel-

' jascansa / sillä ei Mikän eläwä l6yt«i edesäS
wunhmsca)». Senlahden rucoilen minä si-
nua/suea armoliftst minua täsä
«uine wialsmda lostphila / Mardachaiea
ja Susannat woimaÄas autit ja pelastit.
Mutta jos minun nyt pahantekiän eawalls
cuoieman pitH/ ntsn tapahmcon sinun tah-

, Ia lncoilm sinua/lacas ars
mollisesi HEsuxcn CHristuM tähden mi-
lun syndini ande/i andaifit/ että minä sitä
'chkiammasi ilolseiZa-omalla tunnolla/fi-
suun minuni turwaisin/ja cuoltfin. Wah-
Vtfia Pyhän Hmgen ramm minun vscom/
etten minä pelkeleldä kiuftuxen ja epäuscon
saaletais/ la etten minä nljlä/ jotea minun
päälleni määrin eandanetowot/wainvis i<l
klloilis muttH sydämestäni andeZi andai>
fin. Casioon sinun H Eira/oman sanaSjälj
ken / si-iä scle lltdäl luinga ja cöfta sinä n<
»)elll< ma)cal< Costa minä nyt racaS W
näin ftnu Va anletan ja wahtvlstetan / nh«
Wl»,lj Ml»l<lläni woitn/ja finnu hnomae mi-

H n nm,



?6 MlallisenFanginNUtons»
nun sieluni annan/suo hänen ilon jarauh«n
«ulla/Cngelilttn ja caickein pyhäin «nsafi-
Ma entämän tzancaicklsesi/Amen.

VViassistn ZanginRucvus.
Caickiwaldlas Jumala/ Pyhä Isä/

mmhelifien auttaja ja lohdut-
taja / minä waiwninen syndlnen tulen nyt
«äsä Minun mmhesan sinun lygös ja armot-
Ki<:/,'a tunnusiam sinun edesäs että minä si

e3a mUolo finun pyhät kästps
nui / < minun elämän sangen häpiällsest

!yt/olm wyss tyhmydest/lihan heie-
koudest ja Petkelen hauMoM tähän
din langenul/jonga tähden minä nyt fangi-
na olen ja euoleman duomitla tohdeian. Is
ttlen minä waiwainen tiedä cuinga minä
«afiä wapaxi pääsen: Mllä en winä ole ai«
noasians tällä hnnlllä ja rityella / tätä
mailmaiista tangaisiosta ansainnut/ multa

Hancaickifen cadotlyen jahelwelin lu-
lcn/setä sielun että tuumin puolesta/ jos si-
nä muutoin oiteudes petäjiä «inun duowl>
« plsNVilN/tMs Isä/pakenen

fitwn



Mallisen Fangin Rucons. ?7
finnn tnlwtzs/ ja wcoilen sinua sydämestä-
ni/ettäs armahdaifil minun päälleni/ja st-
nun rackan Polcas ZCsuM
lähden caickl minun syndini /a liemeni ans
deriandaisil; anna myl)s tämäansaittu fan<
glus jaajallinen rangaistus minulle olla M
isälinen widzanö ja armollinen curitos/ et-
ten minä tzanlalcklsta ja helwetin ptzna kär-
simän lulis: O racas Isä/sinä olet ne suu-
lenan ja monda muuta armob ottanut js
synnit andyi andanm/ ntzn tee myss mi-
nungin cansan/ ja walaise minuaPyhällZ
Htngelläs/tttä minä paha Henge / jg HH-
nmeawalila juonianstaitaisin wafian olla/
ellei hän minua tiusauxella ja epäulMs
Osittais/ MNlta että minä wahwae vscos/
j«oitias jumaludes loppuu afii pysyisin/ js
»tjnDee mielellän mölisin/ ja sinun lygsS
tsiwan waldacundan / caickein pyhäin seu-
ran «lisin/ Amen.

Malcamiestey edestä
ijancaickinen Jumala/f^

mondg p/HZ <h'">ftä M maUma,
D H hewau



78 Matcamlesien edestä/ jaMatc. Nue.
heidän matcoiftn» rauha» ja«rweyde»wa<
elda andanut olet / ja heidän afiank? sinun
»niele»jälken tomUtta suonuc/me rncoilemo
ms sinuaettä» wicläkm calckia n,a!ca>nie-
hiä pyhäin Engelittc» awun cautta suojeli-
sit»a »ar,elisit/ette,i heille sielun/ruumin ja<
calu» puolcst nutän wahmgota tapahdu,»/
waan caikista tnstistaja Varsista pelastet-
taisi»/ ja syhen paickan/cuin he aicointt o-
wac/ilnian estet johdatettaisi»/e«ähe siells
rauha» ja ie:wcydes asia»» toinntaisit/ ja
sHtte jgllen» ilolla jahywällä mielällä om«-
ins tygs palajaisit/ IHsuxen CHrlstuxe»
nnidän HKrran «utta/Anlen.

Matcamiesten Rucous.
<<A. Calcklwaldlas lumalaioca

tiedät/ ja caickls paicoi» o-
lct/ ehdit my<s» caickia «»»«man. tt?e ms
csilemma sinua/että» «uhan Ongelin mei-
dän tygckm lähetälsit/ scjhen paick.iN, johon-
ga ,ne aicoi«net olenmm / liatta / rauhalla/
terweydcllä ja-hywäl!äonnella ilman estet/
sielun/ruulnin ja «luu puolesi /meitä joh-
dattaman ja saattaman. Hlä salli peri!ele«,
eli jongun muun wcholllsen meitä coscan
peljätlä/estä eli wahingota tehdä/ waan et-
tä mehywln ja sinun mielesjälken meidän
«siam loinntta jäisin! / ja»Hn onullei!» ter-
wenäja hiipalla palajOlsim/ si-

n»»l



PuljehtiivaistenMcong.
«un hywittas caickein muiden cansa / /<>«<»

meidän edestäm rucsillet owat/WtäiMN//,
listämän ja cunnioittaman/Amen.

Purjchtiwaisicn Rucous.
wo/ waiwaiften turwa »a wapisewm-

stenrohkeus/ ioca palsalla sanalla» /opetus
iastes rncouxen lälken/wulen pauhinan ase-
ttt/sa sulan weden pMlä/NHncnin wshwa»
mandercs/ waelsit/tiettäwäxi tehden ecie»
«le ainoasta»» taiwan /a m<,j?n -HER»"/
n,utts mys» tuulen s« wcde<! hsldia. tt?e
Hvalwaiset sotca weidäm tuulen haldun we-
sille olen, andanet/rucollem sinua nsyräst/
olemeillen cäsäpnriehtlmiscswäkewä hal-<
Kis faiircasLähn/Ma ineilleosotai»/ cuns
ga n,eidän waeldaman
calckinaiscceftet/tuscat/a «vaarat lals
talsin»/ettet «nellle sielun/ rnus
mm eli saluu puolesi capahVlns/ «len >ne
«alloighuetni»/ettei tuulispää >'« raiu ilma
me»ä upotat» / eikö meren nieli»/
muna että me sinun warzeluxeg cautta lästH
merestä ja weden sywyden pääldä sowel>a»

sataman »aningot la kadät
pääsisim/ja sicllll fijtle hywäjlä mielellä si-
Mug kcjttäisin! / Ameu.

Jotta tuulen ja weden hädas
owat.
D ich Loicki»



zo lotca luulen jaw»den hsdas swat.
Aickiwaldias hancaickinen Jumala/'H^taiwan ja maan lnoja/jonga»sima jn

eatdzen paickan »!««»/ sinäjotaesrkial ja
paxutpuut rorwesa halkaiset / jamaan järi-
semän saatat/ sinä my6« meren pauhinan 6-
fttla »a aallot alenda <a»dat / cosca «e ylon
n,ä«räldä paisuwat. Gina HGrra olet pu-
Hesa» totinen ja luja lnpaurcsgs / wäke»ä

jaarnioline» nijlä aUttaman/jotea ly-
g<s« pakenewat'/ lulemma me ny» läD
h«dä« sinua rucslleman / ettäs sinu»s
juniallsen apl» meille osstaisit/ ja tämän
pauhazvaise» meren jarajn ilman asttaisit/
etten me uy: »ahingota sai» /engä läsä hä<»
da» hucknis / mmta että me sinuncunniares
ja meidän lähinimälsen hy»äxi
tulisim/ nhncuins«mtnen Nsahn/idfe cah«
dexandena/wedenpaisun»ise»wapahdil/Isi
«aelin lapsetcniwilla jalgoillapunaisen me-
«n läpidzenkäydä annoit/ jaJonainmes
ren sy»ydeg/Lval«sc«lauVadjag/warjelit.
Ny» suuriwoln,a sinullawieläkinon/mei-
«ä ja mutta antta/ stmähden osota HERrssinun, woima» ja päästä meitä tästä hsdäst/ncjn me sen cdest ljan«aickiseft sinuarWm<
Ia hywä
tunut on/nrjn että meidän pitä cnoleman ja
ruumin puolesi huckuman/ nyn lapahwcsn
sin»ntahto,. Sinun haldus ja huon,as me
«nnamme «teidänrullmln, jasielnn/sinäjo-

«cai-



Malcast lullinKiZlss. z,
«a eaikig paicsis olet / taidat heillerauhan
,a lewon anoa / >a wchmelsnä päiwänä «as
yhdistä. Multa memcoilen»ma sinualE-suren Chriftuxentähden / olemeille armol-
linen/ ,a anna hänenpijnan» ia cuolemans
caulta meidän syndin, ,a ricsrem anderi;
»alaise meitä pyhällä Hengellä» is wahs
wista oikian Vscsn / ette» n,e coscan sinusta
luopui» / n,ntta sinusa lnsasti rippuisim/ ,a
nijn u>Hme<n sinun pslca» tykönä paradij-
sis «iwanWaldacunna» l6yttäisin/Hmen.

Matcafi tullen Kijtos.
><Alaicki»ald<as sa nrn,oline» Jumala/

wsimam fa wäkem/ toiVsn» ia
tailsm/ ilman sinnta en n,e n»itänwoi/engs
toimitta taida. Minäkijtän sinua sinuna»
molllsen apus ja »ar/eluxe, edeft/ ««»n»
minulle aina / ja lHaitengin tällä retkellä »a
matcalla/ »osta niinänytrauha» tulin/ ssot-
»annt ole». Minun toimella» en minä tai-
tanut mitän toimitta/engä ranhan/terwey-
den el» onnen eanjäwaelda/ ,a aigoitlnn
pmckan tulla / mutta että minä olenrauha»
»aeldannt / sen sinä HERra olet tehnyt i
sillä sinä olet caickin »hsain/snnrin woimas
»apara» «ime»/ sinä olet tien ssottaia '«

»ohdattaia/ sinä minnngtn asian »ällä mal-
«alla/pyhäinGngeliue» cautta parhain tob
Mttit/ »M «MM» rauha» jg t«»e,des e-

D p Veewett



tzx iitanla.
desweit ia tac«per,ntolt/se«tähve« n,inZ si-
nun pykä Nimes tahdon kyllä nyt /a han-
caicklsest/Amen.

6)N«e Mleiss».
D,yr,e iLleison. !N.)?r»e Eleison.
HERra cnule iHEtracuule meidän

Van r»cs»»xem. > «ncon^rem,

HERRAIMalatai-^
walintnW. !

HERra JumalanPoica! Armada meidän
matlman wapablajg. .' fäälwn.

HERRA Inmals Mj
h«i Hengi.

CMsiasynmW, °«
'

CaikistaemistH. meitä
Caitesia pabasia. Laupias HErrs
Pttk<ltN petuista /a M- Jomala.

päallelN.



Pahasta äkillisestä moln <»

masta.
Ruttotaudista tallista

ojasta.
Sodista ja lappelu)ttffa.
Capmoista ia rtzdoista. l Rupiaa HE«aRakchista ia warallisista.

'

Ismala.
ilmasta.

Tuli palosta ja walsian hä-
dästä.

Ijancaickiststa euslcmasta,,
Sinun pybän Spndpmi-'

ses tähden.
Sinunkälstmifts/kllWsi

ja wettS wuoda«
tn)cen tclbden.

Sinun ristis ja euolemas 2l»ta meitä<<,m
tahdin. !,<t^HEA)iA

Sinunpyhän l
fts ia asiumi !

sts lähden. «

Kiukuin ja «uoleckan a, l
jalla. l

WOtistllä Duomiolla. /

83tiiania.



»4 litania.
Me Mittaiset syndisel M'

coiletnma sinua. ,
CtläsPyhaCHliMsiä

Sesracundas ymbarine
msilman hallidzisil z'a l
warielifil.

Cttas «icki Kitcon Cfi«
miehet/Pispal/Papit
M Sanan palweljat/
ttwtlisesoplsiapyhäe
<lä«äepid<iifitfaWr-
jelifil. >M« HENNAEtt<is caicki w<lärät.opit ja Jumala.
pahenneet «senisit.

Ettäs caicki «pntt js wit-
<e3pl Mtaistt.

Cceä me Petkelen meidän
jalcaimslapolkigHlah-
daifim.

Ettäs vstoWapalweyoiu
D sinunelobos lHMifit.
CttaSSanaNes sinnnHen- l

s^j<,weim«s«nd«isil.)
..EM i



Ettäs «lickia murhtllisia'
jaheickomielWlohd^
taisit jaauttaisit.

Ettss eaikillt Cuningoille
l'«lWaldami<hillerau-
han fasowinonandaisit.

Ettäs wtidänCuningaam
js-Maanherran/ynnä
<ocoCnni»lgall's«nhuoj
««n/Nenonandaitsja
Kälfpläisiämchlisitjsl^ultmeztäla»,
«Nlttifit. spwsHERNA

Ettäs nickia tchtä jotta lumgls.
wstas ja hädäe owat/
«nttaifitjilwatjelifil.

Ettäs caickiarastaita waie
moja siunaisit ja sm-
«ifit.

Cttsscaikilltsairailltttr-
weyden andaisit.

Ettäs «ickitMlfangit
päästäisit.

'

CtlselMaKMjsol^
D vij «tzolapffs
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gs litania,
«olapssa coygisit ft)
auttaisit.

Ettäs armahdaifit finuas
caickein ihmisten päälle.

EttaS meidän wihyWl-
lem / cadehtteillem ja
wsinomichillem heidän
syndins and«i andaistt
jaheitä käändaisit.

Ettäs eaickiaMalcamie^^H^"
hiä/wedellä ja maalla/
sinun Cngelittescautta
johdataisil jawayellfit.

Ettäs hedelmät maasta ja
merestä armolisefi an-
dalfit jacaswalalfit.

Ettäs meitä armolisesicu-
ulisit.

<ll) IHsu Chrlste luinalan psica. Irma-
da meidän päallem.

<l> Jumalan Candza / ioca poi»«at mail-
wan synnit. Holhs meim laupiasHlbr-
r» Jumala

O Jumala» Caridza / foca pois seat mail>
«,<»» !>nn,t. LWle meitä laupiasHVrrO



ittanl<u 8?
G Jumalan Caridza jsea poi« otat mail-

n«n synnit. Armada sinuas nieida»
päallem.

thriste cuule meitg. Chrifte cunle meitä»
»yrie Eleison.
Chrifte Oieison.
Rz>rle Eleison.

HEN NV älä rangajst meilämeidän an-
siom jällen.

Ala myös costa meille meidän wäaräintes
coim jällen.

/AHCrra Caickiwaldlas Jumala /fsca
j> tadzs / js mnchelisten hdandei; balau)cia tt

hyljH / tuule armolisest meidän rucou)cem/
cuin me meidän hadasam
«ickt cuin perkelelda ja ihmistldämeiräwa-
sian.owat / sinun armoö neywolla estclp)ci
ja särjclWitulisit / «cä me pelkamäl suum
pybäs Seoracunnasas / sinua alan tcjltäis
fim ja
suxen mttdän HErran eamw/
AMEN.

Alsnia Tolsin.



3» WaM loisin.
me kylämme sinua caikestlydämefi/sinnn
nioninaisten ja sansmattoniain hywäin te-
«ois eveftä, cuin» nieilleköyhille lapsille» a«
mollisest tehnyt olck/ jaerinomaisest/että«
snlaft «rmost/ rackan Poicascautta mettä
lunastanut/ ia sen meille pyhän San«» ja
S<<crame«tei« «sutta ilmoittanut olet: ta-
«itenarmo/ syndein andexi saamista / wan-
hurseanltaja chancaickifia «lämätä/«ikille
ihmisille/ jotca calu»>«isella sydäniellä ja
»ahwalla vscolla sen idzeilens smistawae.
Iamerucoilemm<» sinua/raeas taiwaonen
Isä/pidä sinunpyh»Sana« »a
mis pnhtana ia selkiänä/ war»ele ia »ahwi-sta paimentta ia Sanan palweljoita / jotca
sinun lauma»«aidzeman jarawidzeman pi-
la/tällä mnchellisella ajalla/wääriä opettai-
tawaftan < erinomaisesipawilaisia»aftan/
jotcasuurella ««nhiudella »a »eren wuoda-
«uxella/ nijncuin raatelewaiset Sudet iakil-
»uwaiset Leijonat sinun k<syhä Christicun-
das haiouawatja häiridzewäl. Cadzo/ <l>
lumala/sinnnCanssas »iheljäisyttä ja»a<-
«aisutta/ fa tee Vihamiehen ylpeydelle ia
weriselle aieoimiselleloppu/e«tä he jnlkisest
«Zkifit ja ymmärräisit/ että sinä sinunSes-
«cnnda»edestä sodit/ja et anna händä saa-liit heidän käsijns.

.

SHtte rncoilemma me sinna/laupias?--
ss/ e«z« armolliseft mttimllift Bsiwalda



Mnla loisin. 59
«adzotfit/erinomaisesi Corkiasuknifia Frck-
lmZlä/Frokm cni< 13ri >i, r H,Rnol»
;in Avaldacnnuan peri-Forftinnata/ja ma»
littnaDrotningita / anna sinunsinnaures/
««ä hän Chriftillifcst ,a Jomalan pelgoa
N?aldal«ndans hallit»;»», tvarjele myo'«
Suttrisnenlsia ja korkeita «Herroja /Ruods
;ln N?aldacunan Nenwonandaita/jaU?irs
«amiehiä/ läsnä japoi» slewaisia / walaise
heitä p?hällZ
ta ensist»a ennen caickia toimittaman/Wal-
dacnnnanterweyltä aina edilmän/hxiviä»«ttrwcllisiä neuwoja ajatteleman ia pitämän.

tl?e rncoilemma sinuamyss sodan päas
miesten ja Sotajonco» edeft/jotsa MaldK-
«nnnan sa Jumalan Seuraeunnan »ihol-
lifia wastas owat/ warjele heitä caicknaie
ftst waarastjawahingost/anna onnija m«,
«estys hywätajatoretja nenwot/sinun pys
hän tti,ne» cnnniari/ Seoracnnlja» wacjes
luxexi/ jameidän surulliselle Isän maalleni
nmhari ja lervori,

Nijn myssrncoilemma me sinua/wals
dacunnan Sotalaiwain ja Sodanlarvet-
ten edest / ja caickeln enin !lValdacunnatt
hallimMN ja»arjelnxe tarwita»l/esta tzNsj
ra lumala caickinainenVahingo»a »aara/
ja anna «aicti menestyä/cnin
pin awnxi/ja meidänrackanlsänmaanrau-
haxi ja »arjeluxexi olla t^tta,

N?hnv



Zv - litania loisin.
N?Hmtt«ise!dZ rucoilenmls sinua/ laupl-

<l« Isä/armollisest calckia ihmisiä cad)on,«/
»otea snrus ja murhes owat / Varlete »«eitä
rutto taudift ja äkiillsest cuolen,«st/nni,äst ja
eallistajast/tulipalostja lpede hädäft/ C<»nstss» metelist ja cripnrmsudest/ukeista jar<p
fN ilmoista/ja anna meille iocapäiwämen ra-
»indo/ siuna wno«en ty6/ maan hedelmä/
fä miiäenä waldacunnanhallimrelle/jaa-
lamniaisten tarpcri wlla taita. Anna yhtei-
nen fowmVo/Vsco!lis«B /a rackau» töine ioi-
stans Vastan lohducacaictia jslÄ
es sn?a: ftir«udeß/ kitvus »a Wa!waL/fan-
giudes ja meren hädäs / murhe» ja tnscas
r?qn ny»F« «ickiaksyhiä lestiäja olwolap-
sia/wscaitch sa synnyttäwäisiä waimoja: /ah«
data caicka malcamiehiä/ jotca heidän oi-
keilla retkillän» merellä eli maalla owat se-
rinsnxzistft tämänGesracnnnan »natcanue,
hiä) ett» he iahywällä sano,«ai«
la omlllens jallen«tulisit. Auta niellä/ <l>
«aiwalinen Isa/ caikestwaarast fa wahin-
gsst/japysy n,eidä« tykänäm/että jo cnlÄiw
gin ehto ioutu / ja mailman loppuon käsis.
Ia cosca meidän eliaicam loppunuton nijl»
wapahda meitä sinun jumalisen fa «rmoli-sen taitos peräst/tästä surkiast m«ilmasi/ja
«ohdata t<uwalisen fa uancaicristn cunnian/
e«ä me nijn caicki sinua nyl ja ijancaickisest
kHuäislM/MstäislM jchcunioltta»stN,/An'en.



Rncous eaickinaistentarwetten edest. «, l

Auta meiia Jumala meidän Wapahtajam.
Ia sinun pyhän nimes tähden ole meille ar,

mollinen.
Rucoilcam.

AHERRA Humala laiwalinen I-
et snndisten ihmisien cuolemalll

tahdo / etkä suo heitä cadolelta /multa ettH
he idzens parannaijll fa eläifit. Merucots
lemma finua caikesi spdämwesi / «täs mei-
dän syndiem armolllstst esiäis
fil/ja anna meille pyhiä armojaS / että m«
Meidän elämän parannaifim/SinunPol-
cas )Esu)cen Chtlsiu)cen.m«dän HEltgn
eaulta/Amen.

WieläUi Rucow caickinaisiett
taswitlen edest.

elawZtaCalckiwaldiasta s« chgn>
lnmalato/ meidän HER-

MAN INsnxen Chrlstuxen Isa / esittein
eappaiden luoja >a hällidiiata / ynnä sinun
polcas IKsustn Chriftufta meidän
«m / l« sitä Pyhä Henge »ne auxem
d«m /armada smu»« meidänpäallem / sen
sinun poicas lEsuxen täh-
den ionga sinn sinunihmellisestncuwost»i«f
Mhdsit «nda wlla Vhrixi meidän edeftäm/

j»«setit



9» NncSUs calcNnalfiett tarwetttn eVest.
jaasetit hänen meille wsliniiehexi,asoM<

<a»ari sinun,a meidän Vaihellam/e«ä sinun
hirmuinenftlsumi wihas/ mailnttn syndiH
lvaftan/ ia sinun pyhäarmog meidän coh-
tam sen tantta tieitäwäxi tuli», pyhitä/
puhdista/ walaise,a ilahntameitä pyhällä

Cocoo/ hallidze,a si-nnn Christicundas/anna meillenarmsg/et-
»Z me fi«sn totisen ,a pyhän Gana»Mken/
pyhäs elämäs caitls asioi» wahwana»a«?l<
laifim. «?ar,ele n«yss n,eidän HsiValdam/
sinunpyhän
meilleksyhillealan«maist!lehy»äri/a»nxi/
iloxi ,a »»rjelnxeri» mys» mei-
dän Isänmaan,/ >a sen haldiat/ anna heilien
«rmos/ ,-ttä he oikein sacshtulllststsinun
mieles iäiken meitä hallidjisit meil-
le» Hengenrawindo/soVinVo/rauha,a le-
»volinen meno. Anna hywät,a onnelliset
nenwot caikisa astoisa »a menoisa/Inna «,y«
6«meidän taloillemme siunan»/Vnnß sielun
»a ruumin terweys/Anna tarpellineniacoh<
tulinen ilma/ Anna wil,a sekä maasta e«a
merestä/sinnn pyfta N<mes kij«orexi jacnn-
Niaxi/ Sinun rackan psica»/«tc.

Anna HErrarauha cattille maacunntlle»
VnN! jaterwcys cullekin säädylle.

Rncoilcam.
CsicklMldiOlulNgla/o

V) sols



93Muous caickinaisiW tarwetlm edest. yi
sola sinun sanomatkin laupiudes meilte/wei,
dän myss tucou/!<m ja sydämem huocauJee
MUle, lutn mt setä idz<m«tsc<icklin ih-
misien ja Myin edefi sinua tucoilemma-js
finun lVgöshuocamme. Unna armolttstsi

' caicki meidän syndim jarico)cem and<)ci/ ots
mpst pois meidän pääidäm rangaistoxel js
Wiwst cuin me nHden tähden ansainnet o-
lemma / laina Mille ChrisiillWe / misä
Mnäns wiras he owae / sielun ia »uumin
«tweye/onni/«uha/ sowindo jarawindo/
että «osta he finulda autetan/ jataickinais«
tarpet saawal / ntzn he sinus Dtt iloisesi j«
«mhetoinna palwelewat jH
Mstäwäl/ Sinunrackan PoicaslEsuM
CftlstuM meidänH Cnan cautta/Amen.

sVerboDLI.
?rc> klcielibuz IvliniKrlz.

lnlormatiune 7uvcnmus.
Kontra Neereticaz Zc eorum M2»



«F vilpolll!» t3ri>t!onis pul)l!c»,

» lelici Lxim.
(kontra insläiaz Oial?clli sc

tinam mc»ltem.

HZrotiz.
(kontra?eliem Lc morboz kpl-

cicmicos.

s dornrnc>6a »eris temr^erie.

peciibuz.
!. BeFerll?u«, meiallis.

kontra fgmem öc annouX ca>

?ro öc KZeleäi-
lariiz.

pro



NllcsusienPäätös. 9^
s Ketzni Zenmu.Kladilib.Lxercl-

kontra inllclias KoKium, eorum^;

H ER A äia tay dnomiolle sinun pal-
weljais canft.

SM ch' sin«n edcsäs lsytä yxitän eläwä
wanhurscaxi.

Rucoilcam.
Jumala taiwalinen Isa/ finH

etten m< nhn moninaifisa jasuu<
risa luffift/ inhimillisen hcickouden tähden/
taida stisowaistt olla / anna meille luumin
>a sielun lerwtys/itta me caickia ntzlä/cuin
meieä synnin tähden waiwawal / sinun pys
!än awus canlla woitta laidaisim / Sinun
poicas MMNChristuM mctdan HTr,
an lautta/ Amen.

Rucousten päätös.
<c -H ERRA I'NsuLhllste/ Innalan

nmilman N?apahm>«/ ><»« cai-
, alcu ,«, >»uri olet/ sinua »ne
yräfti rt»collen,n<« / ettäs calklsta näistä

'«holsta/lttinmen/t lytltelllmne/»» "'^6s
nmizio



)6 Vll«ousitN pästss.
muista sielun jaruumin waarsist/enin meii<
le t<,idssis tapahtua / armollisesi/ meitäk6y-
hiäpalwelMa»/ päästäisit/fa pelastaisit./
Ettäs mys« caickinaistt Hengeliftt ia «M<
nlilltset lahjat/enin me sinuldaanonet olem<
ma/sinun faiwaliselda IsHldä» meillen stat< k
talsit/ <a nM sijtte meillen sinunmielesfäk r
ken sacaisit/täydytäisit jslisäisit/meidän tar,z
perem ia sinun cunniaxes. Sinä woit sen,
tehdä/ettäs olef Caickiwaldia»
«un «le myss meitäauua/etts« olet meidän,'
Lumngam. Sinä taitat n»eille Ar
sälöä» nämät parhain toimitta / e«ä«
meidänylimmäinen pappim/zocaeaickiD<
s«i« Olaudet tiedät/ joldsei my<s« M niitän,''
tiellä. <vle sijs aina meidän tykonän,/ au«
jahslho meitä/Mijn me sinua ynnä Isä >«,<

pyhän Hengene«nsa/ kijtän, ja cnnnioitalM
lackamat/ An,en.

Wän,ät<»ickl tapahlucsn/<V racas ta/Ä
walinen Isä/meidänrucsnxen,sen pyytän'isen,älken/sinnllen ljaneaickiseric
ennniaxi jakljtoxexi: Sillä sinäslet »ieli!sncjn ricas/tpäkewä/hy»ä/lanpi«,g ja
mollinen/ culu» ikänän» algnft olet sllutM
«a pysyt ijancaickisee» aieaan. «Sentähde»«
olcon sinnllen ainoalle» kljtss ia cu«M!<
«aikilda lnsndocappalilda/tailvaas/tunles/'
«Me» ia maaft/ nyt,<z'M,/ McaickseD
W««lckiseeu/ VMV, <j«



Aucous hllen lysde»fa finnaUetHwat. 9?
Rucous kesssn lxsdes.
Znä pyhä siunattu Colminalsuus/H,

wifttrlusnnt en/ Potta Jumala / joca mi<
nnn syndistn lunastanut on/ Jumala PM
Hengi/ joca nnnnn »Mottoman pyhittä-
nyt on/hänen jnmalisestHyWydesiäns/ tällä
hetkellä /minun ja caickein ihmisten/ jot«
nyteläwäteli cuolewal/ «puun ehtMn ja
cattllle armollisesi onnchifi heeke andalon/
lEsuM Chlistlyen tähden/ Amey.

meitä tailpMinen Vsims.
weitH Hengelmel, pyhys.

Kättettn meitä tzsncaickinen luma!uS<,
Milwottacon meitä «unnialincn yhteys.
iWaljelcon meitä mittamsioin Colmtnat,
suus, Cohendacon mntä atwamatoln hys
M)s. HalZilcon mettä Wn woima / etät«
«Wnmeitä Pojan wffjauZ/ walaiscon m<i,
tä Pyhän hengen apu. O Pyhä Toimi,
naisuus/ole meillenter»eys> rauha jawar-
«elM cglltia Vihollisia wasign/näkuwäM

E ja nä<



zz Siunannen towae.
j« näkymättsmiä / i« eule meille sielun s,
tuumin turwa)ci ia «««in Nimen Isän/,,
Poj«n/ja Pyhän Hengen/Amen.

Cunnia oleon K»mal«n Isän/joca «ei,
dän luonut on. Cunnia olcon Pej«n/jec<l,
meidän lunastanut en. Cunnia oleon
hän Hengen/joca meidän armons «ulta
hiltänyt on. Cunnia oleon ylimmäiseni,
jaeamaltoman Colminaisubm / zo« m«l<i
täsä elämäs finnallon/waljelcon/loPutla-
con/ia tämän elämän peräsi sasltacon tzaw
«ickiseen elämän ja täydelliseen iloon,Tau
wan Waldaeundaan/ Nimen Isän/j<
Po/an/ j«Pyhän Hengen/Amen,

ERra flunatcon meitä ja war-
meitä/ H.ylöswalistacon

meidän paallemjaol,
con meilleArmollinen. HErra kaan<
däsön Caswons meidän puolehem/ja
andacon meille ijancaickisen rauban/
Nimen Isan/ ja Pojan/ ja Pphän
Hengen/Amen.

V. VtHa.



P. 2ch<U»«ft«xen Tunnusto». 5>

P.Ztthanafiuscen vunnustoe.
uhw anm«li Nllla/nyn hänellä xi,

zMtä ol<man en«en laickia yhteinen Chrl-
stillinen Vsco.

Zo« et fitä täydellisnä japuhlana pidä/
st tule «päilemäl tal»oleluxl^«nlaicklsest.

Mn on tämä se yhteinen Chlifiillinm
Vsco/ettH me yhtä Jumalala Colminaisu-
des/ jaColminaisutta yhtenee cumarlgm

ja lunnioitam.
Ei luittnsanPttsonait sttoittaln/ eikö

jumalistaolenulsia eroillain^
Sillä toinen on ZsänPelsona / toinen

Pojan/ jatoinen Pyhän Hengen.
Mnt« Zsällä/Pojalla jaPyhällä Hens

gelläon lM Inmalus, yhden «ltsinen «n-
Mjaynnä tzantaittine lorteus jaHeriauS.

Mingä ealtainen Isä on / ftncaltainen
»n myse Poica/ja Pyhä Hengi.

t»oma«oin on Isä/luomatoin on Pol«/
luomatoin on Pyhä Hengi.

Mtttamaloln on Isä/ miltamatoin en
Poll«/mill««atoin on Pyhä Hengi.

E il Ijan-



u>« P» AlhanafiuxtN Tnnnufios.
Ijaneaickinen on Isä/ tftnlaickinen on

Peica/Haneaickinen on PyhH Hengi.
Ia ei cuiiengan ole lolm< yancaicklfta/

«Ulla y?i yaneaickinen.
Nljnluin mpss <i ole colme luomaloin<

>a/ «ttc» colme mitlamatotndu / multa
luomatoin ja y)ri mitlamaloin.

Ntjn my<?e Calctlwaloiab onlsä/Cail-
tiwaldiaSon Potta/ Caickiwaldiason Py<!
tzä Hengi.

I« ei cuitengan ole colme Caickiwaldi-
«ft multa y)ci TaicsiValdias.

Mn on myse Isä Jumala/ Poica on
Jumala/PyhäHengi on Jumala.

Ia ei cuitengan ole colme Jumalala /

«Ulla y)ci on humala.
Ntzn mpöe Isä on HER« / Poics on

H3R«/P)l)<i Hengi on HERra.
)ä ei cuitengan lolmeHER« / multa

»ci on HERra.
Silläntzncuin Cbristillinen lomue »<<»<

li meitä / cungin Personan erinomallam
Jumaloi jaHErra/i tunnustaman.

Ntzn



P. Athanafiufen Tunnustos. ,

Ntzn myss yhteinen Chllstiglnm Hltt
mlan pal»elus ti<ldä meidän colme )us
mslala eli HErra sanomasi.

)s«l <i ole yhdestätän tehty/ei luotu/ eitt
s^NdyNyt.

Poica on ainoasi Isäsi/ti tehty eitä luos
N,/ «Mla chndynyt.

Pybä Hengi o-, Isästä iaPojasta/ei tehs
ly/«i luom etkä syntynyt/ mutla vloetäypä.

Stncähdin ysi on Isä / <i iolme Isä:
Pll Poica eicolme Po?ca: P)ci Pyhä Hen-
gi «< colme Pyhä Hcnge.

Ha täsä Colminaisudes ei oleyMn Pmsona toistane! edelisembi eitä jältimäisembiz
ti ylitän snmembi eitä wähembi loistan».

Multa eaicti colmePilsouae / owat yh-
den yanlaicklset iayhden tällaiset.

Nlji elläylidzln «ictla ntzncuin sanot»
on/Tolminaisuue Phleydes jaPhteye Cols
ininaisudit pitä on, ett<
«eidän pilä eolmt Persongt yhdee )umas
lndes i s« yhtä lumawa eolmce PllsonaS
salweleman.

E «< Joa»
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