nelle/iameni. NHn hänen menncsänskoh«
taisit hänen palwclians hänen / ilmoitit
ncllc/ja sanoit.- Sinun Poicas elä. Nijn
hän/tutki heildä hetke jollahän parani. Ia

he sanoit hänelle: Eiläinseidzcmennellähct.

kellä ylsnandoiwilnlautihänen. Nijnlsä
ymmärsi sixi helkeri / jollalEsus sanoi
hänelle i Sinun Poicas elä. Iahän vstM

sen

iaeaickihänenhuonens.

Lvuccms.

tzancaickinen Jumala/sinä jo«
PoicaS cauttaolet meille luwanut syn.
deinandextjaamisen / wanhurscauden ia Hancaicki,

elämän
sen
Henges

/ Me rucoilemma sinua/ettäs Pyhän
cautta nffnwalai>'>sit meidän sydämen «ti
me meidän jocapälwätsillärucourillam / ia erine»
mättäin caikis meidän kiusauxiftm / häneldä apua
anoisim iawahwanvs oncautta/hänen luPauxijns
ja sanoihins/iaickinailet tarpet saisim/Amen.

xxii.

Sunnuntaina Colminai,
sudenpZiwastZ.

<-f< HErralumala/sinäjoca olet meidänturwam

ja «pum /<«ule Seoracundas rucous / jollas

hänen sinultas caickta tarpeita olet opettanut rucol>
ltman//a
«anomme.
as/etc.
,

Epistolan/ kirioitta P. PawaliApofi.
Philipperein tygi/ Cap. i.

Acrat wel/et/minäkhtän minunlumala/ nfin vsein cuin minä teitä aiattelen
(,om ininä eaikisä minunrueourisam aina teen
teidän edestän/ia rucoilen ilolla) että teoletta
jliwangeliuinist ostlliseri wllet/hamast ensi<
»näilestäpäiwästänfintähän asti GenminZto<
tisesttledän/ettäseiocatciläonhywäntyonal'
«am»t/sen hän myot>lE>urcnCl)risturen pätwän aft< päättä. Niincuiu »ninu!K onmyäs
cohtnllinen/teistä caikistanyn «latella / että
minä eaicti teidän minun sydämeenipidän/nai
sä minun c»ch!eiftni / s joisi, minäEwangeliunnnpuolesta w^stanis wohwistan) nlinenitt
nekin caicki/otca minun canstniAimosta ofal»

lisetowot.
Sillä Jumala on miuun todista!» / että mi>
n» sydämen pohlasta caicrial teitä
Christures halaian/ iarucoilen/ että teidän

rackauden enämmin ia enämmin hyödys/caic,

Ottä te
kinaises tundemises ia
coettelisttte»nikä paras olis/ia olistua
lellengan pahennoreei Christnren päiwän
asti täytetyt wonhurstauden hebelniallä /iot.
talGsurenChristuren eautta teisä MpahtUia cuniarl.
wat/3umal«n
/

Vle arnwlmcn m«ll I»mal/pag. 19.

Ewangcl. Cap.,B.

aical, simoilEsiisOpemslap.

Wal-

Walbacunda on Cnningall werratn,/
joca tchdoi lllcua

laste palweljains

cansa.

Ia cuinhän rupeis lajkcman / tuli yri hänen
<teens/joca olihänclle welca kymmenen tuhatta leiwijkcltä. Ia ettei hänelle ollut wa-

ra maxa/ tässi HErrahsnen myytä / ia hänen Emändäs / ja lapsens / ia caicki mitH

hänellä oli /ia maxetta.

Nijn sepalwelja

langeis maahan/ia rueoili händä/

sanoden:

ole kärsiwämen minun cansäni/ia
lninH maxan caicki sinulle. Nhn armahti
HErra sitäpalweliaea/ia pääsii häne/ja andoi hänelle welananderi.
Nijn palwclia meni vlos/ia lsysi yhden
cänsapalwelioisiansjoca hänelle oliwelcasa»
lnpcnningitä. Ia hän tarlmhäncen/ia

se

otti häilcn caulasia/sanoden: Maxi welcas.
Nljn haneil c.msapalwelians langeis maa»

hau

jarllcoili

händä sanoden: Ole kärsi»
/

wäiuen minult canjani/ia minä maran caicki
waan meni
sinulle. Mucm ei hän tahtonut/
ja heim häncn tornl.n / sijcheitasii cuin hän
welanwaxais. Costa muut hänei: cansapalwelians nait/mitä tehtin / nnnehdit he
sangancowin/mlltiailmoitil HEnallens

sen

lcah

caiten minä tehty

oli,

Silloin tndjlliHCr-

ra hänen eteens/ia sanoi Häneße: Sinäpä-

ha palwelia/minä annoin simille

taiten welan/attäs minllarltcoilit. Eikö myös
sinun pitänyt armahtaman sinun eansapalwcliatas/lchncuin minäkin sinua armähdin?
lahäncn HErrans wihasiui/iaandoi hänen Bsweleille/ sijhenasti clnnhänmaxais
tmcti mitä hän olihänellewelia. Nhnmyös
minuntaiwallinenlsän tekettile / jollette
myös anna sydämesiD andexi welienerieo-

xita.

Rucsus.
yancaickinenlum/la/me tunnu»

seln sinua wastanrickonet / mutta mekqtäm sinua
cmkest sydämest/että lsinä olet meidän welcam meil«
i>ä ottanut/ia sen sinun Poicos lEsuxenEhrlstuxen

meidän puolestam mora andanut. Merucoilcm,
ma sijs sinua/ettäs meitä armolisesi vscos pitäisit/
,'a Pyhän Henges cautta meitä täsä mailmasnrjn
«valaisitjit/että me finun tahtos perän elä taidaisiur
meidän lähimmäistäm racastaisim ja autalsim / wi»

hän /picaisuden za eoston pcispanisim/ etten me si«uawihänkehoitais/waansinustaina armianlsän
löydaisim / lEsuxenChristuxen meidänHErran
lautta/Amen.

XXIII. Sunnuntaina Colminat/
sudenpaiwW.

O HErrajlumala/stnun Canssas
<V/Nden anna/ jotc«
hcickoudestans'tehnet owat/
joista he sinuy hytvydcs tähden pyytäwat paastetyxt
Sinun Poicas/:..

tulla,

Epistolan tirioittn P. Pawali Aposi»

phylipperemtygs/Cap. 3.
minua / lacad;o>»
>l" cat nfirä,otca nijn waeldawat / cuin te
meidän ivze noitta. Silla n,onda waeldawat/
zloista »nina ,0 vscin olen teille si»nonm/in nytkin
«ieln lansn/ he
ristin wiholli<
set/joidenga loppuon <adoms/»a heidän wad>
3ans on heidän Jumalans/ja heiden cunniana
joutuheille H3piari/iotca niailmalista

Mutta meidän menon, on taiwahis/io°
me
sta lunastaiata HGrra lEsustaChristusta
odotamme/ioca meidän heieon ruumin rirca,
sta/ettZjchanen kircdan ruumin» caltainen o<
lis. GillawoimaUa / ioUahän myös»oi c„icki
wat.

»dzellenalemmmseri tchda.
tNinunrackac inihanatwelieni/minun ilo»
ia minunCruunun olcat nsin HjLrraft/minnn

rackani. EvodiatminZnouwoniaSyntychest
minä neuwon/ettahe.HGrrast yximiestt olisit, 3a minärucoilenfinua minun toimellinen
cumpanin/ole nfille awullinen/iotca minun
cansaniEwangcliumiskilwoitellet ow«/Cle>
mcti» iamuiden minunau«ai»ini cansi»/loiden

»imielZmZnkiriason.

losei HTna nulta mntäj/f«g.?s.

lV»«U

Swangelumm kilittä p
Ewangclista/Cap.

22.

Match.

aican menit!Phariscliret pitä<

sa solmeisit.
Ia he lähetit hänen
Opctnslapscns
dän

hei-

Herotnanein cansa/ sa-

noden-Mestari,/mc tiedämme sinun totisi
xi/ m sinä opcmt Ilimalan tien tsnides/cs

myss tottele fttän silla ett sinäcadzoihmiSano fts meitlc/euingas lnu-

Keisarille andawero/taicka ci?

Costa lEsilS ymmärsi Heidi: pahndcns/

ftnoihän:Mitätevlcocullatlttkillsatte

nua? Osottacat minlllle weromynli.

mi-

he

anuoithänelle werorahan. Ia Hall sanoi
heille: KcNcngä on tämä cliwaja päällekiriomis? He sanoit Keiftrin. Nifn hän
noi heille :Andacal Keisarille eninKeisarin
owat. Ia Iltmalalle enin Jumalan owat.

sa-

laeostahenämätcnlllit/ihmcttelithe

/ia

lälistsi warjellut:Me rucoilem sinua/ anna

mille

lllownit hanM/ja poismenit.
Rucous.
tötäm sinua H. Jumala taiwalinen
fl.sl/ettäs tähänasti olet meidän rauhas elä an da»
Kmut/,a meitä sodalda ja muucalaiffen »ulmudesta
/

wielä-

«vieläkin

me sinun pclgolgesas ja sinun
mleles iälkcn eläisim/ cartain aina snndtä joca »e---renwuodatuxen jamuihm
suurin s>'«
on: yallldze jH wahwista meidän Esnvaldam / ettet
parem,
hän cuuliaisuttasinun tygäs / estäiS
min caicki asiat hywinja sinun mielesjältm toimi»
taiS / että me suuremmalla siunauxella ja onella hei»
dan hyllituxens alla «laisiin ja sinua lackamat puh»
taudes jawanharscaudespalwelisim/Amen.

XXIV. Sunnuntaina C«!minal>
suden päiwastZ.
uancaickinen Jumala/olemeil»

löyhille syndisille laupias jotta en muuta
cuin rangaistoxen ansainnet olemmasaisim ntjnZfu
nun laupiudes cautta armon / ia en rangaistoxen.

Sinun Poi,as/lc.

Epistolan tinoitta P.iucas Apostolein
Ackat wel,et

tygö/Cap. i.

en me l«c<mnet teidän

/

«tZn rucoik-msjt >a anomasi / t«ätehä<
nee t»liwns tuudemiscllataytetaisin/caictinai»
seshengellists wssaudcs m wimes. Ktta t«
otollijest waellaisttta kelwaten raikija HEr>
ralle. lahedelmZldjlsitte caitW hywisä toift

jacaswaisitte Jumalan tundemists / jawat)<
»istctuxi tulisitte caikella woimalla / häne»
cunnian wZkewydcn jZlken coikes karsimisc«
ja piMmeiisydcs ilon canst. laktjttäkäl
I<ä/ joco meitäso weljaxi tehnyt on / oftllisexj
yleman pxhäinpeximileen/»Mgdcs.
/

Su» iygös Hlrra Christe huuban/pag.,;,.

Kijtett olcon lesulen Nimi / pag. i»i.

EwangeUnminkirfHitta p.
Gwangei. Cap. 9.

Matth.

le puhunut oli/ cadzo/Nijll yxi Päämies

mli/ia cumarsihändä / sanoden: HErra/
nyt cuoli mmunTyttären/mutta mle

japane
pMens/
nijnhän mleeläwäri.
täles hänen
VW lEsusnousi fa seurais händä/ ia hä»
«enOpemslapsens. Ia cMo/Waimo/ jota oli
aiasiaica punaisia
tautia sairastamlt/ täwi hä»G ftcanans/ ia
rupeis hänen waattensliefteftn: Sillithän
eli idzelläns sanonut: Jos minäainoafians
Ntpeenhänen waallesens/ nijn minämlen
tcrwexi. Mi,n lEsuskäänsi hänens/ näti
hänen/ia sanoi: Olehywäsmrwas Tyttären/fimm ostos on sinun «rwexi «hnytla
Waimo mlli Mä hetkellä lerwexi. Ia cofta
IVsuS mli Päämiehen huonesen/ ianski
huilllin soittaiat/ia Canfia hymisewän/ftnoi
hän heille.Mengät pois/«iPiica ole cuollut/
mutta hän maca: jahe nauroit hänbäCosta
Canssa oli aienu vlos/meni hän jWe/ja r«l>
lpeis hänen täteens/iapica nousi. lase san!>
-

MtMlluicaikmmachan>

H

R»«-

Rucous.

Jumala/joca sinun
Poilascauttaoletluwannutnieillesyndemaw
der! saamise, l« awun
ailtista. »lemata ««>
stan: Me ru oilemma sinua/wahw stamntaPy.

<>

>;

häll"Hengelläs/ että me senaltaises - scallaur«
sinun apuus Christuxen Cautta/ a-atiwahwlftui
sim ja sm coiwon luiana pidaisi» etten mecuolis,
waan makla» unen nuckuisim /ja sinunPoi asl»
su,mChnftulencautta, wnmufnäpa<wänä lj«l!
laicki, en eläalön herätettäisi!, / Amen.

xxv. Sylmuntaina Colminaii»
pättväftä.
suven
CoNeÄu.
'

'

Erätä-/SchErra Jumala meidän sytämi,

;a
pl,!'ä eahtoos

hywa olis / eitä me >N!i

m,nsttte si>l»
s«m'awa<sta Heoelu»ätä ilos noutidMm.
Poicas/etl.
Eplstelan kirjoitta P.Pawal, Apost.
TheV»! tngö / Tliess Cap.4.
>.

me tahdo tciida stlat,
nWäjotcsnUilunelowat / ettei te«,u<

Actar

weljec/iin

ehdisnHncuinmm« loi!i>, cl toilpoole. B>l>
jes

me

yläs noftnn nyn on I»m« la myoe ne / j«H
>

«en eanftns Sillä <en me stnomnn: teille nt>«<
ci in HErronstn<»«/ ettZ me jot« elämme»

iZlr

??

miemiseen

/

MAI» egnstZ Mg jVte« n»ct»uet

em«H

e»«H

Sillä HGrran KZw <:las taiwsst suurella»»
mu la/j<yl«»unä.senKngelemZnellä/ »alu,

ken

Ssittc

ensin Chrisinres

siZnime/ tcnnnatan heidän

pilwihni / -HErra wastqn tnuAhin/ ,a «fin me
aina HVrrsn canft olemma. H,c»l)UtMl<»

shnteltan k hcnZnnäillestnoilla.
Isä Jumalatktittukäm/pag.i^.
EwanZeliumm kirjoitta pMatchEwangel.Cap.l^.

lcns, C

osea tc näettä hywitllren )auhi-

siuxen/ iosia sanottu on Daniel Prophetal-

jotta tämän
Silloin ne cllinlm

da / ftisowan siznäpyhässias

lukchän ymmänötön.

/

ieas owat/paetcatwuroille. Ia jotca caton
päällä owat/ältön asiuco alas attamanmi«lmhlloncsians. lajocaipellolla on/ älksn

palaitcawaattcicans ottaman.
illeja imettäwälsillemmäpäiwinä. R,!<o»l---t«/ ettei teidän pacomm tapchduislawella»
M Sabbachina: Sillä silloin pitä
waiwanolcmM/iengacaltaincn ci cleosu<
mailma algusianij» tähän e? myös ,«le.

snmcn

asu

Ia esci nepäiwätlyheis/mlnci yM„ liha
amuari/nuttla wMtäin tähden ncpä«

MMM.

'

Hii

Sil-

Silloin jos jocn Me simois: Cabzo /
täsä on Chrisius/laicka siellä/nijn älkäl osto.
co: Sillä wäärätEhrisiuxtt/ia wä<KälPro<
phetat nousewat/ ja tckewck suuria chmeil^,
jamerckeiä/nijncttä myssjos tsidais tapahs
lua/wMuckin cxylcttäisin. Cadzo/ minej
«len Me ennen sanonut; loshesijsteille!'

ftnowat: Cadzo/ hän ontorwes/nijn ältät

Sillä nijncuin pitkäiscn tuli leimattai
vscoco:
idäsiä/janäky haman länden/ nijn on myös
ihmisen Pojan tulemus. Mutta cusa r«at«,
«n/s>ehe»»Cotcqtkin

coconduwat.

Rucous

VKE kijtäm sinua HErra Jumala taiwallnen
caickest jydämest / ettäs meitä Sanatz
«ult« sijta wahingoliststa Pawm erhe tyxestä vlos
yttanut ja sinunarmoS oitia» walktuten saatauut
«!l«t: Ia ru< otlemma sinua / ettäs armolisest meitä
sijnä waltmbes pidäisit/ »a cmckinoiset erhetyxefi!
Variellsit/«lnomattam sijtä/ etteq me ole sinulle
nijn ftttämättömät,
Mun Ganas / nijncuinJuvalaiset/ »aanse» caii
kestsydämestwastan otamjm jälte meidän elämeu
löytöm/Vscaldain ainoastans sinunapuuS sin«!
PeicaslEsmenChlisturen ansioon/ >oca sinun j«
Pyhän Hengen cansaelö ja hallidze/ i>ania«t»sejl
Hancauklsetn/AtNM.
XVISM
/

>«

XXVI. Sunnuntaina CHlmiMudeu päiwästä.
meidän sydamlm ja ajatoxem/että ry,
jafinUNduomiotas ajaltel«sim/janijn«,
loppua
«ma
tulisim herittetyxi aina tälä m«llm»sluWlllsest
elämin. Sinun Poicas, ett.

Epistolan kirioitta P. Pawäli Apoff.

Thessalen.tygo/l.Tyefs.t.
Ackar weliee/ meidän pits <ck»a«eid'n
edestän JuMalatakqttamän/ ufincu>«
cohtulinen on/ sillä «idän vsioncaswa jawtt>
ja caierein teidänrackattdeste lisävndy joca

ist»

»ohtan. Nfinettö me meitäm teistä Jumalan
ycuracunnis kerstamMe/teidän kärjimisestnn
ft vstofta»/ caikes teidän waiwasan ja Vaino»»
ftn/cnintekärsi«e. lotca osottawat eltälu»
Niala on bitein duoMidzepa/ jatelumalay
Wsldseundaan otollista tnlena / iongatähden te myss kärsitte, lkttese on oikeinluma>
.lanedes/ttiZtätaa«wai»ata/ jotcateitä wai«
wawa:: Mutta teille/ jotca wauvatan/anda
»cwon meidän canftm/ Cosia HErra lilisus

woiman»Httgelitten
t>uwastilma»d»/hänen
cansa/ jamien Kimaurclla/ jocantZllecoji»»
iotca ei Innialata tundenet/ ,« nHlle jotca ei
lieidänHErranlesilren christnren E»«N»> >
lelimnita torcelle. Jotca waiwa kärsimän
>ita/q<me«ictiien
cajcko,
la ja hänen cunnian» wäkcvydestä: <sosca
HH
hän

hl°n n,lewaott«rcaste«a
la/jaihmcUisexiwlcmnanlaickeinvftollisten
ea«sl.i / siilZmelvätttodijfuirem/ teidäntygun
fijtZ pZiwDa/oletta te vsi on«.
Te Chlistilyt vlos

herättät/pllg. 49.

"lLwangeliu minkirioirm p. Match.

ihmisen Poiea mlc h?uen cunnia»
caickipyhät Engelit hänen can«
Silloin h<in Ml cunnians lsimmella/
sans.
ja hänen etcens coocan caickiCanssat, Ia

hän eroitta toiset toisisians/mjncuinpa-men

eroitta iambat Wllohisia / ja asetta lambal
oikiallepliolellcnS:Muttawuohctwasemal<
lensSilloin sanoCuningas nijllc jorcahäncn oikiallapllolcllans owat: 3'lllcat.minun

Isäni siunatut/ omistacat seWaldacunda
algusia,

joca teille on walmisteml mailmsn
Sillä minä isolsin zateruokttte minun,M:<!
nä janoisin jate ulotitte minun: Minä olin,

huonesen otitte minun.
olin Alasti / jat< watetit minun: Sairasna/,
jäte opitte mimm: minä olin sangina/ jz «

eutto / ja te

tulitta minun tygöni. Siiioinwanhurs at
händä wasiawat/j a sanowat: H Crra/cosco
mc nOnme sinun isowan/jarucknnc si«im'
juoda!
Taicka janowan/ja annoimme sinun

Costa me näim sinii ontonä/t<l suonejc oliM'
me sinn> iaicks alasioina/la waatettm sinun
Eli costa me näime sinun ftirajna taicka
gina, ja tiliimme sitm tngösi Ni.m wasiaCumngas/jc?sano heille: ionsesi
mmä tcil»
le: Sen cuin tc olelta tehnee yhdelle näistä
wähimisi lninn weWclni/sente teitte minun.
Silloin hän myös
»Me / jotca hä-

sano

sano

nen wasemallans owat-Mengätpoisminun
tyköni te kirotut tzancnickisen tuleen /joca '

walmistctfll onPerkclellc/ja
lens: Sillä minä isoisin /jacl te minua ruc?

toinet. Minä janoism/jaet« minua juottanet. Minä oliil oueo/ja et te mu:ua
Atamlt: Msioin/ja et te minua wattttamu
minä olin smras/jafägina/ja et te minua op<

huonesen

pinet,Silloin myös nekin händä wasiawat/'

sanoeu HErra/costa me näimme smnn ifswa/taickaj«nowa/caickaolltona/cllalastoi«
ua / eli sairasna / taicka sangina/ ja en n:e sinua palwellet? Nlinwasia heitä"/ ftnoden:
Tstisejf.sanon minäteille: mitä et te h'ch>i<c

näistä wähmlist sitä it te tehuet mi»'
lnis.laNWe pieä silloin menemän yancaic»
tiscllwiwaan: Mutta wanhurstat hancaicki'
seen ealamäänRuH mj
yhdelle

/

R»»<ou».
«M.Erra lEs» Ctzrtste / sinä calckem eläwitttenfa
A) euolleltten duomaxi me rucoilem sinua colkest
fydämest/ett« cosca sinä olet tulema taiwan pllwisi/
snures woimas ja eunnias / jacaicki pyhät Engelit

sinun cansas duomidzemanja cocoman caicki Can,
silt sinun ettes: etläjo.ainen sen p.rän sais cuinhän
«lälsäns ansainnt on / »oco seoliShywä elipaha.
EttösPyhänHengeS cautta anna»sit meille armoe/
ette» me olis suluttomat waan aina sitä atattelisim:
Walwolsim ja rucoilisim/syödesäm / juodeftm/

sen

ylösnosicsam ,a maata pancnsam:Että me caut»
<a pelii tettmsim syndiä tekemäsi/ oitian paranuu»
xenherättttäisin/ja wchmein autuuden jaijanlaw
sisen elämän periä jäisiin/Amen.

XXVII. Sunnuntaina C«lminai?
sudenpaiwsstZ.
<5 Elra Jumala taiwalinen Isä/ suo jawarjele/

cansa

syniS nuckuis
eltm mc tyhmamNeidzein
«utta nijden wijsasten canft ljsncalckisien cunnia»

päasisim/Smun poicas/ etc.

Epistolan tirioitlaP. PelariApofN

i.Pet.;.
Ackat weliet / tietkat st ensm / että wi/m<

f>«iViuZ tulewatpilckaiat/jotca

oman himon» Mken waelvawat / jastno»at:

custnyton lupaus hänen tulcm!sestans?S>!<
ia siftä päiwästa cnin Iftt owat nnctunet / py>
sywal caicki nchncuin ne Iuonl»n algustakin

olletowat. MMK» ne«n« ei he tchdo tietä/
enä

että taiwasmuinen oli/ samaowedestZ/ foca
wedesä Jumalan sanan cautca seiso Cnitengin

se

on sijhcn aican/ mailmo nijden cautta/ u»e!
den paisumisellaturmeldu. NHn myös ne tai»

sanan»

Vatja maat cuin nyt owat/hänen
cautta säästetän/ tulen waraxiDuomiopäiwälle

pidettä / eosca Imnalattomatihmisetcadote^
»an. Muttä tätä ei pidä tcildä', salattan«l«7 mi«
pZiwa onHErran edes nh'n«
«unrackani
euin mhsnen aiästaica ia tuhanen «iastaic^l
«tincuinytipH»ä. iti HOrra »HwytZ lupan»
stans/ mineuin munamat senwfipvwänluui
-

lewat/waanhänon meidän cansiun kärsiwäi,
«en ja ei tahdo enä songun pidäie huctuman/

waan että !ocainenidzcnsparannuxenkä«N'
päiwä on mlewa Nt>««
Mutta
cuin warasyollZ/ ,a silloin taiwat ftureUa kH»
tulla poismenewZt/ mn»a elfmentitpilapalawudcsta sulaman ja maa/ sa ractennnuxet/
»otlahänesäowatpitä palaman, ilittä caick»
nämät p«ä catoman/nfin teidän tule silloinpy«
hisä menoisa ja Jumftlisndesi, olla: Nfin että te
«doratte,a ikawsidzette Jumala» päiwänm»
lemista. lonaraiwattujesta catow«/ sa Ele»
mentitpalawudestajula»at. tNuttame odo»
»amme vsia taiwaita/ ajvtta maata/ hänen lupauxens jällen / soisa wanhurscausasu.
ChnstlcundChrifiulellkihlattu/ Pag. 49.

Vwangelmmin «noitta p. Match.

«Illoin pW

tcnwan

waldanmda ele-

Hv

man

man KymmnmNeidzencaldainen: iot<
ca otit lamplms ia menit ytelkä wastan.
Mutta wG heistä oli tyhmä ia wiisi tait«twalta-Tyhmät otit lamplms/ ia olineimystäns. Mutta taitamat olit sliy asiiaus yn»
nalampuin cansa. Coscaylkä/nchwyi/tulithecaicki uneli<,xi ia macaisit. Mutta puoli
yönä lllli huuto: Cadzo/ylkälllle mengät
händä wastan. Nqn nousit cmckinämät
Neidzet/ jawalmistit lampuns. Ia tyhmät
meille teidän öl<
sanoit tvnil Andacatlampmn
/
jysiän silla meidän
sammuwat.
Nqn wasiaisit taitawat / sanllden: Ei suingan/eltei meildä jateildä puum/mutta mcl,/

/

Zätparammin nchdcn tygs jotta myywtt/ja
ostocat idzellen.Cosca he menit oftaman/tuli
ylkä. Ia jotta walmit olit/ne menit hänen
tajians häihin/ja owi suliettin. Minnein
mli nekin toiset Neidiet/iasanoit: HErra/
HErra/awa meldän/ttecn.Mutt<, hän wa,
mu»ä teille: E»
siais/ia sanoiTotisest

sanon

Walwacatsentähden/
hctke/iona ihmisen

tunne minäteitilet te tiedä päiwä eitä

sillä
Poicatule.

»)

lEsu Chrtste/metdin r«c«S Ylkäm/
sini

sinä ioca me<«ln sinulles/ ormos ja lciuplubes/olet
kihlannut/f,n« «WS meidän liham >a welempääl»
les otit/ja ibzes meidämedestäm cnolemaanoit)?:«
rucolle sinua sydämesi/anna meille arn,oS että m«
meidän lupauxencuin me sinulle meidänpyhä Ca»
wahwanapidaisim odot<
stesam luuanet olemma
ja hywä omas tunuos sinun tulemttain aina
stas duomiolle / etten me sinun tulemmises aiall«

vscos

meidän lampum palamas/niMuin newysat Neid«
zet caickeslumalisndeswalwoistm / j<?sinun can<
sts meni-im taiwalistn Haähuonesen/jc>ca on ijan»
caickinen elämä ja a«tuus/ja niin sinun/ sekä Isän
jaPyhän Hengen nrjn myös caickem Engelein ja
«qststeNeidzyttscansa liancaickisesiilloidzisim A^

Erinomaisten
PäilMn
Epistolat ia Ewangelumnt.
p. Andreaxeu Päiwäns.

fi«n, aickinenlum«la/joca Py,
s>Caickiwaldias
Ohäin Apostoleis cautta/ sinun Poic«s Eroan,'

geliumin wailmas ilmoittanut oltt/ anna meille

»rmos että me heidän»pisäs wahwanapftysyisim.
»e/ja seneauttaftisimma meidän fyndtmandexi/
c«in he meille silmu puolestas ilmoittanet owae.
Sinun PoicaslesuxenChl!stuxenmeidänH«ra„
l««l«/Amen.

.Epistolan tirioilta P. Pawali Apeff.
Ron»«intugö/Cap.lc>.

sydämen vscolla me wan<
A> Ackat weliet
wlemma/ fajsuun tunnnftorella
/

me annixitulennna.laßaammmsano: Jo»
cftinen cuin vsio hänen päällens/ ei hän mle
häpiän. Eioleyhtäneroimstaludalailen ja
GreWnwälillä: sillä )exi oncaicteinHjLrra/
ricas caickein cohtan / «otca HZnda rucoile»
»at. ?a locainen!cu«Hiltrran Nime aurcna
hnma / hän mle autuaxi. tNnna cninga he
sttZ anxens huutawm jongapäälle ei he vsco«et? ?a cninga he jen vscowat/josta ei heole
««ullet? Mnna cuinga he cunlcwat iln«n

lernmta? Ia cuingahefarnawat/ ellei heitä
lähetetä? Nchncuin kirjoitetw on: <l) cninga
juloiset owat niiden jalat/ jotcarauha »ulista.
V«/ nljden «uin hywä julistawat. iNntt ci
he ole caicki jliwangcliumille cnuliaiset: Gil,
lZ Gsäia»
cuca
ö mctdän
n«m? ttljn tule s>js
saarnasta/ mutia sa<?r«
na m! e lumalan stnan cautta. Mntta minä
Kiko he sitä ole luullet heidänänens
loisin on lähtenyt caictm mailnman/ ja heidän

sano

vs

vsco

sanon:
mailman ärHn.
sanans
Memmtcan m«« taiwas wahwasi/ pag, n;
Nariellumclsinun san«s pag 8;
lLwangeliumin kirsoitta p. Match.
jlinxmgelista/ Cap. 4.
aieankclwilEsils Galilean me»
?

/

nM ksxi Mliestä/Simo»
nin / joeaclldzutan Peearyi / ia Andreaxen

hänm wchms/ lastewan Mkoia mereenM'

Silläheolitcalämiehet. lahänstnoiheille:

Scuratcai minuaia minä teen teidän jh«

misienealamiehixi. Mjnheiätil cohtawercol/ia seuraisithändä: lacoscahän sieldH
edemmckkäwi/ näkihän toiset caxi weljesiä/
laeobuxen Zebedeuxen Pojan/ ja Johannexenh<lnen weliens/ lvenheslsänsZebe.
l»elyencansa/parandawanwerckoiaus.l«
häncudnzihcitä- Nijn he lohta jätit wcnhm/ ia Isilne/ ia scuraislthändäRucous.

Christt/ sinä elawan Jumalan
'Poua/ joca sinun sanos cautta woit calckitch«
tä mitäs tahdot/ lv-ncuin nchtäwö on nöisiö ! nun
ny»

Orctuslapsistas cttä

pian evin he cuulit'nun
Sanas.- Seuratcat minua mmö tew teitä ihmisien
calaimchin/ r,ljnheylinan«vittaickija seuraisit si°
nua. Me ru>oilewma/ auna Pyhä Henges n!>»
«Valaista meidän sydämen / «tla me vscos aina sinun
SanaUes cuulialsetja alaannetut ollsiin/sica ilman
estetseuraisin,/ ja nhn syndein andex, saamisen ja

yancaicklsen autuuden periä saisin,/ Amen.

p. Ihomaxen Päiwänä.
>a

paiwänZ.
ttisncuin
Epistolan kirjoilla P. PawaliApost.

Epheser«ntygö/Cap.:.
sillenole »icratja
»am, pyhäin kxl«n.l»ehct/

§)> Ackat weliet / etpä te

ls vs

z<,

jslumalanperhe: pwphcnin jMpostc

perustojen paZUerackemr/ jösil lEsus <shri<
stz»s paras culmaklwion. longapaZUecaicN
rakennus toinentoistensllitetän/iaccslnapy»

hari ten»p lirrH Nrrasa.longa päAle te myo»
raketan/3«mMlle asuinsiari/
«Lwangeliumin kirioitta P Johan»

F""Homasyxi cchdcstatoisiakymmenesi/
caxoisexi cudzutan/ ci ollllt heidän

cansans/costalEsusluli.Nhn muttOpelnslapstt sanoit hänelle: MenäimmeHErminä
ran- Mllltahsnsanoiheille
näe HHnekäsisäns naulainreikä/ia
meani na»llam siaan ia pane kättäni hänen
/

tylkeens/cnminavsco.

lacahdexanpälwanperäsiä/olitopems<

eansans

lapset taas siellä/ia Thomasheidän
Niin lesus tuli / suin owet sulielut olit / ia
sti heidän teffelläns / ia sauoi:Rauha olcon
teille. Siittesanoi hän Thomaxclle? Pistä
tHnne/ia cadzo minun tMni: Ia
oienna tänne kckes/ ia pistä minn kylkcni/ ia

sormes

5

släoleepäuscoinen/waanvstowalnen.Tho»
maswasiais/ia sanoi hänelle:Mjnun H<krrania minun luinalan. ICsus sanoi H
nette:

neLt: Cttss näit minun Thomas/ nffn sin<l
vscoit/auttat owat ne io«an ia cuittnginoscowat'

Rucous.

waisia syntisiä sinunPetcaS cautta auttanut
M / Me rucoilem sinua / ole meille armoNinen / ja
auta /mä mewöldäisim epäuscoa/ jacaikest sydä»
mest meicäm sinunSanaas ja lupau> «js louttalsim
V lEsu Chnste Jumalan !j.o<ca/jo> a ei tahtonut

syn
sitä tf äuscoist.Thomasta anda olla sencaltai«S
meidängin

waan autttt häntä armolisesi/«nna
sy»ä»:m smunPyhäHenges etten me ilänänS epäi»
mS

le sinunarmostas/waan wahwan Vfton caulta / si»

nun armos ja laupiudes päälle/ iz«nc«ckisen au>
luulen saisin,/Amen,

p Geassanin päirväuH.

HErra laupias Jumala jora nijn Pyhällä
f> Hengellespyhät
Martyrit wahwistit ettei he
/

/

aunaftano <uul!al!s tunnustanet/sinun Poi asIE«
ftsta Christusta meidän Wapahtaiatan. mutta
«yos werens wuodattamisella sen wahwistit/m«
että me taitaisin noudata hei»
rucoilemma
dän «siinwaaue/,a o«kt!aS »s<os haman cuvlema»
«stlpysywöijet olisim. SlnunPoicas/ic.
Epistolan kinoilta P.iucas Aposio.
/

.

l!ltentsgolS/C>P.6.j«7.
/I^ephanus,««,« oli vjcoo täynänäjswa.

.

ke»Vttä /l« tett ilMttin jo st»Uflg tunnu-

stähtiä

stähMCanssan seas. ttlfn nousit muntamat
AlerandrKenia jotca Cicilliastaja Asiasta olit/
»arsitelit Stephanincansil. Ia ei he wolnet si<
tä wljftmta waftan olla/ia Henge/ »ocapuhui
ttqn heisäästt miehiZ/lStca sanoit: Me
Ma hänen cuullet puhuwan pilcka sanoiaMo.
ftsta »alumalata wastanNHnhe yllytit Cansi
san<«lVatchimmatiaßir>anoppenet/ ia menit
ia Hsnniom hänen/ ia weithäuenRaadin
«een. 3a asttlrwZärZttodistaiatstnoman:
pitctastnoia
tätä
Eirämä mics lacra puhumast
pvhZsia ia L.akiawastan: Gillä me olemma

cuullet/häncns»now<,n: lEftsNazarenus
iotca
HZwittärämänsi«n/ ja numtt«>säädy»/ Raa,
coicki ne iotca
Mosts meilleandoi. Iapäallcnb
ia näithänen
dis istuit / eav;olt HZncN
«iftvons nchncuin Engelin caswot.
Costa he nä°mät cu»iit( nimittäin cuinStc<
phanus wastas) knwi je läpi heidän sydä«
mens/ia kiriiielit hambaitanshänen päällens.
Mmta eträhZn o!iräynZnS pyhä Hrnge/
zahu hänylss tMVHsen ia näki Jumala» cun<

«ian/ ialEsuxen selfowan Jumolan o,kia!la
kädellä ia jhnoi: «radzo/minä näen taiwatawo</ ia ihmisenpoian seisöwan sikiallakädellä
Nijn he hlycht täydellä cnrculla / i«

tukidzil

lcorwlans/ia carcaisir caicti yeimielisest hänen
paällens/ ia aioit hänenvlos Caupungist/ ,a
kiwirir. Ia todistajat panit y>aa«ens yhden
»uorucaijen jalcain juuren/ joca cudznttin
OMws, I» he lHpitit StephaM, joc« rucoili/

HVrr« lEfi» s« minunHengem.
li/ jasanoi:pani
polwlllelw/ »a huusi suurella
hän
anella: HKrra/äIZ lue heilletätä syndiä. li,
cuin hän tämän sanonut oli/ nHnhän nnckul.

NVangelinmlnNrlolrta P

Ewangelista/ <ssp. 2;.

Match

lähetän teille
jawijsat / jaKirianoppenet/ janijsiä te

Cadzo: Minä
«t /

Mlllllamm tapatte/ jarifilnnaulidzctta/ ja

MMtamck «piexctte teidän Synagogisan/
jawaiyottaCaupungilfaCaupungihin, Ct>
lä teidän päällen pilä tulema caickiwanhl,r<
weri/lotawnodattttu on maan päälle/
hamast wanhurscan Abelin werefiä/nijn Za»
charianßarachianpoi«nwerenasti/jtng«
»e tapoitta Tewplin ia Alearin waihella.To,tisest
minäteille:Caicki nämätpitämlcman tämän sugllnpäälle. lerusalem/ler:

seas

>

sanon

ncjottasinun tygss lähälttyt owal/ cllmga

»sein minä tahdoin eoota simln lapsts/ nijl>
cuinCana coeoapaicans sijpeins ala/ ja tt li
tahtone? Cadzo/ teidän huonen pitä teille
jäämänkylmille / Sillä minä
teille:
El le juingan minua tästedes näe/ sijhenasii

sanon

!

cuin

<um te sanotte:

HErranlnmen.

KHttlly olconsejocatule
Ruco»«s.

sit" pyhä Stephanusta/ ja muita si>
nun Mart keitäs/ heidän
tähden punata ja
waiwata / anoain nrjn tietä / ettei«,nun waidacun
das ole tästä mailmasta / waan on toinen elä»
wä: Me rm oilemma j inu« / että jos meidän sinun

vscons

se se

NimeS tähden jotakin kärsimän pltä, nt?n wahwlsta
meidän sydämen Pyhällä Hengellis / että me py<
sywäistt ollsini/ja mettänfinun armollas/ja nljllä
yancaick>sillatawaro>llalohdutta:sim/Amen.

p Johannes iLwaNZeliftan
PZiwZNZ.

nffncnin Andrearcngin paiwZnZ.
Episiolan kirjoitta PlohanniS Apostoli/l.loh I.jOl,
»eliet/ jo« me mnnustamme ly«ja hursias /
dim/nfin HZn on vscdilinenpuhdista

6ol!eiK

c<l meille syssitsnderi anda

ja

meits

caictesta w«H.yoestZ.los me janomme: Emda me simdiä tchnerote/Nlw meteemme
«en n>aichtelmri/ja ei hänensanans ole n»eis«.
. M'.mm !apl'u«isi ni/näitZ minä teillekirjoi'
tsn ette te jyndil teli».
I«» l-s jocnsvndia
/

tcke nq!lmell'ec>neoeswajtajalsäntygonä/
IrjnsChl istus/joca nanhurstas on/ja h«n o«
jowindo mcid.m syndeimme edestä / ei mno<?«
ftgns meidau/ waan cMcnmMmanedest.?.

että mc hänen»u««
Ie» jhra»«e ym>n°rramnie/
"ncn
nemmc/jo« me h
täsiyns
tnnncn
caftno -

cipidähänen
käft'7jäne/l)änon walehtclta j.? eihance olew
Nws. Mmmjocahanens Nssnspltä/totisest
onlnmplan ractaus hlines te>belinen:

tZmc nedänm:c cttämcHZncs olemme. loca
ftno idzcns hmcs olcwans/ hänen pltanyn
»p<?cla»nan/cui!l hnngin waclsi.

ikwKttyeiiulliin

kirjoitta p

loh am

«es iL:vunge!ist»' Cap:)»

Sema miima, Ntzn Petari käänsi
idzens/ ja näki st» Opctuslarftn seuran an
jora lEsnsracasii / 'a oli lEsnren rimilla

li sanonut: HErra/
Ehtolliscs maannt/ja opetlä?
joco
euca se on
Costa Pemri
sinun

hänen näki/san ol hän ICsuxelle: HErra/
mitäsiä.tämän: ICsuesi,noN>änellä:los
minä tchdoisin hänen sihttiaisti olewan cuin
minänilen/mitäsinunsiehentule? Seura
sinä minua: Nsznwciicilenftasltiuttin/cl'

lei sen Opetuslapsen pitänyt cuoleman.
Mutta eilEsus hänelle sanonut!Eihän
cuole: Waan/jos minä lchdcnhä:n>u siche>
nasti olewan eum minä tlllen/mitäsumll sie<
hen lllle: TämäOpctusigpsi todista nälscä/

ja

ia on nsmHt kirjoiltanltt/

hckn todifinxens todexi.

Rucous.

f» me tiebämcke
tahdot/ettajo»

siinä tuozumifes pysyis / johons hänen
eudzunul olet/ ja «Hn andaman hänen walteudus

paista/etti tHiwalincn Isäs

sen c«Utta yllstetyxi tu»

me si»
lis/ Merucoilem sinun armolista
nun tahtoo jällentläisim / ja calckinoistt ahdistoxet
tärsiwälljest iärfisim/ että meidän vstom sen cnutta
wahwlstetaisill/ >ne hywän oman tunnon ptdälfim/
ja tMcaictifen elämänptrtä satsim/ Ame».

Wiattomain Lasien päiwänH.
ttHneuinp. GtastamnFinpäi»«nZ.

Epistolan kirjoitta P.

Johannes ll-

mestys tinasans/ Cap. 14.

831 A Minä Johannes nain/ ,a c
»a feisöi zionin wuorella/ ja hancn can,
BZf
janssteajanälil

wijd«M?mmendä mharta

foillaoli heidZn IlZns nimi kirioitettu heidän
vv)ls»ms. laininZ tuuli»
anentaiw<zsta/min«

cum polion wenen «nen/ nrsnc uin juuren
pltkäijen «nen. lajeani/ »ongaminä
iin/ olinchncuinCandeien soittajain >otca hei«
dan Candeleitans soittawat. Ia «veisaisit

Mncuinv«a»irt«istuimen lVcs/iaNeljan ee

läimen edes/ja wanhindcn. I,
«uc fitZ wiuZ oppi« / paid;i i.cjta sam ia «M
wijdettä
tuhatta/ iotc< masta oft«l»
wt o»at. NZm»t on«tne / ioecj, ei »simoin

consaolesaastukewt: SillshesWatpleidzet/

i<,scmaw<n Carizata cuhunga HZn mene, NZ«
wät o»<tt ihmisildi ostetm / Jumalalle ia Ca<

olepetosty ioyt«

ilman ftastaisutta Jumalan

ist«<me«edes,

ikpoangeiiumin ttrlHifta p lflatch,
E»<,ngelista/Cap,i.

ilmesiyi Hffrran Cngelj

«nes / sauoden: Nouse ia
.ptalsipsiHtinens
patcneEgypM
iaole siellä fiehenasii cuin minä sinulle sanon/
M Herodes on eoziwä lasia hucuttarens.
Nijft hän nousi /ia otti lapsen Ailinens yöllä

lpgsns/ja pakeni Egypchn/« olisiclläHerodexen cuoleman asii. EttHtäytetäisin cuin
sanottu oli HErraldaProphetan caulta/jo«
ca sanoi: Egyplist cudzuin minäPoicani.
Coscq Herodes nätihänens
ttllyxi wihasiuihän sangen cowan/ ia lähetti tappaman caicki Poicalapstt Bethlehemis/ jacaitisa ärisä/ io«a (axiwuonset o»
littaickanuoremmat / sen mau iälten/ cum
hän oli tareast Tietäildä «ltttnm. Silloin
st tchtetlin cuin leremialda Prophetallxi
sanotn, oli/cosca hän s«nei:Rhamae on cknj
tnulunut/ s,mr, waliNlS/ ttc» ia isti parcil/

sen

Rache

Rachel <ck< lapsians ia eital)tonuchsnd<ls
/

tlndalohdllletta/etttiheole.
Rucous.

/3Erra Jumala taiwalinen Isa /stnäjocaSa,

D^?nas:autt' sinun Po»c«SlEsuxen Cdristuxe!,

näet lUMga perkelellä on wie,
ilmoittanut olet
la tänäpän hänen Herodexians/ jota hän herätti
sanaswastancaicklnaisellapahudella
ja aletta

smu

Merncoilemmalmua/estasen alta»,
sten pahain ihmistä wahingollletaicoimiset ia anna
ja wainolla/

un
caickist
nalle tehdä «icoiwat heidän idzepäällens lullaetiä!
meillä olis rauha jnlepo / sinun myös Sanas ain«
meidän scasam lewenis ja enänis /ja me nijn sinun!
armolisen npuS ylnmärraisim / ja sinuarjancaicki>!

fesi yllMsnn »a kqtäismi Amen
ppawalin päirvänä/

Epistolan kirjoitta P. iucas Aposto-

lein tegois Caj», y.
Saulus aicoi »iclä wai«ataj«
Opetuslapsia. I«

meni ylimmäisen papin tygo/ia <mol
Gynagogain tygo jos h»«
jongun miehistä «aimoilta stlda «eldä

kiriä

stlemii». M«ta cuinhanm«tc»zU

akivieiv»
mascua lähestyi/ lemahti tpakeushänlangci«

tsilvgaft y«chtt«in«härM

Ia

maahan /ja cuuli änen hänällcns Pnorvan:
Sau!/Baul/ miris wainot minua ? Hän
sf.no»: cuca sinä olet-HErra? Gano»HErra:
Niina olen 3iKsi»s / jotasinä wainol työläs on
sinun pottia t»tcainda»astan. ttyn hän
»apist hamästyi/ja sanoi:Herra mitäs minua
tahvot tekemän? HErra sanoi haneUe: nousi:
ja mene CaupunZinv siellä sinulle sanotan/
INuna ne mit hct/iona hänen seurasi»,,»
elit/ selsdithämmastyrie: Silla he cuulit
a<tane hänenäncns/MUtta ei heketän nähnet.
Nhn Gauins noustmaasta ja ei nähnytketän
awoimilla silmillä : mutta he «lmil HZndä
kädestä/ia weitKamascm,,,. lahZn oli colme
p,llwä näkemä oinna/ sysn^rä,.: jnomara.
/

Opetuslapsi oli DamascusAnanias
nimeidä, »olle -Hierrä scnoi näys A>n,ni«.
»asi^,«: <,Lrr6 /t ininä olen. >H<Lrra
stnöi hanell,:: nouse, ja mene sille cavnlle/

s:

sa

joca
eudzutan/ kyj), ludan huonlfi
sitä joca Gauius Tarsilaisexilndnnan cadzo/

hän rucoille. Ia hän näki näy» yhden mic<
hen/nin,c!dä 2Manias/ slsailctulewanmpanewan kätens hänen päällens/ että hän ftis
jällen».
Näkyne

vlynAnanias

sanoi: HErra/minZolen

cuullut msnelda tästä michesta/cuinga paljon
p«ha hän sinun pyhille» on tehnyt
lerus<ile«
mis. Ia hnnella on nytkin walda ylinimäisil.
dZpapetlda annetw / täällä kchnni siw caicki

«e/iotcnsinu»uimeHru«ileV«t. Nhn sanoi

HErra hänelle! Mene: Sillahänonmiilul,

le walinu aje/candaman minunNimeni paca»
nain ,a Cnningasten ja Israelinlasten «teen.
Ia minä sanon hänelle / cuinga pallon hänän
minunnimeni tähden.
f>itä kärsimän
Ia Mauiasmeni sinne/ ja tulihuonesin
»apani
hänen päällcns/jastnoi: Ra,
caswelienSaul. Se H Err« lähetti minun/
jocasinulle tiellä ilmcst>i/ jotas«vaelsit/etlH
sinä silisituäkys jäilens/ ja pyhällä Hengellä
fäytetäisMla hänen silnnstäns pUtoisit csh«
nHncuiufuonmeet/ jahänfti ««kynsjällens/
nousi ia andoi hänens
fUoca/nynhänlyahwistui.
<ss
I<? Saulus muuwmatpäiwit G pctus»
lasten canst Vamastus/ jasaarna» cohta S?,
nagogasChristuren olewan Jumalanpoian.

Vlfin c«cki jotca stn cuulit / hämn^styitja sa,
noit: Eikö tämä olecaickianfftähäwittänyl
leruMcmis / »otca sitä nime rucoilit Ia tuli
»nyöstännemZtä sidottuna wittnän ylimmölsillel^>apeille?Muna Saulus nm ainajalon»»
maxi / ja aioi Juvalaisiataeaperin/ jotcazo«»
»najcus olit/ todistajn että le oliChriftus.
Jos ei HErra auta meitä/ pag, ,5.
lEsi» meidän tunasturem pag.io7>
?

<.-

stewangeliulntn NrMtta p. Match.
Vlvangelista/ Cap. ,9.

lL2leh<n

jvasiais Petari/ issillwi

i cadjH/me l«on?uimma ««<

tisia

M//a senramma sinlm/ mitä sijs meidän
M on? M/n sanoilEsus hänelle: Totisesi
sanonminck leille/leiotca minlla scliratta sij<
nävdessyndymiscs/coscaihmisenPoicaisiu
häne Cunnians istnimclla M myös teidän
Giman cahdcllatoisiakymmenM istllimclla/ dlwmiten caMisiakpmmcndF Israelin
slleuclmda. Ia ioeameu cllin blopm hnoncisians/taicka welMns mickaSisaristans
taicka Isclsians/ raicka ÄitifMs/taieka Ctaicka pello.»
Mclnnäftcsns/ taicka
M,s mmun Nimeni tchden/häncnpitä s>
mkertaiscsi saaman/ia ijancaickism elämckn
Mlilta monda ensimckist tllle wlp

lneisixi/ia wiimeiM ensilr.äisexi.
Rncous.

>

iocalulastarmostjalaupiuttstnnn ihme»
lisestftn pyhän PawalinChristiliseu vsconkiändänyt olet ja wamojasta si«»lles walitun
aseen ja w>< o,
lisen tunnustajan tehnyt että hän sinun lunmas on
caikelle maUmalle julistanut:
Anna melllen armos/
«ttä me cartaifimsyndiä/sinun stnalles janeMolles cuuliaiset olisim/jsaina sinuaylistä,sil« ja k«.
l.Mm/Sinun Poicas lEsuxen Christuren,mel>än

»HEnan cautta/Amen.

»"

RvntilämessunpHwanä.
2

KC«i°

fiancatckinen Jumala / jonga
Poisa tanäpäiwänäTemplis sinun
anna meille sinun köyhille lapsilleZ/

etees canettin
«ttä mepuhdistetur<calkista meiHän syneistaw/aina
fte,kämät ja ilman nuhteta sinun pyhän
etei

caswos

tulisim.S!liu»ra>ckanPolca3lEiu,leChrtsiure:e,

Nämät sturawaistt sanat kirjoitta
Propheta/Cap,).
/ minä lähetän minun GnFclini/

ml«un eteeni pitu tien walmistaman,

I« hänen

tule cohm ft Herra/jot»

le ed)itte/ ,<i lyton EnZeli

/

jom te halajattl'.!

Cad;o/ha» tule/ftno -HiLrra Uebaoth» tNl«<!
«icucawoi hänen tnleiniscus päiwZ karsia l!

I<»cnca woi seiso / cosc.7 hän ilmandn Slll^
tulija nqncui!!>
hän on/
pesiän siupua. H<in on
iasillawa/j«
»elittawahopian / han on pnhdistawa,ia hiut<
cullan,
«watewin pojat/nljncuin hopmn ia

Gilioin pita heidän tuon»<;nHcrr<»!le ruoeauh>j
ja Jerusalem»!
na wanhurjcaudeK
euoca uhrit pita tyliaHerrallekelpaman/nm
«uin »nlUl,en,aendi sinä wlwfina.
/

TaMi C!?!!stlt>it!lol'<cal/fa§. «3.

EwangeliumkirjHitta

f> Lucas

iehcn aican/ cuin heidän puhdistus pH
wckis olitläytctytMostxeniam zälkcii

wtjlbchänelernMmW/stiftttaxmshä!!'
li

5ä HErran etten. Nchiilnn kirloilertn on
Caicki miehc pnoli/joca cl,sin
HErrail

awaäitinscohdun / pnä cudzttttamanHerralle p>)ha>'i. Ia vhrman/ nHncuin sanott» on HErran
PariMetM/ eli eari
Kyhkyläiseupoica.
laeadzo/yriMics oli lernsalemis/
ionga nimioli Simeon: tämä oli httrsMiss
jumalinen mies/odottain Israelin lohdntllsia: Ia Pyhä Hengi oli häues. Ia hänelle
oli wasians annctm Pyhäldä Hengcldä/
etteihanen pitänyt ennen cilöleman / cmn
hän uäkis HErrän Chrisillxen. Ia hän mli
hengen cautta Templin. lacuinwauhcm!Mtiapscn lEsiixen toitTemplijn/tchdäiain mwan iälken/ otti
,hän hänen sylqns/khtll Ilimalata ia sanoi.
LAAste nyt Herra palwelias rauha» meuemän/
Mctt.
j Silla mliwn nlmäniolvat nähnet ssnL autuudes.
longa sinä caitilleCanssoille walnnsttc.
Walteudcxi/waltstamanpaianolta/ MMM

.

:

KanssaS Israelin cunmaxt.

Jumala taiwalinen Isa sinä joa ssnnn
/

olet tänne Napahtajax, lähettänyt/

MahanpalMmwalfeusjalsratltNlUnniaolis:

I

«j

Wall»-

Hal«se meidän sydämen/ että mehänes

moSjaisälisentahtostundisim / ja hänenPetkelet»
tö / syudiä ja cuolemota wastan meidän apunam
wqmäin tjanlaickj,
sm autuuden perisim/Amen.

p. Matchmxen päiwZnä
Ncjncuinp. Andrcaxengin päkväna.

Epistolan kirioitta P. iucas Aposiolciu
tcgols/Cap,».

paiwinä nousi pctari Opetuslasten
(,seast / ja <anoij(jajoucko olilähäs caxi>
kytnmendä toista si't« ) Te lnihetjaitpcljet/
kirioitus pici cä>tettimät/jonga pyhä Hen<
fte »liKowjdin
suun cauua Judaxesta ennen
Zi
lanonur: jocanqden johdattajaoli cuinlEsu»
siliä hm, oli meidän lucuun
fenolit k,jnn>
luettu/ jaon tämän »viran meidän cansamsta<,
N»t. Ia hän on ansainnut pellon wääryvcn l
paleaxi/ jahirti idzens / jaonkeskeldäcahtia
paahtunut/että cmcri hänen sijallyredspu-l

s

:

cuinlol

ttzisitUlos.
ajitwat /
xusälcmis
cud;man

etrascpeldo heidän k:elel<t

»äns

/ H<:keld<»ma/sesn/
h»l
Sillä sc on klnoircttu psaltariramatus
nen eotons pitä kylmille tujc,nan / eikä sinä
:

pidä asujands oleman / jlihäfien pisbaudcns
picä toisen saaman. Nfin pitZ nyt näists
-

histä

/

jotcka nnidän

can<a»nme ollet ow«/

(caiken jenajan euin HErra libsus meidän
'fanftlnme vlos ja s»Mckäwi^ulpetenZoh^'

nercn Castesta/haman stjh en pauvan asti jolla
hän meildaylsspttctinXyn otettaman hänen
yläsnousemisenstodistairi/ynnä mcivan
Josephin joca
stm. Ia he asetit caxi ehdolle/
cvdzmtu Barsabas/la lrjalda nimeldalustus:
rncoilit /ja lanoit: sin.l
>?a Manhian. Ia he
caickein sydämet tiedät/ osota l«m»
EttZ
Mansia naista cahdests olet Valinnut.
han tnlis arwan perän taha» pallpelurcen/
ja Apostolin wircaan / josta Judas on pois
wilpistynyt /japoigmenisiallens. Ia he hei»
tit heistä arwan / saarpa langcis Matthia»
pMle/joca sijtte luemn yhdentoista k/,nn,ex
---«en Apostolin secaan.
Cudzu Christus caick ttzzön «ulcol pag, 4Z,
Chnsrus Jumalan Poica/pag. ys.
.

/

kirjoitta p. Match.'
tkwanZeiiumm
Gwangel. Cap.iz.

simla Isä/taiwan ia maan- Herettäs oletlMcnyt nämät wijftildaia
loimel;silda/ja olet ilmoittanutpienille: tosin
Isa /niin oli sinun hywätchtos. Caick,
owat minulle annetut mmun Isäldäni /ia ei
kengän tunne Poica mutta Isä eikä Isää
txnlieyxikän / mutta Poica/ia kelle ikänänS

ra

/

Poica tahto fcuilmoitta.

..

Tulcat caicki minun tygom/jolca työtä
>tt cnc/ia olena rascamctut /ia minä tahdon
teitä
I iij

.

ttitäwirgottaOttacatMimilkenttwMpa?
len/ia oppccac mimlsta/ että minä o lm siwiä
ja nöyrä sydämesi/ia tt lysdättcl lewö tcidän
siclmllcu. MlWttiNlkcnonsowclias / ia
mmiin cuorman on tcwiä.
Rucous,

63 Ena Jumala taiwalinen Isä/joca sinus sinun

Christuren cautta ilmoittaA/PolaslEsuxen
nut olet/mcrucoileminassnna pidä meitä siuun py.
häsäSanafts loppunasi! etten me seura m, o. n
wysasten satoimelleen pahendcuvaista esicuamail»
masa waan että me caisinaisis wastoinkäymr s
/

:

ja ahdistoM / cuin sinun Sanas lähden meidän
päällem tulla laita / lurwatisest idzem siihenlohdutox."N luotaisiin / että sinä olet meille lahjoittanut
ja andamtt omaisuderi / sinun Poicas lEsuxcn
Chr,stuxe:, / tahdot myiS mettäpitää lapsinas/>»
suoda tjancaickistn autuuden/Amen.

Paaston aicaisna Marian Päiwänä,

Jumala/joca sinun sulasta armostai
meille autuudex! sinun Pyhän
(jocafinustaliancaickisudeS syndynytoli) ajallisest!
Marlan ruumis sigita/ ia hänestä syndyälj
Anna racas taiwalinen Isä armos/ettime tamcal'!

taifenchyivän lyön edestä olisim sinulle tntMset/j«l
alati sinun pyhälle tahdollesculiaiset. Sinun m>

kan/lc.

sanat kmoitla

EsaKsPropheta/Cap.y.

paiwina puhui

Ahdelle/
mercriHerrald«
/ eli
sinunJumalnldas/micra alh«Ua
ylhälle corliuteen. Nfin Aha» l«nol: en ano/
j« en tahdo HGrra kinseta. Nijn HZnstnoi:
cuulcatslljstcDawiyin huone
wähäkF st
teille o» / että te ihmisiawastoin teetta/mm<
ta myss te että minun Jumalalani wastan.
GentZhecn andn id;e HEem teille n,err'in/
:

mi pitZ

jc,

synnyttä poian/senni<

lmmanuel!.

Voita,a

h»najatahänsyo / NetZ,r«,s HMtä paha/ia
walita h^wZ.
O ITsuChnsi cuin l,i«nnon sait/pag. 94.
Kwangeliumin kirjoitta p. Lusas.
Ewang, Cap. i.

lähetcltin Gabriel Engcli
yhten Galilean
gqn/ionga nimi oli Nazarech/yhden
zeu lygö/ joca oli kihlattu Michelle jonganimi oli loseph/Bawldiuhuonesia; ja Neidi«l nimi oli Maria.la Engeli n:l! hänen ly»
gons/ia sanoi: terwe armoittttu/HErra on
sinu cansas siilnatt»,

Mutta (llin hännätlhmien/hämmäsiyihänhänenpichesians ia aiatteli/lnillinen
se terwctys oli. Ia Engeli sanoi hänellä: älä

pelkäMaria:

M sinä lssit aniwn ImnaI

l<«.

lantyttna. Ia catzo sinäMtcohdusas/ie,
synnytät Poian/ ia sinilnpitä eudzuman hä<
nm Nimens lEsils. Scn p«a oleman su»l<
rcn/ia M eudzuttaman ylimmäisenPoiaxi,
Ia HErra Jumala anda hänelle Dawidin
hänen Ifänsisillimen ia hänen pitäJacoolema!,/
bin huonen Cuningas
ia hänen Waldacilnallens ei pidä loppua
oleman, Nhn sanoi illiana Cngelillc: climgalämä tule / silla en minä miehestä mitän
<iM ? Engeli wastaw/ia sanoi hänelle: Py<
hä Hengi mlc sinun pääll,'s,<i.i sen >)!inlmäi<
waima
sinun, SclttHdcl: myös s<
H)yhä cuin sinusta syndy / pica clldznetaman

sen

Humalan Pojaxi. lacadzo Elisabeth sinun
langos/ Mci myöspoian hänen wanhalla
yauans/iatämä oncuudes C«lleausihänel<
le/jocasanoitin hee!m«ttsn:äxi: sillä ciln<
malan edes oleyhtän asiat« mahdo/oinda.
Nqn sanoi Maria: cadzo HErranpHea/
sanas iälken. Ia

tapahtucon minulle siniln
Engeli läxi hänen tyköäns.

k<itäm sinuaHErra I»mÄa laiwalinen
sinun sanomatroman armoS cdesiä/et<
kZS meitä synhisnä mulstauutvlll / fa andauut si»
nun

ml»Poicasottame<danta!)tawmicbu>enpZälle!iS
lanicoiKmmg sinus / meidän sydämitäm sinun
Pyhällä Hengchäs non wälaiscman/ että mcmei<
täm tällä hänen michudens ottamisella lohduraisim/

hänen pönans >a

cuolemans ain>?

muistaiM j^.!'

nen meidänHErranam ja Cuningoman pidaifim/
jänön hänen cauttanS l,ancaick«sen autuuden peri

sim/Amen.

ia lacobW

puwana.
colleHU niZncuin Andrc<ixenginp«liwanZ.
Nämäl stllrawaistt janat owatklrioiselltt
WijftudenKlrjasa Cap. 5.
kcudella

distanet

nistä wastan

/

jotcal?anda

eh-

j,?l)«nen tyons hyliaiinetowat. Cc'si g
l)csenn:lkcw<lt nsinhe HZmmZstywat stngen
hirmttlsest sitä outuutw,ota ei he «iwonet.
puhnwat toinen toisellens »a c<ltuw«t johuocaw«Hengens ahdlstu^eji: tämZon se/,ong.nne cnnen piditnincpilckana fa nauruna:
Me hullut p,d,mmc hänen el«n«ns
joftmcn loppunshapianä. CuinZ.i
n«
on luenu Imnalm, lssten sec<zan / j.?lMon
pcrindous pihiin

secaan?

I<» >t<a< ny! iä<ä» aican/pag, «l>
Vli «muttcanmaa/ «liwae/päK. 11;,

Ewanne!.'l„nin ttfloitta p.
nes Vwangel Cap. 14.

Johan-

lcno:Älkon teidän sydämen wawabtli'lv

'«

co/M te vscottt Iliwalän päälle/nffl
cat mimingm

nes on

päMcni. Minun

monda

Isän Mo-

minä janoisinteille: minämcili walmisiama
ttille sija» lawaicka minä poismenen walmisiaman teille sia / niinmmä tulen (liitengin iällens / ia otan teidän tygoni / että cuft
minä olen MHpitä myös teidän oleman.
Ia ttchllnga minä menen/te tiedätte/ iatien
» myös tiedätte. Sanoi
Thomashäncllc:
HCrra/ en me tiedä cuhullgas menet / cuin»
gasia siss me tiedämme
hielle: Minä olen tie/totuus jaelämä. G
kengän tule Isän tygs/waan minun cmtt'
tani. Jos te mndisitte minun / nchl te tosin
myös lttndisitte minun Isäni.ia nyttc tu»
ncttthänen/ ia te näitte hänen. Philippui
sanoi hänelle: HErra/ostta meille Isä lch>
me tydymme! lEsus sanoi hänellemunä o,
lm eauwa aica teidän tylMän ollmja et sini
minua tunne? Philppe/ i?c« näkeminml
hän näkc myss Isan: tuingas siis ftmol!
/

ofttamesilclsä: Etkösvstominuaolcwa»
Ifäs/ia Isä minus ? Ne sanat cuin min<l
'

Il

Isä/ioca mim?6 ou/tckelyit: Vscocatwft
että nmsolenlsas mlssmmus:
nim
/

elipscocalminuatsiMncllin minä teen.
minäteille/ ioca
Tonsest/totlscstsanon
päälleni/
minun
lyöteuin
ne
minäteen/
vfto
hän on myös tekews / ia wicla suurembita:
M minä menen Isäni tygs/iamitäte
säldä rucoiletta minun Nimeni / seu minä
«en/ että Isä clmoittetmsin Pojan eautta.
Mitä te anotte mjmm nimeeni sen minä teei»
Rucou»

siuua HEira Jumala taiwalinen
sinä sinun Pojasts lEsuxes

stuxes/ sinun armolisen tahtosja rackansydämes/

me dän tygöm nijn selkiäsimeille ilmoittanut olet/
jaruc«lemma sinua / ettäs armolisest meitä sijnä
«apidäisit/ että me sM

tunnustoxeswahwistaisit
meitäm

caukinaisis kiusauxis lohdutaifim/sencaltaistntoiwoncautta caickiaaiftn wasiowkäynmisen
woitaisimjawijmeinljancaickiftautnudcpensimA.

Plohannes Castafan Päiwänä.

HErra
sinun «alitun ystäwas
JohannesCastajan / lähetit saarnall ns m
Castellans sinun PoMes lEsu,elle Christuxelle
tletawalmistaman/anna meille armos/että meh««
nen oplstans taibaisim parata meidän elämän j»
wahwast meltam sen tygö pidäisim/cuiu hän ofttte,'
nut on lEsuren
Christuxm meidän HExran caur
, lal«a ela/)si
N^
I vj

Nämät snurawalsit fanHt/kirzoltta
liisaias Propheta/Cap. 40.

FÄVHdmcacat. lohdt,tta>.at minnnCansani/

teidän Ilwmlan. pnhllcat sulo sest
Jeeusalemin caichv/o saarnarcat hänelle/ etcä
hänen sotiMlstns on lopetettu: silla hänen rion annettu ander

/

että

hänonstannt

Herran kädestä/caickein häncu

stmdeingtähvcti?

äni on corwcs

/

walmista-<

tietä ch'ehkättastisetpolgut eri maa»
pitä
st meidän lumalallcm. «taicti

corgote«sm<»n

pitä alettoman.

/

jacaickiwusretja «ncklUnr

Jamitä on tasoittamat pitä
tafttt.iman/ za jstca coliat orrat/'pitä Mettä<
män:Mä HErraitcnnnia
ki liha 01» ynnä näkeniäHtlsrr«n l»nnpnhnw«<
/

Tlni stno: laarna, I«? l)«'n ftnoi - mitäst
minun pi:ä jaarnainan3 CoiFi liha onhcinZ/
hänen hyVyyens nchncuin kedoncm»
kainen.
eluwa / ;'a cuckainen laeaftn:

sillä HVrnl puhalsi sijhen. Ia Cst«ssa on
hctnä/heinä euiwemi/ luckaimn lac«st«».
n?utw meidän Inmalam stnap)sy Hancssl^
/

-

Nyt taickl Chs!st«<«< ttoitcatZ/gZ, i»o.

lLwangeliumin kirioitta P.Lucas.

Elisabethin ftnnyltämisen aic<ltäy<
«^-lemn /ja hän fynnytipoian. CoscahäWWnsia langons c«ull'f/ettsHErra
01l

eUtchnytsmirmlallpilldenhMncansalls/

sansans.

iioidzit he hänen
Ia mpahdlii cchdexändcna päiwänä/cltä
ja cudzuit
henllit
hänen Zacharias / hänen Isäns nimeldä.
Nijn wastais hänen Aitinsi/a sanoiiG fuin-

gan /

waanhän pitä cndzuttaman Johan-

nes. lahcsanoilhänellc: Eiolcketänsijoca cudzutan sillä nimellä.
niin sugusas
Niin he wilttaisit hän.än Isällens/ millä ni,

mellä häntahdoihäneneudzua.lahHlKnoi

taul«m/ ia kirioitti: Johannes on hänen ni<
mens. lajocaincnihmetteli sitä'. Niin coh'
ta aukeni hänen
ia hänen ticlens.ia
puhui / kiiltäin Jumalala. Ia pelco tuli
eackicin heidän kylällisiens päälle. Ia eaM

smms

sallldeanmäkieänssasilmaunsttsaickinä-

m<ll tegot. Ia caicki

jolta tämän , uulil/
panitsenheidän sydämihins/sanoden: Miw
gas luulet tästä lapsesta mlewan ! Sill<l
HCrran käsi oli hänen

eansans.

Ia hänen Isäns Zacharias täytttlinPy»
hallä Hengellä/ja ennustisanodcn.
6)31t1,t.y oicsn HErra

Canssans,

tdzinyt jollznastmlm hänen

Ia e>« meille c-orgottanllt Humuin strwen
Darvtdm hänen palwclj«ns hnon»sa.
Nfincuin hän on moinen puhunut/hänen

pyhHinprophetains suun canna:
U?apahtaxensmeit« meidän wihollislidam
ja caiceein kädest/ jotea meitäwihawat.
Ia osotmxes laupiutta meidän Isillem/ja
NMlst»leenshänen p yhä listtons.
Ia sitäwala/jonga han wannoi Abrahan,il<
lemeidän Is.llem/meillc andarens.
il-ttä me lunastetut meidän wihollistemkä<
dest/händä pelkämät palwelisim / pyhydes ia
hurscaudeZ hänen edesäns caickena meidän e<
iinaieana»»,.
Ia sinä poieainen pitä cut,juttan»an ylim<
mAsempwphetaxi. Sillä sinun pitä kayman

HErran easwoncdes/walmistaman hänen
Ia andaman autuuden tnnnon hänen Cans,

teitänsä

Ml^s/heidänsyndinsandcnsaamisexi.
iNeidän lumalam sydämelisen lanpiuden
camta/iolla meitä on edzinyt Como ylhäldZ.
Valistaman nMiotca pimeis u cuolsn wor<
ioaistnwae moiendamHu meldä» ialcam rau»

han tielle.

I«, lapsi cafwoi ia »ahwistui
corwes/siihenasticttä se pZiwatulis/,ona hä<
nen piti Istelin Canssan eteen tuleman.

Rucous.
kytäm sinua Herralumala taiwalinen I<
<l.(l/sä/calfest sydämesi sinun suuren armos e»
dest/'etteS ainoastans ole«ettle «mdannt sinun pyhä

lakias lakästyjas 'waan myös meidän tyg/nili<

hcttänytpyhänlohannnen/näyttcmänChristustH

strmellans/ja ilmoittaman hänen c auttans syndcin
anderi snannsta pyhyttä ia wanhurstauita:Me ru<
coilemmamyce sinua/ PnhälläHcugelläs meidän
sydämitännnlalseman että mc sencaltaistn Pyhän
lohannexeftarnan wahwalla ustolla wastan otta>
sim: Ia sinua pyhydcs ia wsnhurstaudes caickma

ellHjcanampelkämätpalwellsim/Amen.

P.Petalit»zap.Pawalin
päiwänZ.

nftncuin p. AudreaxenginpaiwaNss.
Epistolan kinoitta P. <ll,cas Aposi-

colleÄH

lcmtegols/Capll.

ajalla otti Cuningas

Herodes mun^
/

jcnmiecalla. lacuinhän
sille kclpawan pyysi hän mxos

u?aiu?ata«

petaritakäsil«

ta/z.l se oli makinieiwän pmwänu. Coscs hän
oli hänenLasitränyt / pani hän hänen

teen/ja andoihänen neljän fommistennelmnnexen haldun warcioita/jaaimtteli hanenpää»

siäisen iälkenasettst Cansftn et / een. Ia pcmri
pidettin tornis : Mmm Seuracunda r<»eoil»
lactamata hsnen edeftäns Jumalara, Ia cuin
iHerodcs tahdoi hänen evesotta/macais pct«ri
sinä yönä cahden jotannchen waihclla sidot»
tuna caxillatahletlla / u»amatcltt swen e<
de«/ia wa«ioidi;it wrnm.
3acavzs HKxron Kngcji seisoi lMen tyks<

petarl<

«Zns/,'a kirous paisti

taLMeen/ herätti l),men

/

piast. Ia kahlerpntoisith.lnen
jKnZl,li sanoi hänelle: Smmusta

ttfin
si<

ia kengitä

nns/ia hm teki nqn. Ia hän sanoi wielä hw
nel!c: pue
waateisis/ ia seura minua. Ia
hän meni ulos /ia senrais HZndä / eikä usconut
sitälaveri cuin t!sngelildä tchtin / waanhän
luuli näyn näkemänä. Nij» he menit cnsimäisen
toisen wartion läpid;e/ia tulit raurtaisecu
portijn/ioca wieCaupungrsn/ia ft aukeni heille
id/cstäns: He menit siitä ulos/käyden yhtä co
tu»i myöden / ia Engcliereanicohta hänestä.
lacuinpetari toindui endisellens sanoi hän:
lins lähettänyt / ia minun Herovej-enkäsistz

päästän)»!/ nyn myös cait>n JuvanCanssan
toiwosta.
Il«lt<an n<)t eähän a!«an/p<iH. t«.

»Niemutianma» t»iw«e wahuast/pag.l»^

Ewangelinmin klrwtrta p.
Owangel.Cap »K.

Match

tuli ITsus Cesarean maan äjoca cutzutan Philippnxen / ia
/ ia sanoi-Kcncligä
opemslapsillens
kysyi
sanomat ihmiset minlln ihmisen Pojan olewan? Niin l)c sanoit: Mllutamat Johannes Casiäjan: Mutta mumamat Hclian:

Muutamat taas Jeremian/taicka jonWN
Prophetaista. Sanoi hän heille: Mutta
tenln»

kencngä ee janottamimm olcwan? Wasiais
Simon Petari/ ja sanoi: SinäolctChriwa«
sius eläwän Inmalan
steeen sanoi Hänellc.-Attmas olet sinä Simon
lonan Poica: Silla ettei liha eikä weri ilmoittanut sitä sinulle/mutta minuft
ca on taiwas. Mmm minamyis
sinulle: Sinä olet Petari / jatämän Callion
päclle tahdon minä rakeea miinin Scora«llldani/ja helwetin portit ei pidähän woit«
taman.la minä annsn sinllllc caiwan Wal>
bacmman awaimct/ia caicki cuin sinä maan
päällä sidot/ pidä sidotut oleman Taiwais:
Ia eaicki cuin sinä päästät maan päällä/
pitä myss olemanpäästetyt taiwais.

sanon

tytäm

Rucous.

HErra Caickiwaldias ffan.

ettäs meidän olet sinunra
tan Poicas tundon andanut tulla: Ia ru. oilemma
sinua/ettäPerkelecaickialda mettä fiuft/ja tahto pe,
läti pois ängetä sinun mnnostas/ettäs mettänrjn
Pyhällä Hengellaswalatsisit ja hallidztt/että mesi.
«untunnofts p!,sy!»ä«setollsim/ja yancaictiftn au«
luuden pärii ftifim / lEsuxen Christuxen meidän
>

HErrancautta/Amcn.

Marian Päiwcknä Vislcanonlz.
Ewangeliumm kirjHittl»
Owsnatl.Cap.l.

ylös mäkikylin/ludan Cmlpuw,

Ia tuliZacharianhuoncsen/ia
wehn Clisabechi. Ia tapahtui /Me cllin
Elisabeth cmlliMarian terwet!/xen/hyppäis
"läpsi hänen eohdusans. Ia Elisabeth ta>
tctlinpyhallä Hengellä/ husisuurcllaänellä/
ia sa > ° Siunalll olet sinä waimoinseas/ja
siunatt oN sinun cohllls hedelmä. Ia custa se minulle tule että minun HErrani Hiti
gyn.

.

/

tllle minun lygsni? Sillä eadzo / Mecuin
sinun terwctMs äm tuli minun corwihini/
hyppäis lapfiilost minun eohduftni. laau<
«nas olet sinä jocallftott: Sillä ne täytetän
<uin

sinulle owal sanotut Herralda. Ia

Maria sanoi:

sielun ylistä HBrra

tajaftni.

/ iamittnn
iloivzclumalasi, minun »«pah

Elnlhäll cadzoi pfik.Nls noyryttZ/ cadzo
steves pita caickein lucucundain.minua
xicttdnnnan.
Sillähän ou suuna ihmeitä tehnyt minm
lohmni, j»l HZnenNimcnsonp^ha.
Ia hZncn l»upmrcns pysy s«gust»lsucu
hun/m;jlr wtca h»lndäpeikawat.
>H«n<>sttti woiman/kssslwarrellans/mhaiol
ti

sydmnens nuclestZ,

corgoru nöyrät.

n^ttihän hywydellä /ia uckat i«?tti

Hä>, l,,?ri<?isllraelin hänen palwclians nmi<
laupinttans.
simn
Nhn cVlll l)än'on p«ch«««« meidän Islllem/
Abrssh,i!ni!le/ia hänen siemenellene lftncaic,
tlfcst.
<!»«>!

1,, Maria o!ih,men t)b'onä«2lähs,? ?Ime
Rueous,

M'Etlitam sinua HErra Jumala taiwallnen
Hengelisien jaruumikfien/ cuins melllerunsastlch»
olet/ja ru oilemma sinua / wwjclc mettä ylpey,

nyt

lest ja sinultomudest/eltennieolis kiittämättömät

«nqä langeis syndqn/ ja nm,'olisim sinun armot-S
cuin pyhä Neidzy Mana sano/ettei
wijsauswolmajancfaustaidancjtäautta/cuinei
sinua pelkä/anna siis meille armos/ että me ama fi<

nunpelgcsaspysyjsim/lasinun!!SanalleS!»ulla!set
olisim/mä sinun siunauxespysiiemeidälitykönäm

jamenizusinunarmos lautta
ten pääsisilN/Amcn.

iMcaick.scn autu«»

P., lacobittpäiwänä.
t?lsncuin p. Andrenrengin päiwänä.
CplMm kinoitta P.PawaliAposi.
Ron.arcm cugö/Ca?. 8.

AH AckM we!iet/n,t!ttct»«»,me nHllc fatca
/

3w

IlNMlatg racastawat

/ caicli c«ppalet pck
/
Mndyw.ln
hari
nfille /otca aiwoiturenj.,!,
rs i.udsUtuc owar: Siila totca h.ln on edes c«s,

zonur/ney.lnon Myospoieanscmpan cnliai

sexi Mcanyt että HZn olis csicöinen l!,one>,
Velienkeskellä. lo^aliänon Mtänyt/nehan
cud;unm/ia iotca hän eudmnnt on/m
Sn
hln on myös wanliurfeaxi tehn,pt/ia iotca hän
wanhurstarlteki ne HZn omn>'ös eunnialistxi
tehnyt.HDiclstZeNesijstZhän lanommsl 3os
Jumala on meidän edestä»» / cucatpoimcitä
wastanolla? JoeaeiomacanpoicanZ arinaa
/

tsnnt/ waan andoi himcn caictein meidän eve<

nieille caickiil
stäm.
dän
hänen canstns? Cl«a«l)to Imnalan walimix
päälle <anda?lumalatei:ewanhurstarl. Cu<
catahcocadotta?Cl)nstns on cuolluc.laha»
on myös ylös heräteny/ia on Jumalan «Mal-

la kädellä/rucoilemas
meidän edestäm.
C«ca tahto meitä Inmalan rackaudesta e<
teoiua?N?aiwaeo / ellahdistns ? Eliwaino?
elinaika? il>lialastomlw?NUHätz?Elimicc.
Ginun tähtcs m<i
cnoletetanylipaiwä / mepidetannijncuintei,»
caikist m<
rastettawat lnmdat. Muus
woitamme h men

castanttt. Sillä
cnoiema/eik:

ei
ei corpus eikäjywyyg/eli ,ocu mun luondocappale taida meitä lu!>,alanracraudesta c<
roitca / iocas«lEsi»>rcL Chrijwxes «,ei)>l«<

HHrralmi».

OVan-

Ewangcl Cap. »o.
aican
ZAlehcn tlllilEsuxentygs/Zebe-

jaanoijotainhäneloa.
nclle: Mitäs tchdot? Sanoi hänhänellch,
Sano/ että nämät caxi munin poicaniistllisinlln oitialla kädelläs/ ja loinen wa-

Nhn lEscmallas/slnnn waldaclinnasas.
si,s wastaten sanoi.- Ette tiedä mitä te anol-

sen

ta/woitlaeo jl«oda Calkin / jongaminun
pitäjuoman? Ia castetta sillä (astella/jolla

M'nä casictan?Hc sanoit häncllcMc woim<,
ma- Hän sanoi heille.- minun Calckini tosin te juotta/ ja sillä castclla jolla minäcasteMte castctan Mutta istua minun Malla
/

:

kädelläni/taicka wasemalla/ei ole min»!» andamistllani / mutta joille ou walmistcttu

-

minunlsaldäm.

Rucous.
Erra Jumala taiwallncn

Isä / ,'oca et armah»
sinun ainoata Pollaaö/waan annoithäf
nen en>,stristmciwlemanala/jasijttä hänen sano,
mattoman l unians

,

se

tulla;Ettö c«icki shrtziityt uäin

hänen afieKitanS sauraisit / ja hänen laldalse/ens
tulisit: Mutta etten me ristiä jawastoinkäymisiä
taida tälslä/lucoilemma me sijs

simm fanom<ltozn«

da laupiuttas/eitäs meitä Pyhällä HenZMs wi!n>

wlstaisit/calckmalstalvastoinfänmistä wahwallavsculla wcittaman/ ia yhde» t'.!vwal>si!! toiwon cau:>
ta sinuntulewaisten cumias/ hancaickista autuutta

ainaodottamen/Amen.

0ollc6l» >H Ll26i!a!?.

Epistola on nyn.uin P. Them».eng<n Päiwäuä.

ikwanZeliumm Nrioitta p Lucas
aican tuli heidän wälillcusrifta/
heistä sumin piti oleman. Mn
hän sanoi heille:Mailmalisct Cuningat wallidzewat/ jawaldamiehet cudzutM armollisixiherroixi. Mutta«lemsn/ waani/ca
nuorin,
reisiä suurin on/ se olcon
joca
ylimmäinen on seolconniincnin
Ia
/

palwelja. Sillä cumbisuurembi on.'Sezo»
taamoidze/taickia sejocapalwelc? Eikö
joea atrioidze ? Multa mmä okn teidänkeftällännc »chncuin palwelja. Mutta le ol«-

se

tane/iotcamimmkiusauxisanimimlncalisa)
ni pychitte.la minä säädän teille waldaeuu-

nan/nHncuin munlnlsäni sääsi minllllc.Et'
mimin pö>
tä tMn pitä ftsmäil
dällä^

!»Mni/ milnm Waldaiunnasani / iaisilt-

malnsiliimetla/jaduomitzcmanttliciloistg-

tymlmnda Ijraclm si,cuc,lnd<;.
Rucous.

«li Erra Jumala taiwaNnenlsa/joca siuunSeu.
olet vstollisiclapalneliockalahieitta-

nut/jotca sinunSanas opettamat ja iho, isille liuun
tundos ilmoittawat/nsjn että he sinun pclgofaö
«ldatait^.wat/lalEsUlenChnstuxen,mautta cutua,,i

tulemat. Mcrucoilemma sinua / HMdze ealckia
smllllraisiapalweljoltaK Pyhällä Hengclläs / he>
dän wtrcaans aina wirläst tekemän/ettei he a! n,»»
tm/ylpeyden ja muun pahan juonen mauttaPe>. te»
leldä petetyn/ >a
hilaxi ja laistan tulie/
«ttä sinun Wateacund>:s enätäisin / jaPuttlm

culistett»isin/Amen.

P. Matcheuxm päitväna.
NrjnclUilp. Andreaxingm paiwäns.

Epistolan kn-ioitta P. Pawmi Apofi.
2lckae wi.'l,et / jocaivii lle -»cille on Armo
lahjan mitan iäiken.stno? HZn on yiäststnnut
kemeen
»nisille lahioia andanur. Mmm stcuin hänylosastm'eiole mikÄ, mun / cuin että hän ennen
tänne «lefastm/ alimmaisiin maan pmckoihin:
locaalrsastunmon HZn on se joca caickein mi»
Vasten pDlc »ijim/etlZ HFn cajW ta vttäis.

Hanonpannnt mutmmat 2lpsstoleit!/

steriri/ muutampataimcniri ja Gpectairi"Et,
pyhät wirgan työhön hangicutolisit//onga
tulis» Sch
xautta Christliren ruumis
henasti cuin mc caicki yhden
vstooi»
tulcmma/jaJumalan pojan mndcmisten/ja
ta

micheri/Mg taydcllij/y Chrjsty,

xenchänmjtason,

EwanZeljumin Liroitta p, Matth.
GwanZel,Cap>. y.
/

käwilTsus.'sieldä ohi-

talli,

hnones/nimeldä Matchcus. Iahän sanoi
hänelle: Seura minua. Nqn hän nousi ia
scurajs hänoä. Ia tapahtlli/että lEsus
awioidzi hänen huonesans cadzo/nqntuli
/

monda Publicani jastndisia/

laaerioidzil

lEsuxcn
<ansa.
CoscatPhariseuxct stn näit/sanoit he hänen
OpctnslapsillensiMixi teidän Mestarin syö
Pllblicanein ja syuncisim cansa? CoscalEEi terwel tarsiis sen cmzli. sanoi hän
ja hänen

Opemslssitns

widzeparandgjata/waan slyrat'

Waan

mengätparamin/jaoppecatse: iaupintta
minä tahdon/ja en uhria: Sillä m nnnä tlch
un wanhurscaita cudzuman/mutta syndisitä

parannoxcen.

Ru/

Jumala taiwalinen Osa jocämeitäS<»<

Waldacmidas cudzunut olet/
<.'nas cauttasinunsaaminen,

«lcaickinainenarmo
joftsynnein andexl
jalauptus on/Merucoilemnulsinua/meidän sydän
dämPyhällä Hengelläs walaistman/ että me mt<»
lllläm/nqncuin MatlheuS/sinunändäS seuraisi»/

syndiäcortaisim/ sinun armoihis/turwaisim/

ja

yancaicklsenautuden/lEsuxenChnstuxenmechän
HErrau cautta/periäsaisim/Amen.

P.MickelinPäiwänä.

/f<lumalacalckiwaldiaS joca sinunkäsittämät

wysaudesas/olet sinun pyhät EngeliS
asettanut/wMuita ysiäwitäs ijancaickisen auiuu»
den vuolesta palweman.Anna O taiwalmenlsä/
sinun armos/että me heidän palweluxens cautta
taidaisim meidän wchollisen/pahan hengen hänen
/

juonensjapahuems cans/miehullisest woitta. St»
NunrackanPyicas/etc.

,

°

Episiolan / tirioitla P. Johannes Aposi.
hänenIlmesiysKirtajanS/Cap. >6.
suuri jota tapahyui taiwaas/Michael
Gngelins sodeitDrakin cansi>
ADja
laDrMsodei/jahZnensVngeling. Jaeihe
lvoittanet/eM l?«l0Zn ftans enamdi lsyny «i<
»as. Ia st jlMiVradi /se wanhaulato / joca
perkelexi ja Galanari cudzman / oli vloshei
ttttyt loca cocolnailmanpyrin wiettele/ t»»
HZn oli maan pMle heitetty/j»HZnen GnZe<
jMplit m/ss HZnen
sinne heitetyt.

Ia.minä cuulin
Zncn miwast sane.
wan: Nytonckutuus/ja woiinam waldncnw
da ia w<H meidän Iu»na!am / >a hänenChri.
stnrens / että st on u-ogheitetty jseameid««
welstunme päälle yotäia päiwä Jumolm
edes eandoi. Ia he owac hänen Caridzan u?e<
rcn eaucta woittanet / in hänen todisturens st.
na» tähden/ja eihe heidän hengens cnolema«

suuren

Gemähdenre raiwanloiteatj

iaiotea nnla asutta, woi maan ia meren «ftp
«ville: sillä perkele astu <?las teid«uy'gonnc/
pitit«<!«,rra wlha/tieten hanneMns wähail
gic^alcwan.
O HErrn Jumal cnin caicki/pag, m.
Mim sielun tyiä H«l«
;i.
Armon sielun Engel/HErran/pag, n;.

Ewangeliumin kirjoitta P. MatchEwangel. Cap. 18-

t»lit Opetuslapset

sanoben: cuca on

IEsuxm
taiwa«

Waldacttnnas ? iaIEfus

lapsen / aftttiscn

heidän kestcllens/ja sanoi;

sanon teille: ellette
totlsch
tlile nijncmn
mmä

lapset niincttttuletaiwan
Waldacundaan. IocnidzensalendaniM
<umtämä lapsi/stonsuurintaiwanWalds'
/

cunnas. Iajocaholhoyhden sen cMism
l.Mn minun Nimeni / hän holho minun.
Mlu.a

joc« pchendg yhden

näisiäpienim-

»O

mist/ioteavstowat minunpäällmi/parambi

hänen olis/että myllyn kiwi ripllstetaisinhänen eaulaans/ia vpotettaisin meren ftwytee.
Woimailmalle pahennuin tähden sillä

pahennus eummingin tlile. Woi glitcngil»
sitäihmistä jonga eautta pahennus tllle.
Mntajossinuttkätcs/taiekajalcaspahenda
, smnn/nijnlccklasepois/jaheiläpois tyksos.
Parambi on sinun elämän onduwanamennä/taickarajarickona / cuin sinillla olis caxi
kättä/ia caxijalca/jahcitctäisin iiancaickiftn
tulcen.laios silnm fllmäs pahenda silum/
/

nijnpuhcaiseseulos / m heitä pois lyköös.
Parambi on sinun elämään mennä silmas
puolla / euin sinulla olis
silmä /ia heitetäisiuhclwctin lllleen.
Cadzocat/ettet le eadzo ylsn yhtäkän
näistä picmmmist/iM minä
teillechei»
dän Engelins taiwais/näkewät ainamimm
Isani caswon/zola on taiwas. SilläihmiPoica tuli aulllaxi tekemH;silä cuin cadsnlmtoli.

sanon

sen

kiftäm sinua HErra Jumala taiwalinen
sanomattoman armvs jalaupin»
des<destq/ettas olet asettanut pyhät Engelts mneä
Ky

wa«i«

watttoidzeman/ ja Perkelen pahoilda juontlda «a.
rieleman/ja rucollemma siuua/walaiseman meidän
sydämen Pyhällä Heugelläs että m? sinun
fas pysyisim ia en sinun mjcldäs rickoip maan caic,

tmaisiD ghdl-iuxiS meitZm lohduttaisin,/ että sinun
pyyätEngelis wartioldzewat meitä ja meidän om>>
am/ ja nHn meistän pljrittäwät/ Lttctperkele eiti
mailma meils wahmgoitta taida että ntjncuin sy»,
tein andexi saa mjne >a ijancaickiye elämän on mch

leCyfistuxmcaytta luwattu/ mahdaiZmypsmei,
dänruumin ja faicfiMttä meillä on / sinun pyhäin
EngelttteS cautt» ftojellut ja wariellut olla/^wen,

.^udan

pajVäna,
coll. nHncutn p.Andrcarcngin pAwältZ!,

Epistola mjncuinP. Jacobia
gin Pälwänä»
pag. nl,.
Il»itc»t nyt tähän ojc«n

chwzngeliuwinkixjoitM P. Makth.
:a.
ne caxftoift
NM teille/iaHamaritajnenCallpungtthtz

mengs: milttcflycngatparamincad!!'
ttttuttl lammasten tygs Israelin hnonesia,
Winmengatja saarnattat/sanodcn: Taiwan Waldacunda on lähestynyt. Kipiiiti

tehkät terweri/spitajisia plchdisiacat/cuollei<
ajacat.
lahe/ättäkclt/perkeleitävlos

le sMe/nijn myös lahiaxi andacgt.

iahiaxi

G

pibä clllda / eikä hopiala / citäwawysllän/ eikä ewäs säckiä
stc pitatn «idän
eitä
matealla/
cahm hamma / «kä kengiä/
cikä
sillä työmies on ruoeans ansain»
N,tt. Waan cuhlinga ikanäns Caupungijt»
laicka kylän te menette nu. n kyselkät/cuca D
nä o:-, otollinen / ja olcat siellä siehmasticuin.

A

sauwa:

tt

lähdette.

Outta costa huonesen menette
«

/

nqn

«rwettäkät sitä/ja sanocae:rauha olcon tälle

se

huenelle Ia jos huone on otollinen/ nffn
uilcan teidänrauhanhänelle: jolleihän ole
otollinen/nhn teidäll rauhan teille päla/a.
Ia ei kengän mpe teitä wasian/ eikH
luule teidän sanojan/nyn mengHtulos niisick
huoneista / taicka sitä Calipungisia / fa pubi*
fiacatlomutin teidän salgoisian. Tonscst
non minä teille: huotembi pitä olemanSodoman iaGonwrran maalle Buomiopäiwänä/tlnn sillcCallpungille.
Rucous..
Erra lumasa taiwalittenlsa/jola sinus sinun

eusa

sa-

,

jw!ttanutolct7 mc rmoilemma sinna/annaPyh'«
Henqcs meidän snlämchim / että hän
meisa oikian
j«Ch!!st!l!isty rackalldens>,tytäiS/ ja meitäccitest

«m sitäwastan on armollsestwarieliS/wahwisiais

myösjalohdutais meitä cmckinaises wastoinfäywi
sis/cuin sinun Sanas tähden meidän päallem tulla
taita/että me turwalistst jmun arm dos'ia Sanaas
meitäm turwaisim / jasekäPerke!en etta mallmai!
»ahudenylömadzoisim Sinun Poicas ttc,

pyhäin Miesten päiwänä

Jumala/me N!ollem>
sinua andaman meille armos/että sirun
pyhäls muisto meitä paramban elämän kehoiiais/
jaelch mijnemn me heidän nmistoans pidämme/
mahdatsimme myös vscos ja hywisä töijä heitä st«
ma

roto.Sin^nrackan/etc.
Epistolan/ kinoilta P. Johannes Apost,
IlmesiysKiriasene/Cap,?,
<>v>l,n< pZiwinä / nain jminätoisen Eeg., l,n
Auringon coiwstaylösrnlewan jolla oli
«lämänlumllansinetti. laHZnhuusi juurcl»
/

l<l ancllä/nijllc nclMeVngeliUc joiden maa»
ta jamerta oli annettu Vahingoitta/,'a simoi!
Zlku l maata / eikä merta/ eikä puita wahingoit'
taco/syhenasti enin me merkidzemme meidän
lummalammepalweliathelVanodMnK.
laminacunlin eres mcrkittyin l«cuo!ist«

ia »elje lvfidcttäkymmenda tuhana/jotca
kl!nlst<e<!,i lasten luclmnastan,eri°ly-tallr.
lud»n sueueunnajta/eaxitoizta kylnmeeda
tuhatta merkityt.

Rnbeninfucucunnasta/caxlcoistakxmmew

da tuhatta merkityt.
Gadin sucueunnasta'/ caxitoiftab> mmendZ
tuhatta merkityt.

""'

Mrmjucucmmßa/ ear!tolftak)'mwcw

dä tuhatta merkityt.

Nephtalin secucnnnasta/ caxitoistakym,-

menda tuhatta merkityt.

Manasscn sueuenyussta / caxitoiftakym-

menda tuhatta merkityt.

Simeonin sucucunnasta /

»nenda mharca merkityt.

L.cn>in!ucucunnasta/ csritoiftakynimcn,

da tuhatta merkityt.

Iftscharin sucucnittmsta / laxitoistuky<N'

menda tuhatta merkityt.

Zabulonin ftcucunnasta

/

menda tuhatta mertltyt.

Jostphinsucucunnasts / csritoistakyn;>

menda tuhatta merkityt.

Benlmnin <ucucunnasta/ caritoistakym-j

Menda tuhatta merkityt.
Sen jalkennain nuna jacsdzo/simri
«om ei.yrikan luukee tainnut/ calNsta
sta/ ja smueunnista/ ja Cansoistg/ ja kielista/!
stistwan istuimen edes/ja Caridzan edes/wa!<
keillä waatella pueterut / ja palmut heidal»
anella / stno,
kästscns. Ia he huusit juurilla
den: Auutuns olcon sille joca istuimellaistu/
meidänlnmalallem ja Caridlalie. lacacki
ilingclit seisoit istuiuda ymbZrmä / ja wan-

himbitaymhärins / ja neliael>!inda/jazang!.l>
sirc astvoillensistuimen etecn/io clnnarsitll^
malmasalwdlMAmcn.Silmaus/jawfiläuV/
ja klstoa /ja cunnia / ja wäkeyg/ ja woiwa
olcon meidän lunlalallnn / nanea!ckistst/21.

HT«a «maftnmaj«s»« / pag.
Chtistc maiiman wapahtaj«/p»g. »4»

lkwangeliummkirjHittKp. Match.
Ewangt"!. Cap.

,f.

asiin hän ylös wuorellc

/ ja euin
mlit hänen Opcmslapscns

hän oli
hänen tpgsns.Nijn hän awais snuns/ op ee-

«HM/ja ftnoi:Aumatowat hengclliftlwai-

waiset.-zlllaheioänontaiwanWaldaczmda.
owat MllchMstl sillä he saawal
lohdutoxen Alillml owat siwiätt sillä

Autuat

maanperiä. Aumat owatjotcaifowat
jajanowatwaanhlirstamta:Mherawitan.

wat

Aumat owat laltpial: sillä he ftawat laupin-

owalplchlat sydclmcst: sillä he
saawal nähdä Jumalan. Aumat owatrauhan tekiät. fillilne pitä Illmatan poijxicudzuttaman. Aumat owatjokawanhurscauden tähden wainotan: sillä heidän o» laiwanWaldacuilda. Auma/otetta te/
lhmijefpiltawatlawainowattcltä ja pnhui>en. Aumat

cosca

wat caickmaistapahutta teitä

wastan/waleh»

dellen minun tähten-Ilomat jatiemnitcatt
sillä teidänpalckan 01, simri taiwas. Sillä
näin he wainoisst Pröxhetsim jotcateidän
Rucous,'
edellän oli.

RucoUs.

Jumala taiwalmcn Ijä sinä
/

joca sinun

>petuxen c mitta / siliät autuuden wälicappalet ar<

noliscst meille ilmoitanut olet/

merucollemma

si'

wolaisc mewän sydämenPyhalläHeugelläs/
ttä m e aitelta ahterudellu meitöm nijsä harioitai»
im täinön mailman pahutta särslwöliscst kärsisin,/
,ua /

l

a wljmeinsinuntytinästalwasjunrepatcankäsi»
äisim Tömömetlle suo/lanptas ja armrlinen Her°

fa/smun rackanPoicaslefiixenEhristuren meidän
herran cautta fo a ynnä sinun ja Pyhön Hengen
ijancaickisest/Amen»

unsa elä jshMdze

Rueous päiwnnä^
<2011«6t2>.

Jumala meidän

sydämestrieoxem jasyndim sinun ede»
sis tunnustalv/ittösmeille armolisist atinaifil stf»l
synnit ande/ tetlämyss rauhan. Sinun rackanPo»«slEsuren/et^
Episiolan tinoitta P.lacob
Apofioli/Cap.s,

toinen toiselle»
siH Ackat weliet/ tunnnstacat
,'n
,e

teidZn ricoten

edestä/ että

/

ttttoilcattolnen toimen,
sillä Wan<

te lerwet olisttta:

hurseon Aucous »oi

palio /

cosca se totinen

m Ellas oli ihminen «M haluift wicapaZ

lxan rucoili ettei pitänyt sttaman/
«eisalanutcsmaanpäälle eolmenawnotcna

>l«n mekin/

«cuncenacuucämena lahantaasrncoilM
«iwas andoi stteen/ ja maa caswoi hedelmän.

Rackatwelieni/ iosiocnteistäexyis totuRv

dest/

se

d estjajocu lenpölssutMg / tieten/cM joco
synneisen cryfistä / paiaut«stonwapahta<

nmsleisscuolemasia/iapclltäsyndelnpalwM,
I»mc>! taiwast Is,! hnwä/u«g. 8«.

Ewangeiiumm kirioma P.Lucas
aican/ simoi lEsus Opetilslap<
cnlla teistä onystäwa/ iamcw
puoli ysstä hänen ty gsns/ia
hänelle!
,Mwäu / lainas minllllecolme leipä-silli
minuttystawän «llimaeeast minun lygsni/.
ia ei minulla ole mitä minä panen hänen ece<
cns. Ia hän wasta huoncstan s: älä miluio
waiwa / owi onio suljettu/ia minun Inpsm
minlln casani macawat/ ia en minä woi no<
sta sinulle andaman. Minä sanon tcillc:ellel
ia anna hänelle/ että hän on hä<
hän
ncn ystäwäns/nijn han clnlengin hänen ah«
kerudcns tähden nouse/ia anda hänelle nij»

sano

nuose

mondacninhäntarwitze.

sanon

teille: anocol
Nijn minä m>M
nijn teille annetan/cdzikäl niin te löydätte/
tolcuttcatmjn teille awatan; sillä jocainen

min ano/se st: ia

joca edzi/se

löytH: iajoco

colculta/silleawatan. Gica teistä on ft Isä,
Ma psica ano leipä/andöeo hän hänelle ki^
wen?

Kk!!! l!!M l)li!! UN!I MIMMIMI» NUNIM'
Ilelle kärmen: ell/os han ano mnnalandaeo
hän hänelle Scorpionin?los'te/jotca pahat
olctto / taidatte hpwiä lchio ia anda teidän
laxsillcn/palio enämniin «idän taiwalmcn

Isän/andapi)han Hengen sitä anowasilie.

Jumala/jonga edes caickcin sydämet

omatundowärise/ ar-

mahda smuas aickeinpäa«e/

iuin syndiens catu»
w»t: ja paranna caicki heidänhaawans: etta niju»
«uin he owc,tcaickln simnehm wi. lliset ette» yrikän
vliS myös sinuarmostas osatöin.Sinun Poicas,:c.

Nämät seurawaisct

Jeremias Propheta/Cap, 14.

P.

meidän pahattecom owatsett
A<> kyllä onstinnet
muttaama euintei.Zi»
/

sinun nimes tähden : sillä meipan kou?acor«
waisiiden onsunri/cuin me olemnia ollet sinuii
»vastan / sinä olet Israelin turwa / jaauttaja
hädas. Mins olet mijncuin
mäasa ja njncuin wierös / ~oca ftilicnamo<
astans y6ty.
olet mqneuin Gangari/
>oeaonpelcl»ri: ja nffncuin wäkewZ / jocaei
/

mmamida. GinaolercuitZngtn meidän
ja nie nimitetä» sinun nimelläs/
«lä meitäpyliä.
Isä meidän ylhällMwas/pag. 64.

Ewangeliumin lHiHitta p. Lucas.
«»,

jLwiing.CapiS.

lehen aitat, sanoi I C S VS heille

wereallxm / että aina ml? rueojlla
cikäwäsyä/ia sanoi MDusmari oli yhdes

Canpnngis/ joca ej peliänyl lumalaca,
«ikä häwe
ihmisiä. Niin oli myösyn'
iesti sinä Canpnngis / joca mti hänen tygsns/ sanoden: auta minua rimwelicld<l<
m. Ia eihäntahtomman. MwtHwijmein
sanoi hän idzellens-. «aicka en minä Iu»
malam ptltä/ engä hche ihmisia / cuuengin että tämä iesti waiwaminua: / tahdo»
mmä händä aulla/ ettei hän, miis jauuvisis
minua.
NijnHCrra sanot: cuulwt mitcf t«kKiä wckäräDuomari janoi:EitistH lumaian pidäishänen walituimnsa«tttMian/iot.

<ayötäj«päiwähändähuuttawat/pidäifii
Känen sitä kärsimän? Mmä sanon teillehän auttaheitäpian. Cuitengincefca»
on mlewa/löytänets
ihmisen Poica
pseo
hän maan pääldä.

e H 5.

Mndälil

HERmtt lEsnxenZHristujcelz

Kärsimistn/CtwlemawHmttalNiscn/Plös»
nousemtjen ja
Taiwasen a tnmisen/Histolia/

neljäsi EwanMstast coott».

MitclChnsitts
fottals) teke p»

(HFnenHmgensperHnstiOperuolappldsns Jerusalem
miö/ jalieUäKrydlmaahanmennesäns/
, nen hänen wer«lltsta«uolemn«<'
Kilw<ntusia>

kärsi

stchwpöiwä lclhcstyi/

joca pänstäijeM c»d;ma« / ftl?oi lEsiiO
hänen GpemslapsiAens :
tkdätie/ että
cohden paiwanperästä inlc päais«ainen/«li>'

M!l«.'»pc>ic<»>'!o!:Mnc«»l.'!st!nwmlllra>
Si Noin ot oonnuit yappem päämiehet / jF
<

Nirftnoppenet/>.>L»,n^nU?t»nhimmat/ V
linmMenpapm GatHn) joen cul>;mtin C«i»
phas/jä ne«»o
he IHsuxen c<p
wallvellakHnnisttsificia tappaisit Muna he
pelk.°,ftte<,nssä. Nhn he sanoit :Elyuh!apäl'

wänä ettei capinanonsisCanssasa^
Cojca liksus oli
moninhuones /ia atriolvA/tuli w«imo hänen
tyFons/ioUa «li clasitnrmelemaeoinda i« «alli
sta Narduxen woivetta /« hän farki eläsin /ia
««st sen HZnenpZZns päällä. NH« mnmamat

»vs

»är.

taman Voitenhaasiaus: Sillä

tämä olia taitt»
myytZenämbäncuin colmeen siman pennin»
gin/jaannena woiwaisten/ lahenapisithan»
da - NqnlESVGstnoi: Gallicat hänen
olla rauhas/Miri tehanda waiwatte^-Hanteminun cohtani Sillä teillä o,
ki hywan
»vat aina waiwaiset/ja cosea ikänäns te tahdot»
tenynteftttehellleh/wätehda / numttacn
minäainateillaolc: jättiä teki »nitä hau woi/
ja ennätti woireleman minun ruumistani han«
simon minä teille! Cuft tä>
tamisixi.
ma Owaugclinmsaarnacancaikes mailnms/
tämacuin hau teki/pitä saarnatta»
man HZnen nmistorens.
NHn Sarha,« o!« Juvan s» allemennyt/ »on»
ga lisca nimi o!t Ischarioth/ioea oli eahveneoi»
:

,neni pois/japuhut<
srakymnlenlugusta.
teli ylimmäisiä pappe ja päämiehiä / cuinga
HZiloli hänenheille sdactawa /jasanoi heille:
INita tc tahdotte minulla anda/ jäminä tMe
hänen statan: Cosca hesen euullt / ihastuit hr/
ia määräisit hänelle colmrkymmenda Hopi»
penningita: la!hän lupais senheille/jasiftä
»ijastaedfei hän ula sattaxenshändäheill«il<
mancapinata.

Ja efisnnZisttamakianleiwan pä<wäna/co<
lcapaasims lammas tcuraftettin tulitGpetus,
lapsttlGjnteu tygs/simodeahänelle: Cusas
tahdot että meidän pitä sinullewalmistaman
pääsiäis lamaan syötä :lahanlähetticaliha>>
ncn OpewslapsiM,ls/pet<,rin ja Johanna
xen/

xe« sauoden: Mengät Coupungin

/

cad)o/<-oi

zcatesijhen tuletta / cohm leiväny),ilhnunen
candain wesiastiata / noudntaeathändZsiehen
huonesenfohongahänmene. lasanoe.itpcr<

hcn sännälle: Mestari kästi sinulle simoo:
«un aican onsuuri läsna/cust on wierasten huo>
ne/sssäminZ Opetuslasteni cansa soisinpäK
siäis lamban?lahän osötta teille suuren G«i
lm/raketun/ sawalmistemn v?a!mistaca siellä
meille. Ia hänen Opetuslapsens menit /!sa
tulit CaupunMn /s loysic nlsneuin hänheille
oli sanonut / Ia wplmistit pääsiäis laniban.
Mutta ennen pääsiäis juhla/että lEsus tie>/

«»«ftapltilsZns y'gomenemän nynculnhän

ennenoliraeastanmomians sorea mailmas o<
/

lit/nlsn hän my>3s heitä aina loppunastiraeasti

po>dän tygö / sa eari»
Cosca ehro
toistakyn,menoä2lpostollta hänen cansans Ia
stnoi heille: Minäolen haullahalainnut
da tätäpääsiäis
teidän cansan/ ennen
cuin »ninä kärsin:Oillä minäsanon teille/en mi
näsilienhänestcnämbisyo / si,henafii cuinsi:
taytetan Jumalanroaldacunnas Ia hän otti

Calkin/Wti sa stnonOttaeatja jacacat kesien
«ä»: Gi>lä minä stnon teille: En minä suo sitä
cninwynapuust on m!lu/enncn cuin minä siti
olen suopa teidän canstn «tm minun Isäni
)lpaldacunnas.

BUa heidän isiuisans/sinä yZn«Z jona Herti/

ti/mllrsi/ja andoi Opetnslapsens / fa sanoi:
Ottecae/ si)stäi / Tämä onmmlmßnnmin/
joca leidsn edestän annettall/seechkckt minu

mnisioMi.

Niinmyös ottihänCalkinch,
kijtti / andoiheille / ja sanoi:
luocattäsiä eaicki/ tämä CalckionseVsi

Testamenli min»in weresM/l,oca teidän jcl
monen tähden wltoöatttsn'/ syndoin andexi
«lndamiscxi/Se tchkät nijn vsein enin le jllot»
m/miNIM muisioxt. Ia he joit sitä eaicki.
/

Costa Bhwlmenpivetty oli /faperkele oli
fo Juvan Gimonm Ischarionn Ydämmehen
lykän>te/ttä hune piti hänen heille
DesilKsus Isin caickihänenfäsi>n»anda«
nen 16 ettH h.m oli Jumalasi lähtenyt >aol»
hän ehtol<sel>
JumalantyAsmenewä.
wyott»
Va/N!sln wa»ttensl<z.stti
panisijtte wettä U?astimal>an /ia rn>peig pestmanVpeMslastcn» ialcoi»/ jn cul>
tvais «esillä esMnalla jolla hön wyotctty oliNfin hän nm SimonpetarintyFo/japeta»
ri sanoihänelle-HErra/sinäkö mmunjalcani
peset?lVsu«wastais/jastnoihänelte: Mitä
minä teen ersinä
mnttatastede» sinä
tietä, petari ftnoihänellei Ki ikänans
sa« sen
sinä pese minun »alcojnni? wastaislEsiis:
Ellen minasinuapese' nffn ei sinun ole osa mi»
«unlanstm. pemn sanoi hänelle:
«jainoastsns minun>al<c>i»ni/m»tt<, myös ta»
/

/

«rni

Msus hänelle:Ickca pe',

ien, ,6

styon/eise f»?rwtd;e pesemistä/ivaan eltZsaiar
pestan /»atchn hän on coeonans pnhd»,s. Ia
teo!el« pnhral/ etcecU!le»ga»c<»icN: Silla
hineiesipettaiZns Sentähdenhan sgnoi/ette
caictlolepuhlar.

GHttecmn han oliPesnyt heiden,alcans ot>
li hän rvaatteng/istui/fa sanoi
heille: Tlie,
l»ä«ekö/mita minä teitte tehnyr o!cn?Te endle ftnstMestarisi
olkein/siltä minä my«s olen. Jos minä socs
olen teidän
jaKNestarin olen teivanl
Mtta minun
te

/

»alcannepesnyt/ nyn pira reidZngin kessenZn
toinen toisenne jalarpescman: Gilla minä <m<
noin teiUe eslcmvan/«ra le nyn teWtte/c um
Uninakin teille tehnyr olen.Totisest/totisestsil-

»onminZ »eillerEi ole palwelia sburembi

n«n
eikäsanansaalraiasuurembi/
cuin se jocahänenlähetti.los te namättiedat<

te te otetta aumat

sostenhtZteetlä. KnminZ
caikistss teifis puhu: Murra mäR«matw tavleipäminun cnnsani/hän mllni« minun »alallans. Niye nnnn sanon teille?
tun »t <m/te n«n un sirivft oisilte. Totisest/totijeft
minä teille: locascn corjaemn mi<

ssmon

nstshctanhän coria minnn;tNnt« soca mnu»
coria/hn» coria sen ,sc a minun läheni.
«rolc<flEsns.Hamat ftnsnm oli/mneehti
han HengesH/todisti ia sanoi: Totisesi/ totisest
ftnon min<l teill?-:
teista minun pettZ,
wa; C«d;o minun pe«H«ni kasi <m minun,
cM»s>znipsyvzllF.
/

Wlur

Mutta Opetuslapset tullt murhcllistri/
cad;elittoinentoistnspääl!»/jaepalitkenestä»

han stnol/ia rupeifitkystleman kästenans/ cu>
ca st olis socastn teki»? Ia rupcisit locainenfä»
«oman: H Nrra / lienengominäse ?Ia toinen,
Gllengo minZse/Muttahän wastais/»« sanoi:

cahdestoistakymmenest/ ,oca minun can<
fatrjn
rupe/st petä »»inu». Ia tosin ihmisc
sani
poica mene nfincnin kirjoitettu on hänestä/
muna woi sitäihnnsta/ jsngacautta ihmisen
poica petetan / olis hänelle parsmbi / ettei

se

hanolissyndynyt.

Nijn »astaisludassoca
hänen petti/ia stnoi:Mestari< olengominäst?
.H m sanoi hänellä: Sinä sen sanoit. Ia yri
IHsuxcn
istui hänen rinnal-

ian»/>ot.iliksu«racasti/lol!eßimo„petarl
wqttais/ kysymän kenestä hän puhu Cosca
hänlAsuren rinnalla macais/ sanoi hän HZ»
nclle: -HErra/ cucaseon? lEsuswastais:
Ole on st/ jolle minä castenm palan cocotan.
sen
Ia enin hän oli lciwan castanm/andoi hän
Juvalle Simon Ischariotille. Ia se» palan
jälken meni hänehZpcrkele. NisnsanoiIe»

hänclle/mitas tehdä tahdot nHnte
sus
min: Mutta ei ar«iad;ewistyrikänymmärta<
nyt mingä tähden hän sitä hänelle stnoi.Gil<
lä muuttamat luulit etta ludallaolicuckaro/
lEsiy7en kessueänhandZ ostaman mitaluh'
lapäiwän u?araei carwitti,man / cli jos hä>
nen piti jotakin wssiVaisllleandaman. Costa
hän stn palo ottanutol>/meni hän cohtsulog/
saxooli. Costa Judas oli vlcsmenuyc/sanoi

häncncaumns

/

min

on myös Junnu»; kircastawo h«nen idzesens/

/l^Osa. Efusollkitoswirrenweisannut/meoi
cansi KidronÖjanylidze
Oliymäelle
Ia heidän wälillens tuli, rHta/luca
heistä suurin piti oleman. Nch: hän
sanoi heille:
MailmalifetCuningat walidzewat / ja walt>amie»

hetcudzulanarmollisiriycrroiri Mutta et te nijn/
teista suurin on olion injlicuin nuorin;
jajoca ylimmäinen on/ se oleon liijncum p,,iwclja.
Sillä umbi suuremd! on? Se jo.a arrioidze/ taicka
stioapalwele? Eckösejoeacurioidze? Muttarnt><
nä olen teidän kestellän nijn uin l alwelja Nulta te
olettane/jotca minun
minun l<msani
pysyite:la minä säädän icille waldacunnun/ niD,
luin minun Isäni sääsi minulle Että teidän pito
syömän ja juoman minun pöydälläni/ minun Wal»
tacunnaftni/ja istuman istuimella ja duomidze<
waanjoca

se

>

:

«naneantoistakymmend.l Israelin sucu.unda.Sil»
lrin sanoi hän heille -Tänä yönä te caicki pohenettc»
minusa; Sillä kirjoitettu on: Minä lyön Paimen»

da/ja lawbatlaumastahajowat. Mllttafittccu!»
minä ylös nousen/taym minäteidän edellän Gali»

lean, laHErra sanoi: Sm-on/ Simon/ cadzo/
Sathcmon reitäpyylän
«mNisuja. Waanminäru oilin sinun edestäs/etti sinun
vsi os puuttuman pidä Ia cuins terra palajat nijn
wahwista weljejäs. Nyn sanoi pemri HZnelie!
3o« wiein c.iickl mmn pahenisit / en m«n« cui-tengon lkänZns pahene. lEsuS sano, hänelle:
Totl-

Totisesi sanon minä sinuse: Tanapön/ ennen.uin
Eucko» cahdesti laula/s.nä cglmaistmtnun kiellät.
INu«a

van wk lä stnol: Josminun pioäis si-

nun cansas cuSiems/enminä sijttäkättkiellais
sinu»,. Nrjn

lapset. Ia hän sanoiheille:.Eosta minö lähetin
bän ilman sätitä ja cuckarota jakengitä/ puuttuico
ticldä mttän?He ja),oit: Eimilön. Il ffn hän sanoi

heille i Wa«m

sacki on / otlacansen/ nijn

myös Cuckaron' >a joila el o!e/ st myykän hamcus/
ja ostacanmtecai!: Sillämlnäsanont«!lle:W<clä
set», min kirjoitettu on pitä minus täytettämän:
pahamte tiämstlan lnettn: Sillä mitä mi»
Hän onkirjoiMln
on/ne pitä loppuman.Nn.nhesa'
lwsta

«oitl-HGrra/ c»:d,o/<äs- oi»caxi mieckss, Häss

fanoi heille: Kyllä sijna oy»
11,

Mitä Lhrisins täke jaKärsi hänen Tmwalifen Isäns edes'Klydimaas ennen
cuinhänkHnniotetan.
ChristilS cttolemantiwus sanoi/pag.y.

hcivZnc»nsanspals

GetlLemane/ josa ol»
Helkan joc<7cud;m<m
ioliol, hln meni jadancn Vpetns,

lapsen»

ftin

Murra/ludas

petti/tiesi

sen paicM: GiKäliKsllg meni sinnev«
Opetuslailrns

canst. Ia INsi»» stnoi

O>petus!apsillens'lstucartZst/ nyn cnuwnn
cuin minä mcncntuonne fa rlnoUen. la!>an
n
StNpeturinca»janö/I«codln
«»cca>l Fededeuxenpoica / >ar»pcie m«lrlhtl»Mn/

>

man/wapiseman»as»reman. lalanoitMi»
N»« sielunon murehisans cuolcmMasti olcat

täja

ja walwocat minun canftm

/
»aruc«iitat
ercanj heihän
Is
heittä / lassi polVillcns j<z

Lttettejuomis kiusauxen.

stä lähes
jangeis calwoillcns maahan /ja rucoili/jos
mahdollinen p!is «tähän stn ajan wältäis ja
sanoi: Abba minun Isin/caickl ovat sinuile
/

/

N,ahdoiliset/jos mahpolincn on, nrZn mengän
pois minnlda tämaCaickj/eicMeng«nnchtU

.min minä tahdon

/

mutta nrjncuin sinä.

Ia

hän tuli Vpetuslastens tygä/jaloysi heidän
macamast/ja janoj petartlle:Slmö/macfitco«?
Dtko» woinm yhtahetkewalp?omim?cansa,
M? XValwocal jarucoilefit/ettet te jouwis tiu?
sanren / hengi tosin on aldis mutta jcha on
yeichs.
meni hän toisen kerran, a rucoili/simo,
pen:Minunlsan/ ellci tö,nä Ca lcki n,ene poist
Minulda muutoin etten minä sitä juo / nyn ta»
pahmc on sinuntahtos» Ia ha» tulija löysi

.

'

taas heidän m«calnast/silla heidän simäns olit

rascm, eikä lienet »yitäheidän piti HZndä wasts

si»an. Ia hän jät» heidän/meni taas/ rueoll
colmannenkerran stnoden?Is"/ jossinä tah,
dotnqnptapoisminuldatamäealcki cuitcn,
gin ei minun ttchton/mmt« sinun otcon. Nhn
tait»a!t ilmestyihänellc/jawahwisti
hända. Ia se i«M«»i/ että hän cnoiemH lansä so-<
dei/,arueoili harlamä/ ja häne hikens oiinq n,
f,uinwerspisarat/jotca mahanwuosit.la cuin
hännoufi ruloilemast/ jamliOpctuslastens

hän ne nmrhentähden macamMcsanoi heil.
le NlMteat jalewäiM Jo nyt kyllä sn st
?

:

/

hetki on wllut/c>;dio/ihmisenpoica ylonannc,
tan syndisten
se lähesty joca mimm pettä.
ettet te tulis

HNuttarucoilcat/

m.

Mits Christus ttkcia kälsiHengelisicnlsHn
Annaxen

jaCaiphaxen indes Hen gelliseS

Oikeudes.

Aut, mua Jumalani täsä tus «s/pog.«.

>

iclähänenpuhuistns/ Cadzö/ludas yri
lahdestatoiftakymmenell

/

tulija palio

phariftusten / rvanhinden j,aRirjan oppe«uinen palweliat / käwt hän heidän edellä»»
>a tul» sinne lyhtyilä ia soltoilla/mieeoilla i« seipäillä. iNtma joca hänen p?m/ oli anda,U!t
heille merkin fanoden RencnZäminäsuma
«Nttan/seon/kl)niotMc.,thZndl, iawi'ttit poisCosia libsngtics, eaickl lnira h!nen
:

tapahminanpiti/tulihan!aftnoihnil>e:2<etä

tecdzittä?Hewastaisit:lEsusta

M, Sanoi lUjusheille:MntZ olen<
Nluna ludas/ joez hänen pem/leisoimyos

heidän cansans. Costa IKsns sanoi heille:
Niinä olen/astuit he taeaperw / jaiangeisit
maahan. NfinhZntaas kyfti heilinKctäteedtzittä?Hesanoit: IKftstaNa;arenusta.lE,
<us wastiis: Minä sanoin tejlk / MinZ olent

IsstesissminuaedM

/

nijnftllicatnäidinmm.

ni.Että se / puhetaritetäisin/culn hän'oK sanonut:

Eininä nijstä yht än cadottanut cuins minulle anoit.
Muna ludas astui Wst IHsuxcntygo/
sanoi hänelle: terwe Rabdl. I.» suuta anoo»
hänen, Nfinsanoi lEsus hänelle: Wäwän/
mitä waren lsinä tulit?luda/suunandamisel!aco
sinä ihmisen Pojan petät? Silloin ne astuit edes/
päälle / jakejnniolit
Kalastit lHens

hänen. Cosca ne

/

jol

ea.hänen

olit/näitmitä mlewa oli

HErra

/

sanoit he hänelle:

emmeko mc lyo mieealla? NMB><
mon petaril!a oli niiecra/ionga hän well ulos/
jalyo ylimmäisen papinpalweliata/iN hacrals
pois hänenoitian corwans: iong« palweftan
'

Nimi oliMalkus. ttlsn liLsus sanoi: salli'
cat tähän asti tulla. Ia stnoi petarille :
mieckas tuppen: silliä caicki jotea mieckan rupcw.it/
nemilcallahuatan. Taicka luulet, os/ctten minä

Pistä

taitaisi wielä ru

oilla minun Isäni/ lähettämän
minulle enämän cuin ca„ilö><iatymn!endä leqioi
Eugelttä? Eikö n,inun pioä zuomansitä Caictla/
cum Isä minulle ando:,? Cumga,:js Ram. tu- täy>
letäu eiiäsnynpjiä olemana lacuinhänrUPlis
häne.i corwann paransi Hansen,
y iimnäisille
Gillälierkellä sanoi

mille / jajoucoile / emnhänen ryZons rullct
olit: nincuin ryöwarin tygö te läritte' miecoilla ia
siipalla minua kchmiettaman. Minä istuin teidän
tykörän jocapaiwä opptttain Templis/ia et te ojen»
danettättä minun Päälleni/mutta «mä on teidän
hetken ia pimydm walda/eltäProphetajn kjrjoitr.

c/lickj Opewsl«!psctj
yj<snaunoit HZnenja pakenit.
Mutta joucto »a ylimäinen päämies/ j«

fit täytttäissn. Silloin

Juvalaisienpalweliat/ kchnnionl IKsnxen/
ja sidoit hänen/ ja talutit HZndä / pois wieden
ensi»Hannaren tygö joea oli Caipliaxen 2lp<
pi/ja oli sinä Vuotena ylimmäinen pappi.
Ia Caiphas oli se soca Juvalaisilleoli neuwo
F?ndanyt / että )-htä ihmistä olis tarpelljnen
puoletta Canssan edestä. Ia yxi nuorucaincn
fcnrais händä/ soliaoli lijnainen Vaate palsan
ihon pääM. Ia nuoecr miehet kijnniotit H2>
nen/ mutta hän lätti sen lhnaisenVMttens/
japakeni alaisti heilda,
Nnn he »>elt lEjhren ylimmäisen papin
Cipharen tygs / sohpn caickiRirjanoppenet
jaw>inhimm»« olitheidlmseoonnet, Ja

nwn perari seuraisIHsusta / »a tojnen <ppe,
tuslapsi/ soea oii ylimmäisen papin tMtaVl/

jahZnmentlHsuxen eanla/ vlimmäist»P<l<

pin Golfin, N?l«ta pecari jäi pois oVen tako.
Nrjn se toinen Opetuslapsi/ soea ylimmäisen
nmaVa

011/meni ja pnhujowenVar,

nalle / ,a toi petarin sisille. Mutm palwe,
U«c jocca heistä olit walkjan kestelle e«mano>
t« Virittänet

/

sillä kylmä oli / seisoit ja lä»n.<

miltelir, Ia petapi seisoi myös heidän eanstns
ja lämmitteli, ectä hän olis nahnxt lopun. Cos»
ca xxi P.ijca näkj hänen walkian tykänä istu<
wa» cadloi hän hänen pällens/ jasanoi: sinä
myosolitlGsuxencansa Galileasta/ ja olet
yri tämän ihmisen <t>pcn»sl<,ps,st<, U?aa«
/

HZn kielsi ciackeinedes/sa sanoi-waimo/ e«
ole / en nnnä

tum«e handä/cngä tiedä «nräs

sanot. ylimmäinen
Nq»
pappi kysvi lEssirelle
haill-n <l)petu«i<lpslsta«2; ta hänen (P
stans. IKsus wastais tiända Minä olen
:

julkisestmoilman «despuhunut/ minä olcu S))N««
goga iaTemplis ovettanut/johoncalckiludalai,
set oconduwat/ja en ole mitän ftla puhunut. Mitäs minullc kysyt ? kysy nijlle ,ot a tuulit mitä minä
heillepuhunut olen. Cadzo/
mina
olen. lacum hän n>
puhui «»ndoi
z»xi'!N7tä palwelloi-ia euinläsilä seisoit/IIL"
surell corwapuustin/simoden: nisngo sinm»
pirä /ummäijtä pappia wastan,an?
wastaig: jos mmä pahaslipuhnin/nijn tunnusta
pahaxi:mutta jos minä oikein puhuin miris minu«

sanonuc

se

löt ? I« Hannas lähetti h
sidottuna
ylimmäisen papin Caiph>irc> i tygs.
Muna Simonperari seisoi ,a lämmitteli.

Ia cohtaensnnäisen kieldamisensälken/ cosia
hän meni »!os porstuaan/ laukoiCuct'o!/ ia Hu,
nen nÄi taas toinc» plscn/ »oca sanoi nr>lle sot.
ca sielläolit: ia lumekin oli lEsi»xen riaze.renuren Hlnft. Nfin he sanoit h Inellel etkös s<c
<M'oHhänenOpctuslapsist.M!'?
hän/ia wannoi: En »ninä ole. I»' »vähän l>ec.
ken peräst/ tuli wielä toinen tcDisti sano,
den: tonsest «let sinä yri heisiä sillä sinun puhes illnoitta sinu,. Sanoi
hänelle yxi
~?

/

ylimmäisen papin palweloioist/sen lango ion>
za pet»«.i corw<,n poiehackcis; Ongs n»ina
/!.
sinua

sinua n«hnytkrydimaas hänen canstns? Nisn
l)!°n rupcis ld;u?ssi<d>»fl,iic'!n>7n/ ,a »vannoa

man : iLn tunne minä sitä ihmM / zasta te
puhmtc. I«n>ielZ hänl.'n pl,vntsi,ns/l»mlöi
taas

muifti -H Hrran
;oi petarinpaälle. Ia
puheli/ )ocahaneUe olisilnonut: ennen cuiu
<suct'oi cahdesti lsuls/ sinätolmasti minun

kiellät. Japecari meniulos >a itki cmkcrast.

Mucra ylimmmsct p«>pit / N?anl)in,mat
ia eaickiRaavi/
wäarä tsditlista I Esh<<ndZ c»olctt«xens / »a ei he
susta
loynnet: wackia mcnva warä todistaja tuli/
nch, ei stnekän heidäntovistorens olle» <owc<
l,ar. N?finuncnmlitcaxi w«ä todistaia/ia todistit wäriu HZndZ wai?au / ftnoden: me cuu»

minä t«ht»on maahan
ric!> Jumalan Templin / >oca kasillarakett»
on/ ja ec>i„le»,H pZiwänätoiftn Mens racen>
nan / ioe.i ci kasilla tehy' ole. Ia ci midengen
todbstus ollut löwellas.
Ia vwnmämen pappi nollsi ia
suxeilc / simodcn: etLos inican wa>?.'. «,it«uax
,„Ä sinna wastan todistawat ? M»na h.ln
«!i an«i / eikä mitan n»ast«nnut.
,l«ine!t pappi
ja sanoi hänelle: Olet'
stn siunmunpolka? minä w«n,
«otan sinua clawsn I:«,«lan camta /
st>
?

sim: o!et Christus Jumalan
sanoit/Mma olen, CuttenZin sanon minäteillettäst»
pitä teidän näkemän chmsen Pojan tstuw«n

«ot n,l

poica

nlc

/

jo»

Sanoi, liksus h>'n>.lle : Sinäpä se»

woiman okialla puolella/ja tulewan Taiwan pilwlNy» >li»,»nmmcn pappi rcwäis waattcns/ >a ftnoi:
mitä me slllcntodistuxiatarwidicm? Cadsp/
nyt« enulitta hanen'pilcr'an« / mitä te tuulet»
ta? Nm: he caicfiduomivsithanen cnslcman.
kisnnipidit / pil»
Jane mchet »otca
taisit HZnpä/ jM-skclit hauen Caswoillens ia
löithända rusicoillans/MlMtamat peiuc ha,
„cn sillniens / ia!6ic handä poskelle / jakysyit
hanelle/ftnoden: Arwa meille Chrifte / cuca

sä.

smm» loi? ,a pa<l'o muum
handZ.

/

cuinhepilckaisit

Mutta husmeneldain paiwän coittais
cGeoonnuic caickiyliinmailet papit/ Nirzan,
oppenec/ vanhimmat <s«nsjän scas ,a caicti

Raadi/liLsusta wasta,»/ cuolettaxens hända.
Fa he weit hänenR«at>l„« eteen? ft«ioden:
<Pletcos ChristU3?ftno meille. Hattwastais
»»ftnoi heilte:los mma teille ftnon/nijn et te minua usco; jos minä taas kysyn / min et te wasta/et»
kä myös päästämlxna. Tästedes pitä ihmisen
»Po.
M istuman jumalan woiman Mialla puolessa,
»llin he caictt ftnoit: nyn sinävietlunuzlan
Nica,
Häuwasta»: Tesauottaettä mina ole».
He stnoit: «nita me siilentodistusta tar»id»en?
neolcmN«sen>nul«hanen omasta snystans.

UitH Chrisius tcke ia Kärsi

mailmalisicn

duomarcin PilatUfcnjaHerot>cxe!i«deS/
ja seisoRaastuan oikeudesj

H Ics» c»i»«
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t 'i

Ml»

annoit hänen N)aanherralle pont.us
pilnmrellc.
Cosi a Judas / soca HZneu petti/ nakl tttä
«tui hän / iatoi »sllens ne
HZn vu omum oli /hopia
penningitZ pappein
eolmekymmenda
päämiehille ia wanhinnnille/ia sanoi: nilna
p«HMi tein että minä petin wiattoman wc,
ren. Nchnhe sanoit:
cad;s idzcs. I" llZn Heini hopia peuningit
Muttapappein päämiehet otit hopiapen,
ningit / ia si«oit:ci näitä jöwi panna vhnani
kun : sillä se on weren hmda. Nyn he
neuwo / ia ostit ntjllä Gawenwalasan pellon
peldo
wierasten hautamiseri. ScntZhde,, weripel'
pai
wiela
tähän
wänasti/
lUdMan
loxi. Silloin täytcin se cnin sanottu oli le,
remialda prophetalda / ,oc6 sauoi:Ia he otjc
colmerymmend» hopia pcnnlngita / /olla st
my?ty marettin/ionga he ostitlstaelin lapsi!»
da/ ja annoit Gawen w«laian pellosta«hn.
on minun rWenyt.
cuin
Cosc« he olit IKsuxen lausaRaastuon
eteen tullet / nqn ei Juvalaiset sinne siMe
»neunct/ettei he olls idzeens
soisit pääsiäis lambon. t?fin pilatus meni
ulos heidäntygons/ia sanoi: nMa.annetta
wttjtaisis/
te tuotte tärs »niesiä u?astan?
»a sanoit hänelle : Ellei hänpahanteklä olis/
en»ne olle
sinunhaldus/wdanet. r?<?n
pilss<

se

sanoi heille : nyn otta«tttehZndaja
duo mircat reidan iadin Mcn, Juvalaisetft>
nolt hänelle: ci meidän tule ketän tappa:ett<!
sanoi/ il»
lEsuxen puhe tHyteislsin / c nin
moiltaden »nilla

pilatus

man.lah? luoelsir canvanla» h.:ncn pH»llen«
sanoden: tämän
Canssawietlele-wcrs anyainan/
m,3st/ ia kieivämäft
lasanomsssthZnssolewau Cuningan Christn<

pllatus meni taas Raastupa»
xen,
;ui lEsivcn/,«, sa,,oi h nelle:Oletees ludalsi.
sten Cngingas? ITs»»wast»i«: sanot<c>«stn idzesiäi/eli
owatco muut fin minusta sm ulle s«nonet?Pilatu» wastais:

t»minäoi«luoaiaincn?finunCanssa«>«ylimmäisctpap>t
sinun minulle: Mitä» tehnyt ol«t?IEsuo w«»
siais: ei minun W«idac»nban ole täsiämai<m«st>»: nu«
nunWl«d«lunda» elis tästä «ailmaft»/ »nin losti. minun
p»l»eliani stn ct cft sotisit «t!«n minä ludalli,iul« ,lon«»»«
»etpri tul<»;nuinttoci mmnnNaldacundan ele lä«ll>äN»
Pilat», simoi hänelle: min» olet Tnningat?lEs«, was,«w
sinä sen sanotellä minä olenTnningae. O>c» ««tel, olen
minä syndynyt <a mailma» tullut että min» ««tnuten
tunnuta»/ iocainensiisiocalotudeston/ st l«»le «in«n
«ncni, Pilatns s«no» hänelle: mitä on totuus:
y<°u«n»?it

<<>«

/

/

Ia cuin hän stn simonuc «ij / meni HHil
Juvalaisten tygo / ia si»«>i heille,: enmi<
na loyda yhtän fyyta hänencansans. Ia cosi»»
ha„en! pällcns ylimmäiftlda papcilda f<»
Wanheinmilva «nnelrin/ei h«n mitan wast«n«t,
sanoi pilatus hänc/lc: etksscuule/
fNinga cowasti he sinun pacules candawat?
3«
witstanm»
stna / min
jttta M<!.?!,dl.'rl.Muwr!ce!iihinetteli.
iNutta
lhc
ftnoic: hän rahoina Canfsim/ opct,
ly
tain

taas

-'!

>>

Indcas ia on ruwannut Galileasi
hamantähän asti.
«in coco

Coseapilaius cuuli Galileata mainitta,
ivan/kysyihän/joshän Gauleast oli. Ia enin

hän
oli / iHhetti dän hänen
tyg6: siNZ
l)äu oli «lyjs siiloinlerusalcmis. Cosia-He,
rodcs näkilHjurcn / ihastui hänj<i«gcnsuu<
rc-st: sillä HZn oli joc«uwsn aica hända hnlsn
Nl,t

cnul!m/ja toiwoi

häneldä jongun ihmennä,

kewäns. Ia hän kysyi hänelle moninaisista/
mutta ei hän mitan HZndä wastamu»t.

jaRirmnoppenrl myss seisoit
ia cannoic cowin hänen paällens. Mutta

mäiset papit

»Herodes hnovinens slsncaozoi hänen/ja
pilckaisi händä puetti hänen walkiall waat<
telia,a lahotti Mlens pilaturentygs. Sinä
pZiwanZ mli pilatus »a -Herodes ystävafi
joiden wälillä ennen oli rijta oliut.
Plyn pilatus cudzui cocoon ylimmäiset

sa U?aldamieher

ja Canstan / ja sanoi
te
olctta
tämän
heille:
ihmisen minulle monet/
nfincuin Canssim häiridjiän/ cod;o / minä

sa

ole» hända MtLinuc teidän edes«?n / ia cn loyd«
wlca eli pahanteco häpesi / ,ost» te ca«,

«atre hänen paallens eika-Herodescan sill»
»»inZ lihmn teidän
ei hänestä yhcän-Hcngen rieofta 10/tty stnnlh»
/

dcn tahdsnminZhän^nrangaistlinopääjiä.
Mutta Pääsiäis juhlanaoli Maanherr«tot>
tunnut pääsiämsn Canssallejongun fangin uralle
j»ng«

jongahetakdoit. Ia silloin oli hänelle yxi c»ulus«
fangi (nimittäin) RyownriMocalUdzuttm Varras
bas tän:ä o<t «apinan nostaittcn cans>, kuumotettu/
ja ftNMten he!tett!»/>o>a capinos oli murhan tch»
nyt. Ia consa menijarupeis händärucoilen«n/
tekemän heille nHncuin hän ama tottunut oli.
sVastail) pilatus /^anoden, tcillä on rapa/

että miilun
«tfna irralle/ eninmantetahvotta/cltälninz
päästän teille/Barraban taicl/a lEsilren/lu<

dalaistcn Cuning»!!?/ joca eudzutan CHristns?

Sillä hän «es,/että ylimmäiset papit olit ha»
Mutt«pappen»
«en tatendest
päämiehet,g
canssa anomanßarr.ckast/ muna Jujusta hucksman.
NyntNHanherra sanoi heiile: cnmman näistä
c«hdesta tetahdotte / että minä päästät» tcili«
?a hehimstt «icöi/ stne-deu: eitätä/l»l«tch
Baerabas. Mutta pilat!,? puhui taashcllo
<6/ jatshdoi IKsilre»

lidze/ Ristinaulidjehänvä. Miltähän stnoi
colnumue», ker«n heilll- nmässä h paha
teki? en minä lsydä yhtän Hen Zen ricosta hä»
«es/ stnrähden tahdon minä hänunrangaistuna pZastZ. Mutta he hogit murella äneiU/
?

«

;>a

MÄstenPeppeinänisti lrall.in.

NnnpilamsottilEsuren / ,a««?skiV,i
hänen. Jamaanhcrranhuowi oritlEsurcn
Raastupa» / ja cud?»it caiken jollcon cocoon'
H,iiij

hänen

hänentygons / njsuithänenji puetit pl»rp».
raijen Caapuun/ ja Väättsicorjamappuroista
«Irlwmm/ ja panit >cn hänen päähäns/ »a an,
nöit ruogon hänen oikia» täteens/ jacumar,
sit polwiaus
/a rupcisit terlvettämän / simoden : Terwe
Indalaisten Cuningae, Ia
hänen
päälcns / ja annon hänelle eorlvapuusteja/
otitn»ogonj3lsitsillä hänen päähäns.
Giiloinpilams meni ulos /ja stnoi heilF
le:cad;o«r/ minä tuon hänen teille ulos että
te

vhtän <y)sZhä-

tietäisitte c«cn minä
/

«est.

N,jn
ulos meni/candain Orian»
mppnraisia CrulM»!» ja purpurista Caa<

pu« Ia hän stnoi heille C<idso ihmistä:
Cosca ylimäiset p..pir ja p.:lwe!jat hänen näit/
hnusit he »a sanoit.ristinn.?ulld;e ristii»aulldfe
pilatus sanoi heille: Gttaeat te hända
»aristissauliteat:sil! i en>,unäi6>'väyhtäns)'y<
»«hlnefä: ludalaljettpajiaisirhZndz: meillä
«nlaki / »«meidän lcTkilNiälken picähänen cuo,
errZ häntel-eid>cnslnmalanpsjari<
Colca pilatus tam m puhen cuuli / pelkäts
hän u'ielärnämlnin/ia n»eni «asßaajtupaan/
»a simoi liEsurelle : c«liasinä olet? Mutt»
eiJHsuswaftiinur HZndZ. Nrjnpilamsjanoi
häncUe: ctkss mitänminnl-ewÄsta? tiedät»
kos «tä minulla on »>a!da ftnuanstin,!ualita/
»a minu!l« on walda sinua pääjiä 'lEsus
wastms: Ei sinulla ollsyhtänwaldaminuawa»
:

:

stan

jos ei st sinulle olts annettu ylhäldä; Sentäh»

denonhä.>ellä su««!«blsyndi/ jo.ammun sinulle»
ylsw

yHiandei. Is siitä a/asta pvM pilatus HZndHl
päät!'. Mmlaludalisethuusit/ >a sanoit jos
et sinä ole Reistrin
sinä hänen pA,tit/
ystZwä: sillä,oe.,id>ens tete Cuningaxihön
onReijärita wastan.
Cosia pilatus tämän puhen cunli/ wct

hän lEsuren ulos »«istui Dusmioistuinielle/
siihen pchickan ioea cudjuran H.ilhostrotos/
mutta
Gäbahta. Ia st oli p«afiäi<
sen wailylstns pairoä/ lähes euudennellähet-

kellä. Mutta c»in hllnDuonuoistuimclla ijwi/
lähem hänen einändällshänen tygäns fs käski hänelle sanoa: Zlä sinä mirän tee tällewan»
hurstille miehelle sillä minä oienpahökarsi»
nycunestni/hänentähtens. lapilamsftnoi
ludal«isi!le: cadzocar teidän Cuningastan:
Nyn he huusit: otapois/ristinnaulid>ehändZ.-Hän sanorhcillc: pitAo minun ristinnaulid,eman teidän Cnningan Alimaiset papit walimfit: ci meillä «le Cumngast/ w«a«
/

?

keisari.
Cofta pilatus näki ettei mirän auttanut/
mutta enä hlchu tuli/cahdoi HHn«3ansstn micl»
dänoma ia dnomidziheidö anonnstns jälken.
3a hänottiwectäla pesikätensCanssän edes.
si»noi: wlacoin olen »wnä tämän ÄVanhur»

>«

sean miehc«»werecn/cadfoeatteitän.

Nijn

caicki
wastais / ss sanoi: hänen »erens
tulean meidänplllen,/«ameivän lastem päZlie.Silloinpääjii h-n Barradan jocatsptna»
ia murhan tähden fizngiutecnheitetty oU )0«
ylsnando»
heanoneikin olit: illmca
/

H.v

hän

HZN / heidän tahrons

per«« / rjjitt«Mlltt<tz.

v.
Mitä Christus teke za Rärfi päscalioin paicss «ikildayhieistst: js mitä liö,
nen cnolcn»ad»<kcl!clls tapahm.
lEsnS ristin palle rtpui/pag.

«8.

Caapun/ japuetit hänen omijn waateisins/
weit hänenristinnaulitta.la hän candoiristiänS.
hänen vlos weit käsitit heyhden miehen/
Ia cuin heohi»zckäwijapellolda
tuli nimeldäSimon
joca siitä

Kyreneus/Alexandrinjaßuffinlsä/ senhe waa<

tit hänen ristiäns candaman. Hänen pällcns pa«
uit he ristin/että hänen pttllEsuxen Ms canda«

«a».
Mutta handö seurais suuri joucko Cansst ja
Waimoiajotca itkit ja pargnit. NnnlEsus kään-

siidzens heidän pucleenS/ja sanoi:lerusalcm<n tyttäret/ällät tninua llfekö/ wa«n itketät idze teidän

ja teidän lapsia». Siliä cadzo / päiwatiulewat/

jo<llahes«nowat:autualowatnehedelmättömät/

j»ne cohdutjota ei synnyttänet/ ja ne nisät jotka
wuo>
ei imettänet. Slllom he rupewat
Me: langetcat meidän päällm;jasuckllloille!peit'
täkät meitä: Sillä,osnämäl tapahtumat tuorcsa
znnsa/i«it«sijtte cuiwetnsa tapahtu?
Niin wtttin «yos hänen ca»chms cari muuta
pahantekiätä surmatta. Ia he weit hänen fiehen
paikanjoca «p«äc«lloin paicaxicudz«tan mutta Hebreaxi Gelgatha. Ia «nnoit hänelle etickata cli
Ztyrrhatusi wljna juodaftpella sccoitetlua/ jacUi»
hs» »«iiii/«ijnet hän «ahtenutjuoba.

sanoman

Ia he

Ia he risiinnaulidzit hänen Gohachos /jane

caN paha» leliätä hänen cansanl>V l>l?den oikialieja
toisen w«semallepu»le<le; wutta lEluren keille.
lauijnkirjoitus tZyiettm/jocasano!pah««ttkiäi»
sn on hän luettu.
Ia oli l,ki colwannella hctkclla päiväsiä
luin he hänen ristinnaulibzit.Silloin saiwilEsus:

sec»

se

Is <?nn^'hli!le«wdcrl:ftiläcihcticDclnulähe
kirjoitti päälle

kirjoituren
N!!»Pll«cus
japani risiiu palle; ja 01l n<iin kirjottcttu:

,

'

Na;arenus
C'unmZ>;s. Tämän
päälle kirj»ituxen luki mondaludala.sista: Mä se
paicka oli läsnä CanpuuZita/ josaChristuS ristin»
naulitlin. Ii oli Kirjoitteita Hcbrcaxi/ Grecaxi
ja
sanoit Jumalaisten nlimmälsttPa,

pit Pilgtmcllt!a!a kirjoita/I

Pilatus wastais

:

kirjoitin.

chalaisten Cnnwgas.

mitä minä kirjoitu,/ se»min»

Cosca sotamiehet olit lEluxen Ristinna»,
linuet/ otit he hänen wattens/ jateit neNa osa /
lengin Sotamiehelle osan / sichen rnyös hamen/

jocaoliuwbmainen caicki c»dot!U /ylhälbähaman
alas. Ia hesanoitkcstmänstälkämiatärickoco/
waan heiträkäm «rpa/ tcnengä pita olc»al>. / etti
Raamattu taptetäisin /js>aftuo: heowatnlinu»
waattem idzellens jaeanct/ja owatarpaheittäne:
«inun hamestoni. Ia sotamtehettosin näin teit/

se

Silloin ftisot libsive«ristin tykönä / HÄ,e»

Aimns/

Hirins siftr Maria/ CleoCof.afiislEnäki/ja opetuslapseus, jotp
ja hänen

phnnemandä/,.:

susAitins

hanrscasti/

ftnoi h«iAitjll»usä:)jPmn,o cadzo p«icas.Siitte
lvj

ftn»l

stnoi hau Opetuslapselle: cadzo sinun Ätläs.
Ia sijcä hetkestä otciÖpetuslapsi hänentygönS.
Mutta c,nssa seisoija catzeli,a ohidzekäywai»
-

set pilckaissr häooa wäändelit päätäns

j

sanoit:

sen

jaotat ja eolmena paiwänä
rakennat/
olet JumalanPolla w,m alas'
iozes: jos finä
«stu rististä N nmyösPappein Päämiehet K.n»
«noppenctjaWanhimat pilcl ai,!t hänoa ja sanoit:
muita on hän au.tanut/ mutta eihän woi idzcnS
autta loshänMlsraelinCuningas/mjn wapahalas rististä ja me v> oin
häncn.Hän turwaislmnalaan päästäkän nyt hän«uta

dä jos han hänestähuolisillähän on sanonut
malanPoica minä olcn.Pilckalsitmyös händä sota»
miehet/ astuit hänen trgonS' ja. ocotit hänellcelt»
tata/sanoden: »ossina olet ludalatsten Cunmgas/
n:jn

sinus.

Hlsin yxi pahantetnst/jotta «yös ripustetut
olit/ Pilctaio hänoä/ ia sanoi: Jos z nä olec Chri>
stus n >n a«ta si»uas ja meitä. Mutta toinen wastaiS/ ja nuhtelihändä/sanoden: ja et co,m sinatän
Jumalala pclkä ettäs olet »hd s
tofinmeolemmaolkein si näifilluämesiiammemcl»
dan töidenune ansion jälken/mutla itämä mitan
paha tehnyt Ia sano» lEsurclle: HErra / mui<
sta minua coscas tuletWaldaeundaS. riljnlE»
sup sanoi!) mclle:
länapn»pit'. sinu!lolelin,n

«dis-s,

laseolilähcscuudennellahtttellä/jopimeyS
lu!t caiten maan päälle/haman yhdexänden hetken

ast'/

«sti/joAurlngo

huufilEsus corkialwancllZ/ stnodcn: »Lli/

Eli lamma astbthani/ft on/ minun Jumalan/
minun lumalan / mixis minun ylonaimoit?
Mutta muutamat jotca sijnä

tifoit/co<c«he<encu«

ltt/ sanoit he: Hellasta hän huuia Ia cuin lEsuS

jo caicki täytetyxi: ja ettäßamattutäytctäi»
j n/ stmoi dZn: tNi»t! »anon. 01l sijS yxi astia
fanduEtickara canten. lacohtajuoiyri heisiä/
otti sienen/täyttl
Eticalla/ ja pamlsoppia ym->

tiesi

sen

härille astM niogon päähän/pitimen hauensnuns
edes ja kasti juota. Mutta mu«t sanoit! p:däs/

«adzccam/jos Heliastulc händä
I(, 'us oliEtlck.ita,'uonuc/lanolhän:Bc

tcty. Izduusti>'»Ul
s»'.cd^«:
Is<-/ «NM,? <-,lN>'.N M!„U!l -HlNgllU sinnn slji,.
Ia cuin Hansen sanonutoll/ lallisiihänpäänsia

ylönannoi Hengens
Cadzo/ Telnpltnesirippu repeis xahtia nlhil»
da hamanalas jaMaa järis/talllot haltlisit. Ia
hauoat autenic/ja monixiPyhämruumisi/ jocca
maannet olit/nousit a

läxit haudoistans/ hänen'

ylös nouscmijenS jälken/jalulitjichenpyhän Ca«pungin jailmestyitmone<lr.
CoscaPäämi^s' joca sijna hänen cohdallans
seisoi/ janejotca hänen cansanS ICfusia wartwidzemas olit / näit että hän sencalt.isella huudolla
HengcS andoi /ja nait maanjärinän/ja ne cuin s <l>
la tapahemt peltästyit he suuresti/cunnioitn lu'
malata/ ja janoit: «lsonftst tam« «ii liursc«s
ihminen ia luMalanpoics. Ia caicki Canss«

cuin sinne «dzeleman meni/loscahenäitmitäjlel.

la tapahdui/löithermdothms/ja palaisit cotianch
Mutta caickt hänen UittawanS/ja waimot/joua
olir seisoit taamb.ina/
hand» Galileasta
ja näit nämä ea icfi.
ftas ollMariaMag»
dalena / ja Maria wähcmmän Jacobin ja Josen

seuramnc

Äitt/jaSaloNeZebeocurenpoi.auiMi. lotca
myös händä
seurannet ja palwe!!ec ol!t;

Ia mondamuttÄjot.a lchiencansanslcnisalemm
mennet ol>t.

Mutta että walmistuspäiwäolit/jacirulimit
pitänyt ristisi Sabbathinaoleman: S:llö se Sab<
bathin päiwäoll suuri
että heioä', luuns piti ricottam«n»a pois otetta»
man. Nijn tulit sotamiehet ja ricoit ensimäen luut
jatoisen/jotca hänen canftns nstinnaulitut. Mut-»
ta cosca he tMIEsu, en tygö/j« näit hänen jo. uol»
Wi/nijn <the rickonet hänen luitans Waonyxi
:

jotamiehlstol!tawaishanenfylfensteihällä/jost«

wuotiWerijaWest.

Ia jsca tämän näli/han on stntodistanut/ja hä<
nen todlstuxen on tosi /jahän tietä hänens totta ft<
nowan/ että temyös vstoisitta: Silläm?mät owat
tapahtunet / että Ramattu täyteläisin: Ei teidän
pidä luutarickoman häueS: Ia taas/toinen Kirjot-»
tus s«mo : Heftuwat nähdä l«huug»h«sw«tpt'

stanet.

VI.

Cmnga Chrjsilts haudata» losepMq,g
Äicodcmurelda/Krydimaahan/j« mi»

tä sijnä tspahtu.
Christuren p<in« muisi»c«» p«g. «7.
/r<plc« elzts mli/että »glmiftw psnVZ oli/
/

toea

,'oea sn Sabbachitt

ed«iU/ mli Joseph'/
Judalaiften Caupungis Arimnchias s/ndy«

«yt/ricasmiesjaelmniaiinenßaadiherra/jo»
ca oli hywa ja hnrstas/,cika
heidän
s.i teeoons - SillZ hän odotti
myoslnmalan Waidaclmda/ia oli lEsitren
Opetuslapsi/ cuitengil» sala Judalnistenpel,
gon tähden. «Hän rohkeis mennZ pi.amren t)',
gs / ,a rucolli hät,dä e«Z HZn olis saanut o«a
liKsuren rmmnl». Nsin pilatus ihmette!»/ct<
tähllu >o cuol!uroli/iacudsM t)?g<3ns päämies
hen/,ak>sv'ihaneldä ,oshän jo «iia cliollotoli.
Ia cuin hänasian päämieheldä ymmäcsi / an<
doi hän Josephilleruumin. Ia hän ofti lfina
waanen.Tuli myös Nicodcmns/ soea
gin oliyölläIVsuren
tullut/ iatoi Mir<
rhalnia jaAioetasecoltettua, lähes s ta naula.
Nynhc otit lEsurcnruumin/ >a kääeeit sen
puhtaisin lhnawaatteisin/ hxwinhajnllifilla
yrteil!ä/«r>ncnin Juvalaisten tapa oli h«»dam. Mmtaftns enin HZn ristlnnaulittin/ oli
Rryd!maa/,a Rrydimaas «l lusi hama long»:
hän oli hacannmtalliohon / sohsnga ei u>lclä
kengän pand» ollut/fiehen he panit Judslap
ften walnusttV päi»ä«tähden / että se l?auia
oli las Ma VierititsuurenktVcn haudan owel«
le/ja pois menit. Silloin oli sieltä «lnuramia
U?aimoia,otca häne canftns Galileasta t»llet
olee/Maria Magdalena ,„ Josen Maria /a i<
fiuit haudan cohd«lla/ead)elle hama/sa cliin-,
ga hänen

l?L I<l »«ln,M

hxwän hHiuifta xtte>ä jawoll
teW

»5 Niittä A

lain lestyn

Ulk«,.

M/!locoonmcf>!lppci!ip.U<ni<l?cc iaphanseu,
pilatulenrygo s^!»od^i;HHrra/n»l.-mui-

stamme ftn n>littcellZnsimo»i,t,<?l.7is,»3/ col-

oZiwän pörZftn«!>,:x!o2 noustn.
plttwanasti/ct<
culis yFIiZ/ ja wara»
tei l) Inen
stais HZndZ / jl» sänoia Cansslillc: -HZn nousi
m<m

sijs wac»<. lv« hauta
ja

cuin

pilatus

sanoi

heile: Sqnä onwartiat/ menglcia wartioicac nlsncuin«taidanc.Nluctalie menit pois /

i, w.;rnoio>!t
kiwcn Sinetllläns.

Chrifiuxen ylös nsuftmistfi cuollllisi«.- Ia

umä hän «te Öpetuslastms nähbn» ».»aä 4°. p«>

winä/

joina hän idzens vnast heillehauen y»

jalkm ilmoltti.
cnlunut oli / »sitoja walmisti
.V Mana Magdalena / ja toinen Maria / jocs

löSuoustmiscnS

Sabbath»

cudzutanlacobin/zaSalome/jalohanna/jamuut

jst.aheidän cansanS olit/ja olttlE!ustaGMcafta
seurannet/ hywänhajullisia yrteja/ woidellaxens
lEsnsta. Mutta Sabbathmaheolit alall,nS lain
tästyn jelten. Ia Sabbathin ehtona hiljan/ fin»
Sabbathina/lum wielä piu»ii oli/«nsimä>sn«Sab»
bathma sangen warahtnAuringon coittaiS tulit h«
haudalla/ candain hywinhajulifiHyrtejä/cuinhe
waimtsta»et eltt» Ia «dzo / fijnä tapahdui suuri

man jaristöszEillaHerranEngeli astui slaStalwa»
haftz tuli ia wllritt! flwm owelt»a/ja ismi sen päälle.
Ia hän ol< nähdä nijncuinpltkälen tuli/ pahanen

waattens ollc walklat mzncuin lumi. Mutlawar»
liat hämnlästyitpchätenhändä/ja tulit mincuin he
olisit ollet cuollet.
Mutta Wa»moc janoit kesienans Cuca meille
wicrittä tiwen haudan owelda ? Sillä hän oli
gen suuri.lacuinhecadzott/näitheklwenwi rite»
ly, i Ia cuin he osithamaan mennet/ncjn ei he löyn»
«5 HEcran lEjuxen ruumisia. Ncjn juoxi Maria Magdalenasicä ilmoittaman. latapahdui co»
fta Vaimot siitä epäilit (ettei he IE en ruumissa
löytänet) Cadzo/ silloin seidit l«x« micsia"heidän
tykönänS tcjldawiS waatteis, Nhn he peljästyit/is
loit
maata päin. Nfin he sanoit heille:
Mixi t« eläwat» cuolluitten >eas edzitte ? Ei hän
ole täällä / mutta ylös nousi. Mmstcuat cuinga
hän teille sanoi/cos. a hän »ielä GalileaS oli/ s«n«.
oen:lymis<nP«ja» pitä ylönannettamansyndisie»
ihmisten täsijn/ja ristin »aulittaman/ja colmaeena
päiwänä ylösnouseman.
hemuistithänen
fanans/ja palaisit jällenS haudalba ilmoittain aic»
:

san-

su

easwans

<

kinämät yhdelletoistatymmenclleja caikillemuillt.
Ia heidän sonans näyit honrauxexi eikä vsconet hei
tä Cosca Maria Magdalena juofintinculn sanottu on ) tuli hän Simon Pcmrin tygö / ja sen toift»
Opetuslapsen/jotalEsueracasti/ ja sauoiheille:
He ow« HERran pois haudasta ettanet/ j» en me
tiedä euhunga he hamn panit.
rirzn perari «oust i« menivlos/ia se toinen
<Vpctu»l>?psl/iahc wlit ha«w<llle/iai»oxitn»o<
lc«.

lemmat ynnä / mutta

se toincnjVpetUsslopj!

znon nopemmin enin petari/ja tuli ensist hau.
dallc. Ia cuin hän siehen curkisti/
hän
sielläkäärilqnat/ niutta ei HZn euitengan sialle

NisnSimonpetarirulihäneniälle,
,a meni hauraan / ia näki kaärilsinat pa<„
dl««i>? sen hikllfinan c!»in))änenpäänL päällä
oli ollut / ci
cansa/ waan erinans
men<»yt.

yhten paickan.
tnenimyos se
Gpcwnlnpsi sisulle,so.aenslst haudalle
tullmoll/ianät! seniaysioi. SiUäeihewielä
Ramarwa vminärtänet / e.tta hän olis ylos<
nousema cuolluista. Nhn ne Opetuslapset
menit tMs cocson. Mytt«petari ihmetteli
sitä culn tspahmnut oli.

Muna Maria seisti ulc«n« haudan edesia
itki. Jo cosia han nqn itki/curkisti HZn hautaan / ja näki cariEngelirä »alkeisa waatteist

istun?»» yri pään ia toinen jalcainpnoles/ st»
ruumin p»nnct olit Ne st,
honstie
mitäs itket? Hän sansi:
noithänelle
»Heowat minanHiLrrani pois ottanet/ enga
tiedä c uhunga he hänen pannet owar. Costa
ha» tämän stnonm oli/käanst han idzens/»a nä»
kllEsuxen siiftwan eikä tiennyt että st oli
3Nsus. Sano, lEsus hänelle:Watmo/ mitäs
ldzet? Ketäs edzit? Mwtphänluulistnßrydin«an holdian/st sanoi hänelle:HErra sts st<
nä hänen poistanoit/nijnsims minulle/cuhuw
gas hänenpanit ia minä mene häne ottaman.
lEsuS sanoihänelle: Maria; NHn hän käänsi/
,a stnoi häneilc:R«ho«i/st on/ -Mestari IE»
/

/

sus

suS sanoihänelle: Älä minun rupe: Sillä minä en
elewielämcnnyiminunlsäni tygö. Waanmene
mmiin weljcini tygö/ja sano heille: Minä menen
ylös minun Ijänitygö /ja teidän IfZnne tygö /j«

minun Jumalan» tygö ja teidän lumclaime tygö.
T«! n« on
Magdalena / jostaILsils

se

stid?emcnperkelettäuio3aj°inucoli/jolle/si«e
cmn hän
huoMenel<
d«ln>iösnosm»t oli/hän ensin niyiHänencni
ia ilmoitti C>pnuslapsilic (iorca hänen can«

s:ns

ollet ojit/ jotca
itkit) etlä hän
eli nähnyt HErran/,,;«tähän
hä«clle
puhimi oli. 3a cuin he cuulit hänen eläwän/

>a oli hänelda nähty/ ci he »sconet.

t/ näit !>- yhi
Ia cuin he olit haman
den nnorul aift»> ijwwa olkiallapuolella/ joco
oli waaretettu pitkillä walkeUlawaateill<l /ja
hehänmlästyit. tNluua st oli Jumalan Enge,
Ii; I« HZ» stnoi heille : ?Ilkät hämmästykö

Minä tieV«n ettäte edfittä INMa N««ren»<
st» / joca rNinnanlittu «li. W,hän oletäällä/
hän
nousi/ nqntuinhän ft»om»t oli. T«l<

j«si»nocathänenll>pecuölap»
stlle«sispetarille/ctt,lhänoniuolluistaylss-

Ia

lilean, fiellate silstte hänen,«hdä / nijncun
tcil,
olen
hänteille stnoi. Ia cadfo
le fanotint. Ia he
ulos/ japake,

sen

suurellapeiZolla ja iloila/ja jl»o<
ztit illnsittalnan hänen Opetualapstlleus.

ANUtta wapistus

ia lMNMZjiys oli heidän

pääl'

pc!älle«Z tull«t/ei he

mit mft>
nsnet.'slUadepelka!sil. laheidänmennes-»,
i!mol:c?lnan/<!,'od>o<

hanee!

nisn eoh3>?lslEsus heidän j>?stnoi:Ecrw«
teille,
ialcoi,
hetullr ,a rnpelsic
hinö/acumacsithäiwa. Gilloinftnoil>Lsi»«

heille: älkät peljatkä/mengät j« ilmoit acat minun
wcljillmi/ että he menisit Galuean/siellä he saawat
«imin nähdä.
Cosca hipsis »nemt/C<:djo tth'« tulit muu,
/ ia Umoim y>
tsmat wartioi<la
papÄlle ealckl mitä tapchrunut
oli. Nfn l)ccocoo!:mmw.:al)inlbain<,ssnst/
jöiamichillcpalio»
»a »Hz vu pidit »cl
ja sanoit: Oanocat / ena hänen <l>pctUs»
/

ispsens rnil

'

»a warastir hänen meidän

M««esilm:!chogsetuleHNaanher:ancorwille/

nrjn me «livomme hänen lepyttä/lttsastam
teidän si»ru«»m«ri. ?a he ot« rahan />a teit
nqncnin heolic opetetut. ?a tälnäpl»heonä<
otenu IMalal!, ien seas tähän paiwän «>ti.
?2 C»o;o/ c«rl heistä menit sinä päilpänä

XhtenH/lZn/,oca olilerusaliinist cuudenkym
menen w.'con«ran paasi / lLlnaus nimeldä.

Japuliuit

nmur oli,

ins cakiftanyst>:cuin tap«h,
topa!i>«i häivän puhnisans »o

t!,rtist«,Uefa!,3 kc'l7en
id;ehei.
tl lähestyi/ja«natcusti heidän c«ns:ns, N?«<
ta helyin sl?m°N3pldertin/ett?i l»c HZndät»»,
dener. Nijn hän sanoi heille: mitiä puhet ne owat
ja oletta
luin te pidätte kestenä»
Cieophas llimeidäwaftaili/ja simoi
liftt?

häncb

Jerusalem
hZnelletoletcosamoamum-alaulenpZiwina

ta»
mio/wca cl tiedZ mitä siellä näinä
pahdui? Hän sanoi heille: Miiä? »Helänoitha»
nclle: G<ical»Lsilircst.'
>oc<l
elipropheta wökewcl toif< j., sänolft / lumfi»
meidun
lan ia caiken Casjan edes,
flimnnlistt papina pZZnnehetyloimnnoit ha,

nen «.ulenoan eadotUfen/iaristinmiu!ip;!tha<

N7«lm mc iuulinum' HZnen firi soea
Is aclinpiti 'unastaman. I» sitte onlo col«
nen,

euin
«ms
muutamat U?aimormc!sta meitl' peliattäner/
sulithaud»Uie / ia emu
>otc<! warahin
li he
sanoit: E«,° he Engel mciin nayn nähnet olit/

iofca sanoit hänen etöwän. Ia muutc»nat
meistä menit haudalle/ ia lövsitmsncum U?ai»
motol»t,' nonct muna ei he h, ndaio^nnct,
'lä hän sanoiheille: Ö tecompelitjahitacft»
e«>',r.l<st vffoman nijtä eaickia/luin Prcphetat puhunet owst.' EcköChrijNi enpittnsitnäiläMsi»
män/jahänen unnianS isälle kahinan. lahän
nipeisNoftr,ss/ja calisiPropheemsi/jastliitthe-

ille c, ick« kincituzctculn hänestä sanotut ollt.lahe

lttheltyitt)! / chonMhemenlt iahänte,«-<
li hanens ev> minä käymän. Ift he waadir

HZnVZ lasänoittol
!o:.t»/sa päwo on laft'em»t/ia han mcm cleman
hMd<!n cansä^s.
Jase tc-pahdui c<c<» hin amoit>;i heidhcn
canjans / oln hän leiwän/ knni/ mursi m andoi
Nyn heidän siln«!,L
~?!hew-

ns»

tunsit HZnen. lahancatoisheidän edestäns.
Ia he sanoitkessenänH: eikä meidän sydämen,
meisi palanur/cosca h.'«ticl!Z meitä puhune.
li/ja selini »neilleNirsoituxia? Ia he nousit sil,
la heteellä/ia pakisit Icrustlemin/,a lövsit ne
yxitoistakymmendä eoosta/ sanesoteanHden
cnnsi? olit. Jotca sanoit:HiLrra on totisesi
Mvnosiwt /ja ilm«nnui Gii?:snille. Ia he

Mtclitheillemitäticllätapahtunmoli/saeNin,
Za

hän hcildä oli wttu lciwänmurtamisesta.

I«eihe,MZtZn ustonet.
sen Gabvachin ehtona / cosca owct
olit io
eoos olit/Im
daloisten pelgon tZhden: Coseahe näistä pu<
huit/ mli lEsus idfe / heidän alrioiteftns/
seisot heidän kessclläns/ ,a smoi heille:Rauha
olconteille; ja soimaie heidän epäuscoans ja heidan sydärnens eangiutta/ettti he nrjta vs, onet jotca
hsnen nähnet olit ylsftwsnexi.
pelMstt/ sa luulit Hengen
Ia hän sanot heille: mitä te pelkälle/ j« mixtsineal''
taisit ajatuxet tulewat teidän sydämeen? Cadzocat
lninun käsiänljajalcoMi/ettäwlnäidze olen/ru>
weteat minun ja cadzocat: Mä ei Hengellä ote liha
eitä lulta/tNMUin t< näettä minulla olcwan. Ia
enin hHnnÄnätstnonlnoli/ozotti ha» heilleLä»
tens ia,alka«s/ia hänenkylkensttnsn O p«u»<
lapset ihastuit/että he uäitHerrZtNnna cosca
ei he wielZkän Vsconet/ilon tähden woan ih,
mettcUt sanoi HZn heil.c: ongs leiliätäsi mitHn
3a he p««nit hänen etcenscappa»
len paistettua enla /,a wähZn. NTefileipä. 3s

hän ottlsen/lassi heidän. n«hte>».

Ia

Ia hän sanoiheille: Namat owatne sanat cuin
minä puhinn teille/co>> a nunäwiclättldäncansaN'
neolimsillä caicki täytettämän mitä kirjoitettu

Mosercn tais / jaProphetais/ja Psalmcismi»
nusta. Silloin hän awais hndän ymwärryxens/
o:>

Kujoitu, ia ymmärtämän/ja sanoihc>l!e:Nljn on
kirjoitettu, ja näintuliCynuen kärsiä/iacolman»
lcna päiwänä ylösnosta cuollulsta. Ia etra l anen

Nimcenspiti parannusta

saarnattamau/iasiMein

lemlst. Mutta te olttta ca:ckein näiden todistajat.
Silloin sanoi hän heille: Nauha el. on teille N<m»
cuu, Isä minun lähetti nyn minä myös lähetän
teidän. lacninhlnnelnacsimonuroli/puhalst
han heivan pä«ll>.«s / j>, stnoi: Ottacat P»h«
Heng»/joille t«synnitandcxiannatce/ni?liincandcri «unettan : mutta joille teucpidätte/ncjlleut

owatpidettyt.

Mutta Thomas yxi Cahdefiatoisiakymme,
cuv;umn / ei ollut heidän
cc:»siln«/cosinljkftll? tnli.Nrn MMttOpemslapset sällit hänelle: Mc Mmmc.HErran:
INl«ta hänftnoi hciljc: ellen miua näie
tasisäns naulanreikeia pistä siu mtam naulain
sian,», pane kättäni hänen Hylkeensä /en mi,

«cst

näuseo.

Ia cahderan paiwan porasta
jsThomas heidän cansins.
Nqn liKsus mli cuin owet suljetut olit
seisoi
heidän teslclläns/jasanoi: Rauha olconteille.
Stjlte ja oi hän Thomaxelle: pistä formes tänne
!»codzo minun fäs,änt.'ja ojenna tänne kätes/ja pi.
siäne>
lapset taas siellä/

/

-sia minun kylkeni

>a «'a oleepäuffomen/waun vfte.
wainen. lllhoinagwastais/sasänoili^ne!e:mi<
nun HErrani ia nunun?umalaivlEfts san»,
hänelle-ettäs näit minun ThomaS/nyn sinä uscoiti
Autuat owat ne jot.a ci näe/ja uitengin owat.
Gfitte llmoit«lElus r°!a«idzen«C)'l,c<
rian meren tykonä/ia h.in ilmoitti
nci:u
Vienon petari ia Tho»n«s /
caxoistti cuo<
zutan / olit ynnä /ia Nmhanacl' soca olt O»lu
lcan Canast/ia
poi<»/ia eari »nuu«
ta hänen <l)peluslapslstans. Oanoi Simon
pcrari heille: mman,enenealan.Nc stnoitha<
nelle: mc lnencmma cansäs, Vlijn he menit
ia astuit colM wenhestn laci hesmäyonäm!'

us

soca

tänstanet,

.

Mutt« eostaAmu oli sei<oilEsi»s ran<
n <ll.i/,»ut« ei (vpetuelapstttiennet että st oli
IXfue. SanoilEsusheille:iapsct//ongotcill»
mitan syöcäwötä? -He wastaistt HZnVa: tLI.N H«
sanothan heille: laske atwcrckonneoikiallepuolelle
Wänehtä/nijn te löydätte. Nijuhelassn/latui
nhn pallo ealosa/ cneihewoinetwctä. Jast
Opetuslapsi sanoi/ iotalOsnsracastl/pcra,
/

rule:-HErruston
st oli
Loska Simon petrai sen cunli /
>'ll<
HNrra/wyölti hän han,cn«
lähän oli al«»sti i« Heini idzens mereen.
ta
maalda/ wan lähes carist»
he ollct
ta
w<dit wercrosa/calolnens, Cosi
/

nmt he hnietpandu»
lujdenp^ä.la/ja zciwan.lEsus sanoi

ca he olit maalle tullet/
«,;

ia

?

heille

heille: tuocat tänne nsisia c«?ö:sia cuin te nytsaitte.
O!!N0N pemri meni l>: weti »vercot maalle/
tiynän lm»ria caloja samia colmecndeitakym»
mendä. Ia waicra nrjtZ n«in monda oli/ ei cnitengan wercro rewennyt. lEsus sanoi heille:
tulcot rualle. Mmm et yxiran Opetusiap si« l<i
i cucas olet? Ula he
vst aldanm handa
tk sir sen oicwan -Hllirran. Nfin
s«s tuli/
HM leiwan iaondoi heille / nch, myös calan.
Tamaoncolmcskerta/ cuinlAfusL pcms»
lapsillens ilmestyi/ s,tte cuin hän oli vlssnos»
ymcuolleista.

Costa he lxsnetolit/ sanoilEsus Simon
Pctarille: Siwonloannis / rac«stackos minua e«
nämbi cuin nämät? HZn
sms
tiedZt että minä llnu»racastan Hän sano» ha«
nelle: ruoki minun Carizoiani Iahän sanoitaas
minua: hän
hänelle-Simonloannis/rackästackos
/

livastais Ia HErra sinä «evät että yiinH
sinuaracastan. S«:oi hän hänelle:ruoki minun
lambaitani. Ia lEsus sanoi:
kerran
hänelle'. Simon loannis / ra< «stackos mwuaye,
tari tuli murhellisex, / ecta hän colmanncN
:

kerran tysv» h melle: roca mckos nunua.' ia
ftnoihanelle:
sinätied t caict,/ sinä
liedet

myös
sinua. lEsuS
sanoi hänelle ruoki ninun lambaitani Totisesi/
totisesi sanon minä sinulle:cosla sinä olu nuori mjn
sinäwyötitidzes jamenit uhungas tahdon mut»
ta cosas wanhenet/nijn sijn ojennat kätes/ia roi»
nen wyöttä sinun/ jawie sinun cuhunga ei sinä tah<
Mutta sen han stnoi andalnuet»! / millä
-

'cuZlemalw hänen pmlumalata lunni«o;l<

mm.

Ia cnin hänstnftnonut oli sanoihän hänel;

minua, Nyn petarikäänsiid;ens >a nH
seura
sencppctuslapstn sturawanjot-

lejus racasi
1»? oli Ehtolists
rinnoilla maanm,
ia oli sanonut: -HErra/euca st on jorasin»»»
pcttä? Costa petari hänen näki sanoi hanlN

surelle HErra / mitästä tämän? lEsus sanoi
:

Hänelleyos minätahdoism hänen siehenasti oleman
luin minä tulen, mitä sinun sichcntule? jeura sini
minua. Nljn weisestcns«slu»lnn/ ettelstn
Gpcmslapstn pitänyt cuoleman. Mutta ci

INsiV hänelle sanonut: eihancuole; waan
«nina tahdon hänen sijhenasti oleman cnin
sos
sijehen mle? Tämä Ope,
minä tulen/mita
tuslapsi todista naista/ja on nämätkiriouto,
n»t/,ame

tiedämme häncntodisto<renstodeti.

Mutta n? yxitoista kymmendä/Gpetue lasta
menir Galilean/ silleli«elle/ iohonga lEsi»
oli heitä määrännet. Jahännähtinvstlniaido

Zoifta monda wielä elZwät/ nwttp mimmmai
owatcuoilet.la cost« henäithanen/cumarst
Händ°/M!,tta >nlu»ta»nat epäilit. Ia IGsm
tuli »a puhutt».

l; heit'/ftnoden: Minulle on ai>>
netcu caickiwoima Taiwas ja Maan päällä. Men»
gät sijs jaos että at calckeCanssa/jaeastacatheilä/
jo Poian/ja Pnhän Hengen, Jo
opetta ar heitä z itämän caicki cuin minä olen teille
täffenyt loca o ja,astetan/se tule autuaxi/mut»
tfl)s>.a eivstp/ cadotttan»

vs

se

Mut»

Mutta N2!«ätowitt nemerkit/ sotcsniftänou»
dattawatculnusiowat:MlnunNlN!enttauttap>tä

kärmetpoisajaman. laioshejotakinmyrctyjuo»

wat,nijn ei heille mitan warchinqoita.

Sairasten

pälie pitä hciban tättns paneman /,.! ne paranewat. la. ao;o Minä olen teidän l ,'önänjoca pä<»
wämailmanloppun-afti,
/

Chrifluxen

täfiM! silloin t<!p«htu;

asiumisist/ ja mi-

pphä»Hengen lähcttss.
ennen <uin hänylösotettin/osottihan

hä«enseläwä>i/hänen
moninaisella opettamisella
cojca hän idzians htillenäyttelincltakymendäpäl»
wä/ja puhui heille Jumalan Waldacunnast«/«wa»
ten heidän ymmärryrens / Kirioitwia ymmärtä»
män. Ia cuin hän heidän coonut oli/ kielsi
heitä lähtemast lerusalewtst/waan että helsän lu»
pousta obotai it/sanoden: Cadzo/ Mmä lähetän
nenOpetuslapsillens

Isani lupsuren teidän päälls/losta te mlnulda cuul«
let olctta. Mutta teidäu pitä oleman lenisalemiS
siehenasti cum te pueteta woimalla c orkeudesta.Sil«
la Johannes tosin-castiwedellä/ muttate castttan
Pyhällä Hengellä ei monen päiwän perästä, Cosca
he sijs cocoondunet olit/ kysyit he hänelle/ sanoden:
HErra/ nytkös Israelin Waldacunnan rakennat?
Nijn hän sanoi heille: ei «idän tule tietä al> a eikä
hetkejotcalsä on hänen woimans pannut, Waan
teidän pitä
Pyhän hengen tyoiman/ joca

saaman

tiedän päällenne tulewa on. Ia teidän pitä minun
M ij
todista-

todistajani oleman/ei ainoasta>'slerusalemis/mut<
myös cocoludeasja Samartas >asl)tte»ail>
«

/

manäreen.

Ns,n hä«tweiheidän hamanßethanian/no<
fii käiensjasnlnaishtuä, lasetapahduicoscahän
heilä siunannut oli/ereani hän h. ifta/ja otettin h<l<
dcn nahdens oloS/jawenitaiwasen/japilwiwei
hänen ylös heidän filmäins edestä/ja istu Jumala»
bitialla kädellä. Ia cuin hecadzclit caiwasen häncn
wennesäns/ cadzs, mjn heidän tytönans seisoi ari
miestä walkeisaw«atteiia/jotcasanoit:TeGalilean
miehctmitä te seisotta jacadzottataiwastn? Tä»>»
lEsus on nyn tulewa / min te hä»m taiwasen
/

menewangin näitte.

lacoscahchändärucoilletolit/palaisithetcas

suurellailollalerusalewin/wuorelda/jocaöliymä'
eri »udzutan / ,a on leruftletnist liki Sabathin
watan tacana Ia cuin he sine tulit/menit hcsihen
sMn cusa nämät ynmteliscst coosoltt: Petartja

lacobus/lohannes jaAndreas Philippus jaTho,
mas Vartholomeus ja Mattheus Ia o us Al<
/

phein poicajaSiwonZelotes/ jaludaöla!obj.
C«>cki nimät olita!jnomat«loosaru, ou.«sja«no«
wises / waimoin ja Marian lEsuxen Tlitln ja ha<
nen weljcns ansa /ja olit ainaTemplis kyttämäs

'lumalatv/Amen.

N näpälwma/nousi PttariOpetuslasten seast/
ja sanoi < ja joucko oti lähes «xikymendä toista sata
3e miehet ja welict/ kirjoitus piti taytecteman/
jongaPyhä Heugi oli Dawidin
cautta Iud«»
sta ennen Monm/w a ntjden johdattaja oli cuin

se

suun

lEsuxm kqnniotiti SM hanollmejdänlmuum
luett»

luettu j< on taman wirsn meidän cansamme ftanut.

Ia hän on ansainnut pellon wäärydenpaleaxi/ hir«
ti idzens/ja on keffcldä mahtia paahtunut että coic»
ki hänen sisällyxenS vios putoisit. lastllmoitet,
tmcaikillecmnlernsalemls asuwat/ että sepeloo

heilan kielclläns cudzuta»Hateldama/stonweri>

st on firjoitettu Psaltarißamatus:
hänen cotons pitä kylmille tuleman eikäsijnäpldi
«sujanda oleman/ja hänen wircans pitä toiftn fta<

peldo. SM

man. Nnn pitä nyt näistä miehistä/jotca meidän
cansamollet owat(laiken ajan cnin HErralE«
u:e!dän canftm vlos ja sisälle fäwi ruwetenlo»

sen

sus

honnexen eastesta/ haman siehenpäiwä» asti jona
hän meildä ylös otettin) yxi otettaman hänenylös»
nousemisens todistaiariynnä meidän cansam.
I« he asetit ca,< ehdolle/Josephin jecacudzutß
tin Barsabas ja l<ialda nimeldä Justus /ja Natthian. Ia herucoilit/ja sanoit
taickein sydämet tiedät/ «sota cumnan sinänaistö
cahdestaoltt walinnut että hän tu.is arwanperä»
tähän palwelui «n/ja Apostolin wi/caan/josta lu<
das on pois wilpist?»yt / japois m»,ni siallenS. I»
he heitit heistä arwan/ ja «rpa langeis
päälle/jocasijtte luettin yhdent» ista kymmenen A>

secaon.

postolin
,
I» cui» wijie» tym«e»e« paiwä täyleltin/olithe yxi»
Mieliseft co°sa:l« humaus tapahdui ätist taiwost nijncui»
fturi tuul>«päH ,li« tullutt i« täytti huoncn «is» he istuma»
«lit. I« hiille näyit wijleffcllyt kielet/«iincuin tuliset /j«
istuit cunqin heidän päällens,3« he täytettin caicti Pyhssl»
lä HenqeiiH/m rupeisit puhuman usill» kielillä.
Mutta hc menit ja saarnaisit joca.paica» j« HTRm
»«llutti heidän c»nft»« ,a «ahwisti Sanan »outn»»ist<» merctcin cautta.
/

/

"-'

M<>»

ley,,

"Jerusalemin
Jumalan Pyhän Caiipungm siirkia ia c«.
htahäwltortnHistoria

ba/>oc» myoö idzc siinä oli/

Jo ephil»

i.

Junaan vscolliscst w^reittamjs.sioNmca.
tuniureen/moninaisien
erwomc-isten «erckein
caulla
cinn

si:ä itzc Vmicu,« cunc»
»ft>»»c>!wott»ol<.
aica lähestyi/jolla Jumala tahdot lelli,
salemin ja ludan Canssan rangaista/ za
wijmäisen wailvan heidän päallens tuotta/jesto
Prophetct ja meid.wHErraChristus heille vftin
ennen uhgaten sanonut oli/tapahduit ennen nämäl
/

poidz!

sen

seurawaisetrnerkit,
Taiwaas näkyi mietancaltainZPyrstötahti/jo».
ga jocamm näki juuri Caupungin päällä >ocoaj«<
staian oleman".
Makialeiwän päiwana / nimittäin cahderanden»
pä.wänä huhticuusa/ yhdexänellä/hetkelläyil<

tä/walais sencaltainenkirckaus Marin tykönä le>
rusaleminTempliS että jocainen luuli päiw«noll>

wan.

Suuri wastinen owi Templis/jotg caxikywmen»
dä miestä suurella työllä awais »a sulki idzelläns
yöllä aukeni liki cuudennella hetkellä ehkä hän wah>
ivoilla stlwoilla ja lu mlla/iutittu ja suluttu oli.
Toisna päiwällä.olmottakpmeudäTouco Cuu»
ft/näyi neljällä culmallaT«iwas/ Wsunut edes

ja taas pilwis
Sotawäkeä/jotta suurella iapi «alla ia hudolla to«
nen toistans wastau ar.ais,t/nhncutn he kclkenänS
Hel<
olisit sotinet ja tapellet.
>

Helluntai yönä PappeinTewplls ol!es/fa Juhlan tarpeita walmistais luuli he en sist suuren hymi»
nän ja, ohta änen huutaman ja sanoman lähtekam

taäldä.Naicka muutamat sanonat sm-llotntapah
tunen/lui» Christusnstin päälläkarsei jaE<>rip'

pu templis repeiS.
Jerusalemin tuli myös iehtimajan Juhlalle vri
wiheljatnenMies/ nimeldä lEsus Ananianpoi»
ca/tämä oli erinomaiseldaHei-geldä «vimmattu/
rupeis cortiasthuutaman ja sanomanchuuto ld stä/
huuto Jerusalemisija Tmiplist/surfia »valitus Ml'
jast ja Morfiamest / huuto myös c aikst Canssast.
Taincaltainen cauhia huuro oli hänellä lackamat
lä yöllä että päiwällä/ia juoxcndclimm,uin «iel«<
töin »ccapäiwäymoällus Caupmigita. Ia
muutamat (jötcasijtäpaha)Ult/ että hän heille ja
Caupungilie paha ennusti.')
to.siuanstr>n<
niotit ja armottomasi widzoilla snomeit, eihän ui»
tengan huutamasi la-annut. S tteweithelumen
Maanherron eteen/ jongaRolralaistt olit heidän
päällenS asettauct/ standoihänensiltiasiiluchm
Mutta ei hän lkanäns sanallacan
armo anonut eikä wesipisarata wuodHttanut eli sitä
totellut/muttahuus, lackami: Woi/ No,/ Woi/
sinuaS sinä waiwaine,! Jerusalem. Heidän duo»
marins Älbinus piti hänen mielipuolna ihmisnä/ja,
sentähten ei hänestälucua pitänyt. Nainfäwihän'
«,oco stitzemen «jastatca enimmitten yrtnäns/min
«ttet hän muiten
anftfäymistpitänyt/mutta
oli nisncuin hänellä jota luta corkeita asioita olis
ajattelemisi ollut/ja tämä oli aina hänen suustns:
M mj
Woi/

se»

«nsa

-

lenl e-kä osanijrähuudostahänenänens langc.
Cos a Romalaiset olit,o Caupungmp/ritti.
net/ käwi hän aina muurin päällä y'i,bärms / huu»
nut

tain/j>lsanode!!:W?iCaupungla/WoiNmpllä/

HoiCansjaj W

mmein llsäis hän myös tämän/
jota ci hän ennen ollut sanonut: Woiminullcngiu.
Ia s llä helkellä hän wiholUsiloacuoliaxi ammut in.
Namäi ja muut couhiat merkit tapahduit enencuin

Jerusalem häwittttin.

n.

"

SIM waiwmsudesi f<»surkeudesicuw
luostt CanssiintNaacunnisja lerussle-

Nlis o'i/ ennen cuin sepyritemn.
dalaiftt/ n.incuin mnrhajat ja petta,
jät oitt »iättömän CHrlstmen päiwildä pois
«ttantt/rupe,scololudanWaldacundaiahalliM<
fen meno cohtapäiwäpcliwäldäheitcnemäniapa»
Popitrupeisit muit« Papeia
lvainoman/ HErrain ja »voimallisten waihella / oli
«linomaincn lviha/cateus ja wamo.Caick»käännyit
eripuralsuttm / ni?n että julkiiestjoc»muutos na>
fpihallituxesseurawan. Sencaltaisesta muodotto»

Ostaen

hwemanVlimmzlstt

mastawainosta cateudestajatripuraisudefta/nijde
woimalllsten waiilla/ nousit moninaiset lahcocun»

natja wahmgoliset eriseurat/jotta paliö paha mat«

saatit; nizn myös sekä lerusalemis että ulcona/
paliotehtinwäkiwaldajamurha/ntjnettämailma»
linenja Hengelmen hallitus oli jo peräti langemollanS. KeisarNero lähettiMl)ösCestusFlöruxen

(jonga tähde ei wähin meteli tapahtunut) Juvalaisia hallidzemon / mutta että hän oli mones asias heille ai»

sa

llie aiwan cowa angara/hanen ahneudens cereu«
lens ja ylpeydens tähden/ ajoitlndalaisethäye»
pidit/löit
pois/ja siinä sodas enin hehänen

cansans

hänelda enäcuinlvrisituhattaßömalvista. NM
I,!dalaisctkiu<udzit/jHärsyttelit(lumaläsali!Ml>
sest/joca heidän pahojatecojans nyt costajarangai»
sia tahdoi) Romalaisia paällms/omaxi langemise<
Ms, Mutta cofca Nero tämän tietä sai/ lähetti
hön cohta FlaviuS Vespasiannxen hänen poicans
3<tuxencansa Syrian. Silloin oli myös yhteinen
luulo ja sanoma coco Idäiscllä matta (nchncuin
Tranquillus kirjoitta) että Indan maalda oli nqn

.

woimallinen tulewa/joca caiken mailman piti alaxs
saaman; Waicka se tosi olija taittin ymmartä Chri»
stuxeuHmgellisest halliturest cuin silloinPyhän E»
, »«ngeliumin cautta coco mailmas ilmoitettin/cui»
tengin muuttamat ymmärsit tämän näistä cahdest»
Vesp>>sianuxesta. Mutta Juvalaiset omistit tatämän heillensja nrjnidlestäns selitit/että he ensisi
muutamistappcluxis moitit wihoMsens/jarupeisit
sijtte ylönpaldiftst ylpeilemän ja paisuman / tehden
heillens colme Päämiestä/ja woititnqnAjcalonin
Caupungin: mutta sijnähecahdeistßomalaifild»
Woitettin / ja löytinheildäenacuincaxikymmendi
tuhatta heidän ylimmäistens l«nsaScjttemeni VespasianuS Keisarin käskysi Ga»
ltleam / joca oli woimalinen Maacunda wöestä/
ryöfiija toimitti sennijnsurkiaS / tietteimurhalla/
lyöwamiseliäja pettämisellä yhtän loppua ollut.

Silloin siellä monoa luoalaifisttappettinyhdellä
erällä wisikymända tuhatta wahwa »valittua fot««
»iestä, ilmanWaimoita/lap?!a ja muutaCaussa Ei
MP
Wiho»

Wchollinen armahtanut ena nuorta cuin wanU
ccn/eirasi aita Walmoia/eimyös lap, acan keh<
dos. Vespasianus lähetticuusi tuhatta nuorta n,,!,
siäAchoian yhtä nicndä poicki l aiwaman. Ortot!
myytin colwekymmendä tuhatta ludalatstja wlsi,
kymmendä tuhatta pelgost caiilans poicki langeta
ja orkcinmäkein cuckuloildaidzensinaahäsyöxil.
Sichen atcan 01, yx, whsas ja cuuluisa Mies / I°,
sephus nimeldä/joca myös Pappi oli jaPäamici
Juvalaisten sodas hän pakeni l,elgosta>r>uit>eaus«
latapatan/ Galilean Caupungin/jasijnätdzens
lymytti, Cosca hän kiinni stattinja Vespal innuren
tWöwietln/ ennusti hän Vespasianuxen Keisarit!
tulewan/ sentähdcn händä «nnadettin jaVespasiaarwos pidectin. Tämä Me Histo»
«uxelda
riat kirioim/iotca mcilläludalaistemenoistaow«t.

suurcs

CoscanämitnäinGslileostapahduit

coio.s

suur!

jouckoRyöwäreitä idzcns
ja ensist j>
la paljon murhateit/ja rupeisit sijtc lulklsest ryöwä.

manjamurhaman/iasitäwcheliäistälerusallMin

Caupungita surkiastwoiwamä.Tämän oli yxi woi>
»nalinen Herras mies Johannes nimeltä/matcan
saattanut/että hän olis hallituxen alanS saanut.
Cilloin myes muutamat plilnmäisista Papeisio
tapp,lttn / ja vsiasiTempllsötm wc, twuodatetin/
ja caritoistakymmendä tuhattaludan parastaWa»
pauS miestä sijnä capinas surmattin. Muutamat
luulematßorm>laist«u tämän capinan ftlaistene»'
woinjajuondeu cautta matcanjaattanexilantjn
lerufalem silloin colminaisella walwalla waiwat'
/

tin/nimittätn/RomalaistensodallaCapinallaCaU'

punZis/jaTyfaueinjulMt>«ilsjotc« toinen toisens
peren

perän cawalillo juonilla idzcns corgotit/jsHerran-

lens

tähden

Caupunqis werta wuodatit. Co»

Gadarenit idzcns Romalaisia »vastan asetit/
sca
että Vespasianuxen täydyt Talwlsiaans muuta ja
pi,aijest idzens heitä wastan «almista

/ nqn hän
heidän CaupungwsGadaran/ jasenPäa<
miehenPlaciduxen luoltari löi/ tappoi pagosllkt
colmetymendä tuhatta Borgarita otti <axi tuhatt«
fa»gin/ja muuCanssa uiinpacoonMäsi/syöxit
itzens Jordanin wirtan/ joiden cuolletruumitol»

woitti

luolluxiMerexi cudzutan. Ia ne ludalmset sille

puolen Jordanin hamanMacberoninastl/stjrejo»
ca patcas Romalaisilda woitettin / jasuuri / pelco
tuli heidän pällens. Coscatalwiculumttoli/sal
lohtaKewäilläjanoman Cesarean/
Nero oli cuollut/ jentähden walmisti
että
hän idzens kijrustj/ läxi Cesarcasta / ja sijtte cuin
hän coicki ludanjaldumeereinCaupungitwoit»
tanut oli/ paidzi muutamita linnoja /jotta wieran
sotawäen hallus olit/täytti hän ne Caupungt
min sotawäellä/ ettähänsitäparemmin ollö woit'
tanut Jerusalemin/ joca wieläamoastanswoitla»
mac «li. Nljn Vespasianus walittinja utulutettin
Sotawäeldäns siehen aican Keisarixi, Sijtte mcnt
hän Egypthn/ja aicoi ntzn Italian/ andainftdan/

ludalaisim cans/Timxen halbun.
lii.
Jerusalem pijritetän
14.
8,
j<!

poldetan

häwlittän Septemb. mitä M!)ös
mnula sillä wälillä tapuhtu.
Osta Titus ajoi Jerusalemin obidze/ japiiritti

»«.August» /

scdl-

Mvj

sen/

sen/olit ludalaistt hauenpian ftnghi saanet /
hän tuskin pääsi, Sijtte sioittlhän leirins Scop»,
xehen johonneljänS osa peniculmaoliCaupungW
ja lähetti Sotawäkens Caupungita prrittämäm,
aican olipaljoCaussacaikistaCaupungeisl,

PääsilUö Juhlantähdenlerusalemintullut/johoi!
oli colmeOsa jotcacaike»yxlmielisydenturmelit j«
coco hallicure
usein tapahtu/enämminj»
pahensit/FhdelläOftlla heisti
«nämmin
oli Templi hallus / joidenPäämies oli Eleasar Si<
monin poi a/hänen lygöns neZeloterttheidöns pi,

dit/jotca olit aiwapahanelkiset jaßorgareille palii
pahaceit Memainenpuoli Caupungita oliloham
neren hallus/jocacaiken pahuden alcu ia juuri oli/
jösia jo ennen puhuttu on. Vlimmaimn pouli Cau>
pungist oliSimoni» hallus cahdenkymcnen tuhmii
Edomerin cansa/ jotca olit cudzutut Zelolerein wä<
lilvallasta ja murhastaCaupungita warjeleman Jo
luin henäin joutunet oli / olisit he mielelläns sencallaisista pahaniounisista paasia pyytänet / mutta ei
ei he taitanet. Cosca Tilus tämän ymmärsi että
Caupngi oli ylonpaldisellawäellä/cäytetty rohgait
ja walmistihanenSkijrustCaupunM

p!jrittamZn'jaandoitchdaWallejaymbäunsCau»
pungtta/ nijncuin CHristuS heillen ennen sanonut

sen

oli / että nijn paljo Cansfa eoos oli, ja hän olis
pikemmin taitanut heitä näljällä cuoletta.- Cosca
ludalaiet tämän nait haroisit he ulos suurimmat»
la woimqllans/ tahtoin sitä estä/mutta ei heidän

»itänauttanuttVillälumalatahtoijonytheidä»

e< heidän neuwousjs
san« lopun tchdä.Sentähdm
mnganjoutunet »aan caicki jouduit
/
aiwoituxens
wihaniaelkiwaldaisuteen, Caupungis tapahdut
suuri capina/josa palio CanssaTemplin tykönä ta»

peitin ja surmattin.lerusaleminCaupungi oli kylli
wahwa ja colminaisellaMuurilla turwaltu ia wah»
wistettu/, ldä puolelda cuin Caupungin tulda olis
taittu. Sentahden Romalaiset idzens caikella woi>
malla wahwlstit/Caupungita
mania woittaman ia sait wqmein suurella työll»
ne mimmeistä muuria/ iollaaialiamyös palio
Canssa siellä nältancuoli. Netottaparhatjarac»
tammat ystäwät ollet olit / usein kestenänsleiwarl
palaisin tähden tappelit/lapset temaisit ostlnrua»
Wanhembains suusta. Ei Welrj armahtanut sisar,
tans/elkä sistrivälliens. CarpioVhriamaxotmon»
naliält
daculdapenningita. Multamat söit
tähden iänettömäin luoldocappaldösonda/taedzeit
myös cauhiata iakelwotoindasyötäwata/jollahe

suuren

olisit nälkäns summutanet. Muutamat uyitia söit
nahan miecknns tupesta/muutamat löyttin cuollil-

na/ioidenheinawihcoolisuusa.Gietzenauancuoli
siellä nZliästä nnn palio Canssa nyncuin Aninus
Eleasarin poica/ io aCaupungistvi/ siläTitmm
pqrittäts/pakeni sano että sillä lMdattin sata tu/

/

hatta iawhfikymcda tuhatta coullutta.EgesippuS

tirioitta ainoastanS nhden portin eautta monda tu»
hattaruumista vlos cannetuxi/että kähes cuusi sat«
tuhatta ihmistä sinä capinas pois tuli-ludalaisills
oli wiela Aneonia hallus / yri wahwa ia luia linna»
Nlsn myösTempli/iosta sildaoliCaupungin tehty.
NiitKcahta woitta olisuurembi työ/culn iotacut»

niM

»»Ga muista ftaicolsi/ja waicka nälkä ludalaissa
suuresi ahdisti /ja tahdoi lopun heidän .anstns teh»
dä/<uit«ngin ajattellTttus sen pitkällisen sentähden
neuwothänSotsswäkcänZ linna wc kirynnäkollä ot>
taman ja woimallijella todella

ta

woittamcm/ja wc,ic«

se määrällinen aiconmnenoli/saitßomalaiset
Mutta

euiteiHin woiton
ten onne

ludalaistlla ei ollut yhmisään asias. Coscaßomalaiset itnnan
:

sait/jaWarssitorwella merckia «nnettin/nlincaicki

luoalaistttapetlm/joillaUnna enen ollut oli

muu»

ylidzeMuurmhettmin/ muutamat idzenS
cuoliaxi pudotit/ja muutamat yöllä Caupunqin
pakenit. Sylte he suurella waiwalla nijden päälle
lanaisit/ioidenhalluS Templi oli / ja sanotan että
3MS tahdoi Templiä armahta / min vftottapa oli
Jumalan palweluxen tähden Mutta ei semiiin
auttanut/ sillä Jumalatahdoi ettei Mämitänpi»
tänytarmahdettamanSentahden/l osta he sangen cauwan aica suurtl<
la waiwalla heidän
sotinetjatoppellet olit/
ja eiludalaisiahywällä eikä pahalla taitu saada an<
daman linna / joca wielä heidän hallusans oli / ei
myös he milläculla noyryttänetheitäns/ymmarsi
Sotawäki ettei sitä taittu mutoin woitta cmn näljällä joca heidänmtelestinsnäkyipitkäxi/ taicka
walkialla/ jentähben he sytytit Templin palaman.
Ia nqn sangen cauniS ja cnnluisa ritenus surkia»
stituhaxt palo» joca siehen
suuresi ylistetty jo«
capaicasoll. ludalaisist/ioidenhallus ylimmän
nen puoli Caupungita oli/patenit muutamatCau»
pung,m/mutta enin
surmattin mie«,all«j«tulel.
z<!>Pap!t surkiastarmo fer/äisit/mntta amö aicaoli
pois/
tamat

:

cansans

se

osa

pois/estä saanet armo Inmalalda tsicka <hmis!lda.
TituS wastais(ntjncU!N Egesippus kirjoitta) cosi a
Templijalumalanpalweluspoison/ nrnli euä

smcaltaisia Papcjacan/arlvlla.
Jerusalemin Templin häwitös tapahtui kym<
jona ensimätnengin Templi Babelin Cuningalda
poldetttn jonapäiwäna usiastKircoillpalio mastoin
käymisiä tapahtunut «>'.
ajasta uin 3em»
pli Cuningas Salomonilda ensm rakettin/ n:jn ioi>
senwuoten/Vespasianuxenhallttes culuiyxitolstalymwendä st»!a ja yriamstaica. Mutta sifta ajasta
cuin Templi wastudest ratettiu/joca totsnaCyrurcn
wuonna tapahduicului wHsisatajayhderän seidje»
mättäkymmendäajastaico. Ia waickaludalaiset
näin ahdistetut ja suljetut olit eitä yhtäkä toiwo
ollut heidän pääsi cmtcngm ne jäänetolit ama paa»
tunet, eikä millan tawalla myötä <<nd«net/ja ei wun
ta nnn polio peliännet cuin nälkä.
losephus kirjoitta etca sinä päiwänä cuinKircko
p.iloi/tapahdui hirmuine ja cauhja ttl o / jonZa jäi»
ken tulewaiset työtäsi
taitamat Yn cunniallne
Waimo /Maria niireldä soca
suuresta suusta
ja muutoin ricas/pokeni pelgosta muiden sansa/toi»
Jerusalemin, jacosi aCau»
selda
naita oli/otti hän imewälsen lap»
pungis ntjn
Kehdosia (mutta minga caltaisella s, dämmäl»
lä ja surkeudella tämä tapahdut / taita jocainen aja»
telia) tappoi sen/ja söisijtä itzepuolen/ mutta toisen
puolen pani hän Sotawäen etecn/jotca jocapaicaS
ymbärins huonesta huonesen juorendelit edzein jo»

vsco

/

sens

takin

suun

Cos^hetämännäit/cauhistuit
H«M

hesita/jsiormahielit fftaköyhaja onnet oindaW«<
>en Esiwallallelerusalemis ilmoitit. Tämä cauhiatygö nhn paliomattanstatti/ettähesi»

moo /ja

ta p nwastä rupeisitTitm e consa rauhasta jasoivin»
nostaneuwo pitämän. Mutta että henrjnhlliam

ja olit muutoin näljällä »sjn läheSjo woitttut/
ei heillensitä enä sallittu/waan muutamain päiwän
perästä
tustan !«t ahdistoxen tähdötaydyi lukemattoman Cancan Caupungista ulos paeta wt<
hollistentästjn jotcaheidän sijttejoucoinjajsucoill
WZyan hindan myit- Tapabui myös/että Sota»
wäki näki yhdtnludalaistn muutamia cullancap,
patio lamasta jäljestäne ottawä/jotcahän enen niellyroli/josta cohtayhteinsfanoma coco tcirchn tuli/

ta/

suuren

että

Caupungtsta heleän tygöus
ludalaiset jotcatäynäns

olit culda
jotca he ennen niellet
olit cuin he Caupungista ulos tulit isillä ennen cum
he Caupungista ulos paästettin/ajetettin hemuca<
main eteen alasti/tutkitta/ettet he olis wicnet ml»
da taicka muuta cansans/cuinNomalaisten hywäxt
olis tainnut tulla. Tämä janonaaNdoi tilan/että
lähes caxi tuhatta ludZlaistaSotawäelda yhtenä

paennet

-yönä cahtia leicattin/ luullen raitista ludalaisista
culda löytäwöns/j« olis wielä enä Juvalaisia ta»
pettu/jos eiTitus olis estänyt jakieldänyt/ettei
Fangei» pitänyt tappaman.
Mimmein Cdupungi woitettln / jaei «na nuort«
cuin

wanhakan olis armahdettu/jos eikieltyolis

että nitä armahdettaisin cuin ei sotaan ollet telw»l<»
set. Ia näin coeo Jerusalemin Caupungt surkiast
HHwitettm/poldettin j« perät; m«ah«n c«k«stettin;

He

HejätitmuutamltawZhtaht!onetase!jom«n/folss

Lomalaisten Sstawukc asuman pitijamaacunda
warielcman. He jätitmyös siehcn muutamita l-aunitaPadzaita ja corkett,torne!ajalken tulcwai! lle
»nisto. i että siinä cuuluisa ja hywin rakettu Cau>
pungl oli ollut. Ia NunlerusalcminCaupu gt
/

woitettin cahdcfandenapaiwänä Syys cuust joc»
oli wizdesCuu ausisjtteculnhänensinpnritettm.
Titus lähetti >«)ös Alexandria» niistä moneiaisista
ftngelsta cuin saatu oli / seidzemen toisiatymVendä
tuhatta nuorta ja wätewätä meistä/jotca sillänhu»
luin alinomaiset oriat pitt tiwiä jaCalckia canda»
man jawetämän. Monda myös siitä noresta Can»
sesta/wähän hindaan myytin/mjncuinMlettömät
luondocappalet. C«xi tuhatta lähetettin ymbärt
co.o RominWalda.unnan Caupungeihin/pctsin
«teen heitettä/ia rewittä/ Canssan leikites ja ilotteA
Fangcinjoucko uinjäanetolitjaMeläelit/oliyh»
dexen tymmenda tuhatta ja seidzementuhatta joita
lMtengin ensist/ccst a Caupunai p -ritettin / oli en«
«uin kymmenen sata tuhatta miestä / enimittö mu»»

«laisia »a etßorgare«acuitenginludanCanssa«
sta CoscaTituS oli suurella cunniallalerusale»

min woittanut/teloittanut / poltanut j« caicki perä.
tl maahan cukistanut/wahwisti hänsenMaacun»
nan sotawaella muiden Maacundain tähden jotta
ymbaristölli olit/ja waelsisijtte Euphratin wirran
tygs: sillä nqn cauwas Rowalaisten Waldacunda
siehen «<c«n »lotui. Costa pyhä Caupu»gi Ie»
rusalem hawtlettin / oli mailmck!>algusta eulunut/
neljätuhatta jacolme kymmendäajastaica. S>ttä
«umßowi ensin ratettin, eshdexsn sata ja seidzemen
lvlmal»

se

lolmattakywmenda aj«st<nc«.

Christuren

karj?.

misenjalken/Ristmpäälla/neliäkymmendä ajasta»,
ca. Näin sai>e cul>luisaja ylistetty Caupungisur,

tian ja surullisen lopun /joca
.läsuresarwospidettin.

Idäisellä moalla kyl>

Päätös

jojauscollistsi neuwstan/tttH cukm
>eka naiden ja muibenlumalanwihan rangaifto»
sicntähdcn/aicanan»>dzcstän»w«arinottai»
ja porannoren tcc>«,
s<!ngai>lumc!!<! lud<!!«is!.i/että h« hämn pyhnT»
ja scnylöncadzoit/nsctlain
lw<!ngs!!»m,t»n»
wainoifit

heitä coco mailmalle canhiaxl estcuwari/että ihmiset heidän

ylpeydestä»» oppisit Jumalan «iha jarangaistosta pclkä»
N,än ja heitän» Thrisiuxen tunnusioxe» käännäisil: sillä jo,
- «i Jumal» oma C«nss«no armahtanut / jolle hän nijn nw«
«et ja caunit lupauxet lnwanut oli/joiden stas myöe monia
su»tt»P»<riarchat,aProph«<«t elänyt oli/ja wielä sit!« il,!
Chriftu» heistä syudyi: Tuingc» cauhiamast hän sitäTanjst

«n
hän sulasi armosi j«laupiudest hän? py«
-hät sanan» lahjoittanut on/jotc» cuitcgin/sen pahembi/po
wai»
rä<i tiittämättomät owat/oikianlnm«lanp«lweluxe»

»ojal/eangiat/vppinisciiset jawastahaeoiset/nijn ettei end!

sengän aican mailmos julmembia ja angarawbia ole ollut,
/ «tei rangaistu» ole j»
Sentähdcn ei mahd« »xikän «pnillä
««en edco/ j» heille on totisesi »ljnläyxä cuin leruftlcmil»
lengin tappahdui.
Tätä tule, meidän täylell» todella ajatella/,« sydämen pä>
n»/ tehdä synnin catumusja tääudä meitäm oitian Chri-

fiu>'<l»t»ndoon/Am«n.

JeruMeminHZwitojccn Historm
Wirreri tchly.
tosin idj«stän»/Cootu cocoon järiestäns/Ic»
s>3sioriaon snvtiast
loi'ust,ludal«isie» myö» paatumasi/

j« caicfcin maahan caatumasi/loit ci heille cnnstctt hopust/
Prophe-alt / ci he totellet / Chnsnist ei palio hywäillctjoca
heiikyynelein ca»s»/Cat»n:ahan!>euwoijawäänsi.

Itze siis HVrra monba wnol/Tunnustähleilieillele»
«uott/Ain armojan« taruen heille. Ett olisit eitein täänby,

nct/ja ci hullutcsano »ää»dy»et/waan tullet totuten tielle:
Häntä idzeyllstämän/Chrisiustinlti julistaman/Vaan h«
näit wthoisit/ wainoit/Sillcomhistuit eorriu waiwoin.
Costa lähcsiyi sunri «vsc/ locanähtincmnAmurusc/
Monilaisteumeretcincautta, I«tala!sttjuurj!!lfiseft,'Ee»
stusta wastan waldamiest/Kestcnäns (apinan nostit/Iong»
he poics earcotit/Pylcil! perän myös larcotit/Wijsi luhatt
CesiuxcnKnihti/Pacteo silloin bacatinricki.
tehty o!: murha tai/jaKei»
CostaNcro tä»!en tietä
sarinlakilastett/SanoihänSotamithilicL/Tulfcillruhui»
>»tielillenl,/Nyt ole»,minä sotaan Hastett/Vcsrasiann»
joutu jo Syriasia sitttäwätetuo: lutalaiscl sttan ale»/
W»l heitä» pltä saaman palcan.
ludalaiftt menit Astalon/ Kehuit/ täältä me woiton
<uom/Ia calua taiteli palion.loillpoisiamme poiepuole»
st«m/Niholistt estämhuonesiam Eht cutnghe olisit n ah»
/

Mntt ei sield
larainnut/ Wij» tymcnd tuhatta heistä/ Tapellin ja lyötin
tiellä.
V«spal>an««»o<masi««o/Galilcant!jr»«ttceh>»si»ne/
Sillä siellä o,< valio <Nätc,Pott> ia murhaio monda micsi/
Naimotj» lapse andoi piest/ Wieläsljtletincnclcmans
näti/Wiisi symend tuhat ludalaist / Ilman yhtatän muu«
«»loist / Ilm»n myös wäimoit,« Kpsic/ Joit hc jalwoisi ti»
irat/

wen tropsit.

eit waicha «rmchlet/Ti yhtän lafiacalwahlet,

Sil! st oli surkia lcieki. Tuu» euhatt nuorta mi.siä sill
poicki.Colm«
lähettinAchaiä nijft/Vhtä nicndä
tymmend tuhat mytinpoi»/ loteolitorian«suuri««öi«/
W»j» tuhat cuin näki hälän«Cadotithcil>än oma täteiw.
TuinNyöwärit tämän tietä sa,j/Ett Galina» oli tchly
näit leruftilemin co,ois« hcitäne/ Siellä he eaulrgln murhaisit/Ia toinen, toisen» surmaisit/ Wältäin onn« päitäns.
Weri siell »uoti latamat/ Ei pääsnytmonda haetamal:
Caick Tanssi, oli suures
ryöwärit
j»

pouhgio,

I»N>a»

Jumalan t«»pl> sowaiM/Pappein p«ast hiuxel tohw»!,
siin/Werta oli Tcmpli täyman»Eaxitym,nend tuhat Herl«s micsi/ lostphuL lUnnnsta/ wca ties Ett tulit poie päiwälda päänäns. Sill oli hätä hädän pääll/Monda waiw,
hcit nmiwai» sicll/ Wiholincn wlhainen cdcoEapin«/nält«
Coupur.ginkädc»,
Siitti G»darenit san»it näin Olcammiehet täändatäm päin lyötämme luiasti »vastan. Wcspasianus tarckn
n»cs Hcit wastan coht» neuwon t««o Ettei päästä nyt yh°
lätän losta.Colmc tymmend tuhatta maha» löi/Caxi tichat
/

/

/

/

fanqixi pois wei / loput jota ti joutunetkäsiin / Npotit hcidänswirtoinjawesiju.
Tltns tyly sotamiee/Taitl st larcan ncuwon ties/Euing
julki / Wallit hän reahVist wäteneno / GraJerusalemin
nit myöe caiwal ymbäl ins / Ett hätä nähtin inlti. Näliäll

se

htit aiwoi ahdista/In siihen neu»on« wahwisia/Ttt heidä»

siinä tiininauppaio/laiocaidzenhcnaentappow.
Tosca he näin olit stanlzatut/Ia caitilda haaroildfanga,
t«t. Nälkä fiit ioudui wicrax/Ei ollut mitHn «nsinssän Phti
leiwänpal« stmmengän/Taicta muuta lchtäwä tcorax. Ei
ollut wara Nanhemmal lapsell leipä and» anowall Sitä
anon,»!
,

/

,

~

lyödä.
«»in olis tainuut syödä. Muu tHydyi lasta
Nälkä IM waäti huiffiman/ iaiocanurckanuissiman/
Ei pidetty luckueliteltt. He söit sitäcuin caubista/Ia caicti
t.arwat pöyhistä / Cuin oli oma iälti. Hätä on ollut hcill
sangen suur/Tämä on totinen tosi ,'uur/ Ett nionda söit niitä olti Joita he ialwoi!lan« polki.
O sitä waiwa waickiat/lailcu wiertn Haitiat/Tuin sildä

loca omanlapstns cuoliaxilöi/ Ia sitä
cohta puolen söi/Cuin wauhar eläwän luultin. Mutta st»
ta«ä>'ld toinin puol,longajälkcn hän suurest Huol/Häneli
työwältiil ia Wiettin/ Cohta myö» makiast syötin.
Ananias stltiäst lummsta/Ett st,, a tuhat ruumista/Hän
en silmilläns nähnyt. Wijsii oistakymmcnd tuh«t jolca
Tit>w aicoi murhata, Mutta ennen nälkään näänyit/Toist
«i siin saat» armahta/ Eick cuollnthmita» «arwahta/ Idz«<
siäns oli euingin työtä/Vllpäiwä stl» yötä,
leirin packoisit/
langi»

!

Hcitäno/Tnhatt sieNä fijt'yhc«n von/ S»->
nollin he owot culdanssyön/iatahtohrvatnntstnpcillä/
Halaistin caicki cahtia Huolit c»i» olit «arliana: Min
<lzi<lin culdaja raha/Niiden waiwaisten ihmisten mahan.
Satu tuhat myös poice r»ei/ Ia rutto lauti maahan löi/
Ain aial scidzcmen wijcon, Tahdewn tynnncnd tuhat wiel
siit/Myöe rutto tauti maahanlijt ,'lotc byliäisit Jumalan
lijton. SijtcohlaCaupungiwoitcltin/ Ia sanoma tcllot
alaisin syösiin/tcmpii myös maahä lyötin.
soitettu caictylössijflähetetin/Cuin
3a«ia cdcll
Alexandrian
<ulaicannet«
>«mcntoista tymmendtuhat/Caxttymmend
lin/In lopenrain luolan an»«tin/ia muidenpctoin nnnhat.
Mdestäainoasi penninyist/Colmtymmendanncltin vdalaist/ettChristuZ oli hcild halraSill maxctin tämä cauppa.
' Nyt on tHZ lyhytäiscst enulla saat / Cuing Jerusalem on
lnöt/ludalalsit iulmast curllet/ Mixi ci sana totct»
««ahan
l«/ OpeluM wastan otellet/ Eit jumalat mitänhuollct.
/

Rij»

Jumal» wieläti» eosicNe Io« ett sinä händä lottcle/
/

Jyllä hän w,llTiluxe löytä/loca cosia sinull pahoia löita.
Gi!l oppi hywä Chrisiittäs/ Pydä luiualiin Sana olll»
näinhacatiuwilnapuu/
lä»/äiä hand pidä
Fxilla täytetty Suden suu / Cadzellei Jumal anna sua sal»
panloca okt ennen pacon o»/äffcn »edcttChristuxcn tiell/
Sill pydä händ seoiat «in»/ Nijnlawanmeiliällenslai»

«a/Amen.

Käsiä Kirja/

Cmngalnmalanpalwclue Chrifil'sen lawaniäiten meidenSeoru unnl,an p.eetän;
ja mut tarpellistt appalet sichen lisätyt»
Nämät cä,äKirialsts löytän l
l.Casteil«.

z. Buomenl:le!!nen Messi».

6.

sa psrtollßircl-'<i« om,
Cajtesta.

Aww R3,?imcm

Pappi l. tietä kenen Lapsi on/
Cosca
2. ettei se ole cstona Castettt,/
cum
NIM.N/ niin
;.

siitä tchdän/

Näin ncuwotan Canssa.

,lan

stul«

meillä caicklllaon

sanastaknllä tiettawa cuinga

aicki

<hml>et jotcaAdamista tullet owat sikiawatla syndy.

wät synnisä/sosta me m, ös jen tiedämme / että joi

«i

CHRISTVS IESVS JumalanPotta

meidän Wapahtajam

/ olis meitä tullut auttam«n ni.n me caicki nincuinwlhanlapset / olisi!»
«jancaicklscst cadotetuxi tullet. Että myös ta»
wä lapsi/nijncuin mekin ja caicki muut
en»
nen cuin he weden ja Hengen cautta wasmtest
däwat on luonnostans saastainen jasyiiillä tahrat»
tu /ja onsentähdon Perkclen «voiman ja cadotuxe»
olla / tarwidze hän myös Chrisiuxen armo ja apua
nijncun mekin j« cotcki muut Jota ei hän ensingän

keltäkZn/ollonsenouremmildataicfawznhemmil'
d» ( nijncuin Ramatnsta kyllä tieiawä on) kiellä.
Sentähdö tehkäm nyt tämän köyhän lapsen cansa/
cuin Christillinenja welielinen rackans meilda waa»
ti nimtttätn/saattacam händä casten cautta meidän
HErrau ja Wapahtaiam lesm enChristuren tygö/
rucoilen caickest sydämesi/ että hän armolifcft nain
hand» wastan ottais annais hänelle caicki häne»
ftndins j« rietaudenS andexi siunaiS händä/ nijn
/

myös

läluu>

lärnnsasthansnlahjoltais/idzehZncllensfinälsal.
lelumalaNejaPyhalleHenMekntoren/tällcköy»
hälle lapsukaiselle autudcxi/ jahanen-Christilllselle
ja enändamisex/ A.
Siittc sano Pappi wpstst/nämät sanat
Mene tästä pois sinä saastainen Hengi ja anna
PyhänHengensia/senwoiman cauliajoca onmle»

wa duomidzeman eläwitäjaluoleitta/Ameu
8,

dluce liZNÄnz c!icit!

Ota pnhanRistin mcrcki / stkä sinun EajwoS «t?
täßmoaS.
?iucoilcam.

zo ar»no!listst lHnan sinunp<?lwclias (plscas)
puoleen/ionZaaVsioonc«dslmmo!cc/s/ahä?

ncjtäpols
ki pertel-n

sydäman st>i?( u>es/f,!striec,?ic«

nen cteene sinun laupiuves owl/etta l?cm

meri»

kitÄsin sinun miWudes!«srkzl!a/ja
da c-lNck pÄiac liii not c «toisit/ za seuraa,y,yös
sinun p)»l)iu
»M sinuailoistst sinun
pyhäs Gcoral,-unnastsp<i.iwczl«
hy»
wydcs/ ia olm sinun pyhZn Castcsi-s fswelias/
!«j«i« si,natotisi,, terweyden/liLsurcn Ch«<

stueen meidän HErran/cauna/ Ämen.
Ruloilcam.
Jumala/ ,'oc., nffden coie.
kein

cuoiematoin
,'otakin pytawZt/

»stcaftnmhuu t«Vat/,<:c«lkeinnhdcn rauha

jotcD

jötca finl«rucoilew.it /
fieneUmä
huudan smuanlman sinun p»lweijas(pqc«z)
tähden / joca sinun Castcslähiö ano »a sinun
Hancaikifta armoas toiwo vden simdymiscn
/

>

/

camra/jocaHengestapahm/otaHErrahä»',
nljlicums sanonut olet:2lno>, at/
da sinu
fa-te saatte, jLd)Mt/!ate loydätteColcumckat/
ja teille awatan.Nyn tee myös n/t cuin sinua
rucvillan.
i.»teen owi >oea koleutta että
han
Casten/ qamaicrifen sim
nauren/ ja lulis sitä wa!dacunnast<, ostlliseri
cuins mwannut
CHriswxett

awascn

«una/Amen.
HErra olcon teiden cansan /NHn efc.
«pede

olkian cowanduomiouiälken/olcl
paisumisella eadynanutsenvscotloman"

mailman/ja vstolllsen Noadn id>e cahvexan»

dena

„

?t

sinun suuren laupiuves caucm pelasta»

/ja olet

sen pmununpharaon/ ,acaicken

hänen soMwäkens punaisen Meren upottanut/
sinun C»nss?s Istae!itt senl«pidze cui<
A oletj.,lgoin
wicnyt/ joll«smn«pyhäCafte«
win
Merkitän,

sinä jocamyo» sinl»nP7hän poicas

mcidänHierran lEsiven «rhrlstuxenCastc»
ca»tta/te,lloroänin,acaicMvedettelwelise<
xi wirraxi / ia Msit Cssten / »osa synnit lEsuNm» e«dzo nyt armc><
xen Ni<nen powpeMn;
palweliawg
(prscas) N. in am
tätll
lisest
sinun
n«K«nelleoikiapsco/l«pdlst<,HZnoZHenZeft/
tamen

t«m°n terwcliten »irran cautta/ ettahanest
cawis caicNse spndi ewn2wa»ni!tähKNcnml<
iut on/fa si cnlNhZnidzerehnyton/ «tmhZn
ereanis siitä
ioucost« ,a tulis
on sinnnpyhZCHri»
sichen
/

siicundail/fatayteMfin sinapyhA Hengellä/

t«!is

myös

»jancaicliseen elÄnan/Meidm,

HErran lEsmen Christ-uxe!'.
Minä manan sinua sinä saastainen Hengi Isän
lumalan/Pojan iaPyhän
pakenet

Hengen Nimeen ettäs

.<an)ty.ö/N.Amen.
Rucoilca».

f- Mba Iss CnWwaldms yl»tcaicki«eni
lnnala/ josta caicti tottuen
le me rnlollemnm sinun sinuffancaiHsen hp
/

tulla tämän sinun p6lwel,as (pncachplßllc/

Valaisisit Händä/M«n,naisitl)ancllcvsiou,ck
tunnon/ että h«« olis sin«n
castces
mahdollinen/,a pyyio sinun p?hisi.'SMoM^
meidän Hjer«n3BsuxenChnsiuxcncauw)/<

!

-Amcn.

Culcam/ymmärtäkäm jo mnisiaca» niinaa
Chrisiue '
noilla ja t°Mä en
tästä
E»«ng<li«,st näbden/ senga nn°it» P.ZUnrcm»
Ewangclist» io. l>,<nisans.

aican toit he lapsia
Hsn heihinrupeiZ. z?l;n opetus,
Nspset nuhtelit heitä ,'otca ntftä toit. Cosi»/

Vallicat jastcntuUa mimmtyMi / ia «lkör

kielikö heitä :

sencaltalsten on 3«ma<
Totisesi sanon minä teille:
Joeainen enin ei Jumalan N?aldacunda ota
nyncuin lapsi/ci hnnsuingan sinne tule. I«
hnn om heitä sylqns ja pani kätensHeidan
/

pal!cns/ja slnnoisheltä.

Pappi,aCudzeitlangewatpolwillens panewat

katenslapsenpäälle/jarucoillewatilsamet'
dän ett.

sinnsstl on sinun siMc ,<? »'oskaymists/ nyr jz nancsictistst.
Cosca lapsi Funtin edes pidetän kysyPappi lusin
lapsin Nime/ jasijtte iysy lapsellepa Eudzett
waftawatlopsenpuolcsta:

Iataitissa hänen töistäns?
Ia caitisia hänen mcnoistans?

lu?»u».

I, T. hänen Poicans pä«N«?
sonZ
Vsiolcoo Pyhän
Hoiqen säälle?
Vscotcos
>-,T»ho?ttoo LnsictiH? Wosius: Tahdon
CuVfeitniminaiVatlapftn/zapappiottaft!»
iacnsta colnmist/ Ganodcn:
Mnä castan sinun Ä. Mmen Isän/ Pojan
jaPyhän Hengen/Äme».

K!j^'»C>,fieniä!t<n.

Rucoilam.
>V

me Wä,n

sinua caikest sy-

dämesi/ en«s pxhan Chnstjillsen Seuracundas ainawsimas pidst jo enannät/ zanytolet
tömeu

taman

lapsen andanm

wasiudest fynd«

coickiscn clamZn. Ia rucoilemma sinua/ff<mi
ee<
t's laupialistst sen sinun armosas «varjelisit/
jaannnisit/ »tjn casivata/ctta se aina olis sinnl,
lekclVolmcn/ SimmpolcaslEsux-en Chrimeidän Herran cautta/Amen.
'HERra smnatcon jawarjclcon sinua/
HKrra walistaeon easwos sinun p««lles/ja
olon sinulle armolinen /
käandZkon

caswos sinun puoles/ ja»mdaeonijlincaickisen
mullan/ Nimen Isim / ja po/an ja pvhZn
»Hengcn/Anlen.
Wimein neuwocanPapplCudzetta «äin:
?V-Acf<it nstäwätThi isiuxes/tttä rämä laxsi/uhden syndy»

inisen peson cautra/joca on tapahtunut Meden ja Py«
lie» Hengen coutta/ on Jumalan lapscxij« lEsuxcn Christuxcncansa perilliseni tullut:Nijn minä ncuwon teit»/e«a
le/ iotca siihen lodisiait oletta sanotta ensist lapstn Nan>
hcmmillc/ cltähc caswattawat senlumalanpclgos ja caic»
ti» Chrisiillisiz lawois /j» opetawat lapsille: Isä meidän
Vscon tuunuffoxcn/lumlllan kymmenen tässyä/etc.Sijlte/
cudzn lapsen Wanhcmmat/hänen lapsndcftn«/
«tä te tästä iapscsi otatte Christillisen naatin/ cuinga <l
lanMisiorce ia HErran pclqoo caswais ja että hän «sco<>
l scst pioci>» mitä nyt Casteeluwatlu on. Jo»«tahdoit»
/

/

/

sm «ehdä/nijn lnwatcot vxi«iclisest/ja sanocalMe tahdo»,:
Wastano/mc tahdon, sen tehdä.
iihttePaxpi anda heidänlumalä haldun/ja
Mengät HErvanAauhvn.

sano:

Hätäkastetta.

j)app<« pirä kylvmannstldä cuin lasta Castet-»
tai« läsn» ollut on/ näin:
i, Ongo lapsi
castett»? Wasian». On.
Mll» hän °»lastettu? M. Wedells?.
».

'

t. CmUa sanoilla hän on cassttlu? Vastaus.
Niillä cuin Chrisius tassi caictiaConssa Casta/
«imitläin/Isän/ Poian/ ja p. Hcngin NiMcn.
4. Cnca lapsin Cc>st°> ? W, N.N.
f. Pioittätö siinä CbristiljistäNncouxia?

Nastauo-McluiMme/IsämudänVluconxcn

6. Cuita sijnä muita ou ? W, Minä hän st ja st.
7. Mitä lapsin Nimi on? N. N. Ic» st on unholcll»/
mj» silloin anncttan lapstllF Nimi,
8. Fngo st losi cttä näin t«h<y on?W. on,

/ «Hn stns<
Costa pappi nain cu!c tapahtuncxi
can lasna olcwaisiUe/ „atn:
Rackat ystäwät / että te Jumalan ja hänen
Seuracundans edesä tunnustatte/että tämä lapsi
on wedell» casiettu Chnstuxm kästyn jälken/Isän/

No,nm!natodi,
ockein tasa asias tehnen/nrjueitti hän
nytenaCasietlatarwidze.
/ wsthwisig,
SWe neuwotan Oeoracunda
j:ens tätä caftetta nam.
Rackat Ehristuxen ystäwät /minä olen tutkinut
jatodlfi läytänyt että tämä lapsi on Jumalan Py«
hän Cölminaisuden Nimeen Casiettu ftntahden
Nttnäkm nyt sencaltaisen Castcn PnhenCc>lmina,su>
den Nimeen wahwistan: Sillä lapsettarwtdzewat
«rmo / joca ei meidgnracZs HErran ja iunasiaja»
lEsus Chrtsius ikänans hetldä flella/ cusa eli costa
«pojan ja

sian teidän

sitä häncitzä hänen sanans jälten heidän piiolesians
hän olesitä sitonutelinomaisce!!

anotan. Sillä et

«icaan/paickaneli persona» erinomattain cosca ha>
tä Ms onja nljntarwitan/ mutta cusa ikänäns
Christityt ihmiset yhteen tulemat hänen Nimens/

siM M hän ftstellä /Mmalistn armons woiwal.

llsest

listst osotta / Ganan/ Sacrainmtein jaRucouxen

cautla/nsincuin häntotisestluwannut on. Ia että
JumalanPojan meidän Herran lOfuxenCbri»
siiyen tiedaisimme tonjest tämän lapsei sen Casten
tTutta tygöns ottanm/nrjn cunlcam hänen pyhiä
ja lohdullisia jano/anssitä/jotcaP.Marcusia.
tugusKirjoitta nam: Viehe alcan toit he lapsia, :c.
Vläc ä

pNF.

Näistä sanoista/Rackat »siäwät/wecuulem.
Ma ctiä tämä lapsi/.aickein
en ihimsten cansa/

jdtcalsänluwalan/Pojan ja Pyhän HengenNi»
«en Cnstccuxt tulewat; on lEsuren Christuren
Naldacunnanoma. Sentähdenmmäwyösmei,

Christuen puolesta /annan
hänenIsäns/ Äitins jaCudzeins haldun / nrjn että
hän
tuin Jumalanlasien tule.»
län HErranlEsuxcn

Pappi ja Cudzeltlangewatpolwlllenspanewat
lätens lapsen pälle/ja ru, oilewat: Isä meidän /,«->,
LreÄuzprecÄtur:

wiatoin

Cartdza HErralEsuChrifie/

»lol,awlattom<aracastatjastntähdenfäsiitan<
lä lasten tulla sinii tygösja panit tates heidän päl»

lens/slunaisit heitä ja fanolt: nijdm on Jumalan
Waldacunda.Merucollemma finuanöyrästi/ et»
täs armolisest cadzöisit tämän lapsenpuoleen / joca
Myö§ aina sinupyhäsiunaustas pytä ettäncjncu''.l
hän i.uunNimees Castettu on/ Weden ja Pyhän
mahdais myös
<en Hcngen wäes caswajaenandnäsiehen sisällisen

sinun «riuosas, tttä hän cacklsahywisä»
Slnajo.calsanl!!«a«
lanj»
NG

llsthioisa täydelinen dlis,

lanj«Pyh2nHtNgsconsa HMbzet fiancaickistsi A,
Sijtle simmtcsn setä lasta/ että muita lässä o<
lewaisia/ näin.
ja war>el, on teitä/ ett.
HEna siun«tlou
Vil,i« 3 priori, pH».
Wimmein neuwocan Cudzeilä:
Vt2 ?riori;uin viäc.

sano:

Srjttä anda hän htidän Jumalan haldun/ ja
Mängät HErranRauHan.

Suomenkielinen Messu.
NM pitclCalAKirckonnilduneuwolta.

man Jumalan e ies syndejäns tunnustaman.
Ack« yftäwäl/ weljet,«s'strttChn<lUi

z rrslEsures että me nyt olemma lvcoon

tuUcc/ meidcn

«»Zn/kHttänm»
jvöin tecolns

palwelustam pltä,
luma!mmcmctcinh?nenhy>

edestä/,a myäsrueoilemanda»

«tll"cm<siamitZ m. tssrn»,dzem/ sekäHcw
geliistZ että rnwil.isia i<upeit« jt mc ym<
/

N»a »nneillZrasiautl-tUt / «> pyd°me Ennistä
PMiF.Ge«tM)vl,nlangct<ammeidsNpo!Vll'

lem/ >'a
talValisenls,n eteen/ sydanun» llu!, suulla
ja c" «wstacan» meitcm/ woiwalsert
l>'udijefi/r»cvillen h«nelvä at«»a jal<iupiut«
tä, »äin idFecukin cohdali.inssancoen:
waiwainen syndinen ihminen, jo» syn-

chl.?/nis/ <lc,

EdzißulousKllM,^^

Si/tte

SHtte liotan tämäNucous.
Jomala/ ha-

tähden / andacon mcilie «ucrimcldänsyndi»
andexi/ ftweon m< illc
paral.i mci»
>.'

VlMlyttdlstaeiämatam/wahwlstaconmcid-lN

Vjcom,« st.uaconh ncn canstns Hancaickisclt
elällMN/Amcn.
»HErra armada meidän pnllem.
Chrtste armada «nndln pÄ^n.
-HKrra armada nnidZn päalen
Cunni» olcl'»

Innalan cor° j

tcudcs: I«!r»nsa rauha
himistin hy«ä tahlc».

in

.

!

Eli: An:o<m
ccc. itd<i I!,'!

cortcutse

! Mr^n.pM,

Mc tijtäm sinua.Me siunamt» siuuaMe sinus r«ce!lem<:.
Me ylistä» jacunnioitä sinu«. Me sinu« tijtäm sinun snurl
TuninaasF,
luinia» lähden. O HEri a Jumala
Isä
lumclia O HErra sen calcken coricisia»
«liion Po.ica lEsu Thrisii,O HEtra Ilimala/ZuinaiiiCo»
lidza Isän Poicst sinä osin r°i«l'tat nimlman synnil/ alw
meilän pällenl.Siilä sinä olet yrimäno pyhä. Gini
010 l yx-ncnöHTrra. Sinä olct yxinänsstil>rt«i»lEft,
Christe, Ecn Pyhän Hcngencans»./ Isän Jumalin
Amcn.
/

/

>HErrao!canteidöncans:n/v?n«etc.
Cosca Papp! !arui,sta l,aäst>' tule Morin iteenja
p:m pjdettewäu weift san mun:
HErran
«c,
HErra elcon t«,däii clenftu/ N?'»
>?

tc,bän

oikeus

Totisesta on st

me aina jajocapaicas

fa «n tuosi / ctta

sinuaPy!,a
HErra Ca.ckiwaldiaslsä yancaickincn luinÄa/
caickcln sinun hywäVcklEsly-mChrtin tecois tähden / ja sizy-cn
cautta meidän
lljatenginsen tHdrn/
HCRmn/jocasina
/
lums meille osolit
cosca mc caicki synnin y'snä jona hän pctähde»m,npahasit

jou untt oltmma/ettei

ja >)listälr,

tcttm.*

meidän e, esammuuta ollut/ cm» cahdotus ja
«aickins cnolcma ja eiyxikän lnondo, appale taiwas
eikä maan päällä woinut meit-' autta. Nl,n sinä

lähetit sinun
liiiu

luondosimmcansas, annoit

hänen ihmiscxi tulla meidän tähtem/panit meidän
syndim
snnoithänen cuoll,man/
lätsiä siinä siasajosä meidän caickcin liancaickistsia
Cuolemanpitt. Ia nmicuin hän wo!t!i3«olcman/
jajällensnousi eläjään ja cl itänZns enambi cuole
Nyn pitä mnös caicki ne /,ot, a häneen idzens luottawat/woitlaman synninpä cuoleman/ja saaman
hänen cauttanscjan.a!cklstnelämäiij Ia ettenme
coscan
sincaltoistcrchänen hywä
mmta aina mielesam pidäfiwme ja mnisiasimme.
Non sinä nönä jona hän petettiu/piti hän yhden l
Ehtolliseu/jofthän.

leiVän/kcjtci murfii jaandoiVpetuslastens/
jafanot. Otta at j>-ftökät / tämä on minnn Ruu»
«un ioca teidän edesiän an!:ct>- n / tehkätte minun
muistoxem. N«m hän ottlmyösCatkin/thttija

se

«ntoiOpetuslastensj,. sanoi:Ottalatjajuoc«t tä-

stä

ssa caicki/tama on sen sen Vden Teskamenoin Calcki

minim wcrcsäm/joca teidän ja monen tähden wus-

Pstetansvndmlandexiandamurl. NHn usein cmn

te jcn teette/Nszntehkätle minun wuistoxeui.
Siitte luetan e!i weifttan:

pyhä/pyva/pyhä HerralumalaZtbaoch/
täydet owat Taiwat ja Maar sinun
tas / -Hc,sl<:nna eorkclldes. Aytetty olcon se

!

l

cu!ntu!e>HerranNi!ne/^osi«nnacorkeudee.
Rueoilcsm nyt caictl/nrsilcuin meidän Her«
ra liL si»s Cdristus on meitä opettanut / uain
,

sanoden: 3sl meidän/etc.
N««n neuwoetacon Csnsst

jotcaHErran
Ghwlliselle käydä tahtowOt.
ystäwat/että tasa pidetanChrist^ren

jaetamjanaucitanhänentotmeruwinsjawercns/

~

,

hlon luonolliftlla jatutkimattomalla muodalla lu<
malan oman wHsauden ftotudenja calcklwaldiaisu»

de,!iälkm,j<scalenidzconsaätänytjaasettanut on
tarpellinen(N'U,cumP,Pawal!«eitä opetta) että

me

idze eukin cohdastam coetttlemidzem/jasttte
syömme tästä leimästä/ja juommetnstäCalkista,lq
sllocn me idzem oikein coetlelemme/lösia me tun«emme meidän ricorem ja sl?n dim isom«ei« jäWn»
>e,!vans,urstauttaja syndein andexi saamista M«
«Me täsä Sacramantis talitan /ja tahdomme ta»

siedes meltäm parala/lacatapoisftnniftH/jacls
hnwas ja wauhurscas elämas. Eentäbdm o»
myös meidän HErram erinemaisest käskenyt/ ä
Sacramentia hänen muistoxens nautita/s? on että
Ae
latkeran Cuolemans M M>n w«rens
WUO-

"vuodatoren muistamme/sitä aiatlelewe<<,täydellt.
M vsl omme/että st on meidänjyndeimandexi saa,
mijeri tapahtunut. Sentähden/iosmenytsyöm,
me tästä lnwästa/ ja juommetästä Calklsta/sencal»
leijella »ahmalla vstolla näihin sanoihin cuin m«
Christus on cuollut / ia hänen
tösä > uulemme / että
werens meidän syndem» tähden wuodatettu/nljn

me totisestmyös saamme meidän ftndlm andexi/ ja
wäidämecuoleman jo:asynnm palcko on/ ja aam»
m«Chr>,!uxen cansatjancaickisen elämän. Mut,
<«jo.atelwottamast/ se on/ catnmattowalla ftdä»

mcllä/ ja ilman vscoca/Jumalan

lupauren palle/

ule
t<stä leiwästä syö ja HErran Calkista jno hän l juo
/

wlcapäari HErran

Wereen syö ja

hänellens duomioneieroitainHErräruumista Tä,
Isä Jumala Potta/, a Pyhä Hm,
siä meitä caickia
giarmollisest warjelcon/Amen.
HErranrauha 01. on teidänlansan Nl-nmyös
sinun/ctt.
Auda McCanssalle ieiwän/Wi'N°n -a ftnol
Meidän rran lesuren Chnlwren Run»
mis ( »eri) LÄkckon sinnnRuumis ja Sielus

/Amen.
chancmcki^nelalmm
wälil li wc!j«.,n nZm^rpsillmit

Silla

ÖJumalancandza jo a pottlotat/etc.
0 puhdas Jumalan Caridza/etc pag.
lEsuS Christus lunastaiam ett pag.

K<ittäsäm HErra luwal> / ctc pag.
HKrraol.on tcldan canstn/ !<7»tsn etc.
rucollcn,mn

«tts? «Ms mlitg

s»»»» lMk»/ ynnä «>« cm»sli«»»n

u»

oftlistfi sinuu l,a»ccl!ckls«K c«nn!,s<!»<« ,

meidän Hz:
tctissl Sini!
r«n cautta/ jo«a c>ä ja haNitzc «nnä sinun ja Pyhä» Hcn„«
«ansss/rbdeolumatubceljancaictlstst l<« caicristen/Amcn.
HErra olcon tnd.ln cansim/Nyn:c.

»n cunnioictacan? HERRA/
Jumala»oiconkycos jacunnis
<t«n,artacar teidän jydämenlun,.?ls.ntygö/
ja octacar siuna»».
HErra siun.'t<, on ja »aneleon mcifi/ Hcr«
ra»aUstacö caZwons mnvZn paöilen» ja o?con
meille arino Unen/ HERra öäändäkon cast
woiwmeldZnpuoleem/jaandacslneilleljancalctiftn rauhan/ r?m,enls>n/ ,a poja.n.zH'
Hengen/Amen.

I'rn
Vuo mc>,« r>n»l!<l HErrc, nvl /
El' :0HTna I. taiwa,?/Mc tij^m/elc.pss^.

AwiosiästlM.

Cosca colme S«nnundau« ia.itsiäns Kchllassi
Saarnastuollld uuluteltuon umldM pyhän
Colminalsudcii Nimen Awillfkäffyn anda cahlowat/,a he j.jtte Ilman esiet Seura »nnan/eteen
tulewat ncjn tehoan (jos elhcennen oleyhtm
annetut) cuin seura/Ia »«mhettäja mutta puä
enistncuwoitta^n«>n:
yitäwät rr. tt. j., mrse tt. n.
A> 2lcrat pitZ
täsi wijuft! tietämän/

,aM»chö
Xvaimon PZcin pannut/ cttä hänen pltäoleman hänen Oslmieheus/haiijdzeman hcnda
Iyinfilan pllgos, mna parh.,n jar«^st.lma!«

!?and«nqncu!nshrisinsGcoracn!sd<msrac<!L
fti ja.indo! idzcns cuoiemaan HZncn edestZns^
»nicyen tule st lietä ja aistellgetts watckä
Wtt on panvu wsslsnollcniLslmlchcsl/msnci

hänen
l/änellcn ole cm't-nZan saliitu
cansitns NtennZ/ oman pal)«?nmielcl,3 jZikcn/,
nffncuin(senpahLMdi) usiinnöhdenjacuult»
l»«/ mutt» etrahanhsndZracastajHcunnias
/ andan,
Ma/ja nstin k^rsihancn
/
p
psti.
pemn
waimoliscll?
simo sille
n<stl««n
«Ue/nffncuin hetcoiMU,vhancn

nsincuintNice on lahiotcttusiircm^llaroysan,
della ja wah«?emmaUa luonnolla cuin Xvni,
lan lahjan kZyttsmnn

HZneZie» awnxi ja ci
sormnlistxi. Hänen pitä id;ens rvaimo
Vastan nffn laittaman / m'jneuin ftZ joea
yhden c«lldaiftn perinnän HZncn cansan^ltt»niisi waldacun»«s
saam»!» Gil!ä
CiMjins en «Hn ca!list N?ckmon ostanut cuin
onnylrhywinChri,
MiehenZin/ ja
.V?Hnc!!!n Ä^l^s
sturr:n jäjen cuw Micskl!?.
oy TVW>«NPZZ/ nynon myss Cftriitus!l7telM! pN srntähden p:täh.men seilcanftlu^
:

/

clslNZn,
pltä myös
oleman miepiH
hcllens cuniiaisen / r»'i,cnsta!»an
MZn HZnda pasn OsuniesnZns/ aistetten/
ettZ hän on Wlehen «.pulalsexi lnow Ei
l)«l:en pjdZ
hallita hnnda:
u?Z:nV on iuom miehen nlhdcnja ei Mles
)V>»«»>:n tälMn. -Hänen pitä otmnian GM»;!»»

- Nyn

'

'

siemvan paista Haimoista / jotca wanhlfs
olit / nchncuiu Sara jcscaiNie2ldramm clldzui-HErraxcns. tzNen
picZ llljn id;ene!aitt«n«an!/ e«Z hau
lens kelpais ajolle hän apulaisen on annMtt.
N?ain,o on MichZn cnnnia / sano palwali ja
ftmahdcn pitä hnnen td^ensscn/ölkcnlaittaman m aina mielens johdattaman että han
ilsn Miehen haidun anncttu. paZldislein /
/

/

/

toi-

Miehen

stans racastama:?/ ia wieta cnämmin euin
faÄil!!?. Sillä Ramntw sano! että miehen
pitZ ylonandaman Is<:n ja ämn/ japysiman
N?ain«Zn» tyisa!'ä.

»Hcldän pita m>'os aina
johdattaman jg wisust ajatteleman/
että he siehenOaatyn idzens andawet/ josiz
Junwla on nnrhen sa vaimon l-.n« yhdistä».
nyt / ettei Mt«n ihminen taida heit» eroftm'.'
lni<ii,NL

n:utEi pidä NAehcnliiUmoin
m että nhnemn Ininall audot Adanulic Ewan DZsiin-.ox.'/ nyn hann?ielMn ioeaidzeNe

Felle

HZilcn Vaimous anda/ ja
hänen

jccaid-

N?6!N>o!!e,

den sn tarpellinen / cna he moiemmm puolin'

,lull,alaWasemaitalstap«olisatarncouewat/
jcnga canst hesdwinnosr^cralldessalumaettZ heidän 2lwiosta<«
pelgos eläisit/

ln,

si>'ns lumalos

ja

Jumalan mielen

jciöen/ etjongnn lrt«isi»de eM ihmisten »«e---lenMken/ nisn heille t<?pahtn onni jaautuus
Hwtostästysäns/ fom
toi/
liftst tällekin psrkMNsslle

papp»

p«vp! kvsn c«n,mn'<!f!N emillä!»:

MinZ kysyn sinulle tt. tt. pyh3ncolmi>
Gl,'oractn:,«n
naijudcn Vlimcn /in
:
l«snZ olles / lossina tahdot o«a t<lman ihmi.

§c» N, N. sinun Awlswaimores (Michexcs)

,'aracasta HZndä m>6tä,a Vastoinkäymisiä?

lVastaus.Minä tahdo,,.

He ealliftalvat Pääns yh«n/jaPappi sano:

n>a«? luonut olet/että hcldänpitä vx
i»h« jaWcrl o!eman/c>.ft am,n sinun siimaines jalten/ cnäncmän ia N'.a«ta täyttämän/ ann» näille sinä paweli» il»
ie, «rmos/että l>e sinun ynhän labtos ja säädös jalte» n«n
yhtcn tul.sil/ctta ft oli« sinulle,!issöx.'xl ja cunniaxi/la teil°
«n hywäxlhyälytllxcxt, j« ijancHickisexianludcxi/Slnun

ra<f»»Po!c«s/lc,

Pappi olla

Vtc

sormufc»/ ja sana:

Calcliwaldicil! jocasinunsancmaltomast
cavvalei lhmis n hywäu luonut o!«i/
sinu» / cttäo arw.ollifcst tähetaisit tälle sini!

loca täinänVormuxcn A»icstäst>?nb mcrtix»
candaman vi:» sinnn siiliiauxco, et,j hän »uht«>>lnn sinun
sääl>> sa» c!ä<»/ joftongao hänc» cudzunut / S«'

Pljc.«,l>«/

nuiPoicillEsurmChnstuxcnmcidänHErrancuatta/A.
ja sano Morsiamelle:
Mä otta Sonnuxcn
N.i,<i
sir,u«N, nytmmmlAwio
Vl. oran

n>«m)l.em/ raca,caxcni sinua tnyotH S wa»
stoin kaynnsis / >6 siM incrkijriallnanminä si<

nulle mmln Oor nnr^l».

Mo?sianwai>a:

minun Awia->
Minä N. otan sinunri. nye
sinua»nysez ja wastoin
/ si>i
vlMi,inaiMulVssta->

M"

Uls p«n S«rm»x<nMorsiamen sormeen/
sanoden:
Nimenlsim/ »a pojan/la pyhän hengen/
Sljttt

sano Pappi:

nämaredes olelvaiietperjonat/
t«s ,ulki,est>lnnalan jaClirtstillistn Geora>
cnnnan edes nfincnin todistajan »chmneisna
pstwttml / »öinen toijtans Awioxi
jo sen »adwistor! / Nihla Sormus nrnerl»
en
on. Oenthdl-n minä / nyncnin
palwelia/HeidänAwiojMiyn Sacryn ja
toon ) hten annan / VI imen Ism / jap«>t,n>a
d "il Hengen/ Amttl.
Cuulcam» ta pndä Ewangeliuiri jongaP.

Ettc?

nyt

/

19 C«p

MattheuS

l.henac.n

V. tygs/!astno,tb'Nelte: BaaeoNll'S«ri-

lli
sv vn t^hd^n? NHn
hö>swchla!«/jsanoideillc:Enei!öteolclpke,
ner
morikan

heihin ter'l. Jastnoi:

pi-

ja
Iststäns j«
ivaimons y-konä ysvmsn ,a e<,xi m!eu?« yt)e.-xi, »nuna vxi
d«.xiild. xi: Nq» eih. ole
la ih.niien!uopuma»

pda
liha; longa silslumalaybten
l)
nc ldc
simon
sil-ci
Vlw
ilimisn
le: N7ir! siw Mos s käst! ano», eroLiri.m/ >a
>'o' !'cnl'eMc: Teidän
Waln,on dr'i°l
s"d?,ne!i l'oWndcn tcld^e:' s.MI Moses eritäcei'
<

lm,

id.:'w

:>

,5»..

n

Mmmni^Zl»>nonleillc.'.Cmaikänans
HM

waimsns »nnlttsm
janaltoistn/hantekeiiuorin» lajscöscn
tekc huorin.
hynaeyn otm/
Pappi smo heille:
Vscocak namät HErran Chnstuxcnsanat/ japitätat st
totena että Jumal» meidän ra»» taiwalinelsäm on teidän
sichcn pyhän AwioffäffynSäätpn ybten stwitt«nul/ja scntähden ottacal wastan kijtoxella ja färmiftllä caieki/euin tadcn,

sa pyhäe, säädy«/teill«n tapahtua taita

/

nijnculn

Mdesiä/ioca teidän on vhtensowittanut!

Jumaloit

HErra otcon teidän cansan/ Nijn,c.
Rucoilcain»
Caieklwalbia,; ijancaickinc lumala/joc» sanoit michenänÄ

siä/ cosca»

ensisi iuonut otit/ ettei hänen ollutyxi-

hvwä olla/ia sentähde' loit myö« hänelle waimon apu,

laisexi/ ia nijnhe«>iuyht<n sowitit/ettäcapl piti olema!'

yri

liha. Mc rucoilcmma sinua racastaiwalinen
näniät sinun pss!wcliao/iotcas?lwiossäffyn!!!tt!,'!! soittanut
olet/Pyhällä Hengellä» täyttäisit/että he sen ottein ja nuh»
tellomasi pitätaid«isit/ia ana tulla sinunsinnauxe» heidän
pää!!sn«/että heidänAwioffäffyNL sillä hedelmällä eannisie»
taisin euinö asettanut olet/niincuin sinä?lbradamin/Iteit. Ia wariclc heitä/ Ö laupias
sachi» ia Incob!n

sen

cansa

Isä/Perkele haucl!loxesta/ni!NcuineE,!acl!seautt>l»auc<it
sinun palwc.ias?obia!i/cttei he wietelläis jonqunric«an,<l
hauvelisen himon eaulta/ wa«n o»tias «jees ja yht,cist3 raetaudes hywän itään' asii/ yhdce eläisil/sinullen ttjloxcxi ja'
cunniaxi/ Simm ainocaisen poicaslEsuxcn Chrissuxin
meidän HTrran cauUu joca elä ja hallidze ynnä sinun i«
/

P, Hengen cansa/ijancaickistst ij«necucklse««/ Amen.

HTrra tättetön teidän sisäileja »les täymisen nyt j» H«M

laickiseft/ 2lmc».
Costa he Altann eteen tulewat/ftno Papvi:

lnmala/

wuodKtM siuunpyhZ

HenAs Mden sinun palwclmsstdämyn

j<i'

t'xt- heitä caicrmnsella hengellisella siunaa
xella/nrinclämanheidänAmlostZssyfal!»/johonhe n)'t ld;cns
oVat/ettei helolla»
enNa

nLnenin 2lwioslastp on
sijnZ
ft hywa/ he m>'os
el.ilsit/ sinzUlen cnnniaxijHylisioxcjN/jaidw
heiliens fianc<;!cklsixi -«umdcn"/ IMfuxen
Christurr» meidZnHErran eamm/Hmc».
Peittenallaolles/sanoPappi.-,

'

'

Rucoilcmn,
/—>HEltr» lumoln cadzo armollisesi mcidin rucouxeM
/

ole Awiossässylleawnliinen/ja ettäo

säätänyt/

olet

idzc yhdistänyt olet

/

nyt

scn

stjonga»

lEsnxcn Chnsiuxcn mcidän HE>i«<»

'couttn/ Maeläjshallidze sinnnj» pyhän Hcnge»
»jancaickiftstMmc»,

cansa

HEvra olcon teidän

<?»

Vältät tcidän sydämen Jumal.'tyZö/Me ete.
Klitätänlumlilamcidä',! HErran/Se on etc.
Otiststa on cohtnl.inen/ oikein jaautlbl

se

astetta me aina ja jocapajeaskMmmest»

nua p>hä -HErra/CMcklwaldiaslsi ijancaio
kinenlni»a'a/joea sinun woimafss caickl cap,
palctcyhiastluonutolet: Smajoca myoscost
cn <.s!cr'icappal.tinodm olit? loit ihmisen nn,

denHErrftxi. I«l simoit: Ette, N7iehenollut yxinans vyw^oila; Oentähden sinstcit
hänellewaimonawuxiyhdestuiuusia jongas
otit hänen kyiiesisns.
gnnoit sen eanft tie,
t»/ «t« msncnin Tvaimon alcno!! Miehestä/
mjn heidän
myös aina yhdes oicman G
ItimM/ioes Anliostästylis tahdoit merkitä
lctl

sensimrcn salaisiwen: Mtta nHncuinMies,,!
zvaimo yhten lihan tulcwst? nyn onmyo«
Christus yxi hänen pyhän Georacunnansti
canst. O lun«,la/,oca Miehen,a Waimon
olet yhten jowittanm: Ia olet andanm heille
Ettei Adamin jyndi/
fencaltmsen siunauxen:
eikä
weden paisi»wus tainnut sitä c adot<
ta.NHn cadso nyt laupialifest naidö puolen jot<
ca id;ensAwioftafiyn säatyn «ndanet owm:
Ia pytawat sinulda warielda. Anna armos/
OJuMala/että he täy?et«isinrackaudella>a
Nauhalla:Iaolisicvsiolllser la puhtat: Ia aw

naisit idzens Awiossastyn Chlistuxen nnelen
>alkcn: Ia e«a he heidän elllnnsms seuraisit
sinun pyhä t-ahtos. Elä salli pcrkelen heidän,
canstns mitantchdZ/ mutta enö he w«hwana
pysyisit sinun pyhlsa Laskyisis. Anna armos/
e«Z heAwiostässys ns Christillilest yhdes

e,

löisit: Ia caicki luwattomac
taisit: Ia että heheidän heickoudens peittaisit
suvc>'dl!ta l,unnlaila Anna heidän olla he>
delmäliset M<si)a jalapsisa/laettäheoiliianl'
Mnmiisis. KttZ he nMsit heidänlastens lap,
set colmandenja nelianden polwcn:
Siitle P<,pp> lute «ämän:
Meidän HENran ITs»xen'Chri!<«fen sinun Po,i«!
«lä,a hallidze sinstja
-

,

tNolsiHichuonm

jmtttMS.

Costa V<tä>« Norsio» oiva! hää wäcldäHäätupnan stialitut/ toiwetetan heille tällä stu:c:lr«,lft!i« Pstz.milla ?.
?ulc pyhä Hcngi luoja/pag.

Sljl<

Eijtte

muistuteta» heille scfiunaut/cuinChristiMstja

lumalist AwiossäffyH seura tällä seurawaisella Psalmilla:
Autuas/c «iin peltä HErra/ pag.
Costa Psalmirveisattu «n/lansscVltä jaMorsian polwillene/ ja Pa>', i <ut< tämän Nucouxcn.
anna sinunsiu»
lnNa lähin Morsian huoncscn/cttä caicti/jotca
täsä owat/rauh»o olisit/sini» micloäe noudaisit ia sinun rae,
ti,uoes«« cläis>t/I«s.Christuxcn n,e»dän HEnan cmNla/A.
Jumala caictirraldiaö fiunauon tcidänNuuminj» lcldä»
Sielun/ ja «»dacon hänen siilnauxen» t>'"la teidän päälle»/
niinculn hän siunai» Abrahamin/Isaaciin ja lacobin,lu»
»alanKäsi warjeleon teitä/ ia läheltätön pvhäni3ngclin«/
jjoca teitä wanelc caietcna teidän elinaicanan.lsä Jumala/
/

Poica/japvhä Hengi/anlacon hauen
l«n päälle»/<lmen,
Sijttä »«cisiilan:
Jumala cmn caicli loi/ pay.

H?rr« ss„nat"on<a

smnauxeo lullatcl«

Päätetä»:

teitä/ ie.

2^croilolran!ll>.ji.
Nucnus,

Jumala jo<-»ilnoftnsi«»

tuonut olit/<tta hän <isä»yi« ja ena»
«<s/sin« jocamyöosensiunaufcsjältc olet tcmän s»,unPal«
«eluspiica« h.delmälisex! tehnyt / «id o armollisesi hänen
puolcens/ ja nijncnine liäncn olet hedcln äistxi tchnyl iuu»

millisen siunauxcncan ta/nijnannamyöo hänen hcngclistz
siuncmxk) hedclmälistn olla että hän a>n? s!„,',n .undaim»

s«s«» casrr,n«/j<,

Ehrifiuxen meidän HErran cautta
Pappi

«Nun

lisälle

»>nizn

/

jällen
?iilun.

Wnlmon täcen< sanoden: HCnatätkctön

la vloe kä«misto n^'»

l^ft/Amen.

Höplin iÄken.
ymmärretyttä hä» catu «a tahto»«r«ta hänelis/
hän panklken «htyl «l «!mG,S»s'l!»!»vK>"l»
oK'>'N/

»wen/ja

ssitte isnacunssPälwänä/cosissKirconpalwttiilz t«-

dc>/i»Tc»l,iucininan cnuizen näin HHttcn i«nsan«

Vwä:Ll,ristir)'e/ lcticdattccnatälnaih-

'minen /on pctkein,

.". '?

za haucms,

tuxcst/ wasioin
?Ä>to ia hänen pyhä
Gl:».ws/f<«stallutcn >st ftlawuotcscn langtMnm/ ,a

nytza synnyttänyt lapstn /

cansa wihoit'

t«n:>tJumsisn/ lahZnenpyhanScuracn»,
dans pahcndanur/ 1»;
nnstinm/
elt«! h«n In'nÄaloi?/!a hänen
dans eroicetNisiik lshMmisin.

l)Zy nyt tyta carn /.NiVs
l'!«n»ns pl<
jl-ncnltallts
r»lt<f/>a
le<ttmc siiö hmdn / siUZtoilvoUO/ ettZHZnid!>
;cns par«;nda. Mnrta ios han wiela scncaliv; ?ns ftastuna / nun tZyey ai->
taisilii:
cuin Lhrijins
/ cNt«Vatto<
rp»,smn/sn «ndsnur. )ä hancile
mulstori (.-arralnijcxi / oran MlNl? caicti reida>, todistaisi eäft / mitä hän >iyt lupa ><, tun,

N«M.

>

P>»' pi

tyft lmnclia.

est n',h«!tl<uscs? N«ft<!uo.Tunnustan.
si^anmst? Nasta»!?. Cadun.

'^>'.!!

sinusse ss«
Wasi Pslon/
9l«!co!lctcosluu!a!l>!!Sc«r!V!>ndM!vng«!>wlho!ttanutja
pahcndanut olet/ että hän st».sinulle Chrisiuxen tähden «yös «ndcx>HNN«,» ? Was. Rucollcn.
Vstott»o

/

eitä lumasa/CKristiixcn tähdcn anda

nun syudio'nndexi?

Hup6tcos tZfiedes ceikella

senc«lwistc
Mlnmalatil

e!«m°s/ r«a<

nMelias cuul!a Jumalan Sa»i<,/ rncoillalumsslalda pyhän Hengenapua
,<, haNiwsta/ pcikeletrH / Mailma,a sinun pa,-

sinua sichen
lumalsLaickiwaldms
auttacon
Amen.
lincoileam.
/

,^« ?aicki»ald,'a«

Perkele on la?

n-än ihmisencansa näin saanut roallan/langcman nijn
<umcn s»ndyn/joca nyt sinun armos emit» hänen syntinä
tunnusta!«catu/,2 Chrislureu tähoe» andcri «noMinrncoilemma me sinua/O HTrra/cttee händä hy<ims< nijncuiu
hän «nsaw»! l n mutta «ta annos sini:
Lhristnxen tä! de/,a s,n»!' snurcnlaufiudcs lähden, Mlah,
joita äänelle
hänen sydämmcsän» p«rannoxen waiculaio/walaisio ja hallidzlohäntä/että hän täsieleo «äitäi» caictinoisia synöiä/cawahHais smuttomuttajc»
tila syudttn/sotis pcrtclctlä/ oma lihsno/ »ailman yliiitystä
ja pahnTsimcrtiä »asta» /ja ne lvoittaie/jH niin eläie rvhilce sinun cdesco caickenahänen clmäicanono/ia siittä vnn«i
caickein meidän cansam tulio ijaucaickistft sinun lapftres
ja pc, illisexes/sinu)» Sen sinun Poicao lEsuxen Ehnsiuxc»
tantta/ Aine».

SijttHNiuittätän hänen näiNä simoilla: Ettasina täsii
Jumalan j« hänen p» hänSt«r«cu> dano ululden olet juiti,
sest syndie tunnustanut jatotisen »m, «xoxcn
lähden minä myoslu«»«lan ja meidän HEri an lEsnxc»
Christuxcn tässnstä jcca sanonut on : joillete synnit anderi
/

neantcri anneta»/annan sinm-, syiidie
xi /ja sanon sinulle I«mal«r.a>Mon ja ysiärotden/Rimcl,
Isän/Pojan ja pyhän Hen,icn/?s«eu.
«xnattt/nijlle

M«n« rauhan ja cläsillen syndiä tee/ johonlumclla sinulle
«nt»<enf!HänH<ng«neal»,o!!/A»cn>

Cosc» NnllM!» h»«tanpandu on ott» Pappi lapio»/ la
heitä eolmaist mu:»,» Ru»mla pää!l«/i« sano:
Maasta oiel sinä tnllut j« maaxi sinä lällco tulet ITsu»
/

/

Chrisius sinun W»p«!,l.liK ylösherätä sinun wijmmeisnä

päiwänä.

'

Uueoilcam,
T«lcki»»ldias iiancaickinen Jumala/ sinä <oc« synnin

ihmisen pällcpamiut/etlä hänen cuoleman
pitä/sinä foca myösscttei meidän iiancaictisest cuoiamas pi,
tänyt o!cman)ole< pannut ciioleman sinn ainocaistnpoicas
lEsnxenThristuxenpäälle/jolla ci yhtensyndiä ollut,ci olet

Nifn sinun Poic«s Cuolemas meidän Tuoleman muttanut/
st saa meitä »»hingoita / Käännä nyt sinun Isällinen
Casvo»meidän/ sinun köyhäin <aste«/puoleen/ja anna meil«tlli
le,,

sinun pyhä «smos/cttä tämä mcidä» palwclurem

oiis

mille ulollinc/ja mc cnkin tämän

si-

hautamise nijn täyttäisim/
etiä nU sen anna mielcfäm pidäisim/cuinqa myös meidän
pyhä
<<ofca sinun
tahtos nhn on ettäs meitä cudzua tahdot)
pitä maaxi iällens tu<eman/ja sen «isust miclcsäm pidäisim/
«ttci meillä täsä wibcliäists elämäs yhtenwahwa asumasi»
«<e,)lnna O!«»Pi«sIsi/armoi>,/että

me sitä cuin ijancaic-

tinen r» aina edzisim/ja niin sinun pyhän tahdos jälten täsä
futteudes wajellmsim / että metin tämän meidän »eliem
ssis,rcm)musa/«i:meisnä päiwänä iiancaickistcn elämän-

»ousisim/Sinun rackanPo!easl«s>,x<nChsist»xen meidän
HTnan cautta Amen,
Syttc weisatan lama / eli jocu muu:
Haudattamme ruumis tämä pag.
/

Wiclä sano Pavpi:

Cuulcam n,itö p.pawali sano nffstö cuyl-

lnist/ hänen Eplstolnftns Tessalonicerein
tygö/l.Thcs. 4.
/ltN me tahdo leilda sal»t»/3lact«t »eliel/nljsiä jotta nuutunet ow«t/ettei te «urchdie/minexin muut/joilla eitoi»
«o ole:Silläjos mc »stomma cltälssus on cuoliut ja «>is«
nosnut/nijn onlumalä myösne/jotca imckunet o»«t/ITsul«» «»<t< «>«« <»op<! hänen «nsan». Villa sen mc s.mock»
«>l!c

sanan että me iolca elämä ja jältc»
«äämc HErran tulemiseen emme smnyan ennätä nijtäjot»
ca
owat - Si«ä HErra nsiu alasTaiwasi suurelle»
humulla/vliVäiscn lZngclin äncllä ja Jumalan Bas,u,alla/
jacuollctcnsinChnsiuftoylöc.noustWat.Sljttemcjotcae'
lämmc ia jällen jäämme tcssiatan heidän cansnn» ~'wo pil«lbin/Herra wasian luulihin/ia nijn mc <,ina Herra canftt
«lemmma.lohdutlacat siis l eitän teffcnän näillä sanoilla.
lcille nijneuin Hltt<!N

/

/

sanoi Martha INsiuvlle
/cs
slnöolisirMllcoUm/nchlei
»n»iunN,'cl!en oliscnollm. Mmraminatie»
dän wiclä/ tttacaicti MltäsinZanotFumalalslNuNcanda. IVluss.nioihZ,
aican

sanoi hcmciii,-:

minä tiedän

hänennousiAan

whinltteisnZpiAwana. Sanoi
liiisus hänelle : llllnZ
,a ela»^/ joca vsto m-nun paiieni,
ch<

ka

hänoliscuoiiut'

puäl l.'ni / ci hcncll pidä cuoicinan hancmcksest
Vstotcos sin? >Hän sanoi hänciic:)!? HVrra/
minä vston sinun
Jumalm pe»
tnlcwa oli mailman.
ysiäwät/ st o» meille t?llä
että me
siämailmasta/ia mc rämmi myöelunialan Sancista/cttä

'

-

monda xyhäMicsiä »aWaimo on niin meidän cde«än tch»
nyt/ja ci ole sijnä asillo laitetut,Scnt«hdcnon myö» mcil
lengin luwalincn/cuitenginettä nX cohlulliftsi murchdimc/
nijn ettei meidän murhem ole pacanain m»lhc o«lcamcn j«t».

se

ei Jumalan armosta eitä
rlöenonsemista mitän ticnnet.
Si«ä me cuin Chriftilyt olema toiwommc mcitän ttcmäri
jällen» lulewam/nijn «tt» tämä calowainkja «Hniine» elä»
la

/

«aickinaistu mxchcr ja simmala anettu o» ijanc w
cfiftxi elämäxi mmuctan. la«itä7,iäs>!uun ,>,'en<uel^!,,
me täst
olemn» enin niiden fynde:» ja ms» chic
>o

mä/joc«

.

mailmas «aiwalan/ia
luulet
unexi/jaThrisiilnt

duo»>l'n asti macawanM!'.'!.', he

'

wiimmciseen

ylö? n»use«at

semwat. Ia että Ml
nlin ei mciHänpidä?»
sencattaisia
lön,, al>° meidän
neilä >,'siäwi:.u!! miirehlim^/mnt
tu liittämän jaylistämä-»K,»a<a!a/ioea meille tämänlohdlituren o»
meidän pi<
lacfamotia <cp,'umat
tä heidän eansano ylöc>
sa andacon Pyhä Colmi«
»lhde» elämä,!.Sen meille
j<> luma!anca»stl ijancaicllste ilo» ol!»

naisuxs/IsäiPoicc, ja pyhäHenai/ylistetty iiancglcki?
fesi/>ianll>ickiscen/Am«n.

WHH

WteMsmM
sttujawastaustettcansa vlgoswedttti Suomenkiclen CatechisnM
sesta/enM oppimaisten
tähden.

Präntätty Stockholwls/

3MäLatechismusons
Catechismus on coco Christilistn

opin

SllMma/coottulyhykMnptlcapaleihmkysymistnjawastmlxcn cansa.
LuMssmondaCappalelt»

I.

Catcchilmurcsaon? Twfi.

Jumalan kymmenen Käffpstnat.

Vsconlunnllsios.
lil-Isämeidänßucous.
iv. CastenSacramenti.
ii.

V- Rippi eli Synnin päM.
VI. Marin Sacramemi. ,
Cu,yg<l»tcuyul<».

opin Pääcappalexi.
ChriMsenMmgätählln.
Sentchden että niihin on coottust co<o
Ehrisiilinen oppi/ Prophctmn ja Apossolitttnkiriom/ista.
Cuca ensimainen Christilisen opinPaäc«»ppaleon?

lumalan^mmenenkäst^snnat.
iuesne.
Minä olen
si. g lumalas.
lky
piMlän
1.
finnn pidg
wieraitit
>.

lumMea/minun edefini.
?l- SH sinun pidä wrh<W Auluman
Ay

Mm

sinun HErras Jumalas nime:
laulu,
zoca hänen nimens tuchan
m. Muista ettäs pyhität lepopäi?

läeHHErrapidhä sitä rangaisemata/
rvän.
iv Cunnioiea sinun Isäs fa Aitis
täs olisit pitkäHällinen maanpäällä,
v. E«i sinun pidä Tappaman,
v i. Eli sinun pidä Huorintekemän.
v 11. EH sinun pidä warasiaman.
VIII. EH sinuN pidä wärä todistusta
,

sanoman sinun H.ähimäistäs wastan.

sinun lä<

EH sinun pidä
himäises Huonetta.
ix.

EH sinun pidä himoiyeman hänen
Emändätens/ palwel/atans/ palca<l
pHcans eikä Carians eli luchtans /
taicka mutta cuin hänen omansa on.
X.

/

Mmgä tähden Cotechisnms asetan Käskysanoista?

Scmähden ettss ne ilmoittamat Synnit/
jaftatawatlhmijen synnin mndon/ jajos
Ewangclmm picajougun Hedelmän meisä
edespanda>

ftkemän / nijn pjtä

'man/jajelnalitajHdattttamansynniNtulp
doon.

'

-

,

Mitta Jumalan Kästye owat ?

-

Jumalan kästyt owatlmnalan iäti/ja-

ettu kymmeneen kästy
C!,c«

Saanan.

neKästylonnndanut?

Itzelumala caickiwaldias.
Cusa?

SinainWuorella.
Costa?

Wijdenden kymmendena Pckiwäna sij «e
»lgosiäxiEgyplin malda.
cuinlsraclin

cansa

Renen c!»ltaluma!a« neanne»?

Moscxen kautta.

Cuin<>a ?« millä muodolla hän neon nndanul?

Pikkaisen jylinen Tulen leimauxcn/ ja
Bastman änen cansa.
Mlfl Jumalanäidänmefclein cansa cmnoi!«<n Z
Että Hansen cansa osotaisi iain woiman
jawirgan/ nimittäin/ että hän ilmoita st) nnit/ja pauha Ihmisen omasa mnnosa/nilrcuin Pitkalnen: Ia nincuin Tuli pala In»
/

himistnSydämesä.

MchingäneKästytoMeirjottcttil?

TaulttN.^
CahteenKiwistcn
Cucancontlrjottonnt?

Itzelllmala caiMaldias/ sman Sor-

mensa cansa.
M«tä ne tiwisen Taulut merti^wäl?

NemerkitzcwatlhmismSy!>damä<

wnden/ Jumalan kM wasian: Sitälikm
ettäkasty Sanat pnä aina wchawana pysymän.

Cninga monen Osaan el< Taulun/ tafty <analj««»n i

CHttN.M<r> »in?
Scmähden että Jumala on ne itzejaeannt cahtcn Taulun.
Mmgetähden hän ne cahlenTaulnn tirjslli?
Sentähdenenä ne waanwat Ihmifilbä
cchtalaistlKwlaisuden/ sisällisen japleonaiscnlumalatajaisshimDä wastan.
Cuinga mondo tästy «n ensiwäiscsä laumja? T«lme<
i. EH sinun pidä pitämän nckraim
lumaloits.
ii. ikq sinun pidä turhan lausunen/
HtLrras Inmalas mme.
finun
m.

Muista ettäs

n>än.

pMtät lepopa

Mi<« nämät Kästvl opettowat?

Ne osottawat/ cuinga meidän
siaman Jumalala/ jahändä oikien palwelcman.
Cuingl, monlaKästMnä!o>sesa Taulusa on?
Gcitzemcn.
!. Lumolta
sinun Isäs jaAitisj ettäs

olisit pitkänällinen Maan päällä.

ii.

lLn

ii.

EH sinun pidä Tappaman.

111. EH

sinun pidä Huorin tekemän.

Iv. EH sinun pidä warasiaman.
V. EH sinun/pidä wäärä

todistustasi

«oman sinun lähimäistäs wasian.
vi. EH sinun pidä pitämän lähimäi-

sts Huonetta.
EH sinun pidä hiemoiyeman
«un lähimäises Emändä / palrvelm/
palcapHcaeaichaCarfa/ mitäkän
muuta cuinhänän omansa on.
M»<ä nämit Kästyl oppe«a«al?
vii.

Ne osotawateuingameidän pitäracasia<
man meidän iähimäsiäm/ ia händä wasian
meitäm täyttämän.
i. Räffy.
Cuca Tnsimäinen Kästy on?

Minä olen HErra sinun lumalas.
EH sinun pidä pitämät» rvieraita Juo
maloiea minun edesäni.
Mitä Jumala <ämän Knstyn cansa lahlo
Tämän
Jumala tahto meitä esiä/
Epäjumalan palwellnxesia ja tahto erm
?

cansa

/

meidän pitä händä ainoata palweicman/
pelkämänja racasiaman.
C»lng« p.tutheiu, tämän Kästyi, vlg««lO<m!«a?

A Mj

Me>

Meidän pnä pMmm ja racasiaman
Jumalala ylitzen caickem Cappaldm/hänen
pMlcns Vscoman jaturwaman.
Cuinga monda Ola

läsä Käftysä on?

Cari: Esipuhe/jaKästy.
Cuca ft Esipuhe on?

Esipuhe tämän ja caickein muitten Kästyn päälle on tämä: Minä olen sinun Her,

raslumalas.
Mttä Jumal» näidhen sanam cnnsa tah<»
Näiden cansa hän eroilla itzens caikisia
wärisiä lumaloista/
ja anda lietä että hän on se ainoatotinen Iw
ja
?

' mala/j ota meidän pila palweleman /

paitzi

händä/eij oleyhtäkän muma Jumalala.
Eucac»simä>mntästy«n?
Eq sinun pidä pitämän muita

maloica minun cdesäm.
Cuca new«rall>m»a!atowat?
Me cum Ihminen itze ylös ajattele/ nijtä
palwele;a rucoilc / nijdhcn pällen uscaldajo
turwa.

M>t» I„ma«atäs»K>'fkysä waali?

Phtäwahwa uscohäncnpäallms.
Epäusco za cajcti Epchuinalan palwellu'

«t.

il.

Rä^

n.Rästy.'
Cuca »öinen Kästy on?

EH sinun pidä turhan/ lausuman sinun HtLrraslumalas nime: Sillä eH
HlLßra pidä händä nuhtelemat/ joka
nimens turhan lausu.
hänenMttä
Jumala tämän Kästyn cansa lah<o?
Täniän cansa hän tahto asetta ja.
meidänKielcm ettemme sitä wsrin käytä/
eikä sen cansa Jumalan P. nime m» mele.
Cu,ngaP.lu<hetu»lä»ä»Kästynv!go«<o<m«ta?
Meidän pitaMämän jaracastamanlll'
malaca/ eteemme hänenNimcnscauttafiroile/ eli wäärin wanno/ cngämss sen cautta Noidu Walhettele eli ketän petä nnlttc,,
<ttä me caiiisa meidän hädisäm ja mfiisam
sitä auxem hwdam/ rucoilcm/ tijtäm ja O/

/

Mm.

Eumga mono«Os« täsaKast«sä on'?

Caxi Sijnä ensimäisesä Inmala kieli/
meidän pidä hänen Nimens lucham
mainitzeman.Toisesahän uhka/että hän tch»
ts rangaista/ nmä jotcahänen Nimens mrhanmainitzewat.lu«,»<<!N
NiuXon?
Miltä
ZtzelMMcajckiwaldiäs hänen elimist-V
Av
lans
<tt<i

sansiatchdosans/nijn myöscaickise hywä

cuinhänestämainitan/

ja mle hänen ttmni-

axcns. Cumga lunialan N>m< mamltan.
turhan
Cosca sitäpilcatan/ nmiretan hänenP.'

sen

/

sananswäärinopetetan/ cautta Noidutan / määrin Wannaton/Wal h ctellan/Kiroilla» / ia myös iaillistt ja oikiat Walac
särjeeän.
Mila Jumala »äsäKas?y« waathi?

Ettäme hädäsäjacaikesa mscasa

sitäallxem hwdam kijtämmc ja tnmio tamme.
<

Räffy.
Muista ettäs pyhität Lepopäiwätt.
i il.

Cuc»c«lma«Käfly«n?

cansa lahl«
hän tahto ylhM pitä Sa->

Mitä Jumala tämän Käskyn

cansa

?

Tämän
ama wiran/ ia Jumalan Palwelllixen / ja
euleman.
waati meitä hämn P.
CuingaP. lutheni» tämän Käsl>)n vlgo«to,mll<a.
Meidän pttä pätkcmän ja racasiaman
Illmalata / män me Saarna ja Jumalan
Sana ylmcadzo/miltta sen cunniajapidäme/mielcläm sicäclllemeja opune.

sanansa

MsH lcpopäiwä on?

On st seitzemes Päiwä wijtosa

/

jonga
päi-

!

päiwänpallen me pidäme meitän MailmalWa tsistä / jacocon mlemme cwlcman Ju-

malansana.Cucalepopäiwnnon läälänyt?
Itze Jumala caickiwaldias joka

sano:

Cwsipäiwa pitä sinun työtä tekemän/ seitzemespäiwäon sinun HCnas lumalas lcpopäiwa.

Sencahden etlällimala lewättelihänens
seitzemenPäiwän pMH ja pyhyttistn De
cuin hän cwdcn paiwän Mäsä oli luonut
ja
/

Taiwan Maan ja caickimitä nijsäon.
Cmnga l<popä<wä ottein pyhilctHn?

Costa InmalanP.sanapuhtasiopetttan

jawastan oman/sen jälkcn elämä köytttän/
jacmcki Mailmalistt Työt ja Astaret taeaperin pannan.

Culnga se turmellan?
Costasenpäiwän päälle Tyseätchdenja
harwomKirkosakäydän/ Jumalan Sana
ja Saarna ylencatzomn jalaistasia cwltan.
M«älum»l»cäsäKästysäwl>al>?

Tämän eansa hän täffe / hänen Sanans
wisllsii cwla / kätke ja Men elämän

tchttti.

sen

M tieltä?

A jv

Caicki

Caicki Maitmaliftt
simans ylöncatzell.

ja hänän

P.

C«caNel,'e«Kässyo>»?

CuMiHlta finän Isäs za Altis/ ettes

Maan päällä.
olisit MäuMnm
M<tä lum-11., <«män Kässyn conso enhlo?
Tämän cansa hän tahto ylhällä pitä ja
holhoa meidän Wanhembitam/ etten me
hena ylsncatzo/ Mlltta pidämme heitä cunja olemc heille cwliaistt.
ni«sa E„ln<,«
p, tuthcmstämän Käsky» selillä?
Meidän pitä pelkämän ja racastaman
Jumalala/nijn etten mcmeidäwanhcmbija jsHMlnMncayo/engä
»vihoita: Mlttta pidämme heitä/cunniasa/
palwelemjacnlilem heitä racastamjapidäm
Silmäin edes.
cheitäWngä
tämä Toinen 3«»ln
lähden

KäMffä?

aliela» tästä

Senlähden että/ nincnin mc jälken Inznalan/ Isäldä ja äitildä oleme swrimmat
hywätTyst saantt': Nijn pitä
mei-,
bän jäken Jumalan heille swrimman cun-,
nian tekeinän.

CiIMM moudo Osa täsä Käftysä on?

-Caxi. i.Hn kästy

mMn xitä clm-

yi»»»»

niottamanlsäja Äiti. 2, On lupaus että niiden pitä mencstamcn ja olcmanpilkäiMiset
maan päällc/jotca heitä cltnniasa piläwät.
CuinZa ne Sanot pmärmt?

ja

Että heidän pitä rauhasia lewos elämän
hpwästisumauxen.

saaman
1.

Meidän luonolliset

jotca Wanhembain

Wcmhemmal

ja

siasa owat. 2.Efiwal-

öam.;. Sarnamiehet. 4>Schoulllmestarit.

6. Caicki
s. Pcrhen Isändä ja
wanhatIhmiset.
Mitn on lunniottallaja ä,ll?
Ontum että he owatlumalan lahjat jk
sen
edestä I»malata kyttä/ heidän edestäns
Rncoilla ja heillen cwliaistt olla.
M!tä>>„ a'äiäKnsty««aath<?

hembna wastan.
Plencantzettaia Cangmtta Manhembitawasian.
v. Räffy.

CnmWijdesKästyon?!

Ey sinun pidä
Tämän W)ll cmsallimala mhto war-

iella meidän Ruuminja Hengen/ ettei yritän pidä meille wanhingota eckcmH; Ruumin eli-Hengen puolesta.
San««p.l»cheluxen vlgostoimilo» t«ma»
Käskyn päälle ?

MeidenpitäpMmän

ja racasiaman

Jumalala/ nijn etten me meidän lähimäiftäm/ Rllllmin ja Hcngcnpuolcsia wahingoitze/ engä miläkän wääryttä händä wasian eege: Mutta että me händä aulamme
ja holhomia Hengen hädäsä waricllem.
Cnca m«<dän lähimnisen on?
Se cuinmeidänapume tarwitze joco st on
eli wihamies / tuttu eli nindcmatoin.
VstäwäM>lä<äsä!app«N!seNtansaVMmärreeän?
Cijwaiwoin ulconaincn Miestappo / jo-

ca käden cansa tapachtu/ mlltta myös sisällinen joca/lapachtuWihan ja Wainoncansa.
Cu>ng«

I.

M<c»<a ppo tapacheu?

Vlconaiscn työn cansa.

2.

Wihan ia

Wainon eansa.). Wihaisen Sanan
4.

käyttämisen cansa.
Wchaisen
M>lä
«äsäKästysä wlialh!)

cansa.

I»m«<a

Rackautta/ Sowindo ja Psiäwyttäiä-

himäisiwastan.
Mitähän <äfa ticldä?
Miesmppo/
RiM/
Murha/

Wihaja

El,

CucaTwdesKästy on?

sinun pidä Huorincansatekemän.
tahto

Mitä Jumalatämän Käskyn

Tämän cansa

?

Jumala tahw ylhälläpita

ja wariella Awiostastyn sädyn.
P,

iulheru» tämän Käskyn vlgostoimitta?

Meidän pitä pclkamail ja racasiaman
Imnalata nijnctta me olema puhtat ja
cnnnialistt ajacorija pnheisaja tsisä/ taitze
/

/

cllklnhänenAwiopuolisotansracasiajacllnniasapita.
M>tä täsä Huorunden cansa ymmärnltän?

Eijwaiwoin vleonaista Huorutta/ joca
tysn cansa mpachm/ mutta myös sisäliset
pahat himotja halut.
Cinng» Huoru»

lavachlu?

Vlconaiscn työn cansa. 2. Pahanhimon ja halun cansa.
Saasaisen puhenja
I.

laulun

«m>a.

cansa.

;.

4. Häpälliscn täyttämisen

MitäI»»a>» täsä Kästlsä «asti?

PyhyltäjaplchtmtttaasaloM/puheisajcl

tZisä.

Mitä

hän täsä Ncltä?

Saasiaisutta ja caickmaista haureutta y-,
lön sysmijtä ja juomisia.
ViI.KH

C>!« Seiheme, Kästy on?

pidä Wamstamittt.
sinun
EHMitä
luma'a tämänKästyn cansa tahto?

Tämän cansa hän tchto warietla meidän
Calum/ rijstam jaRcham.
vlqostolmttus tämä»
Sano» P.lxlheruxen

Käskyn »äätt?

Meidän pitä pclkämän ia racasiaman

Jumalala/ niin ettenmc meidän lähimcistl-

däm hänen Rahans / eik hänen Calunsa
poisoca/ eliiollacullawärydelläjapetoxella
tygsm käytä Mlttta että me antamc/ holho-

me ja warjelcme hända/ «ta

saisi pitä.
Clj

hänCalunsa

Mttä <Hs» warcauoen canft ymmärelän l

waiwoinilllkiWarkaus/ costa jocn

«iscn Calun warasia/

mutta myös

caicki-

.Zaisttpctoxet.

Cuingalva^caiKtapachtn?

sala poisottch
Costa joca toisen oman
jotakin
jocuotta
wäkiwaltoistlda
Costa
l.

2.

lNajawärydcllä. ;.Costahän toisen oman

walhella ja petoxclla alanssaalta. 4- Costa
jocu ottacorcorchan jasuurencaswon.
läj'ä«<!al!?
öNitälumal»

Macuiltta/eftämmgendchmfidänhiel.
läm

läm i a w<lclläm mcitäm clMmja antam että'
idzc cukinsaistomanspitä.

Cmckmaistl wäärpdepctoxetja wski-

wallat.

Cuca CahdexasKäyslY cn?

Ey sinun pidä wäärä

tHdisiosia

sanoman
sinum Lähimäisiäs wastan.
Mitä Jumala tämänKästim cansa lahto?
Taman cansaJumala tahto warjellamch
dänCunniam jahywänsanaman walhetta
jawääricändcitawastan.
S«no«P. iuchcnixen

v!qa«t,>mllu« laman

Käskyn säälle?

Mciden pitä pMmän

ja racasiaman

Jumalala/ ettenmewalhetlclc meidän
lchimäisen päälle engä handä panetelle eli
nijn

/

/

saatapahaSanomatahanenpMens.Mitt'

/ hywin
haneD
pain
caicki
parhain
Wnnäm.
puhum/ja
Mitä täfä wäran Todistuxcn cansa y»»»är«län?
Caicki wMrätcandct/walhet/panckoxtt
japahat sanomat/iähimaistn päälle.

ta

wasiamahänen edesiäns

M!tä»ääräT°d,siu»!!N?

-

Costa jocu iähimäisens paällen wäarin
canda/ wäarin todisia )a walhetcele/ handä
pan-

panettelejahänenhywänsanomans turmele.
Mitä Jumala täsä Kästyswaa<i?

Totwtta/ että me totta pchumme iähimäistn edest wastamme/ja caictl parhain päinkännämme.
Mttähäntäsatiodä?

Walheet/wääret candeet/panetoxet/ pahat soimul.
Cue»Phzefc«Kästyen?

Eh finun pidä pMämän sinutt ls-

himäises
Huonetta.
M«ä Jumala tämän Käftyn

cansa

cansa tohlo?

Tamcllt
Jumala tahto warjclla mei<
dän Hlwnem/Cotonja Cartanom/ Talom/
Maanja Manderen.
Mtt» p. tutherus tästä Kästystä

sano?

Meidän pitäpelkämänja racastamanlu,
walata/nijn etten me meidän iähimäisen perimisen iälken seiso / cli pydäsitä meidän allamjongum muotoisen warion alla/ nincnin
sikiuden canjatapalhuisi / mutta meidän
pitä autamanhändä/ että hän saisi
kiMpttä.

se

omansa

Mttä eroitus »n tämän i»Se!tz«män«n Kä<
styn «täiillä?

SeitzemäsKä!?y kieldäWarasiamasia toisi

vma: Multa tämä kieldä himoitzemasia sitä.

M><a Huone» cansatnsä >?mmärr«<än?

iähimäistn perimys Cato ja
Cartano/hancn Taloinas/Maans jaMan>
Meidän

/

dercns.

Cuingase Himoja p«vtä«P»lapahlu?

Costa me Himoitzcme ja seisomme meidän iähimäisenCodon jaCartanon/Taloin/
Pellon / Nijmn/ Mctzän/ Calawcden jältänjapydämma meidän allam.
Mitä lumalatäsä Käslysäwaali ?

Hän käste/cttä meidän pitä Mllaman mci'
dän iähimäiftäm/ että hänsaisi pitä janautita hänen omans.
Mitähän täsä elellä?
Hän kicldäpyytämästä meidän iähickäi-

sen Coto/Cartanota/Maata ja mandertta.
X. Käjfy.

Tuca Kymmene, Kästu on?

sinun pidä hiwoiyenmn/ sinun
L.ähimäistsikmändätä palweliata/
Eq

/

Palcapl!>ca/ luchta/ Carja/ taicka,
muuta cuin hänen omansi» on.
Mitä Jumalatämän Kästyn cansa tahto?
Tämän cansa hän tahto warjella meidän
Waimon/'iapsem/ Pcrhem/ °)uchtamj<l
Carjam.
CuinZa P. luthernetämän Käskyn s«!,«ä?

Mci-

Meidän pitä pelkämänja racasiamanlumalata/ nijn etteil me wedha/ eikä haucnttele/ Meidän lahimmäilscldäm hanm Waimons eli Palcolistans: Mnltaparemmin

mltame/ että hemahtawatollaalalans/
tchdamilä hc owatwelcapaat.
Cxinga nämäl

ja

cax< wijme stäKästy erottetan

NämateaxiKaffy osottawat Synnin ja
taiten pahttden Algun/ nimittäin Parisynnin. Mutta ne MllUtKäffyt osattawat ne
HeMnät / joecaPerisynnistä VlgoMwät/
cuin on Epäjnmalanpalwcllns/ wäarät wa-

lat/lumalan sanan Plöncadzomus Mlir/

' Mlutt

scncaldaisee Synnit.
Milälumol»

täjäwaati)

Cttämeidänpitäholhomanjaanttamati

MidaniHimmaisiäm/ nijn että hän hänen
waimons cliPuolisans saisi pitäjä namim.
/

M>tä hän lnsätielda?

Hänktildähimoiyemastajahacuttelcma-

sia toistin miehen p erh että Illch ta ja Caria>
MttälymmalacaitistanäistäKästyistäsano?
Mms
sinun lumalas /
lenkqwaslumain/ joca edzistelen I^
säin
/

säin pahat teg«d lasien päälle

colmans
neliVeenpolwen/
deenfa
foeca minua
laeeenlaupiudemonellen
wihawat.
tuhanclle/ j«tca minua racasiawat ft
pitärvät minun Räjdfni.
!<,!t<!c° !oc„

n«mätKästyl pttä?

Gj sillä että Jumalan waatiydhden
täydellisen cwliaisllden/ sekä sisällisen/ että
vsconaisen/ mmm Ihminen on Perisynnin
cmttta nijn mrmcldu / ettei hän taida sitä

tehdä.Ta>tacojo«e>>llaA«ll!«nla<n
Cij

liideneaxtta?

Cuingosta IhmiNln taita lulla Ailua»!!?

Phdenoikianjawahwan Vscon cantta.'
Mihtngäsi» iuti en lorpellmenl
1. iakiilomitta meidän syndime.

2. lohdatm meitä Christllxen tyge.
z. Ofttm mitä meidenpicä tekemän/ja

mitä wältämän.

VsconTuntmstoH
Cuca Toinen Lhtistttistn

opin Pääeappa le e» l

Vscon Tunlmsivs.

iuesst.
Minä pston JuMgn pqqllH I-

san

sän caickiwaldian Caiwan ja Maan

luolan.

Ia minä vscon lesilxen ett.

Mngä thäben Vston lunnusto» eohe» seura Käfltz
sanain iältän f
ettciKäffy
oppettawat

Semchden

sanat

lundemanmeidänsyndimmc.MmtaVscon
Tttnnttstososotta/<uingamcidänpitäs!)nnisiä wapaxi tuleman.
Coca sen «n cocon pannut
?

Meidän HERrra lEsuxm Christuxen
Apostolit.
Cuinga monen Of»» n«ja««an?

Colmen.

Cnsimäinen on Isästä lumalastaja mch
öän luomisesta.
Toinen on Pojasta / meidän HCrrafia
Christuxesta lesuxesta iaiunastoxesta.
Colmas snPyhästäHengestä
dänpyhättämisestä.

/

ja mei-

CuingavondaTavPalett» finä o»?

kymmendä.
Caritoista
Cuc»n«ow»l?
i. Minä vscon Jumalan päällä
fän caicfiwaldian Taiwan ja Maan

Luojan.

xen

xen hänen ainHan pHicans päälle meidän HLrran.
3.

loca sikist Pyhästä Hengestä
Neiyesiä Mariasta.

4. Pqnatitn

la/ Ristin naulittin/ cuoletettin ja
dattin.

s. Alasästui iVeluettin/ colmandena
6. Astui
laiwasen/ istu Isän
Jumalan caickirvaldian Malla Kä-

Päiwänä NHustylss Cuoluista.
dellä.

7. Sieldäön tlllewaDuHMiyenKM/

eläwica/aeuolluitit.
8. Mmavsion pchän Hengen päälle.'

9. RhdenpMnChriMsin Seuraa
cunnan/ pchäin Ihmisten ychte^xen,

Sandein andexi silmisin.

«2.
«l. Rwmin

NHusimisen.
IaHancaickssen
elämän/ Amen.
V»n«« yx< Vummo «öinen Vscon coppalbenpälle?
Minävston Isän Jumalan päälle/jo«,
minun on anonut.
Minä vfton Jumalan Pojan ICsnM
mimzn lnnasianul on.
,1.

Mins

Minä vs< on Pyhän HwgenMlc / joca
Minun onpyhitlänyt.
Mitä n,imec»sc«n Cappalct meilleoppefta^nt?

He opettawatlmMlata olkien tundeman
ja hänen pMcns

vscoman.
lumolasaZ

Cmngo m°nda on

ainoa Illmala.
P>'iMltä
lummn on?

Jumala onyxiHengelinen olemus/Ijancaickinen/ Caickiwaldias/ Totinen
sas/Hywäjaiaupias/ Isa/ PoieajaPyhä

Hengi/ caickein Cappalden luoja/ja ylhäl

pitäjä.

Coingo «»»daPersona» «n lumolule,?

E olmeilsä/PoieajaPyhäHengi.
Mitä Isä on l

Isä on cnsimäinen Perjona lumalllde»

cansa

/ eaickiCappalet on luonut / ja lie
gen
wicla nyt aina ylhM pitä.

MkäPoicaon?

Poiea on toinen Persona lumaludesa/

,

Isästä ijancaickisesia jyndynyt/jocasijtteot-'

ti Ihmiscnluonon päällens/

NeitzeD Ma<

Mtzfyhähengion?

Pyhä Hengi'on colmas Persona Ilima<
ludcsa/jocaljäsiäja Pojasta/ sanomattomalla muodollavlgostaypi.
i.
C»c«

Vscon Cappale.

ensimäinenBscon Tappale on?

Minä vscon Jumalan päälle / Isän
caickirvaldian/ Taiwan ja Maan luo«<
jan-

Cmnga P.

lucherus tämän Tappalcn vlgostaimttta?
että Jumala on minum cajcMinä
keiumlliden illounn
luonut/ andamtt

vscon

cansa

mmlilleßuminjaSiellln/ Silmät/ Cor-

watiacaickinuttttläftnct/Tiedon/Toimen

jaPmmärryxcn / ja nämät caicki wielä nyt
woimaspitä Anda myösuunlillcrlinsasi jocapäwä Rawinon jaWerhon/Codonja
Huonet/ Waimon jaiapstt/ pellot Corjau
ia caickia myss m«uta mitäminä ruumin rcl<
winoxitarwitzm / wieläsittä / siioiele ja wari

hudet/päldäni estäjä torni.la caickiuamät
tcke hän paidzi minun ansiotani omasta sulasta armostans / ja Isäliscstahywydestäns.
loinen caickeinedestäminun mlchändä jä>
lens tijttä/ ylistäja clinnioitta handa cwlla
japalwella: Se on totinen tosi.

Mixi se enstm/inin Persona «'tznlan Isäxi?

Hänen Poicans HEMan Chrisiuxen
tähden jonga hän on ijancaickisesia synnit»
tähden. z.Meidän tähden
fotca hän on omistanut hänen iapsixens^
Mix- hän cussutau calcfiwaldiaxi?
SentHhden «ta hänellä on caicki woima
i.

«walda/ MwasajaMaasa/jocaoncaicki

iuonul t^hiäsiä.

Fn«o Isä nxinän» luonut?

Eij/sillä että anominen on eoco Jumala
bcn/Isän/Pojan za P. Hengen työ jateko.
Mixi

vflnenKclwufssninojafi?

Sentahden/tttähänon eoco lumaluben
Aleu/jolda caicki owat lilodltt.
ii.

Vscon Cappale.

Cuc» Toinen Vsion Cgppale on?

Minä vscon lEsiixen Lhrisiuxen/
hänen ainoan
päälle/ meidän
etc.
Herran/
S»»o»pyhän lu henixcnlXgiwtoimllustäMinä vscoit/ «tLIHIs Chrisius on toliliezrlnmalH/ Iscks>ä ennen ijancaickisesia/

figinytja myis tsnncn Ihminen / Nciycsiä

MHliasias ndvnvt/ onminllmHErran/jo-

ea minun CahdomuniaDuomitunlhmi'

sen

ja
sen caickisia Synnistä/lwnasti cliolemasia
Cullalla,

Perkele» Wallan alda wapahti/eii

eliHopjal/ mutta hänepyhälläja rallilla werclläns ja wiattomallaPiinallansia Cuole»
o lisiin ia
mallans.-, Että minä hänen
/
allanseläihänen waldaeunnasans hänen
sin/ jahändä hancaickists Wanhurffaudesa
Wlgattomndesajapyhydesapalwelisiltnin-

omansa

ja hallihc ljancaickisest.
>

Cu!nga lum«!<»n

Se on totinen tosi.

Pona täsä cnyutan?

Cntzutan hän lEsns / sentähden että
hän on Wapahtanmmejtä Synista >a Cuo<
i.

lemasta.
sentähden/.ettähänon.
lumalalda/woideldu CuningaxijaPlimäi'

sexiPapixi. ;.lumalm<amoaxiPojaxl4.>
Meidän HErraxem semähden/ että hän on
meitä iuonntjaiunastanut.
m. VjeHn Cappchlen
Cuca Colmas

«st«n Copvale on?

loca fikisi pyhästä HenlestH
Mariasta.
nei«3cstä
Cnsa Hkrrn Chnstus »«sigwytiasynbyn,
Hän onsigiltyt Nazarttin Cai

mutta

Mchlchenns ynfyndyuyl Ke»
35 ij

Minoä tähden hanoiNulllitnytllmisexl?

Vleiden tähdem/ että hän meitä lunasti

ijancaickisesta cliolcmasta.

Cuinga monda luond» o» Christuxeft?

Caxi lumaluden lnondo/ jongahän olt
saanuthänenTaiwaliseldalsäldänsä.: Ia
Ihmisen lnondo/ jonga hän ottiNcitzestä
MarZasta.
Owalco ne lusnol yhdistetyt Chnssnfcsa?

Owae nijn ettei ne ikänens erijä toinen
toisestansa/ M «e owatyhdesä Personasi,
'Chnstuxesi, /ia sen Pcrsonalisen y.hteydcl»
ilwndo saanut cai<
ken woiman Taiwasi,)'a Maasi,.

.lähden/ onlhmlllncn
,

M<cä stPersoncMnen yhteys on?

.

On cahden iuouon yhdistys Christuxcsa.
IV. VstonCappale:
Euca Neljes

Vsmn Cappale ou?

plMttin pontius pilgtuxen allal
Risiinnaulittin / Cuolctettin /a Hau^
VMi tämä Lappale sturo cohta sttä colmatia »ston Cnp»
Hl?rnn Christuxen syndymästä?

Eentähden/ että caicki meidän Alnuden

seiso hänen Ptjnasans ia Cuolemasans. 2.
SäntGdcn/ ettäcoco Herran Christuxen

vlcmns täsä Mailmaft /
euin kärsimys

eii.olt ollutmnn/

Mi«-

nan<a

Cuollman?

Meidän tähden/ senpäälle/ että hän mci»

talllnasiaisiijancaickisesta cuolcmasia ja ea<

öomxesta.Mingä tähdenhan on Haudattu
i. Sen cansa
hän tchdoi osolta että hän
totisesta oli cuollnt. 2.Tahdoi myös sen cam<
ta pyhittä meidän hautam/ että se piti meille
?>^

/

oleman yxileposia.

Christuxen Nuumis tutmcldu Hcmdosa?
Cij/Sillä eij st ollut jongnn pahan Ih-

Fngo

misen Ruumis

/

mutta

Jumalan Pojan

RuilMis/.jocaoliilmansynnitä.
Mitä se Pontmo Pttatne on oll»!
Hän oliyxi Waldamies/ eli maan H<xrs
ra ylitzenlndeam maan/ia on ollut yxi Pa<ana. Ia sen
tietä annetan/että HceronylenannettllPacanoile/
nm-,
mChristus
?

cansa

cuinhänitzeoliemmsianul.
'

Coca Wijicsvseon C«pp«!e on?

Alasasiui Helwettin/
päiwänä>'!osnHusi Cuolluisia.
Culnoss Chrlstiw on lilaftstunut H«lwe«n?
Cij yxikän Ihminen sitä taida lMmertäMutta me vseomc j«l ninnuasiamme/ että'
B

iij

cocol

coco Chrisius onjcllkan hanmhautamiftns

Hclwcnn alasastllnm/Pnkellen
sottanut js Helwetin caickem Chrisiilisten ia

Vlgoswalltmiden Ihminen

tcnm.

.

Cost»H«rwTl,siffu«,,!ö«no>!ssT!>o<!,!sia?

Colmandenapäiwäna/iNtn hancn han<

tamisttts.
Fngo

hän coco lolmc Päiwä Houdost mnanul?

Cli/Sillä ensimcisnc palwänä/nimittäm
iangaperiandama / caxi h«ke eliStundi oli

Haudasa. Toisna pckwänä/ntmittäin iauwandama / ioca oli Iwdalaisten Sabachi/
waeaisi h<incocopäiw<ln.Muttacolmaude<
'vna pajwM oli hän Haudasa Sunnuntai
huomenen asti.l« niin on Chrisius colman«
Hma päiwäncl ylosuosnut.
Cm

Lh<istu« «n ylösnssnxt?

omalla Woimallans.
Wäkewäsii/
Mitä hili meille saatti hänen ylösuousemi»

sens cansa?

lianiaicklsiu wanhurftmlden Ilmslan

.

'

'

tykenH/ nijn

meidsnRumin ylss no,ft
nijncujnhckn
e«H
on ylssnosmit/
sewisen/
uijl, pit<l mycks meidän ylösnouseman wij-

Mfisnäpäiwänä.

3uc«

Euc» Cwlc» ?s<o« Eappale on?

Msilstui Taiwasen/ istulsHnlu,

malan caickirvaldian Mallekädelle.
Tuing« Chxistus o» astunut ylös

?aiw»s«n

?

Hän meni alhalda ylhälle päin / caickein
Openiflasiens nähden jayxi pilwi otti
nm heiden SilmäinsH edestä.

Tosca hän ou nlösastuimt?

Nelien kymmenen Päiwänperestä / jälkenhänenylösnoustmisens.
Cuhungahänon mennyt?

Taiwasen/sinne eusa hän sniiancaickifk
sia ollut/ja nincuin P. Pawali sano: Hän
«n mennyt ylitzen caickein Taiwastan että
hän caicki täyttäisi: Eph. 4. S<
hän
jocapaicasalässc olisi.
Cus«Chnft,«ny««u?
oikiallaKädellä.
Isän Jumalan
M>t» Iu««l,n oitia Käsi on
Cij se ole joenwisii paicka/nuitta se on Jumalan caicklwaldiansauomacoinwoima ia
jolla
Cappalet
/

?

«M /
hän caicki
Taiwasa ja
Maasahallitzeiaylhällä pilä/iast oikiaKasi.
on iocapaicasa/sekä taiwasa että Maasa.
Mitasta »n istua Isän Jumalan MiallaKädellä?

Ontolla ynnälsän Jumalan cansa/yh"

dencchdaisesaHerraudesaMaiestetis/Woi»
B iiii

Mi?s

«voimas ia Cunnila/ ia
malla hallita caicki/ sekä Taiwan että Maan
ynnä hänen Taiwaliscn Isäns cansa.
on ylöocolgotettu I»
Cunga iuonon pulista
Christuo
sän Jumalan oitialle Kädelle?

Ihmilijeniuonsnpllolesia/Mltälumälndcnilloncn puolesta/hän oniiancaickisesia
ollut Isän MM Kädellä/ ia sentähden ey
se laita y lettäM aletta.
Onho hän Taiwastn astumiseni» cansa/meidän tytoäm
perät poiomcnnyt?

Ci//sillähänonmeidän tykenemiocapäi»
wä/ Mailman7opplm asii/ näkymättömällä muodollahänen lupanMiälken.
Mitä hywä hän on meille saanut/ hänen Toiwast»
asiumisens canfa.

f Hän on wienyt caicki Wihaliset Fangixi/
Mci ne taida meille wahingota tehdä / jaandu meille caicki hywätiahjat/ ia on walmistannt meille sian Taiwasa.
vii. Vscol, Cappale.
kuc» Scitzcmä» Vscon Cappale on?

Gieldä HN tulewi; DuHmiyeman/S

iä»MajaCuHlluit<».

Tosca.HkAra Thristus on tulcwa?

Wijmeifnä Buomio Pälwänä.
C»i»aa

tulemiin?

NäkywäiM muodolla swrcsa Cunnia-

fa/

sa/Maiesietisä ja HErrältdcsa/ ynnä

in Engclitten cansa.

Custt! hän on wllwä ?

Taiwasia/johongahän on ylss asilMllt.
Mttä hänen sitla pttä tctcmän?
Dlwmitzcman sekä Eläwitä ettäCnoleita.
C»ttc<,n«Elättä:«w«t^

Ne jotta silloin eläwätMaanpMlc/co-

mle.
Chrisius
MttäNijdcn cansolähben?
Ne silloin pita mnttettaman yhden aijan
räpäyres.
rahdus Silmän
Cutcc>n« Cu°»uct owo<?
Me iocca ennen
Chrisilixeu tupoismlctttntt
ia Haudoisa
lemisia/ owae
tnacawat.

Mttä

c«ns,i

tchdä» ?

Ne silloin Cuolillsta ylösheräMn.
Cucci silloi' pitä Di^mttzeman?

Chrisins IlimalanPoica.
luonnollas"ä olcmon?
Ne wanhurstatsillon pnä käymän ifan>
N?iki

<aickisen Elämän/ mitta ne Inmalanomat
Helwttnnja ijancaickisen Cadotuxen»^
vm, Vicon Cappale.

Cuca Cahdcra» r

tNincl vscon

scon Cappale on?
Hengen päälle.

Cuingo P. i!»thcr»3 tämän Tappalo» vl2»«to»mtt««.'

vscon

Millä
ia nmmlsian / etten minä o,
man tiedon cautta/engä omalla waelläni tai«

da/lEsmen Chrisiuxen minun

Hengi/ M minun sichen Evangclill-

walistaMlt/ia siinä minua wielä »vft y lsspilä
ia wahwisia/nincmn han myss eoco Christi<unnan Mailmas t>'göns cu tzu / coco/

walista/pyhittä/ialEsilxen Christllxen tfgs
ylsspilä / cusa Seurawttä/ia oikias
cunnas hän minun ia caickein muidenvfto-

vscos

xi anda/ ia siitä wiimeisnapäiwänä hän mi-

nun ia munt Ihmiset Cuolluista 'flösherät.
tä/ia nin mnmKeja caickillemuille Chrisiinvseowaisill/scn iiancaickisen Elämän anda.Se on totinen tosi.
Mitä Pns-ä Hengi on?

On colmas Persona lumaludesa.
Mixi hän cutzittcm Hcngexi?

Semähden että hän «n M Hengelincn

olemus.

Mingä tähden hän Pnhäxi entzulan ?

Semähdenettä hän on Pyhä ia mM

zncicä pyhittä.

Mitä

Mitä Pvhän H«»g«n Mirca»n l

Cttä htln meitä PMtck/Opetta/iohbltt-

laia oittanVsconmcita Wahwisia.
IX. Vscon Cftppale.
CäcaPhdexe«Vs:on C«pp«le on?

racunnan pyhäin Ihmisten yhtenen.
Mifitämnftura cohta stn EahoexannenTsppalen
jälten pyhästä Hcnglstä?

Gentähden/ ctta st ChrMinen Seura»
geldä Evangtliumin Saaruan ja Sacrai
mcmin calttta.
Mitä ChriMnen V«u«c»nda en?

On coco ChrWunda MaanpMlc/ious
pigaP. Hengi cutzu / toco/
oipitä
ia
tytsnH
hittä
lesuxen Christllxcn
P.iuchernssenvlgosfcasa vstosi,/ nincuin
toimitta.

-Ongo enämbl cmn yxi

Christilinen Te»f«cunda?
Eij.

se

Tus» ft Veuracunt» »n?

Eij ole sidottu johongunwiffmpaickan/
multa se on hajotettu ?tnbäri emckenMailman. Ia cusaikänänslumalanPyhä
oikein Saarnata» ia Sacramcnm EhtisKl,

sana

icen sädyniälken vlgosjattamanam,tan/sij'
nä on Jumalan Seuraeunda.
~!!,,iqä

tähden se c>wutH» Pyhäxi?

se

Cij Semähoen että on itzestäns Pyhä/
nnma lllcmn pyhäxivscon ecuitta Herran
Chrisuixcn päälle /ioca hänen pyhällä we-

se

!

rellänsousenplihdlstanutiapyhittänyt.
M>x> st euftnton Chnstilifcx!

?

Semähden että se pitä hänens Chrisiu/

Mälla/jocasenPääon.
Minqä tähden st

Pyhäin Ihmisten yhteydefi?'

Sentähdenettäfijnäowat caicki Hengeliftt lahjat yhteiset/ nincmn pyhä Pawali sa»
«o: Pxi Rllumis/yxi Jumala/ja caickeiw
meidenlsä:Eph.4X. vscon Cappsle.
Cuca Kymmenes Vscon Cappale on?

Minä vscon SMdemandexisaaM
sm- M>x> tämä scum sitä
sitä
yhdlfättä Cappa<«tt<!

Chrisniiscstä Seuraeunnasto?

Sillä että Syndein andexi saamisns/ on
Seurae»lnan erinomainen lahia/ionga II»

mala armostansa hänelle anda.

MlttqDvnnit tä<ä onde.iannetan?

Caicki Synnit / sekä peri Syndi / tttä

lmnlhmmmitzettkepi.

se

Ke-

Kcnctle Nennlcxi

annetan

?

Caickille ChrMfille Ihmisille/,'olca lasä veilracunnasavscowatia tekewätoikian
Synnin catllnnixen ja parannoxcn.

Illmalan sulasta armosta/ ChristuM
tähden.
XI.

Vscon Cappale.
Cappolle «n?
Vscon

Cuca

Millä vscon Ruumin ?lss

sen

Miläläsä Nxnmin

nousema

ymmärctän?

Täsa ymmärrttcln eaickein Ihmisten Rw/
mit /iolcaCuolluet owctt iaiotcaHaudoisa
maclwwat / hvwätiap^at.

C>l«incCumwc<s!!,'< «l?!>!,crättämän?

Meidän HE Man Christlls I<ssus
Malan poica^
Culnga u« Tuottutt pitä

«lösnouscman?

11l-

kirkVlewanhurstat
Elämän/
askemnßlMMin cansa
Mitta nel»malattomat cauhian Ämimm
cansa/ hancaickistn Cuoleman.
Xii.

Vscon Cappale.

Cuca Caxitoistatymmcnco Capp»<« on?

Minä vscon qancaickistn

NM t«M» Tappole «n wijuieistx, pM» »sc^n

<

Sentähdencttäffancajck/nen Elämä on

»ston loppu.

Mt» ijoncaickinen Elämä «n?

Onyxisanomatoin yancaickinen 110 ia
Reimu Illmalan tekona/ cusa me saame

nähdä Jumalan Caswosta nhnCaswon.
Mifi st cutztanii»nc»>ck!stfi?
Sentähden enei sillä ole yletän loppu

Mlttta

qancaickisesia.

Kenelle st aneton?

Caickille niM iottaVscowilt.

Iss meidän Rucous.

Cuc» Colmos Thtistiliscn opin PHäc»ppa!« on?

Isä meidän RucHus.
ieies

se:

Ifä meidän 103 a olet Taiwaisa/ ete.
Mingä tähden 3luco«« cohtn stura »ston lnnnustosto?

vscon

lähiSentähden että Rucous on
mäinen HedelmäMikäßucoufion?
Rlicous on JumalanNimen auxihuma,
mus/iolla me lumalalda caicki tarptt anome.
Cmng» m?nd« T«pp«l<tt« on R»couxes«

?

Caxi:». Jumalan Nimen auxihmltamns
».

ja^listss.

Ketä meidänfttä R»l«j<e»«n

)

Ilimalaea caickiwaldiasia/mMn HErIsH.
ranlEsuxenChrisiuxen
Cuinga meidän pitä Rucoilemon?
Vhdesä oitiasa vscosa/ lEsuren Chrisiu»
M Nimen.

Mtä meitä w«a<tiNuc»!l«m«»l

i.

Jumalan K<ist?- ».Hänen lupaltxens.

z.Meidänomatarpem.

Cuc»p»ra»R»««xen mu»<o »n?

Isä meidän Rucous.
Sillä että meidän Herra Chrisiusstu on

itzeopettamlt/iaon lnnemu ylisumma caickein meidän Rucoäfien päälleCuing!» monen Osan se jaitan?

Colmen.

Cultaneowat?

Esipuhe. Seitzemen Rlleousta eli ai
nomuista-;. PaMs.
i.

Cuc» «fipuhe «n?

Isä meidän soca Hiet Taiwaisit.
Cutea ne Seitzemen Nueousia owat ?

sinun Nimee.
z. OlconsinuntahtHs/nhn MMsa
enin Taiwafa.
>

i. L.ät)esinlHn sinun waldacundas.

4. Anna meille tänäpsiwänä meK

dän jHcapaiwäinen Leipäm.

s. An/

s. Anna meidän Synnit andexi nln-

enin meanamme meidän welgollistem.
6. Hlä fohdata meitä tiusauxen.
7. Mutta päästä meitä pahastaEuca vä«iöo on.

Sillä että sinulla on Waldacunda/

Woima za Cnnnia qancaiHsista nW
Hancaickischen/ Amen.
Esipuhe.
Cue, Esipuhe °n?

Isä meidän ,oca olet

Cuinaa P. luthe »o sen vlqostoimitta?
Mlä EsivnhM/ laht» Jumala meila
Oltzuaja wctä wahwast vscoMan/eftä hän on
et><
meidän oikialsimia mc
mrwan
can-lämcsitcl röhkiamastwahwckn
sa/handänicoilisim/nincu:n me näem lapset Wanhemmildans tmpttcans anowan.
Cuca

eäsa säm cautla, mmä '«'än?

Sen cansa ymmärrettän Pyhä ColMi-

ja pyhä Hengi.
Minää täbdcn mc Jumalan cichumc meidän Tlsärem ?
Senljälisen raekattden- ja suosion IH-,

Misils Isä/Poica

cnin hänellä on meidän tygöme.

Cuwqio

nimät San it (ioc» olet 3»>wasa) ymmärrät?

Ehtiihän on jocapaicas läsnä/ ngke mei^
dän

l>än tilscäm/cllule meidän Rucolyem/ia tai<
ta meitä auta. Ia on nijnpaljo sanottll: O
joca olttioca paicasa läsnä/
ja cwlct meiliäce ia tiedät meidän

Isä meidän

/

mscam

dänRucouxcm,-

i. R<«ous.
Cucaenslniäinenßucouson?
pyhitetty olcon sinun Nimes.
Sanoo P. lulheruxcn vlgostcinlittos sen päälle ?
Jumalan Nimi on kyllä itzcstänS Pyhä /muulta
me ru> oilemma täsä Rucouxesa/että se myös meisä
jameidäntytönamtulisi pyhitettyni.
Cuingajo costa st tnpachtu?

Costa JumalansanoMhtasti opeteta»/jame se«
jälken Cunnialisestnincuin Jumalaniasien tule/ e<
lämän käytäme. Sijhen meitä auta/ O h )wä Isä/
cutn asut Taiwas. Mutta joca toisin opvetta ja elä/.
cuin Jumalan sana neuwo hän hawäise meidän

seasam JumalanNimen.
Taiwalmenlsä.

/

Sijtä wariele meitä / O

Cuinan Jumalan Niw< sitä wastnn tnrmeNan
Costa hänen pyhä Sanans wärinopttetan/K

pahoin eletän.

11. Rucous.

Cnca tyl»«n Rujous on ?

H,ahestuKon fin»» Usald<:enndas.
iu!h«u« tämän Nucouxen-fclittä?'
lumnlan WaldacundHtyllä fule»lmanmeidä>e
Cuinqa P,

Rucouxetam/wutta

me rucoilemma tasa Rucouxe,

sa/ett«nu)ös meidän tygö!l,etulis.

Emngojo costosttapgcht»?

Cafca meidän Tawabnen Isäm/ an da meille P.
Hengens/että me hänen armonscautta / vscome
hänen ftuans / nijn että me täsä Mailmas / Pyhä<
sii ja Jumalisesta/ja sijtte/ tulewaises MallmaS
jiancaickiseö Ilos jaRiemus Eläisimme.
Mitä Waldacunla täsäymmärretän?

Pxi Hengelinen Waloacnnda/ jonga Jumala
Hallitze täsä Mailmas/Ewungcliumin Saarna»
ja <3acramentein cautta/ja cutzutau armon Wal<
dacunnap.
Mitä me tisäRucoures on«m«?
Ettälnmalahinen armons Waldacunnanym»
bäri soickein Mailman iewiteis Ewa, geliumm

saarnan

ja meitä pyhällä Hengellans halme
«ra
litzis/
hänen Sanans vscoisimmeja sen jäl>
ken eläisimme.
IN. Rucous.

lluca colm«» Nuc«u» an?

Olcon sinuntahtrS/nhnMaasacum TaiSan»s P. !u<h«ruxen ulge«t«imltto» tämän R»
louxen päälle?

Jumalan hyw«tahto tyllä capachtu/tlman mei<
>än Rucouxetam/ mutta me rucoilem täsä Ru«
touresa että se myös tapahtuisi melsä jameidän
/

'

'

,

seasamme.

Tuingaja cofcase «apachtu?

meidäntihalisen tahtom/i«
Coscalumala
neuwot/ja

catck. pahat
p rkelen aiwocuxetsärkeja
tyhjesi tete/ jotca ei) falll / että me Jumalan Nime
Pyhitälsim/ja ettei hanenjWaldacundans' meidän
tygsm tulisi. Sitälckm
hän kijylttä ja wahwt»
jia meitä hänen pyhän Sanans ja Vscon/loppun

cosca

asti.

astl.TM
hänen pyhä ja armolinen tahtous
tapachtu.
M>t» Inmalan tabto täsä ymmärctän?
Cij täsä ymmerrätä Jumalan salaisia tahto/
mutta

sejongahänmellleonilmoittanut hänen py»

häsä Sanasansa.

Mitä Jumalan tahto on?

seuran» hänen pyhä Sanans/ vscom
Ewangeliuminjc sen cauttä autuaxi tulemme.
Cuca tämän Jumalan tahdou tahtowat
Että me

cstä

?

Perkeie/ tämä Mailma ja meidän oma iiham,
CuingKs nämät Sanat (,oi« olet I«lw«<«)

jotca asum täsä Maaft / mahdaisime
tehdä Jumalan tahdon/ninculn Eng, lit sen tekemät
3<liwaft.
Cuinqa EugM letcwäc Jumalan ««hoon?
Ht seisomat aina Jumalan edes/ händö palwc»
lewat/hänen tastynS tekewät/ tijttäwät ja ylistä»
»et hände.
IV, Roesns.

E«ca nclje» Nuc«us on?

Anna meille! Mapäiwän meidän jscapai»
waninen
Sanas pyhän lu<h«ruxen »laostoimit», tämän Rn»
couxen paalit?

Jumala tosin pahoillengin Ihmlsillen anda ja»
tapäiwäisen ieiwän/ ilman Meidän Rucoustam.
Mutta me aname täsaßucouxesa/ettähän aunais
,

meidäwsinymmärtä /että se leipä/jollamerawt'
tan/on häneldä annetu: Ia että me kijtoxen cansa/
sitä ivasta» ottaisimejanautitzisime.
Mitä jol»päiwäln<ntäipä o» ?

locapäiwäinen leipä onss<moP.luth,)caicki
mltäßwmmrawinoxt ja tapexi tule/cuin on Ruoca/luoma/ Vaatteet/ Kengät/ Coto ja Cartano/
Peldo/CarjaTaloi/ Raha ja Rista hywä Puoliso/

lwliaiset lapset/vscolinenPerhe/hurscaS ja sowel«
jasEsiwalda/ cohmlinenhallituxen meno / tarpeli»
nenllma/Rauha/3erweyS/hywätTawat/Cun-

nialiset menot/ hywat, Vstäwät/hywät Kylenmie»
het/Ia muita fencaldaisito.

«n tämän Rucouxen
täffetle Isä meidän Rxconst» ?
Ettähän meitä opetaisi / ensist ja erinomaisesi/
Alansa jalopusa / anoman Hengelisiä tarpeita/ j<l
Mingä tähden HErr»
pannut

sijttaßwmilisia tarpeita.
Mingä tähicn m« lumalcilda «nomc nijle?
Sentäheen ettei ne tule mcidäu omasta >Vae<
stäm / mutta lumalalda/ Meidän Taiwaliselda I>
joca armostansa ne meillen anda.

,

Mix!Mesanome:Annamci«e/jaci!mmulle?

Sillä eij meidän pidcs, Rucoiieman ainoast/meil'
le itzellem Rwnnllsia tarpeita mutta my?s muille
«Mille yhten/lotc< oleme Jumalan lapset.

sana

M>tä se (Tänäpäiwän) ovetta?

Se
kiäloä nlön paldisia murhetta huomisestH
päiwastä pitämästä/neuwo ja mana että meidän petä heittämän meidän murhem Jumalan päälle/ja
Vscoman/ eitä hän tahto/ja taita meitä ruockla nijrt
huomen cum tänäpäiwänä'.
Mingä täht mc anomma iocapäiwälsta leipä?

Sentahden. ettei meidän pidäis anojan siiurtcl
ljckautta/muila tytymän siehän
umalajoco
päiwä anoapi.
mc cutzumme sinmeidä» leiwäxem?
StN'

Sentähöen että me sitä tawltzemme/ ja cosca
Jumala meille sen HNdqpi/nijn tule se meidän oma»

xem.

V. Rocous.
Cu«» wiidcsNucouson?
In anna «neille meidän. Syndim andexi/
«imuin meanomme meidän welgslistem.
Cxing» P.luth,tämänßucoux«u «lgootoimitta?
Meßucollemmetäjä/ettämeidän>Taiwa!inen
Isäin/ eij catzois meidän Syndein päin/ja nijden
tahden/hyljäis meidän Rucouxem. Sillä että/en
me ole sitä mahdoliset/ jota me rucoilem / eij myös
ole sitä ansannet; Mutta että H3n caicki meille ar>
mostans annais: SM me Syndiä tegem jocapäi»
wä/ja eij mnuta ansaitze cuin rangaistusta: Nijn me
myös sitäwastan/ tahdom Syndämestam andexi
onda/ja tehdä heille hywä/ jotca mci a wasiano,
wät rtckonet.
Cmnga monda Cappalctta täsä Rucouxes on?

Caxi.
Ensimeises me Rucoilemme meidän syndin an<
dexi. Toises me lupamme/että me tahdom myösM»
da nijlle ondexi/jotca meitä wastan cwat rickonet.
Mixi m« ftnomo: Anna meidän Syndeim andcxi?
Sillä että me olemma caicki Syndistc/

ja ta> wi<

tzemDndm andexi s',amista/)asmtähden me Ru<
coilemma/eijain.aftam>idän itzeedestam/mutta
cmckein edestä/ ja sanome yhdestä suusla Vlsi
anna meidän Syndtw^andext.
Mitä mc lnfä lunmlallc lupomma?
Että me tahdom anda niyos atzdexi muM/mit»
heowat meitä wastanrickontt.
:

Tai,

3«>oamaco «e «nfaita/Vynlin «nbex! saamisen sen e«nft/
että me muille andexi Synnit «nnamc
Eij/Silla että Jumala meille ondefi anda Syn»
?

nit sulasta armosta ilman meidän/ansiotam» Mut»
ta me lupamma Jumalalle olla kijtollset
edestä/
ja anda meidän layimäisem
andex!.
Taitnco jocu oikein Mucoillatätä Ruco»sta/j«c«
eii «mm muille andexi?
Elj Silla hän rucoile itzens wastan/etteilnma»
la annais hanenSyndins anderi/nineuin hän myös
«j tahto lähimeisellens anda andexi.
vi. Rucous.
C«l» cwdes Nucono on?

sen

I« älä johdata meitäkiustuxen.
MitnP.iuth tästä Nuconxcsta sano?

Eis Jumala ketan kiusa/ Mutta me rucoilem tö»
fä/että Jumalatahdois meitä wariella/ etteiPerke»
le/Mailma jameidän omallham/ meitä wiettells
ja saataiS meitä epiuston / epäilyx in jamuihin sw>
rin Syndijn / ja joe.me sen cansa kiusatan / että me
wijmeinmahdaisimylltzewcitta/japäällcpäastä.
Mitä tinsaus on?

>

onjocatoista coettele
Kiusaus Cninga

waiwajakiusa.

moninainen ti>Hau»»n?

Cachtaiainen.

HywäjaPaho»
Mitä häwäkiusaus on?
Costa Jumala coettele ja kiusa m«tä/cuinga
wohwat me olem vscoft,/a rucouxisa.
Mitäp»h» tiusans on?
Costa Perkele kiusa ja pyytä meitä wietellä ja we°
tä Syndin/ja wijmein ijancaickisenCadotuxen.la

Msilma meitä lzaukuttele pah,illll Esimerteilensä/
Coreut>

Coreuten/Hameuten/Plön'yömijen ja Juomisen/
Ia meidän oma tiham myös pahoilla himoilla ja
haluilla.
Mitä Sana Johdata ' mertche?
Se mcrckitze nijn pali o cuin salli/ja eosca me st»
nomme/ älä johdatamettä kmsau: en/ eunijnpal'
jon/ ala salli meitä kiusata/ eM kiusauxelda ylnzen
/

woiterta'

»

Mitä me anoma täfti Rucouxesa?

Että meidän Taiwalinen Isäm meitä waritlis

jaholhols/ etten mekiusauxen alla wäsyisi/ eitäy«
litten wöitaisi.
Cuinqa me laioamc seiso ttusciusta wastan z
Jumalan Sanalla / o,kia!la vstolia ja wahwo»

Ruconxencausa.

Cuco ftitzcmeo Riiious
«3)!utto p>l<W meiti palx»st<l.

Cumqo p. iuth. tämän Rutouxc»

?

Me Rucoilem täsä Rucouxcsa/nincuin yhdes
SummaS/että meidän racas Taiwalinen Isäm
meitä caickest pahasia / sekä Rwmm/
Sielun Tawaran jaCunnian puolesta. Ia että hän
< wijmcn / costa Cuoteman betti lähesty anna!
meille Autuan eläinän/ hywän lopun ja meitä/
hänen sulasta hywydestänsä/tästä surkeudest»/ ly»
, gönsä Taiwasen ottais.
Mngä<ähd«nChnstiis on pannut tämän,
N»couxinwi,mcscxl?
Sentähden että cosca me olema calcki tarpet
eoillet/ nijn meidän pitä wijmein rucoileman / «t<K
Jumala pääsiäis meitä caikestapahasta/Si«lu»/j«

Rwmiiiwaarasta.

M>tä st p«h» onjota wasian me Nueoileme?
Perkele/ Syndy ja Synnin rangaistus.
Mitä me näitä wasian rueoilcme

?

ettei hän
Cttä Jumala
meidän wahingota tekisi/ ettei Syndi saisi walda
meidämylitzem/ ja wijmein/ että Jumala meitä
warjllisi Pertelen pahuoesia / synnistä ja synnin
rangaistuxista / ja ijancaickisesta Cuolemasta.
meitä warjelis Perkelestä/

paatos.

Mitä päätös on?

Gillä että sinulla on waldacunda woima><l
cunia yancaickiststo nrzn Hancaickisten/Amen.
Mitä ne sanat opettawctt?

Ne osottawat sen snyn/ wingä tähden me anoma
lumalaldaHengelisiäjaßwmilisia tarpeita nimi<
täin sentähden että hänellä on waldacunda/woima
jacunnia.

Cuingapyhn-luthewo sen Sanan (?lme«)
vlgostoimitta?

Minun pitä oleman wisii sen päälle / että meidän
Rucouxem on meidän TaiwaliselleIsilleotoliset ja
häncldä cwltut. Silla hän on itze käst. nyt meitä ru>
cotleman ja luwanut /että häntahto meitä cuullo/
Amen/ Amen/ se on la/ la.^

CastenSacramenti.
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Casten Sacmmenn.
tues se:

Näillä sanoilla Christus Castm Sacramcmi»
Emramnnsss pidettä sääsi:

MengZtvloseaicken Mailman ,a sizarnai
fatEv ngelwm cmcklle luoduille. Joca vsi
co sacasteran/setule2lnn»an< »oca taa» ech Vsi
co/st^adotetan.
Minulle on annettu caicki woima Taiwaft
caikia canst/
faMaaft/mengöt si>s sa
jaCastacat hita nimen Isän»« po,an/ Ia p.
Hengen.

Ia opettacat heitä pitämän

micäminaolenteilekäskenyt lacayominäo<
iseapäiwä Matl«
lentäldäncanstn
»nan loppun «sti / Ioh.;.
Ellei jocutulesyndynexi XVedestä,a Hen<
gestä/eqhan taida Taiwan waldacundansi»
Me tulla. Se cuin on syndynyt lihasta se on
hengestä/ ston
Liha/ ,ast cmnon
Hengi.

Mitä Vacrammli on?
0n Jumalan armon mercti/ jollahän wahwifich
Evangenumin lupauxet / j« todista hänen «Mo>!
stans mettä wastan.
C«in«,« monbll on Vd«n Icfiamcniin Sncr»»«ntt l

Caxi: Caste ja HErra» Ehtolinen.
Mikä llast« on?

Caste on wden Testamentin Sacramti josa Ih,
«menwastaudesta synby/ Wedestä ja Hengests»
/

Cmnqa

monoa Larpalella C«si<« on?

Eaxi: West,» Jumalan Sana joca Castes on.
Emo C»st«n on säntännt?
Meidän HErra ChristuS.
Costa.
ylös nousemisens Cuoluisi«»
löfftl» hänen
K«ä
»n täffenplE«st,z
h«»

Caickia Consoja/jot a Evangetiumm
«lwatja paranopen tekewit.

wasian ot,

M>flc«!cklp,t>iC<!sictlaman?

/

Sillä että caicki owat Syndiset,/ synnija siginel
Mitä hywä Tastl malcan saata?

Casie saata (sano pyhä iutherus) Syndem an»
dex» saamisen / wapachta Cuolemasta jaPerkelesta/

ja anda ijancaickisen Elämän caickille niille/ jotc«!

OscowZt/mil» Jumalan sana meille lupa.

se Sana on?
ja Casietan/

Cuca

Isca

tu-txi.

se tule Aw

Ewnga <last« waicutta Vyndcin «ndexi sonmiftn?

Illmala, Castesa anda Synnit anderi.
Cuolcmasta ja Hclwltistä?

Chrijfns mM on wapahtanllt Perkele»

siä ja Cuolcmasta. MnttaCasienSacra»
menttsä meille omisiecan Chri>mxen ansio<
ja johdatetanPertelenwaldaclmnasta/ In
Malanwaldacundan.

Cuinqa ?css mna m,nswret työt mattan siatta?

Mesi tosin (sano P.ittcherus) eij sitäitze,
Ms leimutta Jumalan sana/iocaWedel
on/ja vfto/joca sananW«de<
«uisa ja
sä wastan otta/vsco jasenpälehMensä luoti
ta. Sillä Wesi ilman Jumalan sanala eij
ole Mttncnl'nWesi/iaeij,Casie.Mutta costa
Sana n,le phdistetMWedm<ansa nijn o«
"

'

seCa<

.

se

Casie/Se on/armon jy elämän Mesi javdensyndymisen peso PyhäsäHengejä/ nin«
tuin P. PsswallsanoTitllxen tygö.;. iliglls.Hän »vapahti meisä/.sen wden syndymisen

pejon japyhän Hengen wdistoxen eautta/
jonga hän meidän pällem runsasii vlgoswuo
lattanut/lEsly en Chriftuxen meidän illnasiajam ca«tla:Senpälle c«ä me wanhnl staxi
tulisiin hänen armons cautta/ japerilisexi
ifttncaickisesa Clämajä/ toiwon Men/Se
on totinen tosi.
Mitä Caste mertiht?

Se merkstze(fano pyhä iucherus) mä se
wanha Adam jsca meijä ivielä on / jocapäi-

wäiscn cammnxen japaranoxen «t«tta/syn-

öein ia pahain himom cpnsa/ pitä vpotetlamaniaClwlsmaman. I<ltaas jocapäiwä
ylös
wdexilhmssexi / joca pyhyecs/ WanhurstandesjaPuhtaudes/ yan<aickist>'a clllman pnä Ilmialan ehdes/nim
Romareinlygs. 6. iutilin P.Pawali
gns: Että me olem Chnsiuxen
hand<t<
,1111/Casien calltta Cuolcmchcm. Että nin»
cuil, Chrisiuson ylöshcrcketty Cuolemafia

nouseman

sano

cansa

I<äncumancauttaMnpitHmyös meidän
vdesa Tlämäjä waeldaman.
M/

Miläst ««ny» Ab«m mlMtze?
Sen
hän ymmärtä/ caicken pah u«
den/ jonga meolemaperinet/ ia onmeidän
paHllem tullut Adamin Syynin cautta.

sen

sansa

Cninq»

st »poltton

j«Luol«tet»n?

loeapäiwäisen Synnin canunuxen ia Clämänpalanoxencansa.
Mitä wfi Ihminen on?

On se jo<a on saanut pyhän Hengen

ja

wacldavdesaElämä>ä.
Rippi eli Synnin päästö.
E«ca W>i«<» Thrlstilistn opin pää «appal» on?

Rippi eli Synnin päästi

ne Sanat:
Millä sanoilla Chnstus kästi RipiSsylK
nitpäästettäia andexi annetta.
Minä annan teille Taiwan waldai
cnnnan Awaimet /mitä ikänäns te
Maan päälle sidotta/sen pitä oleman
sidotun Tairvaisa. Ia mitä ikänäns te
päästätte Maan päälle sen pitä Hieman
päästetyn lairvasi» <l> ttacat pyhä l»en<
gi/ joille te Synnit andexi annatte/ntjlle
ne owat andexiannetut. Ia soille te ne
pidätte/nhlle neowae pidetyt.
M«ä Rippi««

Eyunil, p«»st» on?

Rippi

easea

Rippi on /
eli hänen
Jumala ije / jälken
anSananspalwelja hänenKäffpns
da nijlle Synnit andexi / jotca nmmistawat
ja camwat heidän Syndins/ ja Synmn an»
dt)ri saamisen vstowat.
Cuiuga mond» Tnvrolett!» Nipisä «>t?

Caxi.
Cnfimäinen/ että me ninnusiam meidän

Syndim. Toinen/ etlä me anomc SynniM

päästö?

i. Costa me Tunnustam meidänSyndim
Jumalan edhesä. 2. Co>ca me Tunmlstam
Aippi Isänedhesä.
Synnit meidän p!tä

Culc»

p>

Isän cdhesä?

Ne enin menmncmme meidän Spd<Zm<
misäme/jotea ahdistamat ja waiwawat meidän oma mndom.
Cutto Synnit m«ldan ftita TuxnusiamM
Jumala» «dh.sä?

Caicki Synnit.

Cmn u,

sinä Tunnustat Rippi Isan edes ?

A>lnä Waiwaincn syndinen TlMMlsian
Syndcin / ja erinomaisesta tunnustan minä mdän cdesan/ettci minä olen yri PalcoliCiy

mn.

nen. Mutta (sen pahembi) m ole palwellne
Minunlsändäni vscollsesia.SM en minä o.
le tehnyt/mitä Isända jaEmandä owat miNlln tästenet/ minä olen wihoittaiillt heitä /
ia saatanut heitä Torumail ja Kiroileman.
Mlnäolenollutlaijfajahidas/jatchnytwahingota. Minä olen myös ollut rietas Puriidellyt ja torunm mimm
hcisa ja
wcrtaisienrcanss. Ncitäcaickia minäcadlm/
jarucoilcn armoja / minä tahdon mcilclläu
itzcni parataFngo Saarna«ich«nä«o>m« synnit anbcxlanba?

Enheilliitzesiänsäse woima ole/ mutt«

meidän HERraChrisius heille sen Käskyn
ja Woiman on andanm/ Cusa hän sano:
Joilleee Synnit andexi annate nillc ne owal

snoexi anllentt.

HErran Echtolinnen.
«pi» pääcapalesn?

EucaCwdes Lhrisiilistn

Altarin Sacramenei.
ilies ne Sanat.

Meidän Hlkrm lEsuö Chrisius si-

nä 'ssnä j«nahän petetrm/om hän Lei?
rvän, Kqm/ Mnrsi / ja annoi
lasiens ja janoi: O ttacat ja Hskät/ tä^
mä

ma «n minun Rwmin/sHca teidän edesiän vlgos annetan / tehkätte minun

se

muisioxeni.

Ehtolisin Men/Htti hän

yeille/ja sanoi:

Httacat za luHcae tästä caicki/

3ämä

Calki minun
weresäm/joca selvän jamonentähden
vlgoswuodatcran Syndein

on sinwven

damuxi / se tchkätte/ nHn vsiin cuinee
Iu««a/ minun mmstoxenk.
Mitä Attavin Eacramcnti on?

On meidän HErran lEsuxen

M (sano pyhä iucherus) ponnen Rwmis
jaWeri/ieiwänja Wijnan alla/meille ChriMyille Sysdcl ja Juoda itzc Chrisiuxclda
sclätty ja asetettu.
Ongo

simä Thl>fiure»T«t!n«nytu«l»

j«Mcr<?

On nijngin/sillH ettähänitze sen todistaja
sano: Tämä on minun Rumin / tämä on
minun Weren.
Cm«

lämänSalwMinlinon säätänyt?

Meidän HErralEsus Christus.
Kencllt hän on säätännist»?
ja
Meille
<uin hclniye
Otlocat ja Spikck/ o«a,

sano:

-<at ja luocat.

Cmnga

e«ing« m< Vyömme!« Juomme EhllsiM»

Nn>mm ia "Meren?

Cn mesieäSys eitälno lllonolisella mtto-

dolla/ mutta ylön luonolisellaja Taiwalisel>
la muodolla.

Mngä lä!,e«n pyliä lucherus sano: E««TH«'st»« «» sää<«<
nyt Itänen Nwmin» ia Wer,n« Syödä ja Juo»
!>a leiwän a Wijnan «Na?

ja Wijna owat ne
wäli<appaletja
Elein entit/ioinen
vleonaistt
«msi, ja alla hän on säckänycSysdajaluo»
da hänen pyhän Rwlwnsja Wercns.
Muä hain» dhen Sanain cansa ( läiwänja
t«!,t«?

Sentabden että

W>!n«,n alla)

Sen cansa hän tahto anda tietä/ ettei Altarm Sacramcmisä ole paljas ieipäja Wij-,
nä. Mutta senieiwän j« Wunan alla / on
meidän HErran lEsuxen Chrlstuxen totinen Rwmis ja weri jonga hän on meidän

japlgoswuodattanul
edestäni vlgosandannt
Mlnsiä cähden me täymme SaciamcnMä?
Scntähdcn/että meidän Syndinsijnck

cansa

andexi anll«aw ja meidän Aston sen

wahwistetan.
M<äl)ywälämä T!,'°MlN«» j« Juominen,
molcan

ftata?

Sen andawal nämät Sanat (sano pyhä
m

Synöein antzcx, saaMistri, NMUläm/ttlä meille Sacran«nlisSyndcin ande>i
nilsus / Elämä jaAutlms niinen Sanain
tantta anneean: Sillä cnsaWanhmstaus
sn/ sinä myös on elämä jaAntuus.
,„

saa-

Eikö

n« Saariosi» annet»

meille?
ne kyllä tarttan ja annetan/
mutta Sacramentis ne itzekulletin oinistetan.
C»ni«g« Rumilinen Syöminen taita nijn tlhdä näitä

Jumalan Sanas

swrja Cappaletea?

Syöminen ja Juominen eij sitätee (sano pyhä
lucherus) Mutta ne sanat/ jotta täsä seisomat.

Teidän eohestän vtgoftnnettu ja vlgoswuodatettu:
Jotka Sanat owatPaäcappalet tä<ä Sacramentis
sä. Ia joca Vsco ne sanat ja luotta tzänenS nijdhe»
päälle / hän saa mitä ne lupawat/ Nimittäin/Syn»
lein anden saamisen.
Coca lämenEacromentin tetwolisesto «Oulille?
«paastota jaRumiltsesto 'tzens malmista / sanopi
pyhi iutherus: On kyllä hywä ja vlconoinen t> pa.
Mutta se on oikein mahbolinen ja telwolinen/ joca
vsco ne sanat: Teidän edestän vlgosannettu ja vl«

gvSwuodatettu/Syndein anderi andamux». Mutts
joca «ij Vsco nijtä sanoia/ waan epäile/ on mah»
lotoin ja kelwotoin: Sillä
(Te-dän edhestän)
waati yhtä vsiolista S^dindä.

se sana

se

Mm» Rucsuret.
Pyhän Nimes/ sinä Ristinnaullttu

si.a oca minun tallillaWerelläs lunastit/ sinä ml»
«u« tänäpälwän lajoca HM hallidze aut«/ woriele/
hywä>

hytvastisiun«/ja auna hywa onni jajumalinen nw
no minun Asiolsani jaTsisäni/ nijn ittä minun elö<

mänjaaiwotuxenimahdais sinun kijtoxexes jacun.

niaxes tulla/ wahwista minua myös caickin hywin
töihin tänäpäiwän ja joeapäiwä/ ja tämin onnett»,
man elämän perast/johdata minua siehen ij«ncaickl«

sehen elämän, Ämen.

Sntälähin luc/Isä »eibän/ Vscsn Cappol, l/ jatym»««
«en Jumalan tnstysanat. tisäsihcn myös tämä Hhytäine»
9l«cou»/ näinftnoden.
tijtän sinua/ minun taiwalinen Isän
Christuxen sinun rockan Poicas
cautta/ettäs mmun tänäpänä laitella waarasta ja
wahlngosta «arielluc olet. Ia rucoilen sinua/ettäs
myös tänäpäiwän wa> ielisit minua caikesta Synni»
sta ja pabudesta että sekä minun elämän että coicki

«mun töpni u.ahdais sinullenkelwata. Sillä min»
annan idzem/Rumin ja Sielun ja caicki tyyni cuin
minulla ombifiimn yalouS/huomas ja täsijs/ sinun
pyda Engclis olcon minun cansani/ ja älken cuhun»

gan minusta luopuco/ ettei

st paha »vihamies perte»

le minusta mttätän «voitaisi/ Amen.
Ohto Z ucu/

tijtän sinua/minun taiwalinwlsänlE<

Cbnstu, en sinu-, rackanPoicas cautta/
tttäs minun tänsspälwän armolijesta warielut sa
suojellut olet.laruc-illensinua ettäsandexi andaisit
caickimmui: Syndim/ joilla minä tänäpäiwän si»
nun mieles riclonut olen/ a ettäs mi>ös tänä yönä
"minua armolisesta wariella ja suojella tahdoisit.
Sillä minä annan iozen» minun Rumin >a Sielun/
ja caicki tyyni lumnUn«ll« ombi sinun haldushus»
>

««S

mas ja käsis Sinun pyhZEngeliS olcon minun t«»«
minusta luopuco/tttei se paha
san jaälkm euhungan
Vihamies minusta mitatä» »voitaisi/ Amen.
loinen Ehw Rncous.
llKAlwo HErra racas Taiwalincn Ij<l
ja wariele sildä cawalalda kmsajalda/joca aina ymbärikäypi/ edzeinketä
hän sais ylssnieldä/ anna meille ArmojaS/.
M mewahawallaßfiollamichullscsta han«
dä wastan seisoisim / jatänä ysnä siiuin pyhän warielllxes alla murhetoina lewäisimme. Sinun rackanPoicaslEsuxen Chrisilyen meiden HErran caucta Amen.
Riwca luut Rual<<n,ma>^ä!«.

Silmät wartioidzewat sinun
ja

sinä annat heilien

Rllan oikiall» aijalla/sinä awcu sinun
ja rawidzct iocaitzen Hengen mielen nomcx

sinun hywäsii sumauxellas. Cunmaolcon

Ijän ja Pojan ia Pyhän Hengen.Nincuin
Algusta on ollut/ ja nyt ja aina ijancaictisesia nijn ijancaictischcn/Amen.
Sitlt lue Isä mcidin/ <a nijn lämi jälten st»»
rawainm Rucous.

Jumala taiwalmen I>a.siuna

N» meitäjanäitäsinlmlahjoias/jotcas mei»
lm

lmßwmin rawinoxi armolistsia sitonut olet.
Jaana sinui» pyhä armos/ ettckmestcohtnlisesta/ja ilman simlnmicles rickomara nitä
mundzisim ja tygottt ottaisin;/Sinun poitas/etc.

Hijtos

U«an jälk«n.

/Dltakem HErra silla että hän en andias/ j«hä<

laupiutenla»lottupi ijamaiclisehen / joca
joca Eläinden hoidan rawinnonsaandapl/ja corplnpolllcnj»tcahän»
da auxens Huutawat/Cunnia/ olcon/ ,c.
Sillä <ue/ Isäincldän/ lisä fihm lä»'» ly«

luan

hytnmen lmu.

sinua cacaS taiwallnenlsälEsu,

cautta eaickein
A.?/xen ChllstuxenmeidänHErrä
tekois
ja lijatengin näiden

edhesti/

n»utinut ole,
la rucoilen! sinun pyhä armoS
»ttä nincuin Rwmis »mbt rawmonsa saanut/ mah°
daiSmyöv m,n Sielu / sinun pyhän Sanos»
aina «virgomuxi tulla / Sa-

«nsa

man/K.

Erino-

Erinomaiset
Kalmjjt/larpcllset/ja

Khristili-

stt Ki)symyxet/ynn<Z wastausien

Can^a.
nijden
lahdm ennen tätä
Caickein
tehdyt Nscl.
5«eH«AMda/ <„in Allarin
walmisianet/ eli mmoin
Sielujens izancaickista auttnitta tie,

tä himoinnet owat.

Maan että nytkin Mainen mattmas cohta nuorudestans oppjs co-

co M Christilisesi opisipareman waarin 01.

lamaan/ja mmsiamanmisil cnngin ihmisen^

«ntuus on: Sentähten owat nömät fysymyxet
WoMwbestja lyhemmaldä/cuin coscanennentätä/
nljden yxlkertaisten paremman muiston

lähden sowellasttocoon»
pannutz
2

Stackholmis.

Präntätyt Ignatius Meurerin/«M
t«z«l,b«^

KpsiMtt.
ol«? Wasiaus:
syndinen ihminen.

Minä olen

Mistäs sen tiedät ? W. Jumalan kyme.
nen käsky sanoista/ ioita en minä ole täyttä
tainnut.

Mitäs synnWs an<ainnut olct? W.

Jumalan wihan/ «falisetwaiwat / euoleman/jaijancaickiseneadhotuxen/ ioseianandexi«ndamlls tapchduis Christuxcu tähcatlllmisille.

4»

W. Syndi on se caicki/
mitä ajatuxilla/ sanoilla/ ja tölllä Jumalan

Mikästä syndi on

?

tahtoja lakiawastan

tchdan.

Cadlttcos syndiäs? W. Minä cadun cai<

tesia sydämestäni.

6»

Cuinssas luulet synnistäswapaxitulewäs/
eli tcnengä sinä lmwat?W. Minä rucoilen
Jumalan armosta nijtä andexi / lesiycn

«nsion lähden.

Cuin-

7

Cuinga monba on Jumalala f W. Vxis
mutta eolme on HHnesä personata/istl/Poica/ja p. Hengi.
,»-

Cucanäisiäpersonaisia on sinun edesiäs
kärsinyt ? W. Toinen persona/ joca on Jumalan Poiea lEsus Cy.

MikalEsus Chrisiuson? W. Hän on
totinenlnmala ja ihminen/ Jumalan ja
Marian Poica.
Millä ITsus on sinun lunastanut? W.
Hänen pijnallans/ wcrens «uodattamifclv
ja clwlemallans.

Zngosi isä/ ja p. Hengi sinun cdesiäs kär-

Mwaickaisilynna.p. hengen canft on Jumala/ nijn cuitengin lEon sekä Jumala / että totinen ihminen/
ioea ristin pMä edestäni hmgens plönannoi syudicni anderiaudamiscxi.

sineet? W. Ei:

sus

I!»

WscotcosChrisiuxen sinun nijn hnwin/
<llin muutkin ihmiset lunastaneen ? W. Bsi
ton caitesta spdämmestsni/ ia siehen lurwan.
l)

Mitz

Milläs nscoswahwisiaf?

W.llMialan

sanan cuulon/ ja Sacramemeinnalttitzcenn
'4sen cansa. annetanAltarin
SacramenMitäsimille

tis ? W. lEsllxcn C. pyhä Ha ja wcri /jolla minä hänen ascluxens iälken totisesi uautitzen.
15.
Ongosia sijnä Chrisilixen mmis ja weri?
W. On täydeksesi: sillä että han che näin
ottakaija jyakäi/ tämä on Minun
Mijn: ottakaijajnokai/ tämck onminnn w<16.
renieipäjaWiina
Sacramentis
Muuttuko
Christuxenruumixliaweryi? W. Ci: sillä
»aickaieipäia Wijna owatja pysynäl/ ne
<lnnhc owat/nijn cnitengm Christilxen lupsllxenja asttuxen jälkeenannetanuftowaiMe hänen pyhä/ ja totinen rmlmijns j«
werens ylönluonolisella jaluttimattomalla
,7.
muodolla.
Mistäs wchwisisst? W. Siitä etts
Chrisilw on tonnen hänen puheisans ia lufauxisans; <« myäs ole muän hänelle, mahPotoiudaqsiata.

sano:

seu

»3.

Mä MW M menet Mrin Sacra/

«emil?W. ChrisiuMpffnanja molemau
muistoxi/ja heiconvscon wahwistlytxlfyndieni ande)n saamisesta.

Mitästä meidän pita «kemck,/ eoses me

lahdomkäyoä Herran ehtoliselle? W- Tun>

demanmeitämsyndisexilnmalancdes/ter.'
jämänarmo Chrisiuxen tantta/ ia uscoman
ttcä hän on sowindo meidän caickein syndicm edest.
22.
pnä
meitä
Mikä
HErran chtolisia wail"
nannyemaan?
timan usein
W. Ensin Chri»
siuxen tästy. Sitälitin meidän ema hätän/
ioca synin tähden mettä ahdista,
il.

sen

MitD ihmisen tekemän pttcl/ ioeaei
ensingän tälle pöydälle himoitze eli tchta?
W. Se i. Pistätän tätens poueens/ja
hän lsytänijn enin Moses iyens spilalisexi/
se on/ syndijexi/ iocahelwetin eadonyen alv

fainnnt

tarwitze.

on/

2.

ja sentähden

Imnalan arme>

Catzocan mmlmalism ercantt

mustans/ ja sentähden aina walmis olean.;°

Ajatelcanpertelen pahl«tta/ioca suruttonlat-

ttnmden canttapyym

§,ns

cadholuxcU'

ihmisiä wiettlli can?

Cuingasi ihminen
elä/ enin nyt
neuuottu on/ ia että hän päälisexi amuden
tääldäerittyänsl W. Vhdcnhartaan
sais
jä nsyränrucouxencautta Jumalan tygs/
iongawoima on heicoisa wakcuä.

loca ihminen näitä ajattele HCrran eh«
loliselle walmisiaisans/ Hän on Illmalan
wieras

«ulilla yxikeluollinen
M< pöydcllc;
Mutta ioca ei tätä tee/eikä lttcuapidä: Se
on ilman epäilemätä keluowin l« cadonlxeitzellens naimtze / iosia Himala mcitH

sen

<mckia armolifesia warielcon Christuxen

lesnxen tähden/ iollen olcon cunnia
Mnäp. hengen cansa tzancaiM
sen/ A»ncn.

P. Hie-

P. WwNMUM
Prophetm /

Whmeiscstä mmlman lopnsia /
iosia ennilstetlu on Me
wllotta

sijtte.

aicH
A<H? Vfka mailmannchmeimn
HjM^^.ja3sppu rupe lähestyn s mjn
harjoieuxet poispanaan/ jacaickinainen
pahuus thmijieu
sizapi wallan/
caicki synnttja rvmat aina enänervät/ja
taitan cawaludejt
caunistelva.
Giteus cato: usio peräti hupaan tu'
le: Rackaus kylmene /ja poPamu: T«»

seas

tustin caickes
XVissattOmat ja

tuus

tan ja pitkacatt.

Lanpiueca /

armolijl

juuea/ nsvryttä/ ja cansakärfin alisfrrH

Caicki elkiualdaisilS ja lumasaa nhu
latcomusflosiule/

että pa!,wg onnftn suuri/ja Hyihmc/tHK
töine t taies oansatäymijtäpitä toisen
«ansa' Jumalanako/ ja hänm oitt^'
palues.

pasuelnxens

cailÄ

»los sammutetaan.

lumalattomudella
N)det
tawat fa te-

zoe 'slssoteraan / fa luzetan pyhimäxi
Jumalan palweluxexi. papin wirta
ylsncayotan/ NWettänewoimalstt/
cortiat/fa rickaat «sloncayowat köyhiä
»vigattomia pappia; Ia kestenans

puraisin tulewat / fa uhrarvat humalalle perolisist ja waärästä ajatuxestpyhä elämä/ruoouret/jaalmuisat pide»
t<ln turhan fa pilkan edcst.
wir««
laulnr
peräti
poispans
ja
ret/
naanCansapsistuopu/lumalanjanal'
le orvat totteletnattomat / ja siehen
fnytruli'.r. Herran templi
fa

Unetan autlapi tulia/cukistetanAltari/M

MnsilH3>c. Silkin tnlewat ylsspaisui
lneet ihmiset/ 'cnftät/ 'slpett/ pahoin pu-

Mujar/ armottomat/ petoliftt/ panettele

Mat/ wierrcliätt/

Haikella ahneudella haUiyervae
Beniataita.nHttymitten stas/ rikasten za
nhn että iocamm teke
/ ja ei tottele rangat
kelpa
hänelle
tulemat tw
Sitäiikin
ihmiset
stuM

Myös kokkain/

Znitä

doldans fa ealdolditns pois/
e«H
ioca paha on/
he cuyuwatsin
jaoitiaxi/iocawääräon. Silloin nuorncaisec «vallan päälle panaan / la »am
miehet pidetän narria
hae
ylsncayo?
ioeapaicas
na. Ne nuoret
toin,ituxe«
mat wanhat
fa
menos/jasanowat:cuules tuota waM

ha narria. Nqn m?cs waatten parrcs/
zfacaikisä heidänkchtsxisans tahtowao
he caikilda heitäns suurina pidettä/ jo
«itahdo andaheitäns opetetra/ eliollch
cuuliaisuden alla. Silloin cunlu
paicaocallisaica/ nälkä/ jota neren
»vuodatus/ maan länsiys/ tulipalot/

huoruus/ murha/ wääräoppi/ eripulal»
sns sa sisällinen rviha/ nlm lttei tomett
toista taida kärsiä / eli cayo dänen päal,
/

leus. Silloin tule sängen suuri paha il?

ma/toisinano cuiuuden/ toisinansa

lsnpaldisen n ä
en sa tlden. Jasnufeti? "?»t
tnuat taiwasa / maan pä«M fa w
K.innl!t ilinasu / eläimet maan
pMä rrcheneuat jacaeowat. CauM
/

s».

pa canpungit eulewae Almille/ monen
vden tawan tähden. Suuri rasitus

s

cansäf wäkmatda/!

4

wero

juopumus/ wannomus

/

piltFa/ weren wnodatus/za
toisia taida kätt
Silloin pahuus
siä/eli iosacusavsco- waimoinwalillä,
ja
couin
miesten
eläwät hecumas )a irstasti moncsa
hiasfynisä/ondoifa sn pahoisa himoisa
ettclihminen luule sen olewan cumalisin
jacaunhn/iHca suurin svndi wlca onIa cuittnginhe nKerrät iocapäiuä
n?äins edes taiwas monda
merckia/ iotca e»
ennen tapahtua
neet ole/eikä ftncaldaisi ole cunllceplN
hnttauan, Ia eifenwuoxi he nlssickiu/
cua pidä /eikä

sa

coscan

waan pitckuät turhan puheM cdesi.
Silloin tule suru / za al>hiffns

cansa / sa ei ypWn lohdutta tai/
va. Nuori Csnsa sa lapset

rnn

harmapäixi /sa wanhoixi: wuoden
pHwät ja cuucaudetp.ahenewak.
loin o» pah<p Mltfmlinen aica/ että

ihmD

cuolla / cuin elä / jch
Cuolema pakene meitä. Ia
msnda epäilenät ja joutuvat epähuos
mion / pelgon ja wapistuxen tähden/
hätä ole. loeca ma?
/ei
/

cosca
kauat/ ei neyhten

ja rauha

saa/
la One mur^

Hesa/ eli pahoina päiwinäilmanduAnj,
tichrisius/ iosia meitä caickia rvarfele
laupias HCrra Jumala taiwalinen.

isä/sinun rackaanpHicasltk^
luxen tähden/Amen°

Psaitari.
I. pstlini.

on

waclla j,lma«
st joca eieitä
synnei-

neuwosa/
astu
sten teille/ eikä istu cusa pilctajat istu2. 2Vaa»racastaH«Hran talia/ jaajattele
nen ialians päiwät jayöt.
Hän on nyncuin istuteltu puuwcsiojan tykönä/
joca hedelmäns anda ajallans/ ja hänen lehtens e»
wattse/ jacaictl menesty mitähän «ke.
4. Mutta Jumalattomat ei ole nHn / waan nyn«
cuin acana/ jonga tuuli hajottele.
5. Sentähden ei jumalattomat testä huomiotta/
«ikä synnciset wanhurfcasten seura.
6. Sillä HErra tietä wanhurscasten tien/ mutta

KMWI

lattomiten

;,

jumalaltomittentie huctu^

,

li.pftlmi.
pacam» tiucuidjewat/jaCansfttlurs

hia ajattelemat?
2. MaanCuningathangidzetsat
rat testenan» neuwo pitämät/

heitän»/ ja herja hänen

HTRra

woideltuanswastan.
- stäm pois heidän toytcus.
4> Mutta joca taiwa» asu/nauw heitä/ ja HTrra pllcka heitä.
5. Kerran hän puhu heille wihoisWs/ jahirmuisudesanspeljättä heitä.
e. Muita minä asetin minunCuningani Jonin/
'3. CatcaWm heidm, sitens / ja heittMiNMei-

winnn pyhälle wuorelleni,

A

7.

M.

t

7. Minä

Psattorl.

säädy!?/josta HN<
saarnan sencaltaisestmim»npoiban/ta<

ra minulle sanoi: SinZ olet
«Zpan minä sinun»nnyn».
z. Ano minnlda / nchn minä annan sinulle / paca«nat sinun perinnöxe»/ »a mailman äret omares.
9. Ginä jäljet heitä rautaisella waldicalla/lanchw

«uin sawiscn astian heitä murennat.
c>.
te Cuningat siis ymmärtätät/ja te maan
Huomarit andacat teltan curilla. jailoitcat
wapi«
11. Palwelcat HErra pelgosa/
,

stuxes.
11. Andacat suuta Pojan/ ettei hän wihasiuis/ jo
te huckuifitte tiellä t sillä hänen wihan» sytly pian.
Mutta autuat owal ne jotca hänen Uslaldawat.
lii. pstlmi.
Sawidin Psalmi/ costa hän palen»
Poic«n»Abs»l«>M«.
OtA Qi HErra/cninga monda on minulla wihob
l.

lista i ja nyn usiat carcawat mlnun wastan.
z° ?)loni puhu minun sielustaniiei ele hänellä az,ua Jumalan tytöna/ Scla,
4. MMa sinä HEcra olet minun Nlpen/jocaminun cunniaan saatat/ ja minun pääni cohennot.
F. Hielläni minä huudan H«rra/ ja hän cuul<
minua p!)hast» wuorestan»/ «Kela.
s. Mmä macan/ ja nucun/P heran«silla H«r<
rs tule minua»
?. E., minä peltä monda sata
iotca minua phcitläwat.
z. >7ouse H«rm ja aula minua minun Jumalan/
ftla sinä caickia minuy »vihollisiani postelle
scat/ ja murennat jumalattomain hambat.

?)l«ii««<

,

tyttnä apu lsytän / ja sinun Canssas

9. HErra
päälle sinun finnaures/ Sela»
IV. psalmi.

Hawidin Psalmi edtlläwlisattaminna minun wanhurs
<>>Vcoillesani/ enulejoca
scaudeni Jumala/ minua lohdutat ahdistufeftni/ole minnltl armollimn/ jn lnuleminnn
».

»ucouftn.
3. Te pääruhlina»/ eulnga tauwan pilä minun
cunniani pilcattaman? mixi l« racastatle tnrhntta/
jalysyltä walhelta i Sela.
4. s?ijn tundeeat että HErra wie hänen pyhäns
lhmellisest/HEna tuule/eosea minä handä rucoile.
4. Jo» te wihastutte/ällä» syndiä lehto/puhucat
sydämisen/teidän wuoteiftn/ja odottacae/ Sela.
e. Vhrateatwanhnrscantta//a toiwecat HErran
päälle.
l ssuinga meille osotal» mikä
7. Moni
wä on? Mutta nosta sinä H<z«a meidän päälleu?
paiste.
sinun
8» Sinä ilahutat minun sydamenl/ehlä muilla on
wHnajajywäilyllä.
5 Minll macan ja lewön jtwriranhasa e sillä sinä HErra yxinäns aulat minua lnrwas
V. psalmi,

sano
caswes

se

«suman»

l.

Hawidin Psalmi edeNäweisaila,
pa' pttimistftä.

.«»

ota

mmun sananiconvHs /

hawaidze
m/minun Cumngan la Jumalan; Silläsinuami?
närulojlln.
Ay
?<HM-

H^/minun puheni.

Psaltol',.

«,

HTrl!a cuuldele wachain Minun ändän,/ war<
hain hangidzen minä idzeni sinun lygös/ja sijtä 0tanwaarin.
4. Silla et sinä ole se Jumala/ »olle jumalaloin
meno tclpa/ joca paha on/ ei se pysy edesäs.
5. Oyckäritei pysy sinun silmäis edce/laickiiiM
pahanteliöitä sinä wihat.
s. Sinäcadotatwalehleliat/HTrracauhistumur<
haitjawieckait.
7. Mutta minä menen sinun huoneses sinun sisu-laupiudesas / »a cumarran sinun pyhän Tem«
resa
plis päin/ sinun pclgosas.
3.

H«rra saata minua wanhurscaudesas/minun
wihollistenitähden/ojenna sinun ties minun eteeni.
9. Silla heidän suusans ei ole mitän totutta/ hei»
Vän sisällyxens on sydämenkipu/ heidän litan» on
«woin hauta/ja haidän tielilläns he liehacoldzewa.
»o. Nuhtele heitä Jumala / että he langeisit heidän a»atuxistans / syöra heitä ulos heidän suuren
ylidzeläymisens tähden z Sillä he owat sinulle wa«.

siahacoiset^

i. Iloitcat caicki jotca sinun uscaldawat/ asia hei<
dän riemuita ljaucaickisest: sillä sinä warielet heitä/
iloitcat ne sinusa jotca sinun nimes racastawat,
Ili Sillä sinä HERm sinual wanyurscat/ sinä
launistal heitä armelias nchncuin tilwctiz.
VI. psalmi.
1. Hawidin Psalmi cdelläweisattapa/
c»hdeMatie!eNä.
,

ininlm
3

julmudesas curita.

HErra ole minnllc armollinen t siliä minä olen
hei-

Psattarl.

,

hticko/ paranna HCrra minua: Silla mlnun luu,
m owat peljästynet.

Ia minun sielun on sangen hämmästynyt/wol
HErra/ cuinga cauwan?
5. Käännä finuas HCrra japelasta minun sielun/
auta minua sinun hywydes tehden,
6. S lla ei cuolemas lengan muista sinua / cuca
4.

Mä sinuahelwetis i

7. Minä olen nqn wäsynythuocaurista/ minä
uitan minun wueleni yli yölä / ja castan minun le?

pesiäni tunnelillani.
8. Minun muoton on muuttunut murhesia/ja on
z sillä minä ahdistetan caMldapuolilda»
0. Eriitat minusta caicki pahoin tetiät, sillä HTr°
ra cuule minun Utuni»
l°. H««ra cuule minun tucsuxeni / minun ano-

miseni HErra olta wastan.

l

i.Caicki minun wihollisenihäpiänsaawat ja suu«

rest peljätetän/ taändäwät heidän» takaperin/ja
nopiast hawaistän.
Vii. psalmi.
l. Sawidin wiattomus/ »osta hänHER<
l»lle weiftis/ Chussn leminiNMNN

lan/

sanon tähd«n.
H«rra minun Jumalan minävscals

auta minua

lMstaminun-wMollifi-

siam/ japelasta minua.
Z. Ettei he repis ja särlis Minun sieluani nHncub»
«/on,/ ilman holhojata.
4. HErra minun Jumalan / jos minä
joswäärys on minun käsisänl.
5. Jos minä pahalla costM,ll olen

Aili

sen tein/ ja
ml-

nun

s

Psallxrt.

NunrauhHs soit olewan/(minä olen «sitä pelasta.'
nut/ jotca ilman syytä minua wihaisit.)

wainockan minun wiholliseni minun sies
9.
launi ja tasittätön/jamaahan poljestelcan minun elämäni/ja paicanan minu cunniaini tomuun,
7.
HTrra wiyasas / corgota finuas ylidje
minun wihollistenihirmuisudcn/ja saata minua jallens sijhen wircaan/jongas minun halduni annoit,
z. Että Canssat coconuisit jällens sinun tygös/ja
lttlc heidän lähtens laas ylös.
9. HErra on Canssan Snomari/ duomidzeH2r->
»a minua / mmnn wanhulscaudeni ja waeudenf
jällen.
10. loppucon sumalatlonntten pahus/ ja holho

sen

ivanhurscaila/ silla sinä wanhurscas Jumala lut-

tlt sydämet jamnnascuut»
11. Minun lilpen on Jumalan tytöna/ joeawa>
gat sydämet autta»
ii. Jumala on oitia Suomari/ ja Jumala ieeo
jocapäiwa uhcs.
13. Ellette palaja/nynhän on Mleckans tero!tta«
nut ja joudzens jännittänyt/ja lareoita.
päälle
nnolet/hän
14. Ia on pannut
cadottaman.
on walmistanut
r;. Cadzo/hänlllä onpaha
tomulta raseas/mntta hän synnyttä puutumisen.
16. Hän caiwoi haudan ja walmistt/ jaon laa»
tunut sijhen cuoppaan/ jonga hän oli tehnyt.
Hänen omeitomudens pitä hänen paäns
päälle tuleman/ ja hänenwaarydms pltähänen
paäns lallie langeman.
M>"ä ttjiän HErrawanhurslattdens tähden/
ja cunnloitan ylftnmaistn HErran nime.

sen
surman
wasamans

PsottaN.
Vlll.pstlmi.
i. Sawidin Psalmi edelläwcisattapa
Glthithin päälle.
Meidän HTNram/ euinga ihmillinei,
V/ onsinun nimescaitesamaasa/joca panit cun,
»

taiwasten ylidze.
Nourten lasten ja imewäisten suusta perustit fis
Na wo,man sinun wihollistee tähde,,/ctläs
wibollifen,a tnwan costajan murennaisit.
Sillä
minä
4.
näen taiwat/ sinui: formeis tegot/
Cuun,a tähdet/,'otcaswalmistit.
on ihminen / ettäs
handä muistat? Eli
!hm>,en poica/ että» hända edu»?elet
e. Sinä teit hänen wähä wahemmäfl Engeleitä/
waan fina caunisiat hänen euiiiallaja
eaunistuxell»
7. Sinä asetat hänen sinun täsilecois HCrraxa/
calcti olet sinä hänen jalcains ala heitänyt.
b. tambatja caicti carjat/ja myös
medzcn eläimet.
9. iinnut taiwan «Ida/ ia calat meres/ ja mitä menias

z<

res waelda.

~«»».««»»,

Mun NlMls lmtesa maasa.

IX. pftlmi.

i.HawldinPsalmi/«unista nuorudesta/
ebeUä»«'sa«axa.
tijtan HErra «itesta sydä«estäni/j«

caicti sinnn ihmes.
««A luettelen
iloinen jariemuidjen sinusa/ ja tchten

3- Minä

stnun??,me«/ sinä caict.in ylimmäinen.

4. Ettäs minun

wiholliseni olet ajanut taegperin,

helangeifitja nucuitM ttee».
j. SM
sinä saatat minun oikeuden» ja syyni toiAtttj

6,

TK

708

z

Psallatt.

6. Sinä nuhtelet pacanat/ ja eadotat jumalatta
mat / ja heidän nimens sinä pyhit pois aina ja

Hancaickisest.
7. Wihollistcn miecat owat lopetelut/Caupungil
sinä entistit/ että heidän muistons heidän eansans
huckandnis.
8. Multa HTrra pysy ijancaictisast/ hän on »valmistanut istuimens duomioon.
Z. Ia hän duomidje maan pyrin oikein/ jahallidje
Eanssat cohtullisest.
iv. laHTßraonwaiwaisien turwa/ ja turwa
hadasä.
ii. Sentähden he sinun toiwowat/ jotca sinun
Nimes tundewatt Sillä et sinä Mä hyljä/ jotta
sinua HErraedjiwet.
11. Wcisalcat HErralle »oca Zionis asu/ julistacat Canfsoisa hänen ttcons.
l?. Silla hän muista ja kysele heidän wertans/
eikä mchoda löyhäin parcumist.
14. HErra ole minulle armollinen/ tadzo minun
wdollisuttanwchollisten seas/sina jocaylönnet minun surman porteista.
15. Että minä luettelisin caicki sinunkqtoresZio,
Nin tytärten pocteisa/ ja iloidzisin sinun awustas.
26. Pacanat owatwaMnctsrjhcn hautaan/ jvm
ga he walmistit/ heidän jalcans onlasiletly lynä
wercosa/ jongahe wftnit.
17.

ymmärretänHLXran tetewän olkieu-i

dtn/cosca jUinalatoin,juuri omija katlens tsisä

sitetän' sanan cautta/ Sela»
18.

Josta jumalattomatpalajaisit helmetchn/

taicti pHcanat/jötca Jumalan unhoitawat.

j<>

IZ.SiI-

Psaltatt.

«,

iZ. Sillä ei hän nHn cohta köyhä unhoda/ jakädellistentoiwo ei hucu Hancackisest.
,o. ?louse HErra/ ettei ihminen
sais walda/ anna
eaicti pacanat edcsäs duomita.
zi. HLrra anna heille opettaja/että Manat tune
disit idzena ihmisin/ Sela.
X. psitlmi.
HErra nchn canwas menet / ja tuscan
>f^Q/ajalla sinus peität Z
??ch'ncauwan cuin jumalaloinwallidze / täyty
~

löyhän kärsiä/ käsitettäkö» he heidän juonisans/
joita heajattelewal.

Sillä Jumalaloin idje kersca oma
dans/ ahne siunaileidjens/ ja wihoilta HErran.
4. Jumalaloin on corja jawihainen/ ettei hän ke,
lan tottele caitesa menosans/ei hänlumalata mich
län luule.
L. Hän joulu tegoisans/sinun duomios on cancan
na hänestä/hän ylpeile caickein wihollistens edes.
s. Sillä hän puhu sydamesens: en Minä itänäns
tukisteta/ eitä coscan hätä ole..
7» longa suu on täynäns kirouria / eawalutta ja
wietlclystä/hänen kielen saalia waiwan ja työn.
~

l.

Hän istu ja wäyy carlanoisa/mnrhatarens sa-

la wiatoinda/hänen silmäns pala köyhän puoleen.

9. Hän wäHy ftla nqncuin iejoni luolasans/ hän
wärjy radollista käfitänns / ja hän
käsiltä hänen/
hän tcmmastn werctoyns.
paistaja
ic>. Hän
polte alas/ja sysä köyhän rva-

cosca

tiwallalla maahan.
>l. Sillä hän sano sydämesäns t
Jumala o» hä«

nm unhottanut/ ia wtchamm caswons/ ei hän i-

lonensnäe.

i,.^o«-

w
i».

Pftltart.

?s?ouse sh» HENa Jumala/ ylönnä täte»/ ia

älä köyhä unhota,
l;. Mifi jumalaloin pilcka Jumalala /ja sano
sydämesän»: Et sinä sitä tottele l
,4. Cadzo <ys z Sillä sinä näet lnstat /a surut/se

on sinun täsisäs/ sinuun löyhä idjen» luotta/ jafi«
nä olet orwoilasten holhoaa.
pa«
»5. Särje jumalattoman läsiwarfl ja
hutta/ nsn ei suingan hänen inmalaltomnttans

Melöytä.
«6. HErraon Euninga» aina jayancaick!stst/pa«
«anat pila häwiämän hänen maastans.
»?. Köyhäin halauxen sinä HENra eunlet/ heidän sydämen» onwahwa/ eitä sinun earwas slztä
»ttawaarin.
38. Että» otteuden saatat orwoille jalöyhille/ettll
ihminen enä ylpeile heitä wafton maan päällä»
x 1. psalmi.

nun

minä nscallan: Cuinga te sanotte Md

sielulleni että hän lennai» nhncuinlln«
/

du teidän Wuorilleni

Sillä cadzo»/ jumalattomat jännlttäwät jo«djen/ ja panewat nuolen» jänden
salM
3.

seft ammutarens hurscaita.

4. Sillä he ncoit perusturen/ Mitä wanhnrscas
taita toimilta?
H. HErra on hänen pyhasä Templisens/H«rran i«
stnin on «alwasa/hänen silmän» ollawat waarin/j«
hänen silmän» laudat loettelcwat ihmisten lapset.
6. HErra coetiele wanhurfcasta/hänen sielun»
ha inmalaloinda/,«jozca wäaryttä ralastawat.
7. Hän

Hänanba sata jumalattomin päälle pitläisei,
leimaufia/ tulda jatuliliwe/,a anda heille tuulispäät valcaxi.
g. Sillä HErra onwanhnrscas/ jarocafta wanhnrscautta/että heidän caswös cadzowat oiteuu«.
7.

xii. pstlmi.

i.Sawidin Psalmi edelläweisattapa
c«hdex«ll«t,«»ellä.
HErra: Slllä pyhät owat wähendyneO
ja uscollisttowat harwat ihmisten lasten seas.
3. locainen puhu lähimmäisen» eansa turha/ lieo
hacoidzcwat ja opettawat eripuraisist sydämistä.
4. Catcoicton HErra ealken ulcoeullaisnden / j<»

ylpzäst puhnwaiset sydämet.
l lotcasanowat: meidän tielem pitäwoitlMan/
meidän tule puhua/ euca meidän HErram on ?
6. Että tsyhät häwitetan ja waiwaiset huocawa»/

minä nousen/sano HErra/minä saatan awun/
«ttärohkiastpitä opettaman.
7» HE)iranpuhet owat lirckafnijncuin selitelty
nyi

hopia sawiastiolS/ stidzemen kerta coeteldu.
s. Sinä HEcra tätte ne/ ja warjele meitä tästä

sligustarjancalcktsest.

3. Sillä jocapaiFaon jumalattomiatäyiäns/t!»!,

sa.stncaltaisetirrall!selihmiselCanff,hallidzewa<»
XIII. Psi^m.
Dawibm Psalmi i»eaäweis,tlaPa.
Vinga cauwans HErra peräti tahdot minua
unhotta i euinga cauwans peität caswos mi,
nnna i
>,

z. Cuingacauwan minä yMänincuwo pidän? ja
»hdistecan sydämesänt joeapaiwäicmngacauwan
«nilnn wlhollistn yldy minug waftan i

4.

Cazdo ft's/

ja cuule Minua

HErra Minun lit-

malan/ walistamimm silmäni/ etten Minä cosca»

euolcmaan nucruis.
5. Ettei minun wiholliscn sanoisi Minäwoitin
f.,' en. Ia minun sortajan iloidjis / että Minä

eombastuin.

6. Mutta minä turwan sinun armoas/ minun sydämen riemuidje/ ettäs nyn mielellas autat.

Minä welsan HErrallc/että hän Minulle NW
hywästi tele.
7.

XIV. pftlm.
"I. Dswidin Pfa,n»! cdcl!ä«e!si,««lp<».

,'

ftnowat sydämesäns: Ei Jumalala
oicckan/ e» he mitan tclpa/ ja owat illiäl heidän m.enoisinw/ ei ole joea hywä teke.
ihmisten lapsia/nähdä3. HErracadjoi
xcns/jos,ocu ymmärräi2 el» edjcis lumalaia.

4. M«tca he owatcaick, poikennet pois/ »a eaicN
owat kelwottomat/ ei ole yxitän ioca hywä letc/ ei
ainoacan.
L. Eikö lfis kengän pchointeliöist sitä hawidzc?
»otea minun Canssani syöwät rawiten heitäns/

waaneiherucoileHErra.

6. Siellä he cowin pelkäisit i Mutta

Jumala on

läsnä wanhursmsten sneua.
7. 3c häwäisette löyhän neuwon/ mutia Jumala
on hänen turwans.
H. Oi/ jos apu lulls Israelille Zionist /ja HErra
pääsiäis fangitun Canssans / nHn Jacob
)»Israel riemuidzis.
XV. psalmi.
l,D<,wid<!»pl»»ni.

Psattan'.

,z

<l)I E?ira/cuca asu sinun majasas Z cli cnca lewä
A) sinun pyhällä wuorellas i
z. loca waelda wacana/ »a tele oikeuden/ ja pu-hutotudensydämestäns.
4. loca ei tielelläns panettele/ eitä lähimmäisen»
mitän paha tee/ ja ei häwäise lähimmaistens»

j. loca jumalattomatcadjo ylön/tvaan cunnioidje Jumalala peltäwäistä/ joca lähimmäisellens
wanno/ japila.
s. loca ci anna rahans corgolle/ ja ei ota lahioja
wiantoindawastan. Io« näin teke/Fhänhörjada

tMlaickisest.

XVI,

psalmi.

D«»!d>n cullainen coppale.
6l)Ätke minua Jumala: Sillä minä vscallanfij
nuun»
Minä olen HTrralle sanonut: sinä olet minun
Herran/ minun täyty sinun tähte»kärsiä,
z. Pyhäin tähden jotco maan päällä owat/ja cun«
nialiscn tähden/heisä on minulle caicii mie,'e noude.
4. Muita jotca »öisen jällenriendawät / niM
pitä suuri sydämen tipu olem.,n / En wina vhra
».

~
,

heidän juomauhrianL »verellä/engämamidze hei?
dän nimiäns suuftni.
5. Mutta HErra on minun tawaraN ia osan/ sinä tähdelle panet minrm perimiseni.
6. Arpa langeis minulle caunimmisa/ minä olen
jalonperimisen saanut.
7. Minä kytän HErra / joca minua on ncuivoduc / nhn myss minun munastuuni owat minua
>Mä curittanct.
»8> M»nä pidän aina HErran caswoni edes: sillä
V
hän
!

Psattari.

,4

hän onmlnun Malla puolellani/ fentähdm en mly« horju.
9. Sentähben minun sydäme riemuidje/ ja minun
cunnian on iloinen/ ja minun lihan lewa loiwos4
ia. Sillä et sinä yyljä minun sielnani helwetis/
että salli Pyhäs mätänewän.
1 r. Sinä osolat minulle elämän
tien/sinun caswos edes on täydellinen ilo/ ja riemullinen meno
ij mcaickisest.
»Malla
XVII. psalmi.
Da»!dckßucou«.
HErra oikeutta/ hawaidze minun parymm«rä minun rucouxen joca ei wiect!»lto suusta lähde.
2. Puhu sinä minun syysäni/ jacadzosina mitä
~

/

oikeus on.

3. Sinä eoettclet minun sydämeni/ ia edjistelet
la yöllä / jatutkit minua/ »a et mitan löydä / minä
Vlen aicoinut ettei minun suunimisäkän rico.
4. Minä warielenminuni/
huuldes sanoi-

si-

sinun
tiellä.
sa/ihmisien toista/ murhajan
tayndoni

polguilles/ ettei mi5. HHllidje minun
nun askelaniliucadais.
s. Minä huudan sinua/ ettäs Jumala minua
luulisit/ cumarra corwas minun puoleni/ tuule
minun vuheni.

Osota sinun chmiLiset hywydes/ sinänyden
'wapahtaja/jotcasinuunvscaldawat/lchläwastan/
wastan owat.
>o,ca sinun«Ma
8. Warjele minua NWcuiu silmän muna/suojele
Minua sqpeis warjon alla.

y.

lunalattomilda jotcaminuahäättawät/minu

wiho!ltsistani/lolca mjn«n sieluMphrittäwat.

Psattari.

-l io» Heidän lihawaus yhtä pitäwät/he puhuivat

juullansylpiäst.
l.Luhungamemenem/n^nhemeitapnrittawat/
fthen he filmäns tarcoiltawal/meilä cutistaxens. ,
.

.

..

,

i

lejon joca saalisi persoittelt/NtiNi-.
«uin nuori tejonjoca luolasta wäijy.

i pada minun sielun miecollciL »umalanomista.

1,4. Sinun tätes ihmisist HErra/ tämän mailman
»öiden wad«
»öidenosa ontäsä e!ämäsa/»a
sl zanihmisist,
lapsia
lyllä on/
/joilla
täytät
tawarallas
sinä

l

ja jattäwät lähtene heidän lapsncaifillens.

iL.Muttaminäcadjoncaswoaewanhurscaude-

!

i

sa/minärawitanherättyäni/finuncuwasjälk«n,
xvm.pstlmi.

i.HawidinHEAranpalwelianPsalmi/ edellä»«isättäpä/ joca H«rtaN« »ämäl weistin s«n«l »uhul/ <o>
w«Pahlic<»!cke<nwll)>olliften«
ft«H<iAra<« hänen
Saulin käsistä/ ja sanoi:

racastan sydämestäni sinua HE?ira/
woiman/HErraminun eallion/ minun linnan/minun wapahlajan/minun Jumalan/
minun wohan/ johonga minä turwan.
3. Minun tiipen / >a minun auluudeni sarwi / j«
mmunwariewfen.

ja rutoilenHENra/
4.
wopadetan wihollisistani.

nhn Mins

/. Silläcuoleman siete owat fäärillel Minun M
bäri/ jaBelialin oja< pelätit mwun.
6. Hclwetin
käsitit minun/ ia cuoleman

lal ennänl minun.
7. Ahdistuxesani rucoilen minä HErra/ »a parguN
nunun Jumalani tygs/ nhn hän tu«« mmn änes

.
»

,s

Psattori.

m hänen Tc«plistän»/ja minun huulen hänen edc»
tule hänen corwHns.
8» Maa lijctui ja wapisi/ ja wuorten perusturet
ltjcuit /a wärisit/cosca hän wihastu!^
Tomu suidji hänen fieramistansM» eulut lawa
tuli hänen suustans/ nchn eitä sieldä leimahti.
»o. Hän notkisti taiwat ja astui alas/ ja hämärä
oli hänen jalcains alla.
11. Hän astui Cherubimin päälle ja lensi/ ja hän
sHpein päällä.
lensi muidenmajans
ymbärillä oli pimeys/ja musta
12. Hänen
paxu pilwi/josa han lymys oli.

sans

se

i;.

Kirckaudest hänen edesanshajoisitpilwet/ra-

teillä ja leimauxilla.
i4> Ia HENra jylisi taiwaisa/ ylimmäinen anto; pHUyinans/rakiella ja leimaurilla.
»5. Hän ambuis nuolens ja hajotti heili/ hän lsli
cawal liemanxet/ ja peljälll heitä.
:6. Ia nrjn ilmestyit welten culjut ja maan/ HErra sinunlattorestas ja sinun sieramespnhalluxesta
ja cnorsaiyisesta.
,7. Hän lähetti corteudesta ja hati minun/ja weli minun v!os suurista wesistä,
i- Hän waxahli minun woimallisista wiholli«
Mani/ minun »painollisistani/ jotcaminua wätes

wämmätolet.

19. loiea minun ennätit tuscasani/jaHErra tuli minun lurwareni,
uQ, Ia hän wei minun lalialle/ hän lcmmais
nun vloe: Sillä hän mielistyi Minun.
21. HENra tete hywästi minun cohtani / minun
wilnhurstaudem pecäst/ hän Mara minulle latlini
puhlgMn perästä»
Sll,:.

21.

,7
Plollatt.
Sillä minä pldän HErran lMt /ja en ole ,u«

malaioin Jumalalani wastan.
ij. Slllä caicki hänen oiteudens oivat minun silmäin! edes/ »a hänen täsiyjans en minä hyljä.
24. Waan olenwiatoin hänen edesän»/ ja wäl>
dänsyndiä.

25. Sentähdcn HEMa eosca minulle wanlM,
scaudetti perästä/minun lällenipuhtauden perästä/ hänen silmäins edesä.
26. Puhäin cansa sinä pyhä olet/ja hywäin ean-

sa hywä.
27. Puhdasten cansa sinä puhdas olet/ janurjain
eansa«Billa
sinä nurja olet.
ja corliat

sinä aulattadollistaCansfa/
silmäi sinä alennat.
29, GM minun lyntiläni sinäwalaiset/HErra
»8.

minun Jumalan/ walatse minun pimeidcnl.

;Q. Silla sinun eauitas minä sotawäen murenan/
ta minun lumalasani minä carcanmuurin ylidjc.
31. Jumalan tietcwatwotltomal/HErrMpuhctowal peratut/hän on eaickein kiipi/ jolla hä,

neen Vscaldawat.
32. Slllä euca on Jumala/ paidz»HE«a? Eli
waha ilman meidän Jumalatam.
3;. Jumala wy önck minua woima!la/ja pane mb
nun tieni wiattoma».
34' Hän lcke minun faleani nHncuin penrain/ ja

asetta minua corkcadelle.
3f. Hän opetta mmui» latenlftliMan/ jsläsiwal!leiuwastiousta wetämä».
3 6/Ia sinä annoit mihulleamulitesfilwän/ia sinun oitm tateswahwista minun. Ia coscasmlnun
«lennat/nch» sinä «et mtnuit sumeri.
37.

Pfaltatl.

>«

37. Sinä ttet Minulle sian kaydaMl/ettejMinU!?
eandapääni liwisiyls.
38. Minä ajan Vihollisiani taca /ja käsitän l>:j--la//a en palaja ennencuin minä heitä hucMan.
3y. Minä rundelen heitä/ja ei he taida seiso minua
wastan, he,dän täyty caatna minun jaleaini ala.
40. Sinä laidat twnun walmista woimalla
»aan/sinä taidat nepatftataalae/ jotcaowatmi«
-

sos

nua wastan.
41. Sinä saatat minun wiyolliseni pakeneman/
jaminä cadotan wainojan.
4!. He humawat/waan ei olcauttajata/HErra/

mutta ci hän wasta heitä.
he«a nHncmi maan tomun tun4?. Minä
len tdesä/ja heiiän pois nyncuin loganrattilda.
44. Sinä autat nnnua rljdaisesta Canssasta/ ja
paeanack paäxi/Canssä palwele minua/jet<»
«n minä tundenut.
45. Se cuuldele minua cuuliaisilla corwilla/ ja
«nuncalaisetlapset ei minusta mitanwoittanct.

surwon

46. Muu<a!aisetlapfetwajpuwat/ja wapis«w«i

heidän sileisäns.

47 HEcra elä/ jakqtettyoleon minun wahan/ ja
minun autundcm Jumala olcon ylistetty.
48» Jumala j>ea minulle csston anda/ ja waati
CunAi minun alani.
49. loca minua <wtta Vihollisistani/ ja corgotta
minun ncjsta/ ivtca catcawat minua »asian / sinä
"

niiimawaäristä.
minä tHtän sinua HErra paea«
min seas, ja»ue><an nimelle» tijtoxen.
autm
Hc>. Stntähoen

51.

loca suuren autnnden Cunmgailes osotal/ja

Psallorf.

,y

s«-

«et hywästi woldlllullle / Sawidille ja hänen
menellens ijancalckisest,
XIX. pstlM.
Dawidin Psalmi edel>ä«««attapa.
Aiwat ilmoittawat Jumalan cum«n/ja wah.
wus julistahänen tättnis legot.
päiwällä/ jayö ilmoitta yölle.
;. Päiwä
Ei
ole
kieldä
ci heidän anens
«zta puhetta/
4.
<.

sano

tuulu»

ensa

Heidän nuoran» täy vlos caittyn maihin/ jo
heidän pchens meilman loppun asti/ Auringolll
hän pani majan helsä.
s. Ia hän töy vlos cammiostans
j<»
riemmdze nhncuin Sangan «ietä juostaxcne,
7. Hän tay ylös laiwasten lopulda / ja jouxe ylw
barin» haman <Gän loppun/ja ei ole peitelty miF.

lMien lämbymäns edestä,
HEÄran lati on waitoin/ ja wirgotta sielut,
9. HENran todistus on wahwa/ jatele yxitertaitan

z.

sel taitawari.
HERran tästyt owat oitiat/ jailahuttawat

,2.

(mät,
sydämet.
11. HErranlästytowatlirckat/jawalistawatsift

HErran pelco on puhdas/ ja pysy yaniaictss
sest/ HERranoiteudetowat todet/ eaicki tyynni
wanhurscatli.

,). Ne owat callimmat«ulda /ja eaickein parast
eulda/ja makemmathnnajata/ja mcsiieiptä»
»4» Sinun palweliasmyssheldäncauttans new
wotan/la joca nHtä pitä/ hänelläon suuri paleta»
,/. Erytyret cuca ymmärtä? Anna minulle ans

dexi salaiset ricoret.

Psallon'.

»6. Marjcse myss paiwcliae ylpeistä/ettei he Minna haMdzis/nHil minä olen wialoiN/ja nuhlatoin
suuresi pahasi legosi.
l?, Kelwltteon sinulle minun suuni puhet/ ja
nun sydämeni aj,,tuxet sinun edesäs.
8. HErra on minun wahau/ jaminun lunistajan»
XX. psizlmi.
Dawidin Psnlmi e«el>iwelsattap<».
cuulcon sinua hädasäs / JacobinIltt
malan nimi sinua wmjellon.
3.
lähettäkansinulle cpua Pyhästä/ja Zio«
njsta Ailia nmhwlstacon.
4. Hän maistacon caicki sinun ructauhris/ja sinun polttouhris olcon lchawm/ Sela.
5. Hän«ttdaco»siniille mitäsinlm sydämes ano/
pääläkon caicri aiwoluxes.
!

>.

6.

Me terskamme sinunawustas/ja meidän Ju-

malaa» nimes/ mc yicnneuvmeidänlippum/HErra tay äkön caicki sinun rucouxt s.
7. Nyt minä tunnen HErran woideltuans «uts
lawall j»händä cuulewan hänen pyhästä taiwastsns'hänen oitia kälins auttawolMMsest!
s> Nämäl vstaldawai rattaisiin ja o> jchin mutta
me muistam meidän HErrnm Jumalan nime.
<). He owat cuttstclulja
muname pysty isiä scifomma.
/

»<?.

AuiaHErra/Cuningss meitälnulcan/cssca

Me huudamme.
i,

XXI. pstlmi.

Dawtbm Psalmi ctelläwtisottapH.

rlcmuidzc sinun wölmafts/

H^/ ja cumga suuresi hän ileidzc awustaä.,

z.Hä-

Pfcittori.

21

Hänen sydämens halun sinäannat hänelle / ,a
etkiellä mitä hänen suuns ano/ Sela.
4. Sinä ennätät hänen hywällä si^nauxella/sinä
panet cnliaisen cruunun hänen paahäns.
5. Han anoi elamälä sinulda/nynL annat hänel;.

le pitkän elämän/aina p yancaickistst.
6. Hänellä on suuri cunnia sinun awustas/sinä
panet ylisiyren jacannisinxen hänen päällen».
,7. Sillä si!,ä asetat hänen siunanrexi yancaickiilolla.
scsi/ sinä ilahmat hänen
8. Silla Cuningas turwa HErraan/ja ylimmäilaupiudes ei hän horju.
9. Sinunkälcs löyä caickiw h.ll.sts/ sinun olkia kätes lsytä, jolca sinua cadehliwat.

casmons

sen

10. Sinä panet heitä nHncuin cuumaan pädzchn/sinun wihas aicana HErra niele heitä wchasans/
tuli sys heitä.
ii.

Hiidänhedelmänssinäcahdotatmaanpääl-

da ja heidän siemenen» ihmisten lapsista.
1,. Silla he ajattelit tehdä sinulle paha/ja pidit
neuwo/jota ei he woinet täyttä.
1;. Sillä sinä teet heitä olcapaari / ja tarcottal
jandellas heidän caswoanswaffan.
14. HErra ylsnnä siunauv sinun wäkiwydesäs/
NYN me weisammc ja lHtämme sinun woimas,

XXll.pstlmi.

l.Hawidi.nPfalmicdelläweisattapa/peu,
rasta

jota-warlmm wähytä».

Jumalan/minun
nun hyljäisit i minäpargun / waan Minun

opunoncaulana.

Minun lumalan päiwattä minä huudan/j«
ltsina wasta/ ja en myss
waictene'
3.

«

Psaltorl.

4. Sinä olet pyhä/ joca asui Israelin lytoxes.
5. Meidämlsämtoiwoit sinuun/ jaeuinhetojwoit/ nyns wapadit heitä.
6. Sinua he huusit/ jawapadetiin/ sinuunh< lurwaifit/ ja ei tullet häpiään.
7. Mutta minä olen mato ja en ihminen/ ihmisten pilcka jaCanssan ylöncadje.

z. Caickijotcaminunäkewät/häwäiscwälminua/
wääristelewät hunlmns/ japääläns pudistawat.
9. Hän walittaHErralle/hänwapahtacon hänen/
hm, out«conhändä/joe hän mielisty häneen.
2. Silla sinä olet minun wetänyt vlos äitini coh»
dusta/ sinä olet minun lurwan/ ollesani wielä äiti>

ni rinnalla.

11. Sinun

paalles minä olen heitetty äitini lohdu-

sta/sinä olet minunlumalähamast attim cohdusta.

l

tl. Ala laneanaole minusta; Sillä adistuson
läsnä/jaeioleauttajata.
13. Suuret mullit owat minun piMtänät/lihawat härjättiersit minun ymbärlns.
14. Heidän litans awaifit he minua ivasta»/ nyn-

i luin raatelema jakiljuwalejoni»
15. Minä olen eaa<tu vlos nHucuin-wesi /ja Mft
nun luuni owat eaicki hajotetut/minun sydämen on
nhneuin sulatinmedenwaha minun ruumitani»
76. Minun woiman on cuiwcltu nfincuin «uus
».
fin muru/ ,a minunkielen tarttu suuni lakeen/ jafik na panet minun cuoleman tomuun.
«?. Slllä colrat owal minun pyntlänet/j3j!il«
l «ain parwi asetti hänen» minun ymbacllleni/ he
»

l

läwistitminuntaccnij ljilcani.

l 'B. Mlnälnk-fincaicktminunlunni/MMtahecadz MtjanäiuhWMS Minusta.

,y. He jaeawat heillens minun waatteni/ja heittöwät minun hamcstani arpa.
lc». Mutta sinäHErra älä ole caucana/ minun

watewyden riennä minun anxeni.
li. Pelasta minun sielun miecasta/ jaminun ains-

«aisencoiriida.
li. Wapada minua lejonin suusta/ japäästä Ml««'
.

Nltt»yli!arwlll!sista.

,;. Minä saarnan sinun nimesweljillinen/minä
ylistän sinua seuracnnnas.

l

,4. Wstätät HErra te jotca hända peltät/cocs
Jacobin siemen eunnioittacon händä / ja cawallaeon händä caicki Israelin siemen,
!5» Silla ei hän hyljcnnyt että cadzonul y!ön koy<
hänradMsuua/ että tändänytcaswoans hänestä
pois/jacuin se handa huusi cuuli hän sica.
,6. Sinua minä ylistän snuresa seuracunnasa
nä maran lupauxen» heidän cdesäns / jocca händä

peltäwat.

Nadolliset syöwät j uawitan/ja jotca HEr<
/ pitä händä ylistämän / heidän sydäs
Mcns elä Hanfaickisest.
Muistettacan eailen mailman ä^ijn/että h«
kännäisit heitans HErran lygs/ ja eumartacmz
händä caicN paranatn sucucunnat.
29. Silla HCrralla on waldacunda/ja hän »yal,?.

ra

edziwät

lidzepacanainseas.
«c>. Laicft lihawat maan päällä pitä sysmän fa
cumarlaman/ hänen edesäns polwians fiotklsta-»
»nan caicNjotia tomusg macawat/ ja jotca surtu

sanselawät.
pstt«
Hänen pitä saaman sumensn j«a
wele/ Harrasta Mä i,!mo»<n>am«n lasten lopjyn.
31.

Psattari.

!4

HetMewatjahanenwanhurscautanLsaarnawat/yndäwalleCanssalle/eltä hän si.ä tele.
32.

psalmi.

xxiii,

Dawibin Psalmi.
on minun paimenen/ ei minuldauiipuutu.

~

Hän caidze minua wiherjäises nytäsä/

jawle

minua wirgottawan wedenlygs.

Minun sieluni, hän wirgotta/hän Wie minn»
ottialle tielle/ hänen nimens tähden.
4. lawaicta minä waellaifin
minä peltäis mitan pahutta ittäs olet
nun widjas ja
niinun tutewat.
5. Sinä walmistat minulle pöydän/ minun wl«
hollistcni cohdallc/ sinä woitele minun pääni öljyllä/ja sinä panet taylcn minulle.
6. Hywyys jalaupius noudatlawat minua calten cllnaicani/ ja minä
HERran huoneft

'

,

3.

cansc

sauwas

>

asun

chancaickisest.

xxiv.pstlmi.
Dowidin Psalmi.
on maa / ja caicki cuin hancsä owat/
palla asuwat.
?.») maan ptjri ja miltä
2. Sillä hän on perustanut
merten päälle/ja»
Wirlain päälle walmistanut.
3. Cuca astu HErran wuorelle ija cuca laita sei-

sen

sen

sen

pyhasä siasans i
soa hänenwaittomal
tädet

owat/ jaon puhdas syJolla
wanno waacin.
dam.st jocaei halaja
5. Se saa siunanxen HErralda/ ja wanhurscauden hänen «nuuudenslumalalda.
6. Tämä on st sucucunda joca handa edj» / joca

.

4.

?.Tel)?

Psallori.

:s

Tchlat portit awaraxi/jaowetmailmas torliaxi/ cunnian Tuningan mennä sisälle.
H. Cuca on se cunnian Cnningas z se on se HErra/
wäkewäl »a wöimallinen / se HTRra woimallimn
7.

sodasa,
>9» TelM portit awaraxi/ ja owet
>liaft/ cunnian Cuningan mennä sisälle.
iQ. Cuca on se iunnianCuningas ? se on se HTrra
»Zebaolh/hän on se cunnian Cuningas/ Sela.

xxv. psalmi.
Dawidw Psalmi.

HERNA minäikäwöidM
!-. Minun Jumalan»sinuun minä lurwan/ älä
s«lli minua häwäistä/ ettei minun wihoMscni iloidzis minusta.
Sillä ci yritän tule häpiään joca sinua odotta/
mutta irralliset pilckajat saamat häpäm.
4. HE?ira osota minulle sinun ties/ja opeta minulle sinun polcu».
Johdata minua sinun totudesas / ja opeta Minua Sillä sinä olccJumala joca minua aulta/yli
;.

:

'Mwä minä odotan sinug.
<6. Muista HErra sinun laupiuttas ja hywyltas/
algusta on ollut.
HocaMtlman
minun nuorudcni syndeja/ ja yl!d>
Äiä

"7.

muista

zedeskaymifiläni/
jällen/

t.

mutta muista minua sinun laupiusinun hywydes tähden HErra.
HErra on hywäjawaca/stnlähdtn saaitahai»

Onniset tielle.

Hän jchdatta oitiastaradolliftn/ ja opctta stweille hänen tiens.
is. L«!MHEcrran tiet owal hywyysja tolnlis/
?.

l6'

Pftuarl.

nchlle fotca hänen ly«ons ja todistuxens pitawät.
»i. Sinun nimes tähden HErra/ o!c armollinen

minun pahalle legolleni/ joca suur» on,
il. Euca on joca HErra peltä l Sille hän opetta
parhan tien.
hywydes / ja hänen sik!i?. Hänen sielun»
«ns/omista maan.
joten händä
14. HErran ftlaisns on nHden
pelkäwat/ ja hänen lyctons ilmoitta hän heille.
15. Minun silmäni cadzowat alati HErra: sillä
hän tirwotia minun jaleani wercosta.
,6 Käännä finuas minun puoleeni/ja ole minulle
armollmen/si>!ä minä olen yxinainenja radolllnen,
17. M»nun sydämeni murhet owat moninaiset/
»vie sijs minua vlos minun tuskistani.
!8. Cadzos minun waiwatsudeni ja radollisudeni puoleen/ ja anna caicti minun syndini andexi.
9, Cadzos/ cuingamolida wihollista minulla on/
ja sulasta cateudeste he minua wihawat.
2a. Warjelu minun sielun ja wapada minua/ älä
laske minua häpiaan: Silla sinuun minä mrwan.
1,. Cohtuus ia oikeus warjelcon minua: S>ll«
minä odota» sinua.

asu

seas

,

,2.

Jumala päastaksnlfraelincaikistatnstisian?,
XXVI psalmi.
D«w<!>m Pscim.
saata minulle oileus: Silla minä olen

MmäwiwonHErraan/se,!iah^

dc» elf linna langc.

Toettele minua HErra ja tiuft minua/ pulM
sta nuimn »nunasiuun» ja sydämeni.
Sillä ftumi hylvydes on mniM silmaim edes/

2.

».

jäminä waill.l,,si!!U!USiud<sa3..

4>^»

Psoltari,

,

>,

l,

4. En minä isin «uchain ihmisten seasa/ mgäseift
ra petollisia.
5. Minä wihanpahain seuracunda/ cnga istu ju,
malattomaln tykönä.
6. Minä pesen läteniwaittomudesa/ ja olestelen
HErra Maris tytöna,
7. Cusa tchto»
änl cuullan/ ja caicki sinun

sanan

ihmessaarnatan.
z. HErra/minä racasiin sinun huonesasuinsia/
ja sitä sia joft finun eunnias asu.
y. Hla temma minun sieluanipois synneistcn cansa/ taicka minun Hcngeni coirain cansa.
ic>. lotca pahanjuonistt ewat ja mielellans lah«
joja ottamat.

ii.

<p

Mutta minä waellan wiattomudesani/pää-

stä minua ja ole minulle armollinen.

, ,2.

Minun jalcantäyoMsti/minä lchtänsimis

HErra seumcunnisa.

xxvii,

pstlnu.

Dawidin Psalmi.
on Minun walistuxen ja amuuden/lelä
R>/ minä pelkän ? HErra on minun hengmi was
tewys/ ketä minä wapisen i
2. Sentähden ehkä pahat/ minun Keinolliseni ja
»viholliseni/ lähestywät minun lihaniftsmän/ täy?

iy heidäncuitcngin heitans luocate ja
3 Ia waicka sotawäki sgartms minua/ nyn ei
<

nunsydämanstntähd^upclkäl». Ia josfttanous
fis minua ivasta»/ minä turwan sylletin hanie:?.
Mta minä HEAralda anon/ sitä minäpyydän/ asuaxeniHEcran huoncsa caiken clinalcani/
että minä nallsiu HErran Jumalan eaunm palweH
lurln/ja häiw! Teinpliäns edzifin.

.

Psaltari.
F. Sillä hän peittä minua majasans pahana aitana/ hän kätke minua teldaans/ ja corgotta Minna
!8

.

colliolle.,

6. Ia hän corgotta nylkin minun pääni wihollisteni ylidze/ jotca minun ymbärilläni owat/ nrjn minä vhran hänen majasans tHtosuhria/ minä wci«

HErralle.
san ja laulancuule
minun änen

cosca minä huudan/
sano
sakdzin HErra sinun caswosas.
9> Ala piitä easwoas minulda/ ja ala sysä pois si<
nun palweljatas
olet
a«

?,

HErra

ole minulle armollinen/ ja cuuldele minua.
sydämen
8.
sinulle tämän sinun
nos. Kssyläl minun caswojant/scntähdcn minä

wihasas/ siliä sinä minun
fun'ä!ä minua hylja/ ala myös wedä iältas minusta voi»/ mmm» auluildent Jumala.
Eil!ä minun Isan ja ättin hylkäisit minun/
mutia HEcra corjats minun.
11. HERra osöta minulle sinun ties/ ja johdata
.

minua Mata polcua minun wihollistcni tähden,
11. Hla anna minua wihollisteni tahtoon: Sillä
wäarät todistuxet owat minua wastan/ ja tekcwat

hapcmätwaaryttä.
MattaminävsconcuitenginnätewäniHErra» hywyttä cläwitten maalla»
,3.

--4.

OdotaHE?ila/olelurwasa japällewälM

ja odota HE?ira.

XX VIII. psalmi.
Dawidin Psalmi.

minä huudan sinua HERra/ minun V--

»Hn ala »vaickcne minulle/että (co-

minusta) minä culcn heidän caltaiscas waickelie!
jotca

strens/

hanmanmenewät.

».

Cnu>

Psaltati.

l,

Cuule minun rucoureniäni/ cosca Minä huudan sinua/ cosca minä nostan täteni sinun pyhä
Chuorms päin.
Hlä wedä minua jumalattomain ia pahointeliäin stcaan / jotca lähimmäisten» cansa puhuwal
ystäwällisest/waan pahntta on heidän sydämisans»
4. Annaheille heidän työns perän/ja heidän pahan mcnons perän/ anna heilleheidän kätten» töiden perän/ mara heille ansion» perästä.
5. Sillä ei he ota waari HErran töistä/ eikä hänen täsialoistens/ senlähden ricko hän heitä ja ei
l.

?.

rakenna

heitä,

6. Kytelly olcvn
Sillä hän on cnullul
Minun rucourenl änen.
7. HERra on minun wätewyden jatilpen/ häneen minun sädämen eoiwo/ja minä olen autettu/
ja minun sydämen ricmuidze / /a minä kytän hän»
dä weisullani.
8. HErra on heidänwakcwydens/ hän on wätewä/ joca woidellnan» autta.
9. Auta Canssas ju sinua perimises /ja rawidjt
heitä/ ja corgota heitä chancaicksest.
xxix. pMmi.
DHwilm Psalmi.

<l>"V<>cat HErrallt le wätewät/ luocatHErcuttnia ja watewys.

!.

TuocatHErralleha«cnnimen»cunn,a/cumar-

«acal HErra pyhäsä launistuxesa.

HErrananiiaywetten päällä/cuimianJumala pauha/ HErra suurten wetten päällä.

?.

4»

HERran äni läy woimasa / HErran ani kay

julkisesi,

Ciij

L.H«r.

za

PsoNN.

5. HErran ani sarkeLedrit/ jaHErrasärteCtt
drit libanoniS.
6. Hän hyppäytta heitä nyncuin wasican/selä li«
banoninettä<»irionin/ nyncuin nuoren yrisarwi7. HErran äni lcicta nchncuin tulen liecfi. (sen.
8. HErran äni häalyttä corwen/ jaHErranänj
lycutta Cadcxen corwen.
9. HErran ani saatta peurat poitiman /»a paljas
fia meozät/ja hänen Templisäns pita
»ohänelle cunniaila.
«aidzen
,Q. HEAraistu wirtain päättä/ja HENm pysy

sanoman

Cuningasna Hancaickisest.

11. HErra anda Canssallens wäkewydcn/ HErs
ra sinua Canssans rauhalla.

XXX.

Psalmi weisattapaSawldinl)Uo;
»en wihfimise».
ylistän finuaHEAra, SilläsinaM
corgottanut minua/ el myös salli iloita wi<hoinsem minusta.
3. HErra minun Jumalan/ coscamina huusin sinua/ »ujils teit minun terlvexi.
4. HErra sinäweil minun sieluni vlo« helwetist/
i.

finä olet minun elawänä pitänyt / nHden menne»
tuoppaan.

5. Pyhät/weisatca-WostHErralle/ jatyttalät
händä pyhydens muistofi»
6. Sillä hänen wihans wypy silmänräväyxen/
ja ihastu elämäsi/ ehtona on ueusmuttaamulla ilo.
7. Multa mma sanoin myotätaymisäni t En mi-'
«ä itäncnä cutisteta.
3< SN sinä HEAm olet hywäsä tahdosas mi-

'Msaltmi,

„

caswos

M! Mwreni wahlvistanut / mutta cofras
peitit/ nqn minä hämmästyin»
9. Sinua HErra minä huudan/ja HEna mins

rncoilen.
,v. Mitä hywä minun euoltuani wcresäni on i
tchtänets M)ös tomu sinua ja ilmolttaneco sinun
toludes«
51. HErra cuule ja ole minulle armcllinen/HEls
ra ole minun auttajan»
il. Gmä olet muuttanut minun wMuxeni ilores
~!/ sinä olet rHsnnut mmun
säckini/ ja wyötit minun riemulla»
13. Ett» minun cunnian weisais sinulle tijtosi/

ja ci waickents / HENra
ihten siima HancaicNsest.

minun Jumalan/ mins

XXXI. pftlmi.

l.

Daw!dlnPs«!Ml«dcl!«we!s<!tt«p«.

«31 EMa sinuun minä vscallan/ älä minua Ms
Hl/näns häpääin laste/päästa minua sinun wan>
hurscaudens lautta»
3.

Cumarra corwas minun puoleeni,' emta'Minua,
oleminulle wahwo caZW/ jalinna minua autt

laman.
4. Sillä sinä olet minun callion ja linnan/että»
shs sinun nimes tähden minua talutaisit ja weisit»
5. Ettäs minuntirwotaisitwercofta/ionga he minun eleeni wiritil: silla sinä olet mmun wätewydcn»
s. Sinun lasti» minä annan minun heng«ni/sinä
«llt minun pelastanut HErrasinq toinen Jumala,
7, Minä wihan nytä jotca pttäwat wäarä op?

Pia/mutla minä vscallan HErraan.
H» Minä ihastun ja riemuidzen sinun hywydeK
Ejv

tah-

?l

Pftltari.

tähden/ettäs eadjot minun radoUisuttani/ ja tu«^
ne» minun sieluni tuscasa.
9. Ia et sinä sulje minua wihollisieni täsijn/ sinä
«setat minun jalcäni awaraan paickan,
l c>. HEAra ole minulle armollinen: Sillä minä
«hdistetan/ minun caswoni on muuttunut murhe,
sta/ nqnm>)os minun sielun »a wadzan.
11. Sillä minun «lämän on eultttellu murhesta/

ja minun wuotcni
minun woimanon
ranwennut minun pahain lccoini cautta/ ja miiwN
luuni owat muserml.
il. Minä olen suuri pi!cka kylänmiehilleni/ja il<
teys minun tlittawillen»/jotta minun raitilla nate<

huocauxest/

wat/pakencwac minua.
l;. Minävlcn sydämestä vnhotctlunchncuiN cuole
iut/ minä olen nrjncuin ricoltu astia.
14. SM moni Minua pahasti häwäist/ että jo«ainen minlia carcko/ he pitawät kestenäns neuwo
Minusta/ jatahiowat otta minun hengen».
15. Mutta minä toiwon sinuun HERra/ ja
non t sinä olet minun Jumalan.
t6. Minun aicani owat sinun täsisäs/pelasta mi-Nua wihollisistani,ja Ntjstät jolca minua wainowat
17. AnNa paista laswos palVelias päälle / auta
«ninua laupiudes cautta.
»s. HErra älä minua laske häpiäan: Sillä sinua
Minä rukoilen/ jumalattomat »ulcat Häpiäan/ ja
waiketcat helwetts.
19. Tulton mi/käri waärat suut/ fotca puhuwai
tvanhurscasta wastan/eangiast/lcrjast ja häjyst.
20. Cuinga suuret owat sinun hywydes / joteas
panit tallella nGe joiea sinua peltäwät/ ja jolcas

sa-

ntz!,

,;
Psaltar».
«Me osotat/jotca sinun vscaldawat/ ihmisien la-

sten edesä.
Sinä lymytat heitätylönäs salaiftsi/jocaid-i
zcn haastosa/ sinä peität heila majasas/
fista kielistä.
11. HEcca olcon ltjtelly/etta hän on minulle osottanut ihnicLlsen hywyden/ wahwasa Caupungisa.
li» Sillä minä sanoin epäyxesäni: minä olensis
nun caswos edestä sysätty vois/ sinä cuulil cuitens
gin minunrucoufcni anm/cosca minä sinun lygös
p«rgui,l,
14. Nacastacat HE?lra caicki hänen pyhans /
HEna wariclevscollisia/ jarunsast eostanrjllc/
fotca ylpeyttä haljoiltelewat.
1,1. Olcat turwas ja wapisemata/ eaicki jotca
HEcra odotatte.
li.

XXXII, psalmi.
Dawldm Opetus.

'

Vtuas on jongapchat »egot owat annetut an<

dcxi/ja jonga synnit peitetyt owat.
Autuas on ihminen / jollen HErro ei
wääryttä/ jonga hengesä ei wilpiä ole.

se

l.

3.

soima

Silla cosca minä tahdo!» sitä waiteta/

ruil minun luuni/ minun joeapäiwäisesta itcusiani»
4. Silla sinun kätcs oli yulla ja päiwallä rastas
Minun päälläni / nijn että, minun nesieni cniwi/

se tesälla cuiwa/ Sela.
Sentähden minä tunnustan sy»dini /ja en

nqncuin
j.

tä minun pahoi lecojari / minä sanoin», minä tunnustan HERralle minun pahat tecom/ nrjnsinä
annoit andcri minun sondini wäärydet.
6. Tämän tähde» pila caicki pyhät sinua rucolles

man

Psaltars.
«an Malla ajalla/ sentähdencosca suuret wedcms
paisumisesi tulemat/ ei he syym
7. Sinä olet miunnwarjelnrentälke minua mur«
hefta etiä minä pelastettuna sangen riemuisesi ker<
scaisin Se^a.
8. Minäneuiron sinua ja ofttan sinulletieinjotas
waeu u minä johdatan sinun minun silmilläni.
9. Hlkälolco nrjneuin orhit ja muulit/joilla ei ym«
märryst ole/ joiUepitä suidjet ja ohjat suuhun pandaman/ ellet he lähenesinua.
lv. Jumalattomalla onmondawidjausta/mutto
,4'

joca HErran t«wo/ hänen syle lauptns.
Äiemnitca! teitänHErrasa/ja olcailoisetwaw
hurscat/jalerscatidjencaicr, te yriwacaiset.
XXXIII, psalmi.
11.

te wanhnrstat HERrasa/ wagat
AH lemuitcal
pila händä lannisti kHttäman.

RtlttatatHVrra candcleilla/ »aweiftlttat ha<
nelle tijtostkymmenen kielisellä Psalcarilla.

2.

3.

Weifttcahänelle vsiwirsi,

tenleitis helisemisellä.
4. Silla
scina on tötinen/jamitähän lu°
pa/ hän wahwanapila,
5. Hän racasta wanhurstautta ja duomiota/mua
on taynans HErran laupiu«a<
HErran sanallckowac taiwat tehdyt/ ja caicki

sen

hänen suuns hengellä.
Hänen jouckons
meden
piiä

coosa

7. Hän
meresi nhncuin leilisä/
jä sala sywydct.
8 Peljäiky» caicki maaHErra/ händä peljatkön

asuwaiset.
Costa hän sano/ nchn se tapahtu/ jos hän kaste/
W, st on tehty,
lo.HTrcajcki maanpqrin

5.

,0.

P salsan.

,?

HErra tekepacanain ncuwot lyhfaxi/satään-

daCinssmajaiuxet.

11. Mmm HLrran nemvo pysy yancaickisest hänen sydämen» c»aiuxec sucucunnast sucucundaan.
il. Auma» on st Canssa »onga HErra onlumala/
Canss.
hän »dzcllen» on perillisen walifiut.

se

cadzol laiwastaalks/ianckicaickem

15.

Ihm-ftn, lapscc.

Wahwalda istuimcldans cadzo hän caickia
15. Hän taitmcaickein heidän sydämens/hän ymmarä caickein heidän tnön^.
16. Ei Cumng.'sta aum hänen suuri wäfens/ eitä
14.

fotca maan päällä asuwat.

Sangan wapadeta suurella woimallan».
17. Qrhit ei myö»,a«a/ ja heidän suur, watewydens ei pelasta.

iz.Cadzo/HErlanfilmätcadzowatnytajot<ahäw
däpclkäwäe/iotca hänen I,up!ucec!!»coiwo,oat.

,9. Että hän pelastms heidän
ja elätäis heiia nalmn atcara.

sielun» cuolemasta/

Meidän siclum odona HErra / zoca on mcis
dänapumjatilpcm.
li. Sillä mcidäy sydänum
iloidzc hanesä/ ia me
lolwomme hänen syhän nimeen»,
il. Olcon simm laupiude» HErra Meidänpääjlc>.

läm/ nHmmn me sinuun vscallam.

XX XIV. pMnu.

1. Hawidin

Psälnn coscel hän muotons M»M

Ab>melechin«Kesä/ ioca hänen a»« pow lyseän»
ia hän meni pois.
tqtan HERra aina/ häNiN
on alat» »njmm suusM.
3.^

Psallatt.
Minun sielunlersca HEcrasa / .että radollise!
sen cuulewat ja iioidzewat.
,6

3.

Wstätal HErra minun cansani ja lorgottacam ynnä hänen nimens.
4.

/

5. Cosca minä HErra edzein/wastais hän minua/
fa pelasti minun raitista wapistuxista.

6. lotca händä eadzowat/ ja häneen luottawa!/
heidän caswons ei lulehäpiaän.
7. Cosca radollinen huusi/cuuliHE?ira händä/
jamttti hänen «attista tustistans.
8. HErran EngeltpHrittäheitäjotca händä pellä-

wät/ja pelasta hellä,
ja cadjocat cuinga HErra on
9.
loinen/autuas on joca häneen turwa.
,c>. Pcljälkän HErra caicki hänen pyhäns: Sillä
jotca händä pelkäwät/ ei nrjldä mitän puutu.
11>
lcjonit pila tarwidzeman ja isoman/
mutta jotca HE?ira edjiwat/ ei heildä mitän hy>

Maistacat

se

su-

«,

wä puutu.
Tulcat tänne lapset/euulcat minua/HErran
p«!gon minä teille opetan.
D. Cuea on/jocahywa «lämätä pyytä? lapldais melclläns hywia pälwia.
24. A?>,rjeletieles pahudesta/ ja hnule» wilpi puii.

hunzasta.

1/. iacka pahasta/ ja tee hywä/edzi Mha ja nontele händä.
16.

HErran silmät/ cadzowat wanhurcasta/ ja hä-

nen, corwans heidän parcuans.
,?. Mutta HErran caswo on pahomtctiöitä wo-

sian hueuiaxen» maasta heidän muistoans.
Costa wanhurscat huulawat/nijn HErra
le/ ja pelasta heila ciatista tustistans»
V^

»8.

Plattari.

,5

IZ. HErra on juuri lamäliHta joilla onmmhellit
mini.
mn sydän/ la auua iltjlä joilla on
,c>.

paha/MUllaHEr«
Wculhurscalle tapahm
nqsta caikista päästä,
Hän tä« caicti hänen luuns/ettei yfikän hck

l« hänen
li.

stä mureta.
li. Pahus tappa jumalattoman/ja joteawaNß
hurscasta wihawat he tulewat wicapääxi.
HErra lunasta palweljains sielui/jacaickijots
!;.

la

häneen toiwowal/ tulewat nuhtectomari.
XX

XV.psalmi.

Da«<d«nP>alml.
Ijtele HErra minun rqtaweljeini

A> oi minunwihollisianiwastan. cansa(man.st-,
Temma.ttlpi ja keihäs/ ja nouse minua amm1. Siwalla ase ja suojelle minua minun sortaita->
ni wastan/ sanos sielulleni: minä olen aruZ.
Häpiää» japiittaan tulcon caicfi jotca
/

:.

/

mmu»

4.

wäeiywat
sieluanijotca

tulcon

/

palaicon «capcrin ja nauroxi

minulle paha suowat.

Qlcon he nijncuin acanattuulesa/jaHErmi»
Engeli sysäitön heila pois.
6. Heidän tiens olcan pimja janiijacas/jaHErs
«n Engeli wainotcon heitä.
7. S«Uä he owat ilman syytä heidän werckon»
wirittänäl minua cadotaxen«/,a ilman Oytä owa«

!

!

j.

sielulleni laiwanei haudan.
8. Tulcon hänelle wakva/ jota ei

hän tiedä/ ja
wercro/jongahanwiristi/täsictälänhanen/ft)hel«
ha» langetcon.

9. Mutta minun sielun iloitcan HErwsa/ja ri<F
Muitcan hänen awnscans.

H

ioCai.

,z'

Psallati,

Caicki minun luuni sanocan i HErra cuca on si
nuwartaisesi sinä joca päästät nöyrän wakewem
män kasista/ radollisen »a köyhän raatelialdans.
il. Wäärättodistajatastumatede»/ jotca minua ncjhtn soimamat/ joista minä olen wiatoin.
il. He tekcwat minulle paha hywästä/ minulle
mielicarwaudexi.
15. Mutta minä/ cosca he sairasti»/ puin salin
iQ.

päälleni/ waiwaisin idzeni paastolla/ jarucotieii
sydämestäni.
14. Minä täytin idjeni cuin he olisit ollet minun
ystawäni jawcijeni/ minä käwin murehtien/ NW
tuin st joca äitl wianatans
15. Mutta he iloitsemat minun »vahingostani jo
loconduwat/ cuucat myös cocowat heidänshowaidzemata minua wastan/ he repiwätja ei lactt,
16. NAecasten japalcuritten
iskcwät he haw
bailans minuun.

sure.

seas

17.

HErracuingacauwansina tätä cadjelet/päa>

siä Iqs minun sielun
metelistäns/ ja minun
ynnaisen nuorista iejoncista.
13. Minä tHia» sinua suuresa seuracuns!asa/j«l
paljon Cansfm kestciiä minä finua ylistän.
iZ Hlä salli heidän ilotta minusta/jotca syyttömcl»
stä minun wihMstni owut / eli silmiäns istewal/
jotea minua ilman syy!a wihawat.
iQ. Sillä he aicoiwat wahingota tehdä/ ja edji?
wal wäarlä syitä hiljaisitu wastan m«an paalle,
2.!. Ia lcwittawäl kitansawaralda minua wastiln/
pittttäwä. ja sanomat; fcn me mielclläm näemme.
2e.
HErr' si,lä sen myös näet/ ala sHs wait ole/
HZrra ä!ä cancana ole minusta.
21.

Ht!

'

,y
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Hcrä ja nouse catoman minun oiteutani ja
syyläni/ minun Jumalan ja HErran.
14. HErra minun Jumalan duomidjeminua oi?
tcude« jalken/ ettei he riemuidzis minusta.
25. Ha salliheidän sydämiscns pitttta / als anna
heidän sanoa? Mc olemma hänen niellet.
!?.

/

16. Häwäistäksnjanauroxi joutuconcaicki jotca
minun pahndcstani iloidzewat/ puetettacon hapiällä/ja p'!calla/ jotcaidjens minusta ferscawat.
17. Iloilcan jarlemuitcam/ jotca minulle oikeus
de» suowat/ jaaina
HErra olcon suuresi
lMtty/joca
palwcljallens hywa.
,8. Ia minun kielen puhu sinun wanhurscaudk
stae/ jotijtiä sinua jocaxaiwa.

suo

sannan:

XXXVI, pstimi.

».Hawidin HErran palwelian Psalmi/
on sydämestäni sanottu jumalattomat»
menosta/ettei
he ensingän Jumalala pcltä.
XZ> ltehaeoidjeidjellans
nyncauwan eitä ha?
3. Hän

»en wihattapa pahudens ilmandn.
4. Caicki heidän oppins on wahingonnen jalvad
he/ ci he myös salliheitans nenwoa/ että he jotM

Nnhnwatettfit.
j. Mutta
he ajattelemat wnoieisaNL wahingota/
>ja pysywai wahwast pahalla tic3ä / ja ei he mitä»
f«ha carta.
6. HErra/ sinun laupiudesvlottu nHn lewiäldH
cuin taiwas on/ ja si,nm tolndes tiHn awargld»
cntnpilwetjnorewat.

7, Sinun wanhurscandes on nhncmn IntWlan
wnori/ ja sinun oiteudes nrjncuin suuri sywyys/
HErra sinä autat setä ihmtsei etm eläimet'
3.

40
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Cuincallison sinun
mistcn lapset sinun jljpcls warion ala vscaldawat.
9. He juopnwalsinmhuonesruusastlawarast/><>
sinä luotat hc> a hecumllllanljncuinwirralla.
io. Sillä si,un tytsnäs on clewä lähde/ jasinun
waltcudesas me näemme walkcuden>
11. tewilä laupiudes nijlle jotca sinun lundewat/
ja sinunwanhurscaudc» toimellisillc.
»H. Ha salli minua tallatta coreilda/ »a jumalaa
«omain täsi alton minua culistaco.
8.

Waan anna pahointckiät jGen langeta/ eilä
hesyöstaisinpois/ja ei seifoalla py yis.
XX XVII. psalmi.
Dawtdin Ps»!m».
wihastu pahain tähden/ ja ä<ä cadeti pa«
bointctiöila»
2. Silla nHncuin ruoho he pian h«catan pois/ji

,;.

he cuiwawat Nljncuinwihoittapa yrtti.
3. Toiwo HErraan ja tee hywä/ asu maasa

j«e-

läta idjes wacuudella.

Iloidze HErrasa / ja hän anda sinulle Mitä sinun sydames halaja.
F. Anna ties HEAran haldun/ jatoiwo hänen
4.

päallens/ tylla hän sen lete.
6. Ia hän tuo ede» sinun wanhurscaudes nyncul!!
waltcuden ja sinun oikeudes nyncuin puolipaiwäli.
7. Odota HErra ja wartloidje händä/älä lqwoil>
lele sitä jongalie vahiches menesty.
z. lacka wihasta ja hylja tulmudes/ älä nyn w!<

hastu/ettäs idzeckin paha teet.
9. Sillä pahat häwiletän/ mutta HErra odotti
waiset perimät maan.

l°.

4i
Psaltari.
Wielä wäha heeti on/nljn ei jumalaloin olec-

kan/ja cuin» cadjoc hänen siaans/ntjn hän on pois.
11.

Mutta siwiätpcriwät maan/ ja iloidzewat

suuresa ranhasa.

Jumalaloinvhca wanhurscasta / ja lirisille
hambaitans hänen päällens.
,z< Mutta HErra naura händä: Sillä hän näle
hänen päiwäns joutuman.
14, Jumalattomat wetawät mieckans/ ja jännitii.

tämät joudzens/cukistarensradollistaja köyhä/ja

teurastawat hurscat.
Mutta heidän mieckans pila käymän heidän
sydämeen»/ja heidän joudjenspitä särkymän.
«6. Se wäha cuin wanhurscalla on/ on parambi
cuin monen jumalattoman suuret tawarat.
17. Sillä jumalallomail tallwarsi pitä ricottaman/
muita HErra wahwistawanhurstat.
18. HErra tietä hnrscaste» pälwät / ja heidän Pt»
rimisens pysy qancaickistest.
!Z. Ei he tule häviää» pahalla ajalla / ja »ällä
wuosilla pitä heillekyllä oleman.^
lc>. Silla lumalaltonlal huckuwat ja HErran wiholliset/ehkä he olisit nHncuin ihana «My/nyn hei'
tsn pitä cnitengin nchieuin sawu catoman.
2>. Jumalaloinolta lainan jaet maxa/uMtta huf-scas on laupias jarunsas.
tl. S>lla hänen sinnattnnsperiwat maan/mutlä hänen kirottnns pitä häwlttttämän.
2;> HErralda sencaltaisen miehen waellus hallb
lan/ ja.hänentiens telxa hänelle.
24. Jos hän lange nyn ei händä hyljätä: SW
HErra tule hänen lätens.
Diij

-5. Mb

4»

Mltatt.

Minä olin nuori ja»vanhennuin/ ja en ttä-näns nähnyt wanhurscastahyljälyxi/ engä hänen
siemenen» terjäwän leipä.
26. Hän on aina laupias jalaina mielelläns/ja hä(sest.
nen siemencns on fiunailu.
27. Waldä paha ja tee hywä/ ja pysy yancaicki-s.
HEna racasta oikeutta/ja ei hy jäpyhiäns/ ne kälkctäniiancaickisesi/mutta jumalaiw,
main siemen pilä häwittettämän.
29. Hurscat periwät maan/ ja asuwat syna rjanlaictisest.
3°. Wanhurstan suu puhu l«t«wasi/ ja hänen

,5.

tielens opetta oikeutta.

Hänen lumalans lati on hänen sydämesän»/
ja ei hänen askelcns tiwisty.

31.
32.

lumalatoin wätzywalchliscasta/jacdg häm

hätapparms.
33. Mutta ei HErra jätä händä hänen täsyns/
ja ei dnomidje händä/ eoscayän duomitan.
34. Odota HE?ira jätätte hänen tiens/nyn hän
sinun corgötta/ettäs pci-it maan/ jasinä saat nähdä/ cofta jnmalattomat hawiietän.
35. Minä näin jumalattoman/ sangen jalon ja
waldian / joca lewitti idzens / ja wihotti nyncui»
laurdärinpuu.
36. )a käwin ohidze/cadzo/ nHn hän oli pois/ miloytty.
nä tysyin händä/ ja ei händä
37. Oiewiatoin japidä Mus oikein; Sillä sencaltäiset wtjmein menestylvat»
38. Mutta wäarät pila ynnä huckuman/ ja jl!!»

cusan

m»latlomat pita whmein h,äwitettäman.j
33. Mutta HErra auttawanhuestaijs/hanen hci>
'zsn wäkwydens tuftan ajalla»
4°

'Psattaltt
4«. laHErraautta heitä/ ja päästä

<;

heitä/ia pe,
lasta heitä juma!attomist/ja>apahta heila i Sills
hevstalsil häneen.

xxxvm. psalmi.

i,

Dawidm Psalmi/ muistoxi.

älä rangaist minua wjhasas/ja ala

rica minua hirmuisudcsas.

3.

S»llä sinun nuoles owat miiluun lqnnitelyt/

ja sinun taies paina minua.
Ei ole lclwcyL minun ruumiftni/sinunvhcaufestas/ja e, ole rauha minun iuisani/minun syndeis
ni tähden.
5. Sillä minun syndini käywät pääni ylidze/nt,n«
l»in rastas enorma owat he minulle ylon rascaxj
tullet.
6. Minun haawani haisewat ja mätanewat/mi4.

nunhulludeni tähden.
7. Min» täyn tymäräs jacumarruxis/yli päiwä
Minä käyn murchisani.
z. Silla minun cupeni peräti cniwettuwat/ja ei

»le mitan tcrweytta minun ruumisani.
9. Minä olen ylon paljo runneldu jalyöty ricki/
minä n.ycisen minun sydämeni tiwusta.
n. HErra sin«nedesZs öneaicki minun haluni/)'»
«Mm huocauren ei ole sinulda salattu.
11. Minun sydämen warise/ minun woiman o»
Minusta luopunut/ ja minun silmän, waikeus ei ols
Minun tykönäni.
»:. Minun ystawani ia langonl owat
cohdastans
Minua wastan/ jacadzowat mi»mn waiwani/ ja

Mnunlähimmäiseni cauwas
astnwilc.
wahywät/
Jotta minun sieluani

Hiiij

he wirittele!!
wi
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wät minun eteeni/ ja jotca minulle paha snowat/he
neuwo piläwal cuinga he wahingoltzisit/ ja sulilla
juonilla he kicrtäwäl ymbärl.
»4> Muua minun täyty olla nHncuin cuuroin/j«
«imttänluuleman ja nHnculn mykän/joca ei awo-

»a suutans.
Ia minun täyty olla nHncuin se joca ci mitä»
cuule/ »a jongasuusa ei ole wastausa.
,6. Mutta minä odomn sinua
HErra/finä HErra minvn Jumalan cuuldelct minua.
17. Silla minä ajattelen/ ellei he suingan minustz
lloidjis/ jos Minun jalcan ainoastans combastuis/
nyn he terscaisil sangen minusta.
15.

!8. Silla minä olen tehty kärsimän/ jaminun li,
puK on ala» mlnun cdesani.
IZ. Sillä minä mlistan pahan ttconi/ja mnrhld!»
minun syndini tähden.
22. Mutta minu wiholliseni clawat ja owal wattt
wät/ ne owat suuret jotca minua sytomäst wihawal
11. Ia jotca minulle marawal pahalla hywän/ j«
afcttawat heltäns minua wastan/ että minä hywä
«oudatan.
,2. Hlä hyljH minua HEcraminun Jumalan/ä>»
o!e caucana minusta.
l?. Mennä sinuas minm auttaman/HErra W

nun apun.
1.

XXXIX. pMmi.

Hawidtn Psalmi/ leduthunildcl
eV<lläweis<«ttapa.
aicoinul cawhta/etten minätet

syndiä kielelläni,

Minä hlllidzen nunun suun»/ että Minä näen
4'l
jnm»lattomanedesänt,

3.

Psattari.

4/

4. Minä tulin mytäxi/wickeni!' ja en puhunut rlee
musta/jaminunmurhenlisäyndy.
F. Minun sydämen on palawa minusa/ ja cuitt
minä sitä ajattelen / ncjn minä sytyn / ja minä puhun tielcuam.
6. Mutta HErra opeta minua/ että minulla on
loppu/ja minun elämälläni on mitta/ ja minä erca»

nmtäälda.

7. Cadjo/minun päiwäni owatkämmenen lewcus

tytonas / ja minun elämän on nrjncuin ei mitän si-

nun :desas/cuinga aiwa tyhjät

owat caicki ihmiset/
jotcacuitengin nyn suruttomasi eläwät/ Scla.
tz. 2Vaan he menewät pois nHllcuin warjo/ja tetewät heillens huckan
murhen/ he coeowat
jaei tiedä euca
9. Ia nytHErra M!hingäminaidMluotan?si,
nnn minä toiwon.
i°. Wapada minua caiklsta synnäistani/ ja M
minua salllhulludeupilcaxi.
11. Minä waicremn ja en awa suutani/ tylla sinä teet.
ii. Käännä sinun rangaistures pois minusta: sillä
ininä olen näändynyi sinun täces piexemisesta.
13. Coscasjongun rangaisei synnin tähden/nyn
hänen caunistuxcns culntetan nyncuin coilda/ wo»
«uinga aiwa tyhiat owat eaicki ihmiset/ Sc!a>
14. Cuuldcle minun rueouxen HErra/ia ymmärrä
minun parcun/ jaaläwaickene minun lyyneldeni
lähden: Silla minä olen mmicalainen ja asuwatnen sinun eansas/nhncuin caickl minun Isäni,

sensaa

suuren

sen

ij.

luowu minusta/että minäwlrcoisin/tnnen-

min minä menen pois/ ja en

silletäsä ole.

Xl..

4«

Ps<!«stt.

XI.. pstlmi.
I. Dawidin Psalmi edcllnWeisattapa.
odotin HErra/ j, hän callisti hanens
tygsni/jahän cuuldeli minö parcuni»
3. Ia hän wcti minun vlos scjtä hirmuisesta hau<
dastc,/ javastaisesta logasta/ jaasetti minun jalcani
talliollc/ ja hallidji minun käymiseni.
4. Iahän andoi minun suuhuni vdcn weisun/M
tämän meidän lumaiatam. Sitä saawat monda
nähdä/japeltäwät HErra/ jatoiwowat häneen.
F.Auluason/jocapanevscallurensHTnaan/jaci
täänäylpeiiten tygo/jajotca walhella waeldawai.
6. HErra minun Jumalan/ suuret owat sinunihmesjaajatufes/jotcas meilleosotat/ ei ole mitan
waii'
sinun wertas/minä ilmoitan nHtä/ ja
ka he owat epälucuiset.
7. Vhri ja ruocauhriei sinulle kelpa/ waan
wat sinä minulle awaisit/ et sinä tahdo poltlouh?
«a eli syndiuhria.
8» Silloin minä sanoin: Cadjo/mlnä tulen/Naamalus on minusta kirjoitettu. Sinun tahlos/ mi-

sanon

nun Jumalan/ teen minä mielelläni / ja sinun lalis
on minun sydämesäni.
9, Minä saarnan sinun wanhurseauttas suuresi
seuracunnasa/cadzo/ en minä anna tukita suuta?

nl/HErra sinä sen tiedät,
ic>. En mi»ä
wanhursiauttas sydämesäni/
Minä puhun sinuntowudestus ja aucundcstas/ en
minä pcitä sinun Kupinttas jawacuuttas/ suuresi
seuraeunnaft.
11. Multasina HErra/älä kaänö laupiuttas minusta vois/sinun lanplttdtb ja wacuudes aina mi<
«ua>iyarjejlo».
ll.Sil-

i

.
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Sillä lukemattomat watwat owat Minun ptj<

lillänät/minun syndini owat minun ottanet tljnni/
nrjn etten minä nähdä taida/ he owat rsiaMat euin
hluxct paä>anl/ ja «liuun sydämen on minusa wai-

puut.
15. Kelwatcon

se sinulle
HErra/ettäs minun waminua
auttaman.

14. Häwcttonja caicNxilcaxitultonjotla minun
sieluani wärjywai hucalarcns/ palaitcon lacaperin
j>,hapiääntulcon/joica miuulle paha suowat.
15. Hammasiykön heidän häpläsäns/ jotca Minua picittäwät^
16. Iloitcan ja riemmuitcan caicki/jotca siiua ed-

Ziwät/ ja jotca sinun auttuuitas racastawat: sano,
can aina: HErra olcon cortiast tHtetiy.
Minä olen köyhä ja waiwainen/mutta HEr,ra sure minun edestäni sinä olet minun antwjan
ja
wapahtMN/ minun Jumalan ala wchwy.
/

XII. psalmi.
Dowidm Psalmi edelläweisallapa.
on joca köyhä yolho / händä HERra
SV/Vtuaspahana
päiwänä.
hautta
3. HEAra tälke hänen ja pita hänen eläwänä/
että hän menesty maan päl!a/ja ei hyhä handä wihollistens tästjn.
4> HErra wirgotta händä tautiwuötlsans/
>.

!

«utai hänen caikesta
5- Minä sanoin: HtMra ole

sairaudesians.

sinä

minulle armollinen paranna minun sielun: Sillä minä «einsyns
dlaji^luawastan.
s. Minun wiholliseni puhuit pahoja minaawastan: cofta hän cuolle? ja hch,<n nimens cadonne?

7-I''
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7. Ia cuin he tulewat cadzcleman/nyn ei he tec siia
sydämestäns/waan jotakin edziwät/jota he lailiai'
sil, n<?n he mcnewäl pois ja sitä panettelemat.

8. Caicki

jotca

minua

wihawat/ cuiscuttelewo!

testenäns minua wastan/

jaajatlelewat paha mp

Nua wastan.
9. He owat päättänet minusta coiranparin:
hän maca/ Ntjn ei hän nousejällens.

myös

,0.

minun ystäwän

cosco

johon Minä v«
minun

scalfin/ joca söi minun leipäni/ se tallai»
jalcoin» ala.
>

1.

Mutta sinä HErra ole mmullc armollinen/

sen
wä/ettei minun wiholl>sen< saa kecscala minusta.
Mutta minua sinä holhol minun wiattomudeNi tähden ja asetat mmL caswo» eteen chancaickiscst

ja autta minua/ nijn minä heille costan.
Srjtä minä ymmärren ettäs suot minulle hft
,;.

14. Kijtetly olcon HErra Israelin Jumala /lM

caichsest cjancaictseen/ Amen.

Xl. 11. pftlmi.

>.

Tsrahu losten opetus edelläweisattapa.

peura hlmoidze moreta wetlä/ nG
sielunhimoidZe sinua Jumala.
3. Minun sielun »ano lumalata/silä eläwätäl»
malata/ sitä eläwälä Jumalala: Cosca minä tul<«
Jumalan caswo näkemän i
rnocani pälww
(> minun

4. Minun kyyneleni owat minun
lä ja yöllä / että jocapaiwäMinulle sanotan:
ny« on sinun Jumalas i
5. Costa minäneitä muistilen/nrjn minä wuolw
tanvlos<minun sydämeni idzesäni! sillä minä m<
nisin mielelläni joutoneansa/ ja waellaisin heid«>

cus»
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ans Jumalan huoneseen/ ihasiuftlla jatHtoxcl-

sen joucan seasa/ jotca juhla pitämät,

s. Mitäs murhedit minun siclun/ ja olet nyn les
zvoloin minusa; Turwa Jumalan: Sillä minä
wiela nytkin hända thtän / että hän minua autt»
hänen caswollans.
7. Minun Jumalan/ minun sielun on murhcis
muistan sinun sijnä
sans minusa/ ja
Jordanin Hermonm tykönä/ sillä wä»naasa
hMwuorclla.
z. Sinun wjrtas pauhawat cowin / nHn että yli
sywyspauha täsä/ja toinen sywys ficllä/caicki sinun wesilaines ja aldoskäywäl minun nlidjeni,
y» Päiwäilä on HErra luwannut häncn hywy<
dens/ ja yöllä minä hinclleweisan/ ja rufoilen
minun elämäni Jumalala»
,c>. Minä sanon Jumalalle minun calliolleni! mi«
ti» olet minun vnhottanut? Mifi minä layn »y!»
murheisani? Cosca minsi wiholliseni minua ahdista?
11. Se on ntincuin murha minun luisani/ että miNii wlhostiscni häwäisewätminua/cosia he jocapä«
jvä sanomat minulle; Cusa nyl on sinun Jumalasi
1:. Mitäs murhedit minun sielun/ ja olet minusa nhn lewotoin i Turwa Jumalaant Silla minä
weilä nytkin hända kiitän/että hänen minun cast
woni apu/ ja minun Jumalan.

asian/

XI.III. psalmi.
minua Jumala/ ,'a ratcaise Minun
armotoinda Canssa wastan/ ,a p«H<

siä mmua wäarisiä ja cawaloistachmisGä.
Silla sinä olet m!nunwäkiwydentlumaia/mi«

».

E

M

Pfaltatt.

s<?

xls syöxet minun pois ? mixis minun annat «Meo
wihollinen minua ahdista?
hisani käydä/
?. lähetä walleudes ia totudes minua saattaman/
ja tuoman sinun pyhän wuores tygs/ ja sinun
sumiscs tygs.
4. Ia minä kawifinlumalan Altarin tygs/senllft
malan tygs joca minun ilon ja riemun on/ ja sinua
Jumala Candelisa tijttäifin/ minun Jumalan.
F. Mitä» muchedit minun sielun/ ja olet minusa
nrjn lewotoin ? Turwa Jumalan: Sillä minä wielä n»yttin händä tqtan/etta hän on minun caswoni
apu/ja minun Jumalan.
XI>IV. pftlm.
1. Tovahu lasten op«tus tdelläweisattap».
olema corwillam cuullct/meidän
AZ)lsam owat meille lucttellet/miläs heidän oieanans ja muinen tehnyt olet.
3. Sinä olet ajanut pacanat pols kädellä» / mutta nylä sinä olet istuttanut jällens/ sinä olet Catislewittänyt.
sa! cadottanut/ mutta nytä sinä oletmaata
Sillä ei he ole miecallans sitä
omista«et/ ja hÄdän tasiwartens ei auttanut h«ta/ waan
sinunoikialäus/sinun käsiwartes/ja sinun
wa!keus/ silla sinä mielistyit heihin.
L. Jumala sinä olet minun Cuningan / jocaapua
laiobillelnpat.
6. Sinun cauttas mewihollistm paiscam maahan/
wastamcareaj.it.
sinun nimesäs me tallam meidän joudzeeni/
jamiluotaminun
Slllä
en
Minä
7.
nun micckan ei auta minua.
8. Multasina autat meitä Meidän Vihollisistani/
ja samat ntztä häplään/ jottayiejtawihawat.

cosca

«-

,

i

3O?Vmala/me

caswos

9->
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Jumalasta Me kerscam jocapaiwä//a lytam sinun nimes yancaictisest/ Sela,
i°. Mixie nyt sysät meitäpois/ /a häwätset meitä/ ia et lähde meidän jouckom cansa?
11. Sinä palautat meitä wihollistem cdesä / etl«
p.

ne raatelisit meitä/jotta wihawat meitä.
Sinä annat meitä syötä nHncuin lambaita/ji»
hajotat meitä pacanain secaan.
«.

ii. S>nä myil Canssas ilman
tan sijtä ottanut.

hinnata/ jaet mi-

Sinä panet mitä häpiari meidän

läsnäasu-

waisillem/ pileari ja naurofi/ jolca meidän ymbä-

llllämowat.
15. Sinä teet meitä sananlascufi pacanain seas/su
' että Cäfftt wäandelewat päätäns meidän tehtäm»

locapäiwä on minun häwäistyxen minun ede?
on täynäns häpiäta.
ja minun
17. Että minun pitä pilckureita ja laittaita luuleman/ ja mihollisetja tylyt costajat näkemän,
»s. Elämät eaicki owat tullet meidän panllem/j«,
is,

fani/

caswon

.

en me sentähden ole sinua vnhottanet/ engä sinun
lijttos rictonet.
iZ. Ia el meidän sydämentacaperin mennyt/ eil»

Meidän taymistm poikennut sinun ticstas.
ie.

Ettäs meitä ntjn lsit rickHratcill feas/ jg

s

l

Meitä peität pimeidella.
li. Jos me olisiMmcidän Inmalam mme
net/ ja meidän tätem nostanet wieralle Jumalalle.»
Sen Jumala edjitan/waanhan idze lietä meidän sydämen pohjan.
lz. Sillä sinun tähles surmatun me joeapäiwä/
»«luetan teuraxi «lawchi lambaxi.
EH'
14. He,
»:.

Pfaltatt.

f»

-4.

Hera HErra / miris maeat? walwo /ja a!ä

meitä sysä pois eaickctickan.

Mixis peitätcaswosz javnhodat meidän
dolltsudem ja ahd,stufem»
26. Silla meidän sielum on painettu alasmao«
han asti/ meidän wadzam rippu maasa.
27. Ilouse/ auta meitä/ ja lunasta meitä sinun law
piudcs tähden.
25.

XI.V.

1.

Mmi.

opetus wicsi cuckaisest/ Corahn
Morsiamen
lapsilla edelläwetfauap».

sydämen ajattele caunin laulun/m!n«
wclsan Cuningasia/ minun tiilen on jalei»

kirjoittajan kynä.
3. Sinä olet caunein ihmisten lasten seaft/ suloft
set owat sinun huules/
Jumala st,

sentehdan sinua
Pane miccka-wtMes/ sinä Sangacz/ jacauch

nua yancaicksest.
4.

sta idzes cunnialisesta.
Menestykön sinun cauniudes/ajatotudenpatt
hali/ pitämänradollifioikeudesa/ nijn sinun oikio
lätes ihmelllsiä osotta.
-6. Tecäwät owat sinun nuoles/stta Canssat lang«
«vat etee» maahan/ Cuningan wihollisten keskellä.
5?. lumala/sinuistulmes pysy aina jatjancaickiftst/
si>,wn waldacundas waldicka on hurstas waldicko,
?/. Sinäracastat wanhurscautta/ja wihat juma!>«
isinda meno/sentahden onlnmala/sinunlumalas/
jlliuazvoidellnlilon sljylla/enä cuin sinä osawelje»
9 Sinun waattos owat sula Mirrham/Aloes jo
Kezta/ coscas Elephandin luisest tuastas lahdet/
Minusta he ilanttawat sinun.
io.S«
5»

<

10. Sinun

,z

Psoltctti.

caunistufesas täywatCuningasien tyt»
täret/morsian seiso oitialla tädelläs/sulas callimmas cullas»
11. Cuule tytär/ cadjo/sa eallista corwas/ vnhoda Canssa» ja Isäs huone.
»l. NHn Cumngas saa halun sinun cauniutees:
Silla hän on sinun HCrras/ jasinun sitä handä
lumartaman.
tz. Tyrin tyttären pitä myös Wen lähiöinen tuleman/ rickat Canssoi» piiä sinunedesas rucoilcman.

l4« Cuningau tytär on coeonans caunis sisälds/
haN on cullatseswaattes puetettu.
l>. Hän weidän monella mut<allacudotulswaal«

teis Cuningan tygs/ ia nuoret neidzet hänen caltaisens/solca handä seurawal/tuodan sinun tygs».
16.
wieden ilolla riemulla / jamenewöl Cw
ningan tupaan.

17. Sinun Isäis siaanpita sinun lapsia saaman/
jotcas asetat pärämlehil» caitkeenmailmaan.
l 8. Minä muista!» sinunnlmes sucucunnastanytt
sucucundaam Semähden Pila Eanssit sinua tchl-

tämän/ aina ja Hancaickisest.
i.

Corahn lasten weisu/nourudcsi/
«d<Uäweis«»apa.

sn meidän turwam ja wäfewydem/

apu tustisa»
ZV »"a on soweliaspelkä/
jos

3. Sentähden en m»
4uis/ jawuoret testelle

wielä MailMa huc-<

merta wajcisit.

4. Wlticka wielä weri panhais jaiainedls / NYN
Mä st,<ä pauhinasta mäet cukisiuisil/ Sela.
5< CuitenginonlumalanCaupungi ihana wirtois
>!ln»/ jos, corkeimman pyhät asumiset owat.

Psattarl.

?4

se

6. Jumala on hänen lyksnäns/ sentahden kyllH
pysy/Jumala auttahändäwarahm.
7. Pacanain picä hämmästymän »a waldacunna!
langeman/ja maan hucku
hän anens anda.
8. HErra Zebaoch onmcidan cansam/ lacobi»

cosca

Jumala on meidän tukcm/ Scla.
Tulcat »a cadzocat HErran tecoja/ joca Maan
päällä scncaltalsct häwityxet tete.
ic>. loca hillldzelodalcaitesmailmas/jocajoud<
zen särte ja ricdo teihat/ja rattat «ulcsa poltta.

,9.

tacaccac ja lundecat minua lumalaxi/ minä
olen woittawa cunnian pacanam sea»/ja minä Yle,
tän maan päälle.
,l. HEeraZcbaoth on meidän
cnnsam/Jacobin
»i.

Jumala on meidän tukem/ Scla.

xi.vii. pstlmi.
Corahn lasten Psalmi «delläwnsattapa.
Aaick, Canssat paucuttacat tästiän/ja
l,

z.

<al Jumalalle/ «loisella anella,
>V llä HEAra caicrein corlein on

Hirmuinen/
suuri Cuningascocomaan päälle.
waali
meidän alam'/ japocanai
4.
meidän jalcaim ala.z
5.s Hän walidze meille meidän perimisen, /lacos

si» tunniass?' jota hän racasta/ Sela.
s. Jumala astui iyastuxella ylös /ja HErm heli<

ftwä.laßasunalla.
,?.

Melsatcat/weisatcatlumafalie/weisalcat/wei'

Zetcac mcidan
S« Sula Jumala on «co Maan
cal hänelle mUawast.
9. Iu

»ala

on pacanoilim TuNiIMS/ Jumala l's

YhW jstnime^Ov.

Cansfain päämiehet owat cocondnnet Abrahamin Jumalan Canssan tygö: Sillä/Jumala on

w.

ftngen corgolltlu tilpeln tykönä maan päälle.
XXVIII. PsÄ!,N.

l«

dan

C°r«hn lasien Pftlmiweisu.

on HERra/ ja sangen tytettäpä mei-!

Junmlan Caupungisa/ hänen pyhalls

wuorellans.

;. Zionm wuori on
caunis wesa / coco
maan turwa/ pohjan puolella on suuren Cuningan

Caupungi.

(jeleman,

Jumala on tuttawa hänen huonesans/sitäwar«!
/. Sillä cadzo/ Cuningat omat coonnct/ jl> ynnä
(tt/ ja cukistettin»
menit ohidze.
s. He ihmetteli! cosca he tämän näit/ja hämmästy7. Wapistus on heidän siellä käsittänyt/ jaahtiß
§u»
synnyttäwäistn.
s. Sinä särjet hahdet meresä itätuulella,
me cuulima/nHnme sen näeme/HV§
9.
ranZebaochin Caupungisa meidän Jumalan Cau»>
4.

pungisa/lumalasc»wahw!stayancaickisest/Scla<
>°. Jumala me odotamme
sinun hywyttäs/ siiin»
Templlsas.
li, Jumala/nHncuin sinun nimes on/ nHn myös
o» sinun tytoxes haman mailman aren/ sinun oikig
kätes on kaynans wanhurscautta,
1:. AiemulilanZioninwuori/ jaludan tyttärll
iloitcan/ sinun oikcudes tähden.
13. MengätZionin ymbarijaxylittkäthändä/ltU

lecathänenrorniNL.

Turwatcat hänen wahwuteens/ ja eorgottacat
!h»!!en Huonens/Mginilta «ulewaisille sucueumlle.

fs
,5.

Plallor».'.

Sillä tämä Jumala oN meidän

Jumalani/

hancaiclisest / hän »ohdatk meitä cusle,
Man asti»

«ina ja

Xi.ix. psalmi.
Corahn!aft«n Psalm, erellä»«s<>ttap<!.
tätä cäicti Canssat/ ottacal
caicki jolca tällä ajalla elätte.
Setä ylMnen Canssa
herrat/ selärickal
1.

3.

että löyhät/ yfi toisen» cansa»
4. Minun suun puhu taitawast/ jäminun sydä-!
men sano ymmärryreN»
ji Mmä tahdon cuulla hMänsananlascNn/js

candeleilla soitta.
Mix> minä peltäifin pahoina päiwinä/cöscä wh
i»un sortajani pahat legot läywal minua ymbäri»
7. Jotta luoctawat tnwarolhin»/ ja suurest tm
stetän sowlttO.
seawat rickaUdestans3» El welitan taida tetän lunasta/ eitä Jumalalli
sielun» lunastus on ylsn «lllis/
s» Sillä heidän
että se jää tetcmät yanctlickisest.
w. Waicka hän myös wielä cauwatl eläis/ ja el
caunin
6.

näki» hauta.
j 1. Sillä cuitinginllahdeii
stnmuotolset taitawal
«uolewan/ ncjn itänen» tuin tyhmät ja hullut lw

lowat/ja täyty mmllejättä heidän tawarans.
il. Ia syltelin he ajattelewm heidän huoneNs W
sywän Hantatckisest / ja tdtails sugusta lucuun/ >«
heidän nimen» muistetaifin maan päällä»
N. Waan ei ihminen taida pysyä cnnniasa/ mnft
»a loppu nynchin eläimetkin»
i4. Tämä heidän tien» on sula hulluus/cuitengl!»

heidän sulUns sitä snnllans thlläwäl/ Sela.

Pf«««tl.

sff

Henutawälhilwclis nijncuin lambat/cuslema heitä calua/ mutta hurscät sangen pian hallidze15.

wat heitä/ ja heidän oyctäuxms Piia huckuman/
ja heidän täyly jäädä helwettHn.
16. Mutta Jumala cnitengin wapahta Minun sie-

lunihelwelinwallafta silla hän corjais minua/Se.
17. Kä silä tottele cosca socu rieasiu/ eli jos hänen
huone!'.s cunnia suurexi lulc>
i8» Siliä cosca hän cuole/ ci hän mltän Mhslans
wie/eitä hälie!» cunnians mene hänen cansans alas
IZ. Waan hän v sc.?lda lähdr hywään clämään/jci
tljtta sitä/cosca jocu ldzellens hywiä pälwiä saalia.
i°, 3M, he menewät Isaim perän/ ja ei näe ila«
nans walteutta.
i.'< Sillä cosca ihminen on cunniasa/ ja ei ole >M
»näryst. nhn hän mene taawä cuin eläimct»
i>. psalmi.
i.Alftphin Psalmi.

KI ENra Jumala se wätewa/puhu ja cadzn mas
V-/ilman/ hamast Auringon coitosta nyn laste,

Misen asti.
t. Zionista täy y!ös tircas lumalain paiste,
j. Meidanlumalamtulesaeiwaickene/
tawainett tuli täy hänettedellän»/ ja hänen ym-°
tärillans suuri ilmä.
Canffans»
4. Hän cadzu talwatt ja maan/ duomitaxcns hä<
j. Cootcat minulle minun pyhäni/ jotca lchosta l<
«ämmän pitäwät enin vhrcista.
6. Ia taiwat pila hänen wanhurscauttans ilmott-

taman/sillä Jumala on Suo>nari/Sela.
7> Cuuie minun Canssän anna minun puhua/
sroel anna minun sinun seafas todista/minä
!«/ olen sinunJumalas»
8, Si/

ss.

8 Psallär!.

Sinun vhreistas cn minä sinua nuhtele! Siliz!

sinun polttouhri» owat alati minun edcsanl.
9. En niinä ota härkiä sinun huonestas/engäcau,
rita nckwetostas.
11. Sillä caickpmedjän eläimet owat minun / j«
larjal mäjillä jotca tuhannin täywat.
11. Minä tunnen caicki linnut wuorten päälle/j»
caickinaiset pedot medzäs owatminun edesäni.
il. Jos minä ison/ en minä sitä saois sinulle: Sil«
maan pyri on minun/ ja caicti mi«ä jyänä on.
13. iuulecco» minun syöwan harjan iihaV cliclä

cauristenwerta juomani
14. Vhra Jumalalle lytoenhri/ ja mara yliux
maiselle lnpauxes.
15. Ia rncoille, minua hädäsas/ nyn minä «Wto»
sinua/ >a sinun piläcunnioidjcman minua»
16. Mutta jumalattomallesano Jumala: MW
ilmoitat minun oikeunani/jaotat minun lhitoni
suullesi
17. Ettäs cuitengin luritusta wihat/ ja heität mi<
nun ftnani tacas.
18. Coscas warcan näet/nhns juoxet hänen cow
sans/ japidät yhti huorinteliaincansa.
iZ. Sinunsuus sallit sinä paha puhua/ ja sinun
tieles saatta petosta matcan.
2Q. Sinä istucja puhut weljels wastan/ sinäpä
nettetet aitis poica.

jaminä olen walt/ nyns luulet ch
tä Minäolen sinun wcrtazses. Mutta Minä ram
gaisen sinua ja asetan näitä silmais eteen.
Hl. Ammärätkätschsnäitä/tejctcalumalanvV
hotalte/ etten minä ttlnmais jostus pois/ ja ei o!i«
tnämbiwapahtaja.
-1.
Hi,

Psa««r<>

sZ

loca Wosta vhra/se ylistä minua/ja sHna on se
<ie/että minä osoian hänelle Jumalanautuuden.
:;.

I>l.

pftlmi.

i.SawidinPsalmi edelläweisattapa. l.Cosca
PlVphll» N«<H<!N tuli h«n«n lygöne/ sijtt«c»m hän
BaihSaba tygö käynyt o«.
ole minulle armollinen sinun hywy«'

ja pyhi pois minun syndini siZ2) des tähden/
laupiudes tähden.
nunsuurenminua
hywäst minun pahasta legostani/

4.

Pese

puhdista minua minun synnistäni,
j. Sillä minä tunnen pahat teconi/ia minun syn<

>»

eocsam.

dini owat aina minun
6. Sinuaainoatawaftan minä syndiatein/japa»
!hajli tein sinun cdefas.
Että sinä olisit Ma sanasas/ japuhdas/

coscas

iuomidzet.
7. Cadzo/ minä slen syndisest siemenesi syndynyt/
j»v»!N!N ällin on synnisä minun jyttanyc.
Cadzo/ sinä halajat totuila/ joca ftlaudes

8.

stu sawlun taidon minulle.

on/

y. Puhdisiaminualsopilla/cttä minä puhdistuiM/pese minua/että minä lumimMaxi tulisin.
10. Anna minun cuulla ilo jarjewua/ että ne luul/
jotcassärkenyt olet/ ihastuisit.
ii. Peitä taswosminunsiMistäni/japnhlpolL

laicki minun payatteconi.
n. Jumala luo minuun puhdas sydän/,'a annami'
Mc psiwahwo hengi,
>z. Nia heila minua pois laswoschestz/ jgW
nimulda ota pois sinun PyhäHengcs.
>4- W.chw,sta miima taas awnllg»/ ja sillä wMipM hengellä tM »nlnaa,

s?
Pfaltarl.
15. Silla minä tahdon wäärille opetta sinun ties/
että synviset tygss palajaisit.
16. Päästä minua weren wigoista/IlMiala/jon
minun autudeni Jumalaolet/etlä minun kielen t«,

stais sinunwanhurseauttas.

suun

17. Awa HE?lra minun huulen!/ että Minun
tlmoitas sinua tchores.
»8. Silla et sinulle teloa vhri / muutoin minä sen
Mielelläni annaisin/ ja ei polttouhri sinulle ensin,
gentelpa.
iZ. ??e phrit jotcaJumalallelclpawat/owatmur,
helinen hengi/ ahdcstetluaja särjettyä sydandä«
sinä Jumala hyljä.
20. TecZionille hywästi sinun armos jällen/ra,
tenna Jerusalemin muurit.
11. Silloin sinulle telpawat wanhurfcauden vh,
ri»/polttouhrit ja eaickinaiset vhrlt/ silloinsinn»

Allartlles härtia vhratan.
i. ii. psalmi.
l» Hawidin opetus edelläweisättapa/cosca «Mi
meri Doeg lullia sanoi Saulille: Dawil on lullul

Hlbimclechin h»on,seen,

terscat sinä wätewä/ ettäs taidat wa,
hmgoltg i ectäcuitengin Jumalan lauM
wieläjoca^äiwapiisy,
z. Sinun lieles ongi wahingota/ jaleicka walhtl»
lan» nchucnin ieräwa parmweidzi.
4.

Gina puhut pitemmin paha cnin hywä/ja WÄ

hetta ciiin oikcutia/ Sela.

5. Sinä puhut mielellä» caickia Mitä cadotuM
sopiwat/ wäärälla Nelellä.
6. Semähdlnlumala satte sinun aiwa cocon<M<
!«

Psaltari.

6i

j„M!!«ndasinun jamajastatemmasinunvlos/jz
häwittä sinun eläwiten maalda/ Sela.
7. Wanhurstat natewat senjapeltawät/ ja naurawat hända.
z. Cadzo/»äma on st mies/joca ci pitänyt Juma»
lala hänen tnrwanans/waan vstalsi suuren rickauteens/ ja oli wäkcwä wahingola tekemän.
9. Mutta minä pysyn nHncuin hedelmälinen öljypuu Jumalan huonesa/ minä vseallan Jumalan
laupiutcen/ aina ja ljancalcklsest.
Minä kytän sinua rjancaickisest/ ettäs teit/
ja minä odotan sinun nimes: sillä sinun pyhäs is
loidzewat sqcä.
l> 111. psalmi.

sen

10.

i.Sawidin opetus/ Chuoris edelläweisattapa/Mahclathin päälle.
Vhmäl sanowat sydämisän»: Ei lumalOia
oleckan/ ei he mitan telpa ja owat ilkeys heidän menoisans/ ei oic yxttan joca hywa tele.
z. Jumala cadjoi laiwast ihmisien lapsia/ eitä
hän nätis jos jocu olis ymmärtäwäinen/ joca
Znmalata edjis.
Multa he owat caicN wilpistcllet/ ja caickiotelwotlomat/ ei oleyxitän jocahywa tele/ ei
ainoacan.

wat

1.

Eiköst pahantetiät sitä husmaidze z Jotta mi-

nun Canssani syöwät/ idziänsrawita/waan ei he

rucoileHErra.pelkäisi!

»

cusa

6. Siellä he
ci mitan Pchaetäpa ol!i,t >-?illaJumala hajottawaatiwaisien luut sinä
hawäisethcitä/ että Jumalakincadzo heitä ylön.
?. Hi/ jos apn tuli» Zionlst Israelille/ ja
Jumala
>.

F

h»<

Psattari.

6!

hänen fangitun Canssans pääsiäis/ nqn Jacob l<
loidzis jaIsraelriemuidzis.
I>IV. pftlmi.

1. Hawidin opetus Candeleilla edelläweisattapa/
!.C»>ca3ipheit tulit/ j,ilmoitit Saulille: Dowid

on lyiyynnyt meidän tytönnm.

Vta minua Jumala sinun nimelläs / ja saal»
oikeus siliunwallallas.
minun rucouxen/ota

nun suuni sanat.

corwhsW

)a walft
Sillä corjat carcaisit Minua wastan/
ja
pidä
minun
ei
wäcjywät
sieluani/
Ju»vallaifet
malala silmains edes/ Sela.
auttaminua/jaHErratu-

5.

6. Ladzos/lumala
le minun fkluani.
/
7. Hän costa minun wihollisteni pahuden haj»
tcnie sinun wacuudellas.

minä mielelläni sinullevhran/ jatljM
nhn hywa on.
HErra sinun nimiäs/joca
9. Sillä sinä pelastat minun cattesta hädästani/eb
»a minun silmäni iloidjisit minun wihollisistani.
8.

I.V. psalmi.

i. Dawidin opelu« edellä.reiftttapa/ canbeteilla.

Nmala euule minun rucauxen/ ja ala peitä st
nuas minun rucouxeni edestä.

minua/että n,«
minusta waari ja cuuldele
japargun.
walitan
rucouxiftni/
na surttast
hunta / j>, jumalaloin ah-o4. Että wihollinen
wah!ngoitta/ja
GMHeMtowatminqa
dista
i,
hangen
wat minulle
wchaiset.
Z.

:

F. Minun sydämen wopiscmimsa/jacuolemow

plUotnle minulle,

»

e;

psaltati.

ja wapisiue lulil minun päälleni/ja canhistus sattui minuun.
7. Minä sanoin: joscaminulla olisit jHwet MM
cuin Mettisellä/ että minä lennäisin/ ja joscus l«
(wesa/ Seln.
wäisin.
z. Cadzo/nijn minä cauwa» patenism/ja olisin cor«
9. Minä rlennäisin/ että minä pääsisi» shtä luu?
len puustasta ja tuulispäästä.
10. Secoita HErraja turmele heidän licläns i silläminä näen wäaryden jarijdan Caupungisa.
11. Ne kaywäl päiwälla ja yöllä ymbäli heidän
mumins/synä on waiwaja >ys.
1:. Wäärys siellähallidje/walhe japetos e! luowu heidän polguildans.
ii. Jos minun wihollisen häwäisis minua/ kyllä
minä sitä kärsisin/ ja jos minun cadchtian minua
wstclis/ nyn minä lymyisin hänen edestane.
Waannyt sinä olet minun cumMiin/minun
haldian/ ja minun tultawan.
Me cuin ystäwalisest loinen toisemme
l?F

's. Pclco

eansa

limkestenam/mc waelsim nmiä Jumalanhuone ft,
is. Niendäkön euolema heidän päallcns, ja mcn^

gin elawänä alas helwelyn/ sillä sula pahus 01l
joucosans.
y. Mutla minä huudan Jumala^/ ja HENra

heidän

«mmminua..

-

V> Ehtona/ amulla ja puolipäiwana minawaljs
lmjailkän/ ja
cuule minun äneni.
>?. Hän lanasta minun sirunimjstä jotcasotlwat
«inua wastan/ jasaatta hänellerauhän/waicka miMa on monda wchollisia»

Jumala silä mulcon ia heila nsyryttälön/joca
W p>)sy/Selg.
FH

l°.

-

Psattari.
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2>.Silläeiheparassaheitäns/cikäpelkälumälata«
H: ,He lastewat kätens hänenrauhallistens päälle
jarijwawat hänen lijttons.
Heidän suuns on liuckambi cuin woi/ja piW
wat cuitengin sodanmielcsans / heidän sanana o<
wat silemmät cnin öljy / ja owat cnitengin paljol
-;.

miecat.
24. Heila sinun
näsimmhettt/jaei hän
tiana ljancaickiftst.

'

sums HEAran päälleollaha»cicksi,
/

salliwanhurscan

sinä Jumala syoxZt heitä siihen sy<
murhamiehet ja pettäjät ei <!!>«!
puoli ikään»/ waan minä toiwon sinuun.
Mutta
waän
25.

I.VI,

1.

pstlmi.

Hawidjn cullainen cappale mylast mettisest

muucsslaistenseno/coscoPhilistertteäsilil
hänen GalhlS.
minulle armollinen: Silla ihnck
«I set tahtowat sulloa minua alas/ jocapaiwi

he sottwat/jaahdistawat minua.
Minun Wihollisenisullowat minua alas joc«>

Z.

päiwä: Sillä moni soti ylpiäst minua wastau.
4. Cosca minä pelkän/ nHn minä toiwon sinuun,
F. Minä ylistän Jumalan sanan/Jumalaan mb
toiwon/ jaen pMn mitä liha minulle «kis.

s. locapaiwa he minu sananiwaarytlelewät/cM
ti heidän aj.,tuxens owat minua wahingoittarens,
3», He pllawat yhtä ja wäyywät/ ja ottawat ml'
nn» candapäästän» waarin/ cumga he minun si«
llunitäfitätstt.

8. Mitahepaha tekewät/jopase on annettu M

dezl/Jumala sencaltalsialsimisiäsylMn a!asi<«
W>:n armoita.

Z.W

ss

' Psall<m'<

o. iue Minun paconi/ pane minunlyyncleni Icilhs/
!
heila luet ilman cpäilemätä.
10. Silloin pila minun »viholliseni pakeneman <a«
minä huudan/ nch» minä yuomaid«perin/
ettäs
minun
Jumalan olet.
zen/

sma

cosca

ii. Minä ylistän Jumalan sanan/ minä ylistän
HErran sanan.
ii. Jumalaan minä toiwon/ja en pelkä mitä ihmi(nua<
nen minun lctis?
olen
Minä
luwannut/ti>ttä
si«
15.
sinulle Jumala
14. Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni cuo!e<
inasta/minun /aleani langcmiscsta/että minäwaell>
laisinJumalan edesä/ eläwilten walleudes.

I.VII. psalmi.

liHawidincullianencappale edelläweisattapa/
«ll«i hänhuclunue/ ccsta hän Saultn edestä
patcnlluslaon.

ole minulle armoliinen/olc minulle ae<
Sillä sinuun Minun sielunvscalta/ ja sinun sijpciswaiion ala minä lurwan/ W
henasti että paha tay ohwze.
z. Minähuudanlumalata^siläeaickeincorltin<»linu wiheliäistjdcnilopetta.
4< Hän läheltä caiwast/ ja autta luinua minun v<
pottajani pilcoista / Sela/ lahclMn Jumala arinons ja wacuudens.
icjonein stas / ih-5» Mlnä macan sieluni
Mistenlapftt owai licNt/heldän hambans owatkeihät ja nuolet/ ja heidän ilclei! rrawa mietta.
6< Corgoia idzes Jumala »,..Fan ylidze/ ja sinun
«unnias c«ickcen mailmaan.
7» Wcreon he wiriltäwäl minun käymiseni eteen/j»
p.u»
F »ij

cansa

„

"

Psallari.

LL

painawat alas minun sieiuni/cuepan he caiwaw<zj
minun ctecni/ ja stjhtn he idze langewat/ Sela.
z» Walmis on minun sydämenjaJumala/walmis
on minun sydämen/ weisaman fchtlämän.
9. Herä minun cunnian/ hera Psaltari ja candcle/

warhain minä heran.
ic>. HENra sinua minä kytän Canssain seas/jj»

sucucunnisa.
wcisa» sinulle tchtost
laupiudes

11. Sillä sinun
on nchn awara cmn W
tvas/jatomudes «Hn awara cnin pilwetkäywät.
ii. Corgota sinus Jumala laiwan»Mze/ ja sinun cunnias caickeen mailmaan.

H)Mvidin cnllainen eappale cdMweisM

t»p»'«tlei hän huctiMut.
lettaco te juuri nHn mykät/ ettet te puhu M
cuin oikeus on/ja duomidze enin cohluus on/

<e chmiftn lapset?
3. la/ sulasi pahudest te teete wäaryden maacu»,
nasa/ jariennät cohta/käsillan wäiiwaldaan,
4,. Nurjat owal jumalattomat äilins cohdnsia/
ivalehttlial erywät honmst äitins cohdusta.
F. Heidän iuim!stuxens on nrjneuin kärmen M

inistuZ/nhncuincuuroin kyytärmen/jöca cmwaNK
tukidje.,

s. Etteihäncuulislumojans ändä/lumojonioci»
hywasti wmois taita.
7. Junrala särje hcidanhambans heidän
niurcnnaHErra nuoren iejonin-syomähambae.
8. Heidän picasulaman nchnluinwuoiawawesi/
he ambuwat nuolillans/muila ne rickanduwat.

Z. He

ntjneuin näkimodat rautewai/

Sfottarl.

s?

jcnyncuw waimon woden cando/ «he Aur,ngZ^
l«näe.
ia. Enncnruln teidän orjantappuran lypsiMäs
pensasans/ nijn ptta wlhan heila luorenan» rfwäisemanpois.

Wanhurscas iloidje cosca hän sencallaiftn eo^
ja pese jaleans jumalattoman weresa.
Että jvcainc» sano: Wanhurscas sen cuiteAF
gin namwze / että Jumala wicla on Suomat»
»i.

sto

».

maan päälle.

l.lX.pMmi.

,

cullainc» cappale (ettei hän huckunuO
«st« S«u! lähctti hänen hurnettans piirittämän/
saadaxcns hända lappa.

j,warjcle minua nysta
wai mimin wastani.

»otca heitans asetta-

(hamiehista»

Pelasta minua pahointetysi/ja auta minua murSilla cadzcs HErra/h« wäyywat minun sieluani/ wakewät eocowat heitänsminua wastan/ it«at! siiyta jaricosta.
e. He juoxewat ilman syyta/M walmistawatheis
!ans,<
j.

nousecotztamanminuujacadzoman.

t. Sinä HEAra Jumala Zebaoch, Israelin Jumala/hlrä edMän caicki pacanat/ä!a tetan heiß
siäarmaidze/ jotea smMälset paatunet pahame-

Wcowat/Sela.

Vlwoean taas ehtona nytMijncoikat/ ja sck-s
«otcan ymbäriCauplmgin. '
7.

Cadzos/hepuhuwm kestenä«s/miecat«wah
heidän huulisans/cuca sen cuulw?
?. Multa sinäHErra llqurestelct
heitä/ japilckae
«.

«lcfjapacanpita».

lc>,Hej<-

e?

to.

Psattati.

Heidän walewydens tähden winä<urwan si-

nuun :Sillä Jumala on minun warjelurcn.
11. Jumalaosoita minulle runsasthywydcNs/Ili-

Malaanda minun iloni Nähdä minun wihollisilani.
l!. Hlä heitä lapa/ ettei minun Canssan sitä vnoh,
dais/ muita hajota heila woimallas/ HErra meidän kilpem/paista heitä
lz. Heidän opetuxens on sula syndi? jakäsitetail
heidän y!pcydesäns/ja ei he muuta
culn
latiroust janapistusi»
Pyh, heitä pois wihasas/ pyhi heitä pois/cft
»ei he olisickan/ ja ymmärräis Jumalan elewnt!
läcobiN haldiaN eaikesa mailmasa/ Sela.

saarna

su-

l/> Vlwocan taas ehtona nHncuin coirat/ ja sck
motcäN ymdäri Canpungin.
!6. Anna heidän juosta sinne ja tänne ruan lahden/ ja vlwacan cosca ei he rawituxi tule.
l?. Mutta minä weisan sinun wäkewydestäs/ jo
terscan huomenellain sinun hy« yttäs! sillä sinä
letMiNUN warjtluxen ja turwml minun hadcsäni,
iB. Minä weisan siilullcm nun
tylostai
«

sillä sinä Jumala olcc minun warjeluxen/ja Minni»

armollinen Jumalan.
t. Sawidin

i>)l. psalmi,
culliainen cappale/cdellaweisattapa/

cnNiaistst sepp«!in cuctaisest/ opettaman:

fttinut Syti»!äistc» canl<! Mesopotamiasi

Costa hä»

/

»>>

i» Zoban E,<

tialisten canft, Costa Io»b paha? ja löi suolalaxos/
cMloistatymwcntH tuhatta Ebo-

.

nieriä.

Vmola sinä cuin meitä lyckäisit pois ja sM
2H»
2)
Z jotit ja olit zplhaincl,/ wchwista taas meitä.
4. Sinä cmn maan lcjcultanut >a halaisnutoict/
hänen raeons/joca Ntin haljennuton.

<>

6y
Psattori.
Sillä sinä olet sinun Canssalles cowutta osotla-

nut/ sinä juotit meltä wynalla/ combistuaxem.
6. Multa sinä assoit cuitengin peltäwäisilles lipu/
jonga he nostit ylös/että he olisit turwalut/ Sela.
7. Että sinun ystäwös wapadetnxi tulisit/nyn au«
ta nyt Malla ladella»/ ia cuuldele meitä.
8. Jumala puhu hänen Pyhäsäns/sHlä minäiloido
zen/ja jaan Sichcmin jamittan Sucholhin laron»
9. Gilead on minun/minun on Manasse/Ephratin
onminupääniwoima/ludaonminupääruhlinä.
l°. Moub on mmu pesinpatan/Edomin ylidze heitän minZ minu kengäni' Philistca minuun ihastu.
11. Cuca wie minua wahwaan Caupunghn i Cuco
johdatta minua haman Edomin i

se

i:.

Ettös Jumala sitä tee/joca meitälyckäisit pois!

jaeipäs mene vloslumala meidän sotawacm can»
(turha.
fti
1;. Saata meille apu tuscasil! sillä ihmisten apu on
,4. Jumalala mewäkewät tegotteemme/ ja hän
talla alas meidän wihollisem.
i<xi. pftln«.
l, Dawibin psalmi cdllläwcisattapa candeleill».
/lOVuldele HErra minun humon/ ja ota waari
minun rucouxistani.
3. Täällä alhalla maan päälle huudan minä siminun sydämen ahdistuxes on/wie minua/
nua sys cortialle calliollc.
4.
sinä olet minun turwan/ wahwa torni
ininun wiholltstcnicdes.
j. Minä
sinun majasas Hancaickisest/ javseallan sinun schpcis ala/tr?ela.
6. «illä sinä Jumala cuulet minun lupaujrem/js
jotta nimeäs peltäwät»
M«M hywästi

cosca

asun

Mltort.

?o

7. Sinä annat Cuningalle pitkän Hän/ että hänen

wuoten» olisit smucunnastanHn sucucundaan.

s. Että he alati istnwana pysyisit Jumalan edes/
esota hänelle hymyttä ja tomlla / jotta hända
warjclisit.
minä weisankytost sinun nimelle» Hancaw
9,
tlsest/maxaeni minun lupaustanipaiwä päiwäldä.
I,xil. psalmi.
l. Sawidin Psalmi Icduchunin

«dclläweisattapa.

edestä/

.

sielun odolta ainoasta»» Jumalala/

joca minun autta.
3. Sillä hän on minun vscalluren/minun apun/

minun warjcluren/ ettei minua mitan paha cuki?

ftais/ ehkä cuinga suuri se olis.

4. Cuinga cauwan te yhtä wäHytte/ että he handä

surmaifil/nqncuinjocacallistuwascinäjalaukcw»

muuri,

i!.

He ajattelemat waiwoin cuinga he handä pu-

ahteroidjewat heitän» walhesa anlisit maahan
hywiä sanoja
sydämisän»
/

dawat
lemat/ Sela.
6. Mutta minun

/

waan

he kiroi-

sielun odotta ainoastanslum»

lata: Sillä hän on minun toiwon.
7. Hän on minun vscalluxen/ minun qpun ja warjeluren/etten minalangci».

B.Jumala» on minun autuuden'mimmcunian/minnn wäkewyden! callio/minu turman onlumalasa»
9. Toiwotcat häneen aina rackal ihmiset/wuotattacat teidän sydämen hänen eteen»/ Jumala on,
meidän turtvam/Scla,

z-,

MuttaihWstt ei cuitengan Mitän ol</ja Gan<
garit

Psollali.

?,

garii Myospuuluwal/ he painowat wähemmän
enin ei.m>tan/ nchn monda cuin heitä on.
ii.

Hlkätvscaldacowäärytcenja wäkiwaldaan/

ällät turwatco niihin jotta ei mitän ole/jos teriltäsi tuletta/ nyn älkat nystä lucua pitäka.
ii. Jumala on yhden sanan puhunut/ sen olenminä
cahdcsticuullut/ettalumala yxinans watcwä on.

n. Ia sinäHERra oletramollinen/ ia maxatjo-

eaidzcn ansions jälkcn,

I>XIII. psalmi.
Dawidin Pftlmi/ cojca l>än oli Judon cotwes.
sinä olet minun Jumalan/ warhain
N) minä sinuaedzin/ sinua minun sielun jano/
minun lihanhala sinua/ cattiasa ja
cuiwasa maasa/
joca wäsitöin on.
;. Siellä minä cadzon sinua/ sinun Pyhäsäs/ että minä natisin sinun woimas >a cunnias.
4. Sillä sinun hywydes on paramblcuin elämä/
minunhuulcnikljttäwäl sinua,
f. Siellä minämielelläni sinua eunnioitaisin mi»un itäpäiwäni/ jaminunkäteni nostan ylss sinun
nimees.
t.
olis minun sydämeni ilo ja riemu /
ininä trmäisi» sinua lioisellasuulla.
7> Cosca minä wuotescni lasten/nrjn ininä Muistan

cosca

sinun/coscaminäherän/nkinminäpuhunsinusta.
8- Sillä sinä olet minun auttajan/ja sinun sHpew

charjonallannnäterscan.
(mmmte.
Minun sielunrippu sinusa/sinunoikiakälesnn>c>. Mutta he edziwät cadotaxen» miiwn silluani/
heidän tanly maan ala mennä,
n. Heitän pits miecfgan lWgeman/ja ketuille
l-,MmMiiuleman.
?>

,l

l!

Psattati.

Mutta Cuningas iloidzc lumalaft /

se

joea

nen cauttans wanno cunnioitetan: Sillä ttlal,
hetteliain suutpitä tukittaman.

I.XIV- pstlmi.

Dawidin Psalmi edellHweisattap».
minun ändäni minun Wall,
/??>Vu!dell Jumala
elämän sildä hirmull
warjele
minun
tuxesani/
(busta.
ftloa wiholliselda.
3. Peiiä minua pahain cocourist/pahaintekiäin kw
4. Istca heidän tielens hiowat nqncuin miccan/
jolcaambuwat heidän myrkyllisillä sanoillans nW
cuin nuolilla,
5. Että he salaisesi ambuisit hnscasia/ he ambu<
wal händä ätist/ilman pelgota.
6. He owatrohtiatpchoillaaiwoituxillans/japU!
».

huwal euinga he paulat wiriläisit/ /a sanowat: C»ca taita ne nähdä?
7. He a>al«elewatcoirutta/ja salasen pitäwat/ hl
owat pahan elkisest/ »a pitäwat cawalat juonet.
8. Mutta Jumala ambu heitä ätist/ nyn että hei,
dänpttätiwistäman.
Heidän oma kielen» pita heitä langettaman/ch
ta jocainen cuin heidän natc/ häwaise heitä.
io. Ia caicki ihmiset jotcasen nätcwat/pitä sam<
man: Sen on Jumala tehnyt/ jaastaidieman st»
olewan Jumpan legon.
11. Wanhurscat pitä HErrasariemuidZeman/l«
häneen vscaldaman/ ja eaicki hurseat sydämet tw
9.

seawat s^tä.
~

I.XV. psalmi.
Dawidin psalmi ia w«,s»/ «delläweisattapa.'

ZZ)„nl!emMtan lupaus»

z.SI»

Psaltoli.

Sillä cnuldclet rucouxet/

;.

7f

stntähden tule caicN

liha sinun lygös.
4. Meidän pahat tecom meitä cowin rascauttawat/ waananna sinä meille synnit cmdefi.
5. Autuas on

se jongaswalidzetja otat<ygöe/a<

cattanoisas/ hänellä on runsas vscallus si-suman
nun huonestas ja pyhästä Tcmplistäs.
6.

Luuldelc meitäihmilliscftwanhurscaudesta/Iu?

mala meidän autundem/ joca olet caictein turwa
inaan päälle/ ja caucana meresä.
7. Joca wuorel waywistat awullas/ja on hangit-

mwolmalla.

z!, Sinä cuin asetat meren pauhinan jahänen alpoins pauhinan ja Canssun metelin.
9. Että ne hämmästyisit/ jotcaNljsä maan arisä
asnwal/ sinunihmieläs / sinä iloicat caict, lyttuwaiset/ amulla ja ehtona.
10. Sinä edjistelelmaan ja liotat sen/ja teet sin y<lon ritari/Jumal, wirta on mettä täynäns sinä

cas»

watat heidän jywäns/eitäö nain maan walmistat.
ii. Sinä juotat hänen wacons/ ja castat hänen
lyndons/ satella sinä ne pehmität/ ja sinuat hänen

laihon».

(astelcs tiuckuwat raswastn.

Sinä
sinun
i;. Corwcn asuwaiset owat myös lihawat/cttähe
liuckuwat/ jacuclulat owa< ymbärins iloisans.
14. laittumet owat lauma läynnäs/ja lafos on tihtiälda jywiä/ nrjn että sqtä ihastutan ja laulccan.
I,XVI. pstlmi.
«.

'

Psalmi «awcisu/ldclläwtislittapa.

2?? Hastncat Jumalalle caicti lnaa/wctsalcattti>

N) lost hänen nimene cunmaxi/ »Mätät händä
snnrest.
G
3.5«1«

-74

Psallatt.

Sanocat Jumalalle:Cuinga ihmelliset owal fi<
nun työs/sinun wihMsildaspits puuttuman sinul,
suuren wätes lahden.
3.

4. Caicki maa cumartacon sinua/ja weis«tcan ly

lost sinun nimellcs/ Sela.
5. Tulcatja cadzocat Jumalantecoja/joeanynG
mellinen on hänen taisans ihmisten lasten sea».
s. Hän muutta meren cniwaxi/ nHn että jalcaift,
taydän weden ylidze/<rjtä mc hänestä iloidzemma.
7. Hänhallidze waldans caulla riancaicktsest/hänen filmäns eadzelewat Cansi>ja/ eripuraiset ei pidä woiman corgotta heitän»/ Sela.
8. Kljttäkät te pacanat meidän Jumalatam/ c«<
jahtacan hänen tytoxens äni cauwas.
9. loca meidän sielun elättä/ja ei salli meidän iÄ
lojam liucastella.
in. Sillä sinä Jumala olet meitä coetellut/ja M

lanut nijncuin hopia waletan.
Sinä weit meitä fangiuteen/ ja panit cu«<
man meidän iandehillem.
Sinä olet andanut ihmiset meidän päämm
paällidje mennä / me olemma Mleen ja weteen lu!<
let/ muita sinä weit meitä vlos ja wirgotit.
,;. Senlähden minä menen polttouhrilla sinm
,!.

,!.

huoncsec»/ ja maxaii sinulle lupauxeni.
,4. Jotca minun huuleni lupaisit / jaminun suu»!
puhunut on minun tuscafani.
if. iihawät polttouhrit »mnä teen sinulle polde< I»
tuista omalsta/ minävhran sinulle naudat caur!>^
sten ca,>sa/ Sela.
16. Tuicat/euulcat/tecaickijotcalumalatapeltäi/s,
mj»ä ilmoita»» mitä hän minun sielulleni on «ehnyl, l !

ly.HandaMinä suullani huusin/jaylistin kielelläni.
iz. les minä jolatinwääryttä pidäisin sydämcfä'

HErra minua cuuldelis.
cuuldele minnalumala/ja otawaaSentähden
iZ.
rucoureni änestä.
/li minun
20. Kijretly olcon Jumala joca ei hyljä minun ru,' coustani/ eitä lännä hywyttäns pois minusta.
ni/nyn el

I<XVll.pstlmi.

Psalmi >a weist» elelläwcisallapa «nbeleill».
olcon meille armollinen ja siunatcon
aina meidän
ZZ) meitä.chän walistacon
~

easwons

päallcm/ Sela.
3. Että me maan päälle tnndisim hänen tiens/ja
laickein pacanain seas hänen autuuden».
4. Sinua Jumala Canssat lhttäwät/sinua eaiiN

'

i

l Canssat ltjltäwät. ja
j. Canssät iloidzewat ihastuwat/ettäs «nssal oi«
tein duomidjet/ja hallidjet canssat maä Päälle/Se,
6. SinualumalaEanssatMäwät/sinua caicki
tanssu lijltäwat.
?.Maa anda hedelmäns/fiunalcon Mlltalumala/meidän Jumalam,
z. Siunatcon meitä Jumala/ ja caKN mailma
schältön hända.
~

,

I.XVIII. psalmi.
Dawidln Psalmi,» wcisii idcNH«e>sclttaV«.

Jumala / että hänen wiholMns ha«

joteta>sin/ ja jotca hända wchawatMlcan

hänen edestäns.
1. Aja heitäpois nHncuin sawu ajetan psls/NYttmin meden waha sula tule» edes/ nyn hnckncan
junialattomai Jumalancaswsn edes.
Oh
4-Mut-

,s

Psiltarl.

4. Mutta wanhurstat riemuitcan ja iloitcan
malan cdcs/ja riemultcan sydämestän».

Ju-

Weisatcatlumalalle/wcisatcattlitost hänen m«
mcllanL/tchkät hänelle tietä/joca hiljan mene edes/
hänen nimen» on HErra. ja iloitcat hänen edesäns.
6. Joca on vrwoin Isä ja lestein Huoman/ hän
on Jumala hänen vyhasa asumisesans.
7. Jumala joca yrinäistcn anda huonen täyuän»
/.

lapsia/foca fangit wie vlos oikialia ajalla/ ja ando
enpuraiset euiwasa asua.
8. Jumala/ cofta kawit Canssas edellä / coscai

»vaelsit corwesa/ Tela.

wapisi ja taiwat tiucuit/ tämän Im
malan edesäSinais/sen Jumalan edesä/jocalsta»
elin Jumala on.
17,, Mutta nyt sinä Jumala annat armollisen s«<
<eu/ jawirgotat sinun perimises/ joca cuiwa on.
11, Että sinun elaimes jqnä asuisit/Jumala sini
(collz.
»virgotat sinm» hyw!)dellan rado«-sit.

sanan suurellaEvangelistain jow
li.HErraanda CANingal
/ patenewot
Somwäcn
pakenewat
ia huonen cunnia jaca ryswäyxet.
cuin Mettiset»
Costa te lciris oletta/ nqn se

H;.
! ?.

sijlvet/jotca »rjncuin hopia ja culda!äick!)wät.
1;. Costa caickiwaldias jocapaicas heidän ftasaN»
syndiä on.
Cuntngat asetta/ »rjn tuie seijäs

cusa

:s. Jumala» mäki on hedelmaiinen mäki/suuri >«
hedelmälinclnuäii,

wuoret lipatte? tämä on Jui
l?. Mili te
malan wul>i/ !osas3»mielisty asuman/iaHEr<
-a r»s' s>'liä lj>i!icairNstst.
>,.malan rattaita on monda tuhatta kerta tuha!/

onyeisa pyhasa

Psattatt.
,Z. Sinä astuit ylös corteureen / ja olet fangiri
oltanut fangeuxen/ sinä olet lahjoja saanut ihmistä nytten: Eripuraiset myss/eliä HErra luma<
l« sirllä cummingin

'?

asu.

KhtettyolconH(Mr«jocapaiwa/Jumala
pane euorman meidän päallem/ muita hän myös
aulta meitä/ Sela.
ii. Meille on Jumala joca ant«a/ja HTrra H«r<
la/ jocacuolcmasia wapahta.
z:. Mutta Jumala särte hänen wihollisens päät
heidän paanlaicinscansa/ jolca pysywät heidän
synnilans.
l;. Cuitengin sano HErra: minä haen muutamat
Hawista/meren sywydestä minä muutamita haen,
2„.

24. Gentähden sinun jalcas tule painelun sinun
wlhollisti'weresä/ ja sinun coiras sen nuole.
i,, Se näki Jumala cUingaswacllat/cuingas Mft
n»n Jumalan ja Cuingan Pyhäsä waellat.
16. iaulajattäywät edellä jasytlelclcarltplicain
seas/jotca «rumpuja lyöwät,
!7. Kcjttälät HElira Jumalata stuwtunnisa/

Israelin lahten tähden.
23. Siellä
heidän seasans wähaßenJämin/ Judan päämiehet jouckoinms/Zebulonin
päämiehet/
29. Sinun

päämiehet.

sinun «valdalundas aJumala
meisa: Sillä se on
settanut/wchwista sila
sinun tecos.
Jumalas

z a. Sinun Tcmplis puolesta cuin on Jerusalemis/

pita Cuningat

sinulle lahjoja wleman.

Nuhtele peto ruogosa/härkäin laumat wasickains seas/ jotca waatiwal rahan tähden/han hajol31.
«oLanssat joccamitlelläns soiiwat.
31.

78
31.

,

Psältarl.

Egyptin päämiehet p!cä tulcman/Ethiopia pi.

lä täsians Jumalalle ojendaman.
;;. Cuningasten waldacunat maan päälle weisat»
cat Jumalalle/weisatcat fchlost

HErralle/ Sela.
Secninasu taiwaisjocapaicashamastalgw
sta/ cadzo/ hän anda lylinallens woiman.
35. Andacat Jumalalle woima/ hänen herraus
dens onlsraelis/ ja hänen woimans pilwisä,
36. Jumala on ihmclltncn hänen Pyhyfans/hän
on Israelin Jumala/ hän andaCanssalle wäen >»
woiman/tqtelty olcon Jumala.
34.

I>XIX. psalmi.
cuckaifista/ ldelläwelsatlapa.
auta minua: silla wedet täywät hk

I. Dowilln Psalmi

§2) u»an minun sieluniasti.

3. Minäwajon sywäänmutaan/josaeipohsaolc/
minä ole tullut sywchn wesyn/ja wirta vpolta minti.
4. Minä wäschn hnutamisest/minnn curckun cu«
wettu/minun nakyn waipu/eltä minä nchncauwo!!

Jumalala odotan.
5. NHtä on enämblcum mlnnn päasäni hiuria/
jotca ilman syytä minua wihawat.
6. Jotca syytömäst minun «Viholliseni owat/ j«>
Minua hncutlawot/ owat wätewät/ nchätäyly
Minun mara/ soita en minä ryowännyt.
5. Jumala sinäpä tiedät minun tyhmydeni/jo ml»
«un rieoxeni ei ole sinullesalatut.
8. Hla fall» heitä hapiään tulla minun tähteni/jolla sinuaodottamat HEAraHERra Zebavlh/äl«
<mna hei!ä häwälsiä minun tähteni/ jotta fin»«

tdziwäl Israelin Jumala.

9. Silla sinun tähtes minä pilcks t«sin/ minu»
«afwouontäynmshäpiälH,.
,0,
-

Mi>'ä olen muucalaiseri welhlleni tullut/ ja
oxdori äitini lapsille.
ii. Sillä sinun huonenstHwans syö minua/ fo
ptlctans jotca sinua piittaisit/ langeisii miheidän
(callin päälisefi.
nnn päälleni.
i:. Minä itkin »a paastoisin hartasta/ ja minä pil,l. Ia minä puin sätin päälleni/ waau he Melin lelckiä teit.
14. lolca portisa istumat/ ne minusta Mrltteles
w.it/ia juodesan» he minusta weisawat.
il» Mutta minä HCrrarucoilen sinua otolliset
l» ajalla/ Jumala sinun suuren laupiudes puolesta/
«»lldele minua wagan awus cautta.
16. Pelasta minua logosta/ etten minä wajois/että
Minä pelastettaisi,, wihollisistani/jasywistä wesisis
17. Ellei wuo minua vpotais /ja sywydet minua
loinois/ eikä caiwon suu suljclais minun päälleni,
iz. Cuuldele minua HErra/ sillä sinun hywyde»
on turwallinen/ käännä sinua» minun päin/ sinun
,„.

tähden.
suuren laupiudes
>Z. Ia älä peitä caswoas palwelialda»! Silla minopiksi.
euuldele
nä «hdistetan/

minua

iähene minun sieluani/ ja lunasta handa/minun wiyollisteni tähden pelasta minua,
ii. Sinäpä tiedät minun pilctani/ häpiäni ja has
wäistyreni/ eaicti minun wiholliseniowai edesas.
21. Pllta särte minun sydämeni/ja waiwa minua:
l°.

joen armahlais/ ja ei ole tens
gän/lohduttaja/maan en minä tetän löydä,
»i. Ia he annoit minulle soppe syödäfeni/ja etickota juodaxenl/ minun suurimmas janosani.
«4. Heidän pöytäns olion heille pouW/setä eoWotälangemjsyi»
-F»

Minä odotan jos

Mlton.

«o

-5. Tukon heidän silmänö pimiaxi/tttei
ja salli heidän landens aina horjua.

16. Wuodatanärkästyres

he nakis/

heidän päallens/ja ft

nun hirmuinen wihas täsittälön hcilä.
27< Vlcon heidänasumisen» kylmillä/ jaei tengai!
olco/ joca heidän mchasans asuis,
28> Sillä he wainowal fitä jota» lyönyt olet / >«
terstawät ettäs omaidzes
haawoimt.
39. Salli heitä langeta slmnistä syndijn/ ettei hi
iulis

wanhurscaudes lygs.

3Q. Pyh, heitä eläwittm kirjasta/ettei

lais-wanhurscastcn canft.

Mutta mmä olrn radotlincnja murhellinen)

"

31.

he tirjoittcti

i

Jumala/ sinun apus suoielcon minua.
31. Minä ltjcan Jumalan nime weisulla/ >a yN
Mn sangenhändä krzlöfella.
33. Se telpa parammin HErralleeuin härkätaici
ta mulli/ jolla olvat sarwet,a soreat.
34. Madolliset natewat sen ja ilotdzewat/ja jolcH
Jumalala edjiwäl/heidan sydämeno pila elämän»
35. SilläHEcra cuule köyhiä/ja ei hänfangians
(mitä nijsä lrjckuwat.
cadzo ylon.
36. Kyttäkan handä taiwai/ maa ja Meri/caieN
3?. Silla Jumala auita Zwni/ <a rakenda ludan
Caupungit/ktiäslellä asuta»! ja ne omistetan.
38» Ia hänen palwelians siemen ne peri/ ja jotcä
hane» nimens ralastawat/asuwat nysä.
>.

I.XX. pstlini,
Dowibw Psinm, tdcNäwitsallsspa/ muistoxk.

HErra minua auliaman,

Z. Häwtilsnja hawäistäkan/ jotcaminua sielam
«iwäciywät.
4. AM,

«i
Psoltari.
Ajettacon tacaperin jatulconhäwaistyfi/jot(cittawat<
ia minulle paha suowat..
öllä hc jällcnshäpiään tulisit/ jotca minua pi«
6. Iloiccan ja riemmlcan sinusa caicki jotca sinua
edjiwat/ ja jotca sinun auttuutas racastawat/
uocau aina: Jumala olcon suurest ylistctly.
7. Mutta minä olen radollinen ja
mala minun tygöni t Sillä sinä olcc minun auttaa
jan japelastajan/minun Jumalan älä whwytä.
i>XXI. psalmi.
HErra minä vscallan/alä anna minua
4,

>,.

sa-

ikönänb häwäistä.

H3apadaminua wähurstaUdellas »a palasta mi»
nua/callista corwa» minun puoleen! ja auta minua»
i. ole minulle wahwa turwa/johon minä aina pa<
kenisin/ joca aina autta luwannut olet l Sillä sins
olet minun callion ia linnan.
4. Minun Jumalan auta minua lumalallomaii
lävestä/waarän jaylpian kädestä,
j. Siliä sinä olet minun lurwan HErra
Minun toiwon hamast minun nuorudestani.
6. Sinun minä olen luottanut hamast äitini coh«
sinä Minun wedil vlös äitini cohdusta/sinui
sta on aina Minun kerscauxen.
7. Minä olen monelle ihmexi tullut/ Multasina
olet minun wahwa turwan»
8. Tä,)ta minun
sinun kHtofestas/ ja sinun
».

suun

cunniastas ioeapaiwä.
y. Älä minua heitä pois minun wanhusedani/ as
la minua hyljä/ cösta minä heicoxi tulen,
w. Sillä minuldwiholliscnipuhuwat minua was

sian/

nmis

ja jolta minun

sieluani waHywat he lcjles

ncuwo piläwät»

/

n.la

8l
il.
l« ja
it.

Psaltatl.

Ia sanowat: Jumala hyljä hänen i ajatcat <atäsittätät hända: sillä ei ole wapahtajata.
Jumala älä ercane cauwas minusta / minun
Jumalanriennä minua auccaman.
l;« Häwettsn ja huckucon lotca minun sieluaniwa«
stan owat/ häpiän ja häwäistyxen ala tulcon/ jok
«a minulle paha suowat.
(nunlHwres.
14. Mutta minä odotan aina/ja
aina st»
if» Mmu« suun pitä ilmoittaman sinun wanhurscauttao/ jocapaiwä sinun autuuttas/ joitaen mi-

nä woi caictia lule.
16. Minä wacllan HErran HEnan wätewydee/
minä ylistän ainoastans sinun wanhurscauttas.
17. Jumala sinä olet minua nuorudestani opetin
nut/ senlähden minä julistan sinunlhmeitäe.
»8. Ia minun wanhudesani ja harmafi tulduanl
älä Jumala minua hyljä/ jqhenasti cuin mina ilmoitan sinun täfiwartes lasten lapsille/ ja sinun
watewydes eaitille tulewaisille.
19. Ia tosin Jumala sinun wanhurseaude» on
gen cortia / sinä suuria teet/ Jumala cuca on sinun

som

wcrtaise» i

suu«

10. Sillä sinä annat minun nähdä paljo ja
«ia'ahdisturia/ja wirgotat minua jällens/ ja taas
sinä haet mlnuavlos maan sywydestä.
,i. Sinä teet minun sangen suureri/ ja lohdutat
Minua iällens.
,i. Nchlminätljn Wän
sinuaPsaltarilla/ sinun

wacuutta»/ minunlumalan: minä weisan tchost
sinulle candelcilla/ sinä pyhä Isracli».
2;. Minun huulen ja minun sielun/ »ongas lunc>«
stut/ iloldzcroalja weisawat kchost sinulle.

Psaltarl.

8;

Ia minun kielen puhu myös jocapäiwä sinun
uuchulscaudestas/ sentähdenhäwettän hl ja hapiään tulcon/ joica minulle paha suwat.
,4.

I.XXII. psalmi.
Salomolle.

anna duomios Cuningalle/jawan<

ZZ) hurscaudesCuningan pojalle.
», Että hän weis Canssas wanhurscau:een/ja autlaie sinunradollistas.
Wuoret luocan rauhan Cansftlle/ ja cuckulat
wanhurstauden.
4. Hänen pitä radolliscn Canssan oikeudesa pitä;.

män/ jatsyhla auttaman/ ja järtämanpilckurit.
j. Slnua pe!jatän/ nrzncauwänculnAurmgo ja
Cun owat/ lapsista nijn lasien lapjtjn.
6.

Hän astu alas nhncnm sade nrztetyllt nhtylle/

nijncuin pisarat jotca n,aan liottamat.

7. Hänen aicanans wanhurscau» ja simrj rauha
cucoista/ jhhenasti etleiCuuta olecran.
8. Hän hallidzemerestä mereen/ja wirrasia mait«
man ärhn.
9» Handä heidän pitä cumartaman jotta eorwesa
owat/ hänen wihollisens pitä tomun nuoleman.
ic>. Cuningat meren tylö ja Kiodoist pitä lahjoja
candaman/ Cuningat rickastArabzast ja Sebast
pitä annot tuoman.

11. CmckiLumngatpitä handä eumareaman/ ja
eaicki pacanat pitä hänca?aln?elewan.
Silla hänwapchca huutawmsinteyhan/ja radolltsen/ jolla ei ole auttamia.
l;. Hän on armollinen
waiwaiselle ja toyhäile/ja
«.

tsyhäin sielua hän anlla,

14. HsN

«4

Pfatt.nl.

Hän lunasta heidän sieluns pelorest ja >)<W
luetan callifi hänen cdesäys,
scst/ jaheidän
rabiasta/ ja händä alati cumarretan/jocapäiwatij,
tetän händä.
16. Maasajawuortencuctuloillapitä tihkiän l««
lon oleman/hänen hedelmänspitä häälymän »W,
cuin iibanonin/ja sen pitä cucoistaman Caupungch
sa/ nijncuin ruoho maan päälle.
17. Hänen nimenspysy tjancaickisest/nyncauw»,!
cuin Auringo on / vlottu hänen nimens jälkcnttilewaisille / ja he tulewat siunatuxi hänen couttans/
caicki pacanat ylistäwät händä.
,g. Ky:e«y olcon lumala/HErralsraelinlum»!
la/ joca yxinäns ihmeitä teke.
l?» Ia kHlmy olcon hänen cuuluisa nimens i>W
caickisesi/ja caicki maq täytettätön hänen cunnw

stans/Amen/Amen? psian

Dawidin Isäin
«ueousien llippn.
!> XXI 11. psalmi,
i.Ass»pl>>nM<m,.

on JumalaIsraelille hywä/nylle jol-

ca puhtac sydämesi owat.
2.

Mutta minä olin pian jalgoillanihorjunul/m!-

nun astelen» lähes liucastunet.
3. Sillä minä närkästyin sytkäristä/ että mm
näin jumalattomat menesiywän.
4. Sillä ei he ole misän cuolemä h ädäs/waan he v
wat wahwana/ja heidänwoimans pysy wahw«
5. Ei he olewastoinkäymises nrjncuin muut iIM

set/ja ei waiwata nrjncuin mutta ihmisiä.
6. Gentähdc on heidän ylpeyden» callis/ja heidän
wäliwaldans täyty hywäfi työsi ludetta. ?>

Psottatt.
He palsuwat caswoiida nyncuin lihawa wad«/he tctewat mitä ainoastons heille telpa.
z. Ca,ck,a he cadzowat ylon/ >a sylte pahasti pu7.

huwal/ja puhuwat ja lalilawat ylpiäst.
9. Mua hc puhuwat täytä olla taiwasia puhuts
lu/nutä he sanowal/sen eayy maan päälle keiwata.
,o. Semähdennoudalta heitä yhteinen Canssa/j»
coconduwat heidän tpgöns nymuin wedet.
mitä Jumalanpidais heitä <yfy«
1, Ia
män? mitä p.läis eorkienlan heistä Imua pitämäni
11. Ladjo/ ne owat jumalattomat/ hc owat onnillisetmailmasa jarilastuwat.
l?. Pidäists jch»
turhan oleman /että minun>
sydämen mchdltoinna elä/ja minä pesen wiattomudes minun täten, Z
14. laruostitan jocapäiwä/ja minun rangaistusen on joca amntla täsis?
15, Minä olisin lähes nyn sanonut enin Helin/
multa cadjo/ nrjn minä oksi» duominnut cajct» si>
nun lapses/jotta ikänäns ollet owac.
>6. M,na aj.utelin sitä luilia/mutta oli Minulle ylsn rastas.
>7. SHHenasti enin Minä mcninlumalanpyhään/
ftastaiylsinheidän loppuns.
(pohjaan.
>B. Mutta sinäasetit heitä liuckalle/ja syörit heitä
>9> Cninga he nqn pian huckuwat/ hchuckuwai
ja saawat cauhian lopun.
i». NHncu,n uni
jocu herä/niinpas HErn»
lm heidän cuwans Caupungis ylsncadZo! nxi.
Maan carwastcle minun lydämesäm/ ja
sisiä minun muniscmcani.
Että minun pilä tyhmän oleman/ ja«mitan

sen

sanowae:

,

sen

se

cosca

«.

se

se

».

.H

»ie-

,
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Ps«!t««.
tietämän/ ja minun täyly olla nyncuin naudan sinun edesas.
2;. Cultengin minä pysyn alati sinun tylönäs, sib
lä sinä pidät minun oltiastakädestäni.
,4. Sinä talutat minua neuwollas/ jacorjat mi>

nuawijmeincunnialla.
2/. Cliinsinäainoastans minulla olifit/nynenm«
nä e>ifiigän fijlle taiwasia eli maasta totteli».
26. Waickawtelä minun ruumin ja sielunwalpuis/ nqn sinäJumala cuitengin olet aina mmui»
sydämeni vscallus/ ja minun
27. Sillä cadjo/ jotca sinusta heitans erittawät/
ne huckuwat / sinä cadolat calcki/ jo«a sinua w«-

osan.

sian huorin catcwät.

28. Mucta se on minti ilon/että minä idzenilum»
laan pidän/ ja panen minuntoiwoni HErranHE»
teet.
lan päälle/ maimdzeman cuinga sinä
I>XXIV.

pstlmi.

sen

s«

miris mettä ncjn ratti pois syörät ?
olet n>jn hirmuisesta wihalnen sinun lait!»
mes «ambaille.
2. Muista seuracunda»/ jongas wanhast omie
siit / ja finulles perimisexi lunastanut olel/Zionin

wnorm/ jos»s asu»,

3. Talla heitä jalgoillas / ja sysa juuri pohM»/
wihoUmen on ralftannut caietl Pyhäs.
4. Sinun wiholllsc» hiljuwa» sinun hnoneisos/

ja asettswat epajiimalans nyhin.
5. Kicwet näkywälwalctywan ylhälla/ nhnclil!!

Mldzäshacataisin.
Ia hackawat ricbi caicki hänen snickariN
stta keihäillä «ttä kirwäilla.

L,

7»

7. He poltawatfinuiiPyhas/ja rHwawat sinun
«imee asuinfian pohjan asti,
z. Hexnhnwat sydämisäns: radclcam helta ynnä/
he poltawat caicki Jumalanhuone! maalla.
9» Em me näe meidän ihmeitäm/eltä sillen yxitan
Prophera saarna/ei tengän opettaja meica opetta.
ZV. Jumala/ cuinga cauwan wihollinen häwäist/
jawainollinen sinun nimes ratti nyn pllctai
I>< M>fis lannat pois sinun kaies«ja Manta,.
<es nhn ratti sinun powestas i
1:. Mutta Jumala on wanhasta minun Cuniw
gan joca awuc caicki matcan saatta maan raalle.
13. Sinä hajotat menen woimallas/ja sinämn^
«nnatHrateiN päätwcM.
Sinä musersit walasealain päät/ ja annat n«
Conssalle rnafi medzän
lj. Sinä cuohutat lählet ja wirrat/ finäcniwai
wätcwäl costel»
is. Paiwä jayö owat sinun/ sinä ratennatAuriift
gonja tähdet määrälynjuoxun» pitämän.
»7. Sinä sowitii jocaidzen maan rojat/ sinä teet
suwenjatalwen.
muista sijs että wihollinen häwmse HEr>
«/ j« hullu
Canssa laittawat sinun nimes,
iZ. Hlä shs anna pedolle meittses sielua/ jaM
Fyn ratti vnohda sinun toyhiä elaimitäs.
l°. Muista lytto: sillä maa on jocapaicas surtiast
häwttetty/ jahuonet owat täynnä wäaruttä.
,». Alä anna huonon mennä pois hapiälla: Sillä
löyhät jaradoUiset tyttäwat sinun nimes.
Nouse Jumala ja aja asia» / muista nHlä ha?
iväistyxiä/jotca sinullejocapaiwä hullujldatapahHy
!»wa«.
23. M"

corweso.

«.

«8
,;.

Psallari.

,

2l<ävnohda wiholl.stesparcuja/stnun wsinsb

llstes meteli tule aina suuremman»

I.XXV. pstlmi.
Assaphin Psalmi ja weisu/ ettei hän hucku<>
n»t/«delläwc!fttttap»,

E trztäm sinua Jumala/ me tHtäm sinua ia
«A.A llmoitam sinun ihmeitas/ että sinun nime»
o» Nljn

läsnä.

Sillä ajallans minä oikein dnomidjen.
4. Maa wapise ja caicki jotca sen päälle asuwa!/
Z.

mutta minäwahwistanlujast hänen padzans/Se.
5. Minä sanoin syckäreille: Hlkat nl,n terscatco/
ja jumalattomille z Htät wallan päälle haosiaco.
6. Hltät ichnpaljo haastaco teidän waldan päälle/
«ltät puhuconqn niscurist.
ei mitän hätä olis/ eitä idistä eli läi»
7.
owat.
ncstä/ caicka Wuorista jotcacorwesajota
8. Silla Jumala on Suomari/
tämän alw
da ja toisen ylendä.
9. Sillä HERran kädes on malja täynäns/ wi«
fewällä wynalla täytetty/ja srjtä hän pane sisälle/

waan caickein jumalattomain täytä juoda/ ja
hangin ryypätä vlo».
!?. Mutta minä ilmoitan Hancaickisest/jaweisai,

thtost Jacobin Jumalalle,
ii. Ia minä tahdon särtiH tallen jumalattomain
wallan/ että wanhurscastenwalda corgoitettaisi«,
I.XXVI. psalmi,

i. Assaphin Psalmi ja weisu c«ndeleilla/

on tuttuJudaas/Israelis on hänen

IV niwens stmri,

Z.So

„

z,
Psa«««.
Salemis on hänen majans/ ja Zionls hänen
(ja sodan/ivela.

«sumistiw.

4. Siellä hän särle joudzennuolet/ tilwäl/miecan
/. Sinä olet tirckambi ja wätewambi/ cuin rys-

stiwuoret»

,

6. Corjat pitäryostettämän januckuman/ja caicN
ftlamiehet täyty täsistäns herwottamaxl tulla.
7. Sinun rangaistufestaslacobinlumala/vneen
wnjo orhi jara«s.
8- Sinä olet hirmullinen/cncu woi seiso sinun edt!»

wihastuli
sas/coscasduomion
9. Coscas

wapise ja waickene,

annat cnulua taiwasi/nijn maa

nouse

duomidjeman/ että hän
Cosca Jumala
anttais caickia radollisia maan päälle/ Sela.
,l. Costa ihmisettiutuidjewat sinua wastan/nchn
sinä woitat cunnian/ ja cuin he wiela enä tlucuidjlwat/ nHn sinä myss wielä olet.
n. iuwalcat ja andacal teidän HErrallen Jumalalle caicki jotea haiun ymbärillans oletla/wiekäl
lahjoja hirmuliselle»
l°.

».locapäämiehildäottarohleuden/jaonhirmul»
llnmmaanCuningaille.
XXXVII, psalmi.
l.Assaphin Psalmi leduchunmedestä/
«delläweisattapa.

huodan änellanl Jumalala/Jumalala
minä huudan/ ja hän cuuldele minua.
z> Minun häcä ajallani tdjin minä H«rra/ minun
»alen »n yöllä otettu/ ja ei laota! Silla ei minun
sielun sallihändäns lohdutella.
Cuin «mä mmseisM olen/ nchn minäsjetteo

4»

Hiij

len

yo

Psaltari.

len Jumalan paäNe / cuin minun sydämen on ahli» l
stuxcs/ nyn minä puhun/ Sela.
F. Sinä pidät minun silmäni että hewalwowat/
Minä olen nHn woimatoin/ellen minäwoi puhua,
s. Minä ajattele wanhoja oicoja 'endisilä wuosio.
7. Minä ajattelen yöllä minun cande!et«ani/japu>
hun minun syLämellcni/ja minun hengen tutti.
«. Heittäneko Jumala pois yancaickist st/ja ei yhs
(xella on loppuH
tcnarmosillcnosottanei
9. Puuttuneco hänen laupiudens: ja oleco lupa»
1». Ongo Jumalavnhottanut olla armollinen i i»
sulkenut hänen laupiudens wihan» tähden i Sel», ,
11. Minä sanoin: Se minua waiwa/waan ylimmäisen oikia käsi woi caicttmuutta»
12. Semähdenmina muistanHErrantöytä/jaM
nä ajattelen siiunttndisiä ihmeitä», (tcgoistas,
11.

Japuhuncaikistasinuntöistäs/jasanonsinn»
cusa on nHn wate«

14. Jumala sinun ties on pyhä/
»vätä lumal«ta cuin sinä olet i
15.

solit woima» Canssain scas.
16. NnZ lunastit Canssas woimallisesi/lacobi!»
ja lojc>)h'.! lapset/Se!a.

,7.

Wedct näit siimnlumala/wedetnäit

sinmm

»vapisit/ ja sywydet pauhaisit.
PKxttt pilwtt caastt wetlä/ pilwet jylisit ja nm,
-18.
let lensit selaan.
i,). Se nM taiwasa /ja simm leimaures wäliyi
maan pijrm päälle/ maa lHcfuijHwärisi stztä.
-o, Sitiun lies oli meresä/ja sinun polcus olil
risa w» sisä ei sinun jältiäskengän huomainnut.

suu«

SinäwcitCansftsnyniujn laMMlamnan/

Psottott.

pftlmt.

>.

~

9,

Assaphin Opetus.

minun Canss,!, MINUN iatln/callisiacat
teidän corwan minun suuni sanein.
Minä awun suuni sananlastuun / ja wanhat

tapaurct mainidzen.
;.

Jotta me cnllel olemma ja tiedämme / jamejo

dänlsam meille juttelet owat.
4. Etten me sitä salaisheidän lapsiidans/ jotta tulemat/jnlistain HEArantchtoxita/ ja hänen wols
mans ja ihmcitänL/ jotta hän on tehnyt»
f. Hän sääsi todistuxcn lacodis/ ja andoi iam
Israelia/jonga häntästi meidän Isäm opetta heidän lapsilleni,.
6. E«ä wastalulcwaiset oppisit/ jalapset / jotca
(lapsille»»»
wielä syndywät.
7. Cul» he caswawat/ että Helin myös ilmoitaisii
8» Että he panisit toiwons Jumalaan/ ja ei
lois Jumalan lecoja/ja pidäisit Hänen tästyns.
9. Ia ei lnlis nrjneuin heidän Isans/huitendellwa
jacangia sucu/joca ci wahwistanul sydändäns/
>« heidän hcngens ei rlppunutvstollisestlumnlasa»
<°.

lapsct/harniscoitut/joud-

Miehet palinet sodan ajalla.
n. Ei he pitäne»lumalan lijtto/ jaej waeldanez
hänen iaisans.
n. lahevnholithänei» tecons jaihmens/ jotts
hän heille osottanut oli.
Heidän Isäins etcen teli hän ihmeitä Egyptin
!Na«sa/Zo«n kedolla.
»4. Hän halcais meren/ja wei heitä senläpidzeM
«silli wedcn/ ssynenin muurin.
').

yl

Psaltari.

15. Ia hän talutti heitä ylipaiwa pilwclla/ jayl«
yötä walkialla tulella.
16. Hän halcals calliot corwesa/ja juotti heitä we>
della yldatylla.
»7. Ia hä»lasti osat wuotaman lalliosta/nhn elti
he sytä wuodil cuin winal.
18. Ia wielä he sHlengin syndiä tiet handä w<«
ftan/ ja wlholtit corticmman
iZ. He kiusaisit Jumalala sydämisäns/ anode»

corwesa.

ruoca heidän sielullcns.

22. He puhuit lumalatawastan/
N«o JumalawalNlisia pöydän

ja sanoit t Wo!>

i
corwesa
lsy/ ja

n. Cadzo/ tyllä tosin hancallion
wedli
wuositjaojatjuoftt.
22. Mutta cuinga hän wol myss leipä anda/ eli

CanssMnLlihasaattai

sen

2z. CuinHErra
cuuli/wihastul hän ja tuli <h<
tytettin lacobis/ja julmuus tuli Israelin päälle.

24. Ellei he vsconel Jumalan päälle/ja eivstoft
(owet.
danct hänen apuuns»
Ia hän tästi pilwille ylhälda/ ja awais talwaii
la andoi sala heille Manna syödarens/ja «w
doi heille laiwan leipä.
26. He söitEngelilten leipä/hän lähetti heille kyb
la ruoca rawinnoxi.
27» Hänandoiiiätuulm puhaldataiwanalla/ja
hänen watewydelläns tehoilti etelätuulen.
28. Ia andoi sala nijncuin tomua/liha he!lle/j«
llnduja nijncuin sandameresä.
29. lasallcilangetatestelleheidanleiriäns/joc<v
paicas cuin he asuit.
3°. 3lt,n h» Miarawittin/jasait heidän himons.

Ps«!lari.

y;

Cuin ei he wielä lacannethimoidMasi/ he
wielä jmle soit.
z:. Tuli Jumalanwiha heidän päällens/ jatap<
poijaloimmac heidän scaftane/ ja parahimmatlft
raclis hän maahan lsi.
z;. Mutta wielä Mekin caikisa nsisä he syndis
teit/ja ct vstonet hänen ihmeitäns.
Z4> Sencahden andoi hän heidän cuolla/nHn etui he mitän saanet, jatäytyi heidän llinaicans ran;i.

gaistuna olla.

z;. Cuin hänhcjtätappoi/cdMhehändä/jahe

palaisit/ jatulit warhain Jumalan tygs.
z6. Ia muistelitettä Jumala on heidän turwans/

se

ja Jumala entein heidän lunastajan».
37» Ia he petit hänen heidän suullans. ja walehtes

lil hänelle tielilläns. Mutta heidän sydämens ei
Mut wahwa hänen puoleens/ ja ei pitänet vs<olll<

sest hänen itjitoans.olisrmollinen/jaandoipahat
,8. Muttahän
ttgot andexi/ja ei hncuttanut heilä/ja hän käänsi pois
»scin wihans/ ettei hän laskenut caictia wihaans
menemän.
;?. Sillä hän muisti heidänlchaxi/ luulexi/jsca
mene pois ja ei palaja.
40. He wihottit hänen sangen vsein corwesa/jc»
Moitit hänen aukiasa maasa.
4>. Ia he kiusaisit taas Jumalala jocapaicas/ jz
härsyttilitsitä puhä Israelie,
41. Ei me muistanet hancnkättäns/sina päiwänä

Mahan lunasti heitä wihollisista.
4?.
hän oli ihmensEgyptis tehnyt/ja
hänen merckinsZoan maasa.
44>

Cos-

,4

Psollott.

44. Costa lsänheidän welenswerexl muuttl/eUtl
he ojistans tainnet juoda,
45. Cosahän tnnlatheidän
lähetti/ jp««!
heitä soit/ ja iammacst cuin heitä hucunt.
46. Ia ando» heidän tulon» ruohVmadoille/ja h«!>
dän tylwons etanoille.
47. Costa hän ratehilla heidän wHnapunn» Is!/
ja heidän medzäsicunans jääteella.
48. Costa hän loi heidän carjan» ratehilla/ja hch
dän lanmans pitläisen tulella.
4y. Costa hän hirmmst» wlhasans lähetti heidj»
steaan» pahat engelit/ja antzoi heitä raadella/l«»
dotta j« wahmgoilta»

l

secaans

Hän päästi wihans heidän secaans

sä«

stanytheldän sielnjans cuolemastu/ ja heidän e>W
»nens rutolla cuolettt.
Hi. Costa hän caicki eficoistt ls<Egyptisa/ensim«!!
isetperililsttChamtnn^joisa.
52. Ialasti hänen Canssans nijncliin lMbai/ja
wei heidän mjncuin lauman
H;. Ia saattiheitä n stasta/ ettei he päljänet/wao»

cerwesa.

heidän «vihollisen» peitti meri.
54. Ia hän wei heitä Pyhän» rajoijn / tämän
mäen tygs/ jonga hänen oikia iaten» saanut oli.

55 Ia hän ajoi pois heidän edestans paeanat/ jo
jacoi heille perimisen arwalla ja nHden majoisa an»
doi hän Israelin sueucnnnat
>

asua.

z6. Multa he kiusaisit ja »vihoitit Jumalan sen
lortiemman/ ja ei pitänet hänen todisiufians.
he palaisit taeaperin ja cadzoit ylö«
>7.
nijncuin myss heidänlMtz/ ja ei pitänet/ nijV

««m heilinnu! joudji.

Psaltatt.

ys

jj. Ia he wihoitithänen medjisiöilMs / la härsylteltt händä epaiumalilans.
la cuin Jumala sen cunii/nHlHän närkästyi/

60. stqn etlä hän luo.vut asumsiastans Sllos/
srjiä malasta josa hän iymisten
asui.
6i. Ia andoi heidän waimon ftngiuxeen/ jahw
dan lllunindens wiholksten käfyn.
si. I»hän h»!jäi»C»nssa»smlecana!a/>anär<l
Wyl hänen perimistäns wastan.
6;. Heidän miehucaistns cälulti tuli/ ja heidän
jäädä,
neidzens täydyt huolemata
lange.sic
pappins
Heidän
mielalla/ ja ei ok
64.
luican lestc/ joea Heliä tlti.
65. Ia HEcra heräi» nyncuin joiu Mae>lwainen/
nrjncuin joeu wäeewä rämäjä whnan juspuniisest»
ts. IaloiwihMstanK peräwierlin, japani Hans
colctisen häpiän heidän pääl-ens.
6?. Ia heitti Josephin m.'jan pois/ ja «i

seas

Exhraimin sucucunda
6z. 2vaan hän
Jadan sueulnnnan/Zis!'
Nin wuoren/ j >cc> hän racasii.
69. Ia catensi Pyyäns corliuxcn/ ntzncnm
cmciistst xysywmsen maan.
?s. Ia walidji palweljan» Daipidin/ja otti hs«»
jienlammaLhuonlsta.
?i. Imettäwlstä lambaista ha!j hän hänen / ettH

hän hänen Canssims laeobin / jalstaeiil»
hänen perltyllens.
71, Ichancaidzi heitä caitclla sydämens wacult!>
dll!a/ l« hallidzi heitä caitella ayterndella.
I.XXIX. pstlnu.

l.Mphm Psalmi./

H«»

Psattar».

pacanät owat pcricundaas caranne»
V-) he owat saastuttanet sinun pyhän Tcmplis
jaJerusalemistakiwiraunlon tehnet.
2. He annoit palwelias ruumtt linnuille taiwan a!
la ruaxi j, sinun pyhäis lihat maan pedoille.
z. He wuodatit heidän werens nyneuin wedn
Jerusaleminymbärille/ ja ei lengen haudannut.
4. Me olemma meidän läsnä asuwaiDem nau»
roxt tullet/ häwäistyxcfi ja pilcan nylle jotcamch
dänymbarrillem owal.
L. HErracuingacauwansinä nHnwihainenoleti
jaannal sinuntywauxes nyneuin mlen pala i
6. Wu?0«l hirmulsude» pacanaiN lääiie/ jot«,
ei sinua tunne/ janyden waldacundain pä,!e, jotcl
ei sinnn nimes rncoile.
7. Siliä he owal Jacobin syönet/ ja hänen lM

nens häwileänet.
8» Hlä muistele meidän

endisiä pahoja tecojam/
armada pain meidän päällem l Sillä me olemina
sangen töyhari tullet.
9.

Auiasinä meitä Jumala meidän auttajam/si<

min nimes cunmcm lahden /
meillen synnit anoeri sinun nimestäyden.

jaanna

?N<ris sallit pacanain sanoa: msa on nyt hei!
dänlil!N«!an»i ilmVttmacanpacanain seas/mck
edes sician palwel»as weren eosto/ j«
dän

IQ.

,law»odae<tndn.
1,.

Anna cees tulla fangein huocaufet/ sinun sul»

«n käsiwartes cantta/co< jacuoleman lapset,
il.

Ia costa meidän läsnä asuwaisillem scidzeM

lcrrom heidänpilckans heidän helmaan»/ jol!» h<
sinua HEns pMonntl owat.

Psaltatt.
,7
Mutta me sinun Canssas /j« sinun wehma»
lauma thläm ssn»a ljancalckisest/ ja julifiam sinun

,).

lljiostas loppumam.
I.XXX. pstlnu.
i.

Assaphln Psalmi cullaisesta cuckaisesta/
edMwtisattapa.

nijncuin lambat/ilmoita
»»»imin päälle.

sinus joca istut Che-

;.Herä!äfin6wa!da»/sinacuinEphraimin/Bew

Imnin ja Manassen edes olet/ja tule meidän ouxe.
4. Jumala lohduta meitä/ ja anna sinun easwos
paista/ nijn me nilemma anteiuxi.
j. HErra Jumala Zebaolh/ cuinga cauwans wt,
hastui Canssas rulouxijn i
s. Sinä ruokit heitä kyynelitten leiwallä/ ja juo<
Utheität suurella Miialla taynänetyynelila.
7. Sinä annat cmckein meidän läsnä asuwaiste»
meitä liroilla/ ja meidän wchollisten mitä pileata.
8. JumalaZebaoch lohduta meitä/ja walista sinun
laswo»/ nijn me autttuxi tulcmma.
9. Sinä loltWtjnapuun^gyplistä/ja olet paea<
nat carcollanut/ ja <cn istuttanut.
Sinä pcrcaisit tienhänen eteens/ja annoit hänen hywästi juurtua/ nijn etiä se täytti maan.
11. Mäet owa! sen wariona peitetyt/ ja
hänen o<fiall>>ns Jumalan Cedripuut.
Sinä lewllit hänen wesan» haman meren
asti/
ja hänen haarans haman wlrran lygö,
M>fi»ltj/ särjit hänenoilans/että sitäcaicki
«.

«.

„.

ohidzäläywä<rep!wät.
>
14. Medzäsicä on caiwonut ylös/ ja pedot 0-

W««lM«U«.

sen

I

i/.ln,

PsattOtt.

g8
15.

JumalaZebaoth käännä ch's finuas/
las taiwast ja näe/ ,'a edji sitä wHnapuuta.

16. Ia Pids se kyndiänä/jonga sinun olkia tätes ,»
istuttanutpa jongas sinulle» lujasti walinnut olet.
17. Codzo lyhen januhtele/ että polltamisest jar«

pimisest lopputulis.
»g. Sinun kätes warjelco sinu oilian kätesEaw
sftn/ ja ihmiset »otcas sinnlles lujasti waliiiut olet,
19. NHn en me sinusta luowu/suo meidän elä/nh«
me sinun nimes rucoilem.
2 c,. HErra JumalaZebaoth lohduta meitä/ja w
.

sen

nchnme autetuxi tulemma.
mcaswos paista/I<XXXI.
pstlmi.
l.

Githtthi» päälle edelläweiftttapa/Affäphi»/

.

Ol?s Eisa«at ilotsestlumalalle/joca on meidän
V<) wäkewydem/ihaftucat lacobinlumalalle.
3. t^ttacatPsalmit »a luocat tcumbut/ iloiset cW

deleljaPsaltari.
4. SoittalatVasnmllavpesaCuusa/meidänlehl!?
(oikeus.
«ajumjuhlapäiwänä.
5. S>lla on tapa I sraelis/ja Jacobin Jumala!»
6. Sen hen pani losephis todistuxexi/ costa he
gyptin maalda läxil/ ja oudon kielen cuullet olit.

se

nut/ ja heidän täiens pääsit lhliä tekemäsi.
3. Cosca sinä tuscasas minua rucoilit/nijn mjna M
tin finua/4«uuldtlin sinua/cosca tuulwpä tuli M'
päälles/ja coettelin sinuachtawede tykönä/ Selo»
Z. Luule miunn Canssan/minä todistan sinun sea>
sas/ Israel/ sinun piiä minua cuuleman.
muucalainen Jumala M/
«c». Ettei sinun
ia lttts wlcrasta lumalgm cumarrais.

seasas

Psottari.

VV

Minä olen sinun HErras lumalas/ foca sinun wein vlo» Egyptin maalda / lewltä suus ntz»
11.

minä sen taytsn.
Mutta minun Canssan ei cnuNut minun ändgs
,:.

ni/ja Israel ei totellut minua.

minä lastin heilaheidän sydämens pas
13.
huteen/wacldaman neuwons jälten.
14. Jo» minun Canssan cuulis minua/ jalsrael
Uiinun teisani täww.
minä pian heidän wihollisens painaisin/ja
minu tatcni täändäisin heidän wihollistenspäälle.
16. lajotcaHErra wihawat/ hucfan hepyrtiwäl
handä wastan/ mutta heidän aleans oli« yaneaiclisest pysywä.
17. Ia minä ruockifin heitä parhailla nisuilla/ ja
lawidzisin heitä hunajalla calliosta.
psalmi.

I.AssllphmMlMl.

seis? Jumalan seuracunnasa / ja on
nZ) Huomari jumalitlen seasa.
z. Cuingacauwan le wäärin duomidzelta/ ja ju«alattoman muoto cadjona Z Sela.
4. Tchtät oiteus löyhälle ja orwoille /ja auttacat
«dolliset jawaiwaiset oitcudelle.
L. Pelastacat ylsncadjoltua ja löyhää/ ja päästäs
tat hända jumalattyman wallnsta.
6. Mutta ei he tottele eikä lneua pidä/ he taywäi
lackamatta pimeisa/ sentähden tayly coicki maan
perustuxetcaatua.
7. Minä tosin sanoin iTe oletta jumalat/ caicki

<orliemman lapset.
«. Cuitengin täyty teidän cuolla NtZnlUjN
ihmistä
tin/janhmuintyranmihucfuwat»
s»

Pftttatl.

,««,

?7ouse Jumala ja dnomidze maa: sillä calckip»
cana> owal sinun oma».

>.

'

i>xxxm.psi,lmi.

l,Assaph>!»Ps«mi>aweisu.

ala »Hn rati waickene / ja älä callell
ZI) >iHn hiljainen ole/ Jumala ala sitä nhn tärsi.
3. Silla cadzo/sinnn wihollises tiucmdzewal/j<,

jotta sinua wihawat/ylendäwät pääns.
pitäwät eawaloita juonia sinunCanssas w<>«
sian/ ja pitäwät neuwo sinun salamitas wastan.
5. Sanoden: tukat/ häwittatäm heitä/nrjn ette!
he ensingan Cansft olistan/ elte Israelin nime sillä
4.

muisiellais»

6. Sillä he owat pannet neuwons yhteen/ ja lch<
«et

liiton sinua wastan.

7. Edomerein ja Ismaeliterejnmajat/ Moabiltt
Mn ja Hassanlercin.
8> Gebalilereln/AmmonitereinjaAmalewiterein/
Pyilisterit jaTyron asuwaiset.
9. Assur on myss hänens heihin lchttänyt/ autta»
man lochin lapsia/ Sela.
»o. Tee nijlle nchncuin Midianitereille / nHnculn
tykönä.
Sisscralle/nqncninlabinilleKisonin
11. Jottamcstatlin Etldorin tytsnä/ja tulit log»«
N maan päälle.
ii. Tee Heidän pääruhtnmnsntMuinOreb/,«
Seeb/ ja caicf, heidän yllmmäisens nijncuin Se«

osan

<lan huonct.
bah ja Salmuna.
,3. lotca saNvwat: Me omistam mnllem Ium»«
l4» Jumala tee heil» nijncuin luulispää/nHncuin
eoisi tuulen edesä.
l>. NHncuin culojocomedjänpoltta/ ia nhncuin
sylyltä.

16

,6.

,o,
Psallitti.
Waino juuri nHn heitä tuulispäällcs/ ja häm?

mästytä heitä tuiscullas.
hupiälla/ eitä he sinun
,7. Täytä heidän
nimes edzisit.
,z. Häwetksn ja hämmäsiytön chancaickisest/ ja
haxiään tulcon ja hnckueon.
19.51tjn he saawat tuta että sinun nimes on ainoast»nsHErra/ja ylimmäinen cattesamailmasa»
I.XXXIV. pstlmi.
1. Comhn lastenPsalmi Githitin päälle/

caswone

ihanat owatsinunasuinsiasHEßra
5. Minun sielun itäwöldje jahalaja HENran
lsicarlanoihin/ minun ruumin ja sielun iloidje eläwasä luMalasa.
4> Sillä lindu on huonen löytänyt/ja päästyinä»

<mn/ sinun Nltaris HErra Zevaoch/ minun Cunin»
Zan ia minun Jumalan.
5. Amual owat jotca sinun huoneisas asuwat/he

tyttäwa! sinua cjancaictisest/Sela.

e. Autuat owat nc ihmiset jotca sinun piiawät wa^
tenans/ja sydämestäns waeldawat sinun jältcs.
7. Jotca k^wäl«tcun laxon läpidze/ja letewäi

Ma caiwoja/ ja opettaja» monella siunaurellc,
caunistctan.
8. He saawat yhden wvitonioisen jälken/etlä huoMacaisin oitia Jumala Zionie.
3- HErra lumalaZebaoch cuuldelemlnunrucouftn/ ota Jacobin Jumala tätä corwhs/ Sela.
10. Cadjele lijslumala meidän tilpem/cadjo
sinun
Woi.dildu2laswog,
Ijij
li. SO

Psciltott.
Sillä Ui pälwä sinun esicartanoifts on pa«
rambi cuin tuhatta mualla/ ennen minä olisin
,«»

11.

wenwartia minun Jumalan» huonesa/ cuinlaw
wan asuisi» jumalattoman majoisa.
n. Silla HErralumala on Aurmgo jatilpi/HEy
ra anda armon ja cunnian/ hursca»lVa ei mitan hy«

wa puutu.
13.

(nuun vscalda.
HCrra Zebaolh/ autuas on se ihininen/joco st
l>x xxv. psalmi.

sinä cutn muinen olit armollinen sinm

maacnnnallcs/ jaJacobinfangit lunasttt.
3. Sinä cuin muinen olet andanut andexi sinun
Cansfas pahat tegot/ ja caKN heidän syndine pcil-

tanyt/Scla.
4. Sinä cuin muinen leputit calckiwlhas/jataa!»
fit finuas wihas julmudesta.
5. iohduta meitä Jumala meidänwapahtajam/j»
täännäpoiswihas meistä.
<< Tahdotcos sijs chancaickisestHllawihainenmck
dan päällemi eli sinunwihas pitä sncucunnasta si«
(nusailoiWl
lucundani
7. Ettifs meitä wirgota jällens/ ettaCanssas fts. HERraosota meille armos jaauta meitä.
9. I«ftu minä cuulisinmitäHENra JumalaM
Hu / etiL hän rauhan lupais Eanssallens japyhil»

Kns/ctlllhe

jouinis.

on haiun npnns Nlzdcn tykönä jotc«
hälMpliläwat/ että meidän maalla cunnia asui»,

EltiUaupiiw ja totuus tcstenäns cohtaisit/wM
hurstans ja rauha toinen wistns suuta andaisit.
,2. Että totuus maastawcftis/jg wanyurscM
«i

Psattatt.

,«;

Että Myös Meille HErra hywin telis/fa meidän maam hedelmäns annais.
,4. Että wanhurscaus shtetin hänen «desanspy-

i).

syis ja menesiyis.

I.XXXVI,

pftlmi^

l.Dowldinßuccus.
HErra corwas ja cuuldele minua i sil'
lä minä olen radollmen ja köyhä.
3. Kätke minun sielun: sillä minä olen pyhä/Aula minua mimm Jumalan/ sinun palwel,atas/ jota idzeni sinun luotan.
4. HErra ole minulle armollinen/sillä minä huuo
dan ylipäiwä sinua.
5. Ilahuta sinunpalwelias sielu/sillä sinua

ra minä ikäwsidzen.
6. Sillä sinä HErra olet hywy ja
sangen laupias caitille jotca sinuarucoilewat.
7. ymmärrä HErra minun rucouxen/ja ota wa<ft

ri minun rucoureni anästä.
B.3uscasani minua sinua rucoilc/ettas mluua cuub
delisit/ HErra/ei ole yrjkan jumalista sinun caltai,
ses/ ja ei ole kengän joca nyn tehdä taito cuin sinä.
9. Caicti pacanat joteas tehnyt olet/ picä tulema»
ja cumartaman sinua HErra/ ja sinun nimes cuns
nioittaman,
10. Ettäs nyn suuri olet ja «et
ihmeitä/ ja sinä oletyfinäns Jumala.
11. Osota minulle HErra sinun ties/waeldaren
sinun totuudesas/ kHnnttä minun sydämen lhhel»

yhteen/ että minä sinun nimes pcltäisin.
Minä kytän sinuaHEAra minunlumala»
Mtesta sydämestäni / ja lUNNielta.'! sinun nim«
«.

DMaichfest.

lI.SG

PsallM».
Silla sinun hywydes on suuri minusa/ ja sini
olet palastanut minun sieluni sywiMästa helwetistä,

»<-4
l;.

14. Jumala / corjat careawat minua wastan/ j,
lyrannein jouca» wäqywäi minun sieluani/ jae!

pidä sinua silmäin» edesä.
!5. Mutta sinä HErra Jumala olet armollinen
ja laupias/ tärsiwämen ja sangen hywa ja waca.
»6. KaäNna idzes minu päin/ ole minulle armolla
nen/ wahwista palweljas sinun woimallas/ jaau<
Mpijcaspoica.
17. Tee mercki minuu Canffani/ että Minun menes
fiys/ ja he nätifit jotca minua wihawat/ ja HH,
piaisit/ että sinäHErra auta ja wohwistal minuo»

sen

!.XXXVll.pstlnU.

ott wahwast perustettu pyhäin wuorte»
H/ päälle. HErra racastaZionin portin/ caikista
Jacobinasuinsioista.

3. Cunniallisetasiatsinusa saarnatan/sinälumo»
lan Caupungi/ Sela.
4. Minä anttan saarnata Nahabin ja Babelintt
desä/ että he mjmm lundewat/ cadzo/ Philisteril/
Tyritja Echiopialaisel syndywat siellä.
zl. Zionille piiä sanottaman: että eaickinaiset Conl)
sat siellä syndywät/joetta Eorteinsilä ratenda.
s. HErra anda saarnata raickinaisilla licl!llä/lti«
myös muutamat heistä siellä syndywät/ Vcla.
>/. Ia wcisajat nizncuin tantzis/caicki minun!ahs

«m sinusa.

i.xx xviii, psalmi.

z»Psalml/Corahn
lasten weisu/ ed«lläweisattap<>/
MdeUsien l)«<to»dest<!/ Hemnnm sen EplM»
hitii,eppi,
Hs«

Pf»!l<!«.

,«,

n)I Erra/lumala minun wapahtajan/ mlnä huu-

W)

dan yöllä ja paiwäUa sinun edesas.
Anna minun rncouren sinun etees tulla/ caW
sta corwas minun huutoni puoleen.
4. Sillä minun sielun onsuukiultaläynäns/ /<,
minun elämän on juuri !iti Helwetliä
Minä olen arwaltu nyncn caltalseri jotca hel^
wetttjn menewät/ minä olen nHncuin mies jolla
«yhtän apua ole.
6. Minä macan hyljättynä cuolluitten seas/nyncum hawoilctut jotca handasa maeawat/joita e» sinä sillen muista ja jotca tädestys eroitetule»wat.
7. Sluä olet minun painanut alemmaiften laiwo»n/pimeyteen ja sywyteen.
z.
hirmuisudes ahdista minna/ja paco«t«
Minua sinun alloillas/Sela.
Z. Siuä eroilit couwas minun ystäwäni minusta/
sinä olet minun tehnyt heille cauhistuxeri/minä Malan sanailtuna/ etten minawoi päässe vlos.
»a. Minun caswoni on surtiaradollisuden tähden/
HErra/minä rucoilcn sinua joeapäiwä/minä hajotan tälem sinun puolees.
;.

se

11.

»:.

nouse-

Teettös sqs ihmeitä cuolluittm scasa/eli
Sela.
iuetellango haudoisa sinun hywyttas ? ja si?

watco cuolltt sinua trjttäman i

»un wacuuiUs cadotuxcsa Z
Tutango sinun ihmes pimiäsä i eli sillan trans
hmseaudes synä maasaloja caicki vnhotctan z
14. Mutta minä huudan sinua HE> ra/ja minun
rucouren tule warahin finun etees.
iz.

1;.

Mixis HEAra heität pojs mitiun-sieluni/ja

pMtlaswosminuldaz

16. Mi-

16. Minä olen rabpllinen »a wäetsin / että mini
ntzn hyljätty olen/ minä kärsin sinun hirmuisu»
«as/että minä lähe» epäilen.
,7. Sinun julmudes tule minun päälleni/ finno
pelco» litistä minua.
»8. Ne sattawat minua jocapäiwä n>Mum wefi/
jaynnä minua pHrittäwät.
19. Sinä teet että minun ystäwäni ja lähimmän
feni/ ercanewat eauwas minusta/ ja minun lu>t«

wlllem olen minä pimeydes.
I.XXXIX. psalmi.
l. Echanin

sen Eftohitin «pclu».
armoista

ja hänen totudens ilmoitan suullani/ sug»,
sta sucunn.
3. Ia sanon: yancaickinen armo käy ylös/ja sinä
pidät vscolliscst sinun tomdes taiwasa.
4. Minä olenltjwn tehnyt waliltuni eansa/mln»

olen Dawidillc minun palwelialleniwannonut.
5. Haman chancaickismeen minä saatan sinull!
siemenen / ja rakennan sinun istuimes sugnsta s»luun/ Sela.
6. Ia taiwat pitä ylistämän HErra sinun ihmch
tss ja totuttas/pyhäin seuracunnasa.
7. Sillä cuca taitan pilwisä werrata HErraan? j«
cuca on HErran caltainen jnmalitten lasten seasi
8. Jumala on sangen wakcwä pyhäins cocourift/
jaihmellinencaicteinntjden

nen ymbärilläns.

scas

/

jotta ownt hö

9 > HErra JumalaZebaoth/euea on nqneuin sinä/
wäkewä Jumalai ja sinun totudes on sinun y«»

byrilläs.

n»?
Pfa««r«.
pauhawaisen meren/sina hil-

ia.

Tina

11.

Sinä lyötAahabincuollaxi/sinä hajotat sinun

lidzetpaisuwaisetaVot.

wihollises vrhollisilla tässwarrellas.
il. Taiwas »a maa on
sinä olet perustanut
maon pyrin/ ja mitä jHnä on.

Pohjan ja etelän olet sinä luonut/ Thabor ja
Hermon ihastuwat
sinun nimces.
14. Sinulla on woimallinen täsiwarsi / wäkew»
en sinun kätes/ ja corkia o» sinun oitia kätes.
l/.Wanhurscans ja duomio on sinnistnimes wahwistuä, armo ja totuus owat sinun caswos edes.
»6. Autuas on st Canssajoca ihastuatalta/HErra/
heidän pttäwaeldaman sinuncaswos watteudesa,
17. Heidän pitäiloldzeman jocupaiwä sinun nimestäs/ja sinunwanhurscandesas cunialliset oleman.
18. Sillä sinä olet heidän wäkeirydtNLkerskaus/
,ja sinun armos lautta nostat sinä meidän sarwen.
siy. Sillä HErra on meidän tilpem/ jaPyhä Is11.

raelis on meidän Euningam.
l°. Villoin sinä puhuit näwyisä pyhille»/ja sa<
noit! minä olen Sangarin herättänyt auttaman/
Minä olen corgottunut yhden walimn Canssasta.
Minä olen lsylänyt
:>.

»äolenhanenwoidellutpyhälläöijyllani.
11. Minun käteni tuke händä/ja minun
käfiwar-

»iwahwista händä.
Ei pidä wihollisethändä woittatnan/ja w«s>
räl et pidä händä sulloman.
!4'Waan minalysn hänenwiholNsens hanc edestä»/ ja jotca händä wihawtU tahdon minä wa»
!?.

»»»a.

Psott««.

,<,»

25.

Mutta minun »omndeni,'a armon! pltä hl>

sarwcns

nen tyfönäno oleman / ja hänen
p.tä ml»
«un nimeni nostcccaman.
16. Minä
hänen lätens mereen/ ja hän»!

asecan

oltian tätens wlrlochin.
27»

hänenpila minu cudjuman! sinä olet mi,

nunlsänmmulumaläjalurwäjoca minua aulto
«8» Ia minä asetan hänen esicoisexi/ caickein co»
teimman Cuningasten seas maan päälle.
»y. Minä ptdän hänelle armoni tähdellä Hancal-

etisesi/ ja minun IHnonipitä hänellewahwa olema.
30. Mmä annan hänelle tjancaickisen sicmenen/
ja wahwistan hänen istaimens nhncauwan cm

taiwac pysywät.
,1. Mu«a,os hänen lapsen» minun tätini hy!jä<
wät/ ja ey waella minun oiteudesani.
3!. Jo» he minun säätyn» rchwawaj/ jaei mmm
tystyjämpidä.
minä heidän snndins widjalla rangat
3!.

sen/ ja heidän paha» tecono haawoilla.

34. Mutta minun armojani en minä hänestä lb
snnä pois/ engä salli minun wludeni wilpistella.
35.

EnminärHwalHttoani/ ja mliämiuunsw

ftani käynyt on/ en minä muma.

36. Minä olen wiydem wannonut pyhyOeni cack
«,/ Ominä Hawidilte walhetlele.
37. Hänen siemenen» on olewa Hancaicrisest/«
Hänen istuimens minun edesani nyncuin Auring».
jaon.wahWa!!anqncuin todistus pjlwisä/ Selo.
39. Maan nyr sinä sysxät jaheität pois/ ja wi»

hastm woidellnlles.

psaltati.

i„,

4». Sinä särjet palwejias <»,«!»/ ja tallat hänen

(nan» sarjettä.
lruununs maahan.
41. Sinäricoi hänen muurine/jaannathäneniin»
4:. Händä raatelcwal caictt ohidjtkäywäisel/han
on tullut läsnä olewaijlilens naurofi.
43. Sinä corgotat hänen wihollistens oitian kä-

den/ ja ilahutac caickj hänen wainolitsens.

44. Hänen mieckanswsiman olet sinä myös otta»

NUtpois/jaecsaXi hänenwoi»asooasa.

45. Sinä häwick hänen puhtauden»/ japaiscai

hänen istuimena maahan.
46. Sinä lyhennät henen nuorudens ajat/ japeität hänenhaolälla/ Sela.
47. HErra/cninga cauman sinä sinus nyn salat i
ja annat yirmuisudespala nHncuin tuleni
48. Muista/cuinga lyhyt n.inun elämän on/ miris tahdoit eaicti ihmisethuctan luoda i
, 49. Cuca elä/ ja ei nae cuolemata z joca sieluns
Helwelin käsistä pelasta? Sela z
jo. HErra/cusaowai sinunendiset armoe? jottae Han,idille wannonut olet sinun toeudeftvz
51. Muista HEnapalweiiasMka/Mga niinä
> lannan helmasani/ caitistanijn monistaCanssoista.
loillaHErra wihollisezjsimm p»lckawat/joi!!a he pilckaivac sinun woideliuwfäijtt.
f?. Kchetiy olcon HErra yancäicfistst/Onen/
/;,

Amen.

XC. plAmi.

Jumala/sinä oletmeiden turmam/su-»

gusta
l.

suecuun»

Ennencuin wuoret olit eli maa/ jamailma luo-

lin/ sinä olellumala Hancaicliscsta yanmicliseen.
K
Z.Si^

Mitali.

no

sanot
finsedefäs

tW
3. Sinä jsca annat ihmiset cuolla/ja
cat jällens te ihmisten lapset.
nrjncM
4. Sillä tuhat aji»staica owat
«lainen päiwa meni/ ja nyncuin wartia yöllä.

5. Sinäwuodatat heitä nhncuineosten/ ja owoi
cohta!«nchncuin uni/nhncuin ruoho amnlla/joca
(nona leicatay cuiwettu.
lastu.
6. loca amulla encoistaja nopiast cuiwa/jaech
7. Sen tete sinun wihas/että me nhn hucume/ja
n»e nijn ätist taaldä leMaton.
silii hirmuisudes/että
8- Sillä meidän pahat tecom sinä asetat etees/

meidän tundemaltsmat syndim walteuteen sinun

eteen.
caswos
Seniahdenculuwatcaicki meidän paiwamji!»

9.

nun wihastas/ meidän wuotein loppuwat pikemmin cuinjutiu.

Meidän elinaicam oni«dzemen tymmendä
wuotta / taicka cninnäkin echdexankymmenda wuotta/ja cuin se paras on ollut/ nqnon setuscaj»
työ. ollun siilä mene painpois/ nynluin me l«li!>
ia.

daisim pois.

se

,

11. Mutta cuca »sto sinun nHn rasiasi wihast!><
wan/j»cucapelkäsenlaltaista sinun hirmuisultaLi
,z. Opeta meitä ajatteleman/ että meidän pili
cnoleman/ että me
mlisim.
,j. M'Rca käännä sq<ldze« taa» meidän pueleem/ ia ole palwe!io,lles armollinen.
14. Täytä meitä pian armollaL/nejn
meidän elinaicanam.
Z«.n ja iloidzcm cckcklnajallcns/ettäsmejtänyncM

15

Ilahucä nyc mcica

wan/waiwonnnt

tomutta kärsinet

olem.

ett» Me nijncauwan onneii

NM heidän lapfillens.

la/ HErra meidän Jumalan» olcon meille l<->
pynen/jaauttacö meidänkätten» legot meidän tan^
son/la/meidän tältem teqot hän auttacpn.
'?.

xci.

pstl,ni.

warjeluxes <siu/ja on Caics
VO?Oca eortiemman
warjosa,
ZI)

tiwaldian

Hän sano HErralle: minun toiwon ja linnan/
minun Jumalan/johonga minä vscallan.
z. Sillä hän pelasta minun wäyäjän paulasta/
jawahingolifesta ruttotaudista.
4. Hän tnmllens sinuawario/ ja sinun turtvas
oilhönen jripeinsalla/hänen toiuudens on keihäs
<wällä lendäwät»
j«kilpi.

!

,

~

Ettäs peltäis yön cauhistust/ja nuolia jotcapäk

/.

>

s. Sitä rutto jocap.meisa lycku/ ja sairautta euin

puolipäiwänä turmele.

«en tuhatta sinun «Mallas/»Hn
8. Ia «osin sinä näet ilos

ei

se sinuun salu.

silmilläs, ja eadzot cuin-

ga jumalattomalle costetan.

9. Silla HErra on sinun toiwoe/ja ylimmäiNi!»
on sinun turwas.
E> sinua cohta Mikan paha/ja ei yhtan waiM
pidä sinunnu jaas lahcstymän.
«.

ii.

Sillähä!,onanda,'uttästynEngeleilleNLst<

nusta/ että hee tälkewai sinuacaitisatcisäs.
Että he candawat sinua täsisäns/ eltes jalca»
!:.

ttween louckais.
13. Sinä täyt iejonin ja tyykärmen päälle/ ja tal-

lalnno«ntejemnjaHrakin.

K?

l4.Et«

Psaltari.

,il

hän minua halais/nHn Minä hänenpä<!l
siän/ hän tunde minun nimeni/ sentähden mini,
warftlen haudä.
15» Hän rucoile minua/ sentähden minäcnu!be«
len händä / hänen lytonäns olen minä tuscasa/ sch
tä minä hänen temman pois/ja saatan hänen cun«
(mn hänelle autuuteni.
niaan.
16. Minä lawidjen hänen piltälle halla/ ja os«
14. Että

xcii.pstlmi.

i. Psalmi Sabbchm»«e!satt»p«.

3.

on HErra tchlta/saweisata tqtost sinun
ntmclles sinä caickein ylimmäinen.
Amulla julista sinun armo»/ja ehtonasinun to,

tuultas.

(deleillo,

ja
4.. Kymmenen
soitlain con<
5. Sillä sinä ilahulit minua
weisatc»
nui tegoistzs/ ja minä kcrscan sinun kätes töitä.
6. HErra / cuinga sinun teeos owat
fi.iun Hj ~lures owat ylön sywät.

tielisellä PsaltariNa/

ft
nhn suureil

vsco

siia/ja tompeli ei ymmärrä nyta,
7. Hullu ei
3. lumalallomatwiherjsidjewatnHncuin ruoho/
ja pahointekiät caicki cncoistawat/ jhhenasti cuin he
huckuwatyancaicklsest.
(caictisest,
9. Mutta sinä HErra olet corlein/ja pysut
16. Sillä cadjo/ sinunwchollises HErra/ cadzo/
sinun wlhollises pitä catoman/ ja taicki pahonw

tiätpitähajotettaman.
7. Mutta mini» strweni tule corgoteluxinHncui»
yxzsa«wisen/ja minä woidellan tuorella clljyllä.
,

ii. laminun silmäninätewätihastuxenswiholli'
sistant/ jaminun corwani cuulewal ilons pahoista/
jottq heitäns asettamat minua wastan.

Psallarl.
«l
WaNhurscaswlherjsldjenhncniN palmupuu/
hän caswa nhncuin Eedripuu llbanonis.
,;.

,;.

lotca owat istutetut HErranhnonesa/wih«!>

,/.

He wesoiwatwlelä wanhudesans/hedelmöid»

jiiozewät meidän lumalamearionoisa.

zewäljalu^rehinwat.
16. Ia he jnllstawat että HErra on nyn hursca»/

ei ole hänesä waarytiH.
XCIII, pftwi.
Erra on Cunlngas/jH jalost lannistettu/HTrNo/raon lauMtllu jaonalcanut waldacunnan
nyn lewiäldä <u,n mailma on/ »a
pysy«

minun mrwan/

mön.

walmistt sen

(nä olel chaneaickinen»

~

3. HErra/wisicostelpatsuwat/weficostet paisutlawatpauhln«n»/wcficoste< paisuttawat aldons.
4. Allot meresä owal suuret ja pauhawat hirmui«
sest/mutta HErra on wlelä wätewambl corteuxe».
5. Sinun sana» on Ma oxpl/ Pyhitys on siliun

huone»caunlstu» yancaickiscft.

XC IV. pstlmi.

Jumala jonga costot owat/ Jumala
jonga costot owat/seltiäst idze» näytä.
Corgoia sinua» sinä mmlman Huoman/ ma,
sa coreille mttä he ansainnet owae.
».

,»

HErra/lmngatauwanjlimalattamat/HErra

tuinga cauwan jumalattomat/ coreilewa» i

4. Ia nqnylpiastpuhuwat/jacaicttpahanttltäl
heilänsnyntersiawali
5. HErra he voltewat alas sinun Canssas / ja sinun perimlstas he waiwawat.
e. lesket hemnucalaisttht lavvawat/jaolwMhe

luoleltawat.

K«j

7.3a

N 4 Psultott.

Izsanowat, EiHErrasitzM/ jnlacobl,
Ii »ala ei sitä tottele,
8- Vwmärcätät srjs te hullut Canssan sea»/ jal«

7.

lyymät/

cosca «e taitowaxi tuletta i

j«a siiman löi/ eito hän näe i
loca pacanoita curilm / eitö hän rangaise z jo<

iu.

«a »hintsille ovetta mitä he tietäwät.

11. Multa HErra tiets ihmisten ajatuxet/että
»urhal owat»
li. Amuas on se jota sinä HErra curitat/ ja op»
<at sinun lailla».
kärsimys o!is costa wastoin täy/fch
,z.
henast» cuin jumalattomalle hauttawalmisteian.
14. Sillä e, HErra heitä Canffans pois/ el, hyl-

«

jäperimlstans.
willä oiiendenpitä srittetin oikeuden olemM/
ja caicki hurscat sydämet sitä seurawat.
»S. Cuca seiso minun cansani pahoja wastan Z Cld
ca astu minun tygöni pahointetiöiiä wastan i
17. Ellei HErra minua auttais/nHn minun fiM
«nacais lähes hiljaisudes.
l8» M>nä sanoin Minun jalcon on horjun»!/
waan sinun armos HErra minun tnkeis»
sydamesaili/ multi»
!Z< Minulla oli paljo
finun iohdmures «lahutti minun sieluni.
»2. Etpäs miilisty coscan tosin wahingollisceni»
stuimeen/ joca lain harzyst opltta.
21. He hangidjewat wanhnrscan sielua wastan/
ja duomldzewatwaitloman weren.
11. Mutta HErra on minun warjcluren/ «lNUl!
»F.

<

surna

liiMlM l»„ Minun VstMuMi,urw«.

Ia hän costa heidän wäarydene/ ja hueutta
hcitä heidän pahudens «ähden/HErra meidänl»Wlam huculta hcilä.
xcv. psalmi,
lf.

Vlcai/riemnitcam HErralle/ja ttoitcam Mei>

dän autundem turwallc.
Tuleam hänen
eteen lhtorelia/ jarits
nmitcam hänelle lauluilla.
i. Sillä HErra on suur!Jumala/ ja suuri Tunins
gas caickein jumalittenpäälle.
4. Sillä hänentädesäns on caicti mttä maa lans
da/jo Wuorien cuckulat owat myös hänen.
Sillch hänen on meri/ja hän on tehnyt/j»
hänen kätene owat cuiwan »valmistanet.
6. Tulcat/cumartacamja polwillemlangetcam/j»
maahan lastecanHErran meidän lnojam eleen.
7. Sillä hän on meidän lumalam/ja me hänen e,
latus Cansftn»/ ja hänen täiens lauma.
L. Tänäpän/jos te cnuletta hänen änens/nchn ällät paaduttaeo sydämitän/ nyncuin Merlbas t«B
pahtui/ nyncmn Massa» eorwtsa.
9. Cnsa teidän Isänne minua tiusaisit/loettelit minua/ ja näit myös minun tecom.
12. Että minä neljätymmenda ojastaica
tärsei»!
waiwa täldä Canssnlda/ ja sanoin: Se on senlallainen Canssa jonga sydämet aina erya tahwwat/
ja jotc.»minun teetän» ei tahtonet oppia.
11. Joille minä wihoisani mannoin l Ettei
heidän
Pidä minun lepooni tuleman.
xcvi. pstlmn

caswons

sen

'

I.

HErralle vfi weisu/wljsattatHEr'
rallttalcttmallma.

«!«

2.

Asattasi.

WeisatcatHFrralle ja Matat hänen nimen,/

saarnatta! päiwä päiwäldä hänen amlumans
lulecat paeanain seas hänen cunniano/caicteii,
Canss.un seas hancn ihmeitans.
4. Silla HErra on suuri ja sangen telelläpä/ih>
3.

«»<

/

lkm»! caickciii jumalain seas.
SM eaicf» Cansftin jumalat owat epäjuma»

lal nwl« HErra on laiwat tehnyt.

e. Cnnllia j« counlstus owat hancn edcsans/ja hä<
nen Pyhästns »apahtu wahwast ja cnnnialisest.
7« Canffot t»««t HErralle/ lutcac HErralle cuw
nlamwoima»
5. Tuocat HErralle hänen «imens cunnia/ tuocal
lahj?j nawlcat hänenesihuonesen».
HErra xyhasä launisiuxesa/fe«
9.

jätkänhindä caicki mailma.
«o. Sanocat pacanain sea»HErraCuningori/joco
pitä waldacundans »ijn lewiäldä/ cuin mailma m

waknistettu/että st pysy ja duomidzeCansftn Min.
11. Taiwatriemuitcan/ja maa i!oitcan/meri p«w
hatcanjamitäsijnäon.
11. Kedot olcon iloiset/ja caicki cuin hänes owat/
ja caicki puut ihastutan medjlsa.

HEcran edcsä: M hänmleMä hän tule tW
midzeman maata,
14. Hän duomidze maan pijrin wanhurstaudeft/
ja Canfftl hänen wtudesane.

,3.

XC VII. pstwi.
jo»Cuningas sljtä maa iloltcä/ja olco»
saaret riemuiset/ nhn wonda cuin heitä on.

Pilwet jasyngyt owai hänen ymbärillänL/wan»
hurskaus jahuomio owat hämn»stuimens wahwi»
stue.
3«t>"

2.

Psottori.
Tuli läy hänen edellans/ja poltta ymbänllä hänen wiholnsens.

,<?

~

Hänen

leimaurens walckywät

maan phrin

päälle/ maa näke sen ja wapise.
5. Wuorel sulawat nrjncuin medenwaha HEr«n ede»/ eoeo mailman haldian edes.
/,.

6. TaiwatjulistawalHErran wanhurscautta/ ja
caicki Cansftt nälewät hänen cunnians.
7. Häwelkan eaicti jotca cuiwapalwelewat/ja
lerscawat heiläns epäjumalista/ cumartocat hända caick. jumalat.
ja iloidzej»ludantyttäret ewat
8. Zion enule

sen

riemuisans/ HErra sinun halliluxesta».
9. Sillä sinäHErra olet ylimmäinen caili» maa-!

eunis/sinä olet corgotetiu caickein jumalitlcpäälle,
Te culn HErra racastette/wlhatcat
ra tälke pyhäino sielut/jumalattoln lasista hän hei,°.

la pelasta,

(sydämille.

Wanhnrscalle coitta waltens/ja ilo hurscaille
Wanhurscat iloitca» HErrasa/chllätst hanei»
pyhydens mnistoxi.
xc vm. pftlmi.
1,.
,:.

Psalmi.

HErralle vsi welsu: Sillä hiln tel<
olAEisatcat
ihmeitä.

l. Hän woitta Malla tadelläns woiton/ja hänen
Pyhällä kasiwarreliHns.
;.

HTrra anda liettäwäfi tehdähänen autuuden»/

Canssoille anda hän ilmoitta wonhurscauttons.
4> Hän muista armonsja loludcn» Israelin huoF
»elle/caicki mailman aret nalewäl meidän luma,
l»>n autuutta.

«z

Psäimrl.

F. Ihastucat HErralle caicN mailma/weisatca,j
ylistätätjakqttätät.
(m!ll«

s. KHttäkätHErra candelellla/candelella ja M
7. Wastlttolwtlla jaBasnnilla/ lhastucat HEn
ran CumnZan edesä.
8. Meri «auhatean ja caicki mitä Hänesäon/MM
pijri ia jotca asuwat sen päälle»
9. Costet ihastucan/ ia caicki wuoret olcan iloiset,
10. HErran edesä: Silla hän tule maata duomid,
jeman/ hän duomidze maan pyrin wanhurstM
della/jaLanssac oikeudella.
wat i

xcix. psalmi.
on Cunmgas / että Cansfat

hän Istu Chcrubinun päälle/ sentähden

lqcku mailma.
2.

Suuri on HEcra Zionis/ja lortiacaictein Con-

(pyhä en.
päälle.
ssa>n
Kyttätän sinun suurta iaihmeMstä nimens/j«c«

z.

4. )a tämän CunilMN waldacuninsa racastetan
eiteutta / sinä annat hurscauden/ sinä saatat duoMion >a wanhnrscauden Jacobisi
H. Corgotlacat HHrra meidän lumalatam/ja cx»
mariacat hänc astinlauta» iuures/sillä hän on pyh«
s. Moses ja Aaron hänen Pappcins seas/ja S<d
muel nHdenseas/jo'ca hänen nimen» rucoilewat/
he ruloilit HErca ja hän cuuldeli hei,ä.
7. Hän puhui heille pilwen padjasta he pidit häm»
todistunns!« tästyns/jotca hän heille andoi,
a sinä olen meidän lumalam/sinä cuu!>
8.
belit heitä/sinä Jumala annoit heille an.dexi/ja !<w
»il heidän »sns.
9. Eorgottam HETira meidän VumMam/ia
IUMW
«

,„
Psallar!.
cumartacat hänm pyhällä wuorellans.' sillä HEc-

l

laNMdänlumalamon pyhä.
c. pftlmi.

Kiitos P!ai«<.

MHastueal HERralle caicti mailma/ palwtl>V eat HENra ilolla/ tulcat hänen caswons es
t«nihastuxella.

i, Tundecan että HERra on
Jumala/ hamb»
meidän «ti/ja en me idzemitäm/hänen Canss»xene ja laituimenslambairi.

Mengät hänen porlHns lchtoxella/hänen esiweisulla/ kyttäkät händä ja ylistätal
hänen nimen». ,
4. Sillä HERra on suloinen/ ja hänen armons
pysy yancaickisest/ja hänentytuudens
;.

sta sucucundaan.

sucucunna-

CI psalmi.

D«»id,n Psalmi.

weisan armosta ja oikeudesta/ ja sano»
Ati/ sinulle HErralijloxen.
l. Minä käytän minuni taltawastla toimelliftsi
jo«a
minun oman? owat/ ja waellan
Oä cohtan/
bscoiiisest minun huonlsani.
3. En minä ota paha asiat» eteeni/ minä wihan
toäärintettöilä/jaen sM heitä ollaiytsnmu.
~ Nurja sydän olcon
minusta pois/ en
»paha.
«.

miniZ tar«

loca lähimmäistän» sala pane«tel< / sen min»

Mutan/ en minä karsi apeita jaröycksitä.
e. Minun silmänä cadzotvatvscollisia
palli/ että he asuisit minun tykönäni/ jaracastan

Usealta palweliozm»

ll»

7.

,

"-

Psallarl.

Petollisia ihmisia en minä pidä huonesani/i

walehtlliat menesty mtnun tykönäni.
8. ÄDarahin minä hucutan caicbi >limalattom«

maasta / hawittäxeni emctia pahoinltkiöla

ranCaupungista.

c ii. psalmi.

l.RadolllftNlucouu/coscahänmurehisans
HErmn«le«>»
minun rucoufeni/jaannaW

parcuni tulia lpgös.

3. M caswoas minulda peitä/ hädäsä calliK
corwas minun puoleeni/ cosca n«nä finuarucoi,

l«n/nchn luuldele pian minua.

4> Silla minun päiwäni owal culunet nchncuin ft>,
wu/ja minun luuni owat poldenut »chieuin teelle.
5. Minun sydämen on lyöty ja cuiwettunut miV
cuin heinä/ nHn että minä myösvnohdan minun

l«ipän».syödä.
6»

Minun luuni talistuwat luscallamiilnn liha<v

ni/ itkemisesi ja huocamiscsta.
7. Minä olen aewa nchncuin r»ogonpcristäjäcol<
wcs«/mlnäollNNti'mumHyyxiahäwitety!säCM
(calon päälle.
pungeisa>
8. Minä walivon ja olen nyncuinyxinäinen!i,!dn
9. I<plapaiwä hawäisewät minun wtholliseniM
jölca minua syljestekwät/wannowat minun caunani.
12. Si>Vä minä syön luhca nHncuin leipä/ jasecoi»

tan minun juoman tteulla»
11. Gii»un vhcauxes jawihas tähden / ettäs mi»
nun nost.M! olttja paifiannnt mgahan.

«.M

Mltart.

'

,u

fii Minun päiwani owat cullmet nynculn warjo/ ja minä cuiwemn nchncuin ruoho»
13. Mutta sinä HErra pysyi hancaictistsi/ja si-

sncucundaan.
nun muistos sucucnnnasta
<rjs ja arwahta Zionita/ sillä aica on
lj.
händä armahta, ja aica on tullut.
i;. Sillä sinunpalwcljas halajamat sitä raleila/
ja natisit mielelläns/että hänen tiwens /a calctins
walmit olisit.
16. Että pacanat HErra sinun nimes pettäisit/ ja
.aicki Cuningat maan päälle sinun cunniaitas.
l 17. Että HErra ratenda Zionin/ ja i!mandu ha->
miicunnwisnns.
,8. Hän täändä ldjens hyljättyidän rucousten
puoleen/ ja ei cadzo heidänrucoustans ylön.
> «.Senpitätirjoitettamantulewaisillesncucumlle/
j3se Cansft enin luodan/ pitä thttäman HErra.

,

l

,

Sillä häneadzelepyhästä corteuxcslans/ ja
HErra näle taiwasto maan päälle.
Että hän cuule fangein huocauxet/ jatirwots
la cuoleman lapset.
Että he saarnawat HErran nimc Zioni? / ja
10.

!,.

».

hänen krjtostan» lerusalemis.
iz. CoscaCanssatcoconduwat/ ja waldacunnat
HErra palwllcman.
,4. Hän nöyryttä tiesä minun woimaD/ hänlyhendä minun päiwani.
25. Minä sanoin: minun Jumalan älä minua 0«a pois minun testi chäsäm.
16. Sinu

muosicautee owat Hancaickistst/sinä ole.

>naan perustanut/ jataiwat owafflmm täfialas.
37.
catowat/mutta sinä pysyt/ ne cslcti wan,«
i
hene--

Psottar».

l«

henewat nsnculn waa«/ ne multttuwat nyncn,
»vaate/ cosca finähestä muuttelet.
28. Mutta sinä pysyt nHncmns olet/ja sinun wu,

«s ei lopu.
«9. Sinun palweli'ais lapsetpysywät/jo heidH»
sitiänssinun edesäs menestywat^
ei ii, psalmi.
Dowid», Psalmi.
<Dljtä HErra minun sielun / jo caickl Mitä mi<
on/Hänen pyhä nimens.
2. KW HErra minun sielun/ ja älä vnohda W
lä hywä hän minulle tehnyt on.
3. loca sinulle taicki synnisanda andefi/ »a p«s
raydacalcki finun ricoxes.
4. loca sinun henges päästä lutmelnxesta/ jocasinun eruuna armolla ja lauxiudella.
ilolla täyttä/ että finun nuow
F. loca finun
des vdesteltaisin nHncuin Colcan,
6. HErra ftatta caitille wanhurfcaudm fa duo<
mlon/jotcawääryltä tarfiwät.
7. Hän on liens Mosexelle tiettäwäxi tehnyt/Is-

nusa

suus

raelin lapsille hänen tecons.
8. iauMs sa armollinen on HErra/tärsiwäinen
jaaiwahywä.
9. Eihänaina rHtele/ eikä wihastu qancaickisest.
Ei hän meidän syndnni perast tee meille/ch«
«olHiiyeille pahain tecoim jällen.
il. Silta nijn corltatuin taiwas on maasia/and«
hän armons lysändya nqlle/jotca händä peltäwät,
Mn caueaua cuinitson lännestä/ slirsihän
!<».

miestä pahat lecomme.
armahtalastMs/ nynHErr«<
pMwaisiän».

lz. ?lrjncui!ilsä

lwartnahta

»4. Sil^

Sillä hän tietä mingäcaltalnen teco Me olelw
m«/hän muista meidän «omuxi.
nijncuin ruoho/ hon cu15 Ihminen on eläisän»
euctainen
kedolla.
coifta nrincutn
ena
16. Costa tuuli tay sen päältidje / nrjn e» hän
ensingan.
tunne
eikä
hända
ftsta/ hänen sians
,7.MnttaHErranarmotv!otluwatyancaimstst
14,

qoncaickiseen/hänen peltäwäistens päälle/ jaha-

nm wanhurscaudens lasten lapsqn.
«ijttons pitawat/

tykönä jotta hänen
jaajattelewat hänen kästyjans/ ntltälehdärens.
,y. HErra on »valmistanutistuimen» tatwafa/ l<t
hallidje caicNa.
hänen
l°. Kmtätät HErra te hänen Engelins/ tt walewat Sangartt/ jotca hänen tösiyns toimitatte/
«lä hänenlanans ani cuullaisin.
Mltätät HEAra caicki hänen sotawakcns/ te
tahtons.
-hänen palwelians/ jotca teette hänen
tl. Kqttäkät HErra caicki hänen lyons/calttsaHa?
mn waldans paicoffa/kijtä minun sielu»HErra.
c iv. psalmi.
HErrammua
sielun/HErra minun
AM
malan/ sinä ole! sangen cunMltnen/ sinä olet
caunis ja jalosti puetettu.
l. Walteus on sinun waattes/ jollas puetettu o°
let/ sinä lcwität tolwa» nyncuin woalien. menet
päälyxen wedellä/ sinä
3. Sinä peität
Pilwisä nrjncuin ratasten päälle /jä käyt
pein päallc.
4. Sinä teet Engelis luuleri/ fa sinun palwMs

,z.

«.

sen

liekidzcwäiseri lulcxi.

z. Sinä joca maa pcmstjt P«ustnf<N«päalle/py<
symänhancMistst.

Pfoltarl.
6. Sywydellä sinä händä peität nyncuin waa»
lella/ ja wedet seisowal wuoirlla.
7. Mutta sinun rangaistuxestas he patenewat/ft
«un jlMästäshe menewät pois^
tz. Nuoret astuwat ylss ja laxot astuwat alas ft
Ollens/ johongas heitä perustanut olet.
9. Määren sinä panit/jolaeihe täy
palaja maata peittämän.

'

>l4

Sinä annat lählet laxoisa cuohna/ nHnetia
wehet makein walldje wuotawat.
11. Että caicti eläimet medzäs joisit/ ja että pebol

IQ.

.

janons sammutmfit.

Hewan lyksnän»
sertäwät orilla.

12.

lMnut/ja wi-

!H, Sinä liotat wuoret ylhäldä/sinä täytät maoii
hedelmällä/ jonga sinä saatat.
14. Sinä easwatal ruohot earjalle //a jywät ih<
Msten tarperi/ tuottafes leipä maasta,

laettawtjnaihmisensydämenilahutta/jahz,
nen easwons caunistu öljystä / jaleipä wahwist,
ihmisen sydämen.
Että HErrqn puut ncstesta täynnä ol,sit/lib<!<
«cmin Cedripum/jolca hän on istuttanut.
17. Siellä linnut pesiwät/ ja Haicarat hongisa a»
(tiwirauniol Lanineim
suwat.
,3. Corliat wuoret owat Medzäwohten tUrwa/ ja
Siilä teet Luun wuolta jataman/jaAuringe

ij.

mtälafcuns.

(dotlytiwät.

Sinä teei pimeiden jaystnle/ silloin caicti pe,i. Nuoret iesontt
saalista tiljuwat/ja heidän elotusians lumas.,lda edziwat.
2:. Mutta eostq Auringo cojtta/ttHn he lymywäl
jalnolisansmacawat.
-i.Tlli!,
H2.

>

iz.

Psollarl.

,l?

mene myös ihminenHänen lyöhäns/ja

oscareillenL ehtosen asti.
14. HErra cuin

suuret jamonet öwat sinun täsia,

los? sinä olet caicti taltawast säätänyt/ ia maa on

taynäns sinun lawaralas.
ij» Tämä meri joca nqn suuri ja lawia on/hänesä

epälugut coitistelewat/sekä isoit että pienet eläimet»
26. Siellä hahdet culjesteliewat/stjnä walascalat
vwal/ jotca» tehnyt olet/leittdzemän hänesä.
i?» Caicki odottawat sinua/ ettes he!ll« andaisil

ruanajallans.
13. Coscas heille annat/ nhn he cocowat/ eöscas
lätes awat/nqn he hywydellä ra.r!tan.
peität / nHn he hämmästyiZ» Jo» sinä
wat/cofcas otät/ heidän hengens pois/nyn he hucluwal/ ja tomuxi tulewat jällens,
jc>. Sinä lastet sinun henge«/nh'n he luoduxilus
lewat/ ja sinä vdistat maan muodon.
N. HErran eunnia on Hancaickinen/ HErralla
on mielen nonde täsialans puoleen.
11. Hän cadMa maan päälle/ nhnse wapise/
hän wuoltjn/ nnn he suidzewat.
3;. Minä weijan HErrallc miim elinaicani/ ja ll?»
iän minunlumalataninyncauwan cuin minä olen.
34» Ia minun puhen tejpa hänelle/ja minä ihastun

caswos

HENraft.

35» Syndiset maalda lopetatan/ ja jumalattomat ei pidä sillen oleman/ tt)'tsHE«a minun sielun/Halleluja.
CV. psalmi.

Aljttötät HErra/ja saarnateat hänen Nimens/
julistam hänen tsttanö Canssoift.

Welsatcat hänestä jatljltätät händä/ puhm«
«aitlfta hänen »hmetstans.
3. Ailmuucal hänen pyyästä nimestäns/ iloitco»

«.

niidtn sydämet/ »otca händä edjlwät.
4. Kysytät HE«a ja hänenwoi<NMs/edMta<
lait hänen caswons,

5. Muistacat hänen
tsitäns/ jotca häll
tehnyt on hänen ihmeilans ja hänen
6. Te cuin oletta Abrahamin hänen palweltans
men/ te Jacobinhänen walitmns lapset»
?.

ihmellisiä

sanan».

sih
Hämdä on HErra meidän lumalaM/händw

midje caiksa maiimasa.
H. Hän muista hänen lHttonschancaickiftst/sanans/
jonga hän on luwannl monelle tuhannelle fugullc.
9. Jonga hän-tekiAbrahamin cansa/ ja »valan
(caictisexi lljton,
Isaachin
ic>.la saäfi senlacobilleolteudexi/jalsraelille Gw

cansa.

sen

sanoin sinulle mins annan Canaan maan/
(sethänesa,
teidän perimisen arwan.
12. Costa heitä wähä ja herwat elit/ jamnuca!ai<
set hänesä.
13. Ia he waelfitEanssastaTanssaM/ ja
«unnasta toiseen Canssaan.
1;. Ei hänsallinut yhtän ihmistä heitä wahingoitta/ «arangai» Cuningaitin h«dä» tähtens.

l/. Htat ruwetcominunwoideltuihin/jaäskältch
lö paha nunun Prophctaiileni.
16. Ia hän cudzui näljän maan päälle/ja weitoi»
ten leiwan waran pois.
17. Hän lähetitmichmheidäneleens/Joseph er»
jgxi Nlyytin,
,8. Hc ahdistit hänen jolcans jalcapuuhun/
»numjns täydyj raudojs MM

hänen

l)

SHHenasii että hänen sonans tull/ia HErran
puhe coetiel» hänen.
lähetti Cuningas japäästi hämn Cons-

y.

,°.

sM päämies läst»hänen lastetta.
Ia asetti hänenhuonens herrarj/ »a eait<n tas
wsranshaldiaxi.
11. Opettaman pääruhtinMens oma <ahtons/j«

,i,

wa»hcmmillens taito.
l).

Ia Israel

meni EgyptHn/ ja Jacobtuli MUU-

calaisext Hammin maalle.

14. Ia hän andoiCanssäns sangen fuurell caswa^
ft teti heitäwäteWemmchi cuin heidän wihollisens»
!j. Hän käänsi heidän sydämen» wiluiman hänen
Consfans/ /a he tahdoit juonilla hänGpalwcllan»
paina alas.
16. HänlähetNMoscxen hänen Woelians / ii»
Aaronin/ jongahän walidzt.«
teit hänenmerckML heidän seosans/ja hs<
27.
»en ihmcn» Hammin maalla.
18. Hän andoi Meidän tulla/ ja pimeytti/ i»
ei ollet he hänen sanoillcn» enulemattomat.
:Z. Hän muutti heidän wetäns werexi/ja cnolelF
N heidän calans.

sen

Heidän maans cuohutt» hänestäns sammas
cammiolsa.
51. Hän sanoi/ nch> turilat ja täu tulit heidän
maans arhn.
(maallens»
31. Hän andöt rötet heillesateri/tulen lietit heidän
33.1' lsl heidän wHnapmms ja fieunapuune/ ja
-(lugut
hänsärki puut heidänmaans äri».
34. Hän sanoi/ nyn tulit parmac ja wgpsaiset epa«
35. Ia he söiteaicklruohot heidän maaldans/ ja
M eaiten heidänmaans hedelmän.
?s.
30.

eoita/ heidän Cuningastens

Kz

Psottar».

36. Ia löi caicki esicpiset Egyptisa / caicki heidH
ensimäistl perilliseus.
37». Ia hän wei hetlä hopialla ja cullalla vloe/ j«
li ollut heidän sucucunmsan» yxttan sairas.
38. Egypti iloidzlheidän lahtemisestans/ sillä HH
danpelcons M lullut heidän paallcns.
39. Hän lewittt pilwem wechoxi / jä tulen yöllä
heitä wallstamon.
40. He änöil/»lin anboi hän medManat tulla/jä
hänrawidzi heitä taiwan leiwälla.
41. Hänawaiscallion nijnwestwuölisieldä/ch

la ojat luoxit cuiwaan erlmaahan.
41. Sillä hänmuisteli hänen pyhä sanan»/ culll
hai, Abrahamille hänen palweliallens puhunut oli.
43» Ia hän wei Lanssans ilolla vlos/ ja hänm
walittuns riemulla»
44. Ia andol heille pacanMMaan/ nhn cttähe
Cansstin hywydet omistit heillens.'
45. Että he pidaifit hänen oikeuttans/ja hänen W
lm» kätkisit/Halleluja.
CVI. psalmi.
HErra: sillä hän on hywä/ jahänen
laupludens pysy hancaicfisest.
2. Cuca taita puhua HEnan smia töitä/ jaylistä
«alckia hänen ttjtettäpiä lccojans i
3. Auttuat owat joteatastytt pitäwät/ jaKina oi-

tein tetewät.

4. HEcramuista minua sen armös perast/ jongas
Caxssalle» luwannut olet/ osom meille apus.
j»

Eltä me näkisin, walittuides menestyxen / ja,5

loidzisim että sinun Canssas menesty/ jaterstaisin,
WMäm sinun perlmises cans«»<
6.M<

Psaltari.

,!9

e. Me teimsyndiä meidän Isäimcansa/me teim
wilärin ja olcmma oliat jumalattomat.Egypti»
fis
7. Ei meidän I«,am tahtonet hmmärtä
M ilMeitäs / eikä muistanet sinun suurta laupiut-

ios/j,, olet meren tykönä tottelemattomat/ nimits
»iin/ punaisen meren tykönä;
z. Mutta hän autti heitä hänen nimcns tähden/
nhn että hän woimans osotti.

se
corwesa.

y. Ia hänvhcciis punaista merta/nHn enlwi/ja
wei heitä sywyden läpidze/ iiyncuin
io. Ia wapahli heitä niidenkäsistä/ jotca heitä wb

lunasti heitä wihollistenskäsistä.
haisit/ jawedclspodit
1
heidänwanollisens/nHn el,
Ia
lei/ yritän eiawäxi jäänyt. ,
,t. Silloin hevscoit häneii sanans/faweisaisilhänen tchtöxtns.
i;. Mutta he vnhotit pian hänen hywät tyc?ns/jci
,
eiodottmct hänen neuwons.
14. lahekiehuit himosacorwesa/jakiusaisitlumä,

lata erimaasa,

Multahan ändoi heille heidänanomisen»/ ja
lähetti heilläkyllä/ shhenasti että he llgoitit.
16. Ia he carcalsit Mosesta ivastan-leirisä/ Aaroi
nita HErran pyhä wastan.
17. Maa aukeni ja nieli Sathanitl/ ja peitti Abi-

rämin jöncoln
iz. Ia tuli syttyi heidän joncöisans/ ja lieicki poltti
(cuwaz
jumalattomat.
19. HiteitwasicanHorebis/ja eumarsit walcttua
lö. Ia he muuttelit heidän cunnians harjan muoion/jocäheiniafys. ,
21.

Hevnholitlumalamheidäntvapahtajons/joi

ia oli nHn zuurja töitä tehnyt Egyptis.

21»

«o
«.

Psaltmi.

Ihmeitä Hammin maalla/

punaisesa

ja hirmuisia Mj

meresä.
23 Iahän sanoiheitä hucuttawans/ ellei Moses
hänen waliuun» sitä rangaistusta estänyt olis/läiten hänen hirmnlsuttans/ ettei hän ratti heitä cadol,
(nel hänen sanaiis.
tanut.
24. Ia he cadjoit sen carstin maan ylon/eita vsco-

set HETiran anelle.
26. Ia hän nosti tätens heitä wastan/maahan lyidäxen» heitä corwcft.
27» Ia heiläxens heidän fiemeUens pacanain selaan/ fahajotaxens heila maacundijn.
28. I« he ryhdyit VaalPeoryn/ ja soit cuolluit<en «päjumalilten vhreista.
,9. Ia wihoitit hänen heidäntsillens/nyn julmistui myss rangaistus heldän stcaans.
3°. NHn Pinehas astu, edes/ >a lepytti sen asian/
nijn rangaistu» lackais.
zi. Ia se luettin hänelle wanhurscaudexi/ sugusia
sucuun rjincaickistst.
,l. Ia he wihoitit hänen rrjtaweden lylönä/j»
waiwaifit Mosestapahom.
33. GNlä he saatoit mulheliseri hänen sydamens/
niinettähänsanoisans exyi.
34. Että hehucunanet «cjiä pacanoita/culnHEr«a cuieengin heilletästlNyt oli. , ,
3j. Waan se<oatt heitans pacauain seeaan/ fc» o«
pit heidän lsuäns.
36. Ia palweli!heidän«päjumalitans/ne yllytit
heitä padelmurijn.

teleiUe..

38<I«

Pfallarl.

i„

zz.lawuodatitwaittomanweren/heldänpoican»

fttylärdens weren/jotca he vhraifit Canan:rein epiljumalille/nhn «ttä maawere wigoista turmelun.
;Z. Ia hieroit heitänsomisa tslsäns / »a teit huo-

heidän tegolsan».
4». Ni,n julmistui HErran wiha Canssans päälle
ja hän luhistuihänen perimistäns.
41. lahyljäis nepacanoittenkä!t)'n/ ettänewallidzil heitä/ jotca heitä wihaistt.
41. Ia heidän wihollisens ahdistit heiiä/ ja he pai»
netnn heidänkättens ala.
4;, Hän monaistheitä pelasti/mutta he wihoilithali!,

»e neuwoillans/ja he wähcnit pahain tecoins tähde
44.

Iahän näki heidänluslays/ cofta hän heidän

walimxens euuli.

4f.lamulstihänenlch'ttons/fUinhanHeidänca!v

ftns tehnyt oli/ja catui sitä suurest lanpiudestans»
46. Ia andoi heidän armon lsytacaickcinldlS/
luin heitä fanginnel olit.

47. Auta meitä HErra meidän lumalam/ ja topalaneista / että me chlläisim sinun pyhs
nlmes/ jatehuifim sinun kchtostas.
48> Kljtetty olcon HErra Israelin Jumala ch' ncaickisudesta mjn Hancaickisuteen/ja
laicki
Canssa/ Amen/ Halleluja.
c vii. psalmi.
to mei<ä

san««n

6)ljttätät HErra: silla hän on hyws/ja hänei»
laupiudens pysy ijancaickisest.

Sanoeat te/jotc» oletta HErran cautta lunasti<nt/jotca hsn ontuscastawapahlanut.

~

Ia jotca hän «n maacunnasta«oonilUt/id3U
jalännestä/ pohjaisesta ja ettlasts.

3.

«d

4.

lotca

loytänet

PMarl.

waelsit corwcsa umbi tieli /

Caupungita asuexens.

ja

(pui

Nälkäiset ja janowaiset/ja heidän sielunswa!
Ia he huusiiHErra heidänlustisan»/ja hän pe
lasti heitä heidän hä!»istäns.
7. lawci heila o»tia«a tietä/ että he menit asuin
Caupungljn.
?. K>?tläkän he sqsHErrahänen laupiudense^Ä
siä/ ja hänen ihmeillens lähden/jotta hänihmisten
lastencohtan tete.
9. Etla hänrawidje janowaisensielun/ ja täyttH
isowaisen sielun hywyoellä»o. Jotta istuwat pinuis ja cuoleman warjee/
fangltul ahdistuxes jaraudasa.
11. Lltä he olit Jumalan kästyä wasian cowacw
waiset ja olit häwäisnet ylimmäisen tain.
11. Sentähden täyty heidän sydämen», onnelin
mudelk, waiwatta/ nijn että he langeisit/ja ei ken»
5.

<.

gän heitä auttanut.

13. lahthuufitHEttaheibänenstisans/ ja häl!
autti heiia heidän hädiftäns.
14. Ia wei heiiä pimeidestvlosja cuoleman w«<
josta j.»särki heidän fitene.
iF. Kijltäkan hesijs HEAra hänen laupiudins
>

«desta/ ja hänen ihmitlens
hän ihmi(salwai.
lasten cohtan tete.
nen
16. Että hän sarte wastiportit /ja ricko raudaistt
17. Hullui jstca rangaistin heidän ylidzekäymi,
tähden/ ja heidän syndeins tähden.
sens
18,. Että heldan sieiuns ilgotti catctiruoca/jaftii
cuolintaulins.

'9. I« hee hnusitHErra heidän iMsans/ja hän
Mttthlilählidänhädjstäns.
2o,Han

Psaltati.

,„

Hän lähettifanans ia paransi heitä/ja pelasi»
ellei he cuollet.
hM/Kijttätän
jhs
«o.

he HErra hänen laupiudens es
dest/ ja hänen ihmemän» tähden/jotca hän ihmi(eonsilolla.
stmtasten cohlan lete.
Ia vhratcan ltjtos;vhri/ ja luetelcan hamn tezz. Jotca haarillamereswaeldawat/ ja asian»
piimillawal suurillawesillä.
,4. He owat lundenetHErran tegot ja hänen ihmeitänlisliwyde».
(allot nosti.
Cuin hän sanoi/ ia paisutti suuren ilman/ ioca>
zs.
he menit y!o» taiwasta eohden/ ja menit
sywyie» alas/että heidänsieluns ahdisiuxestepäili.
,7. Eitä he horjuit »a hoipertelit nchncuin juopua
»el/ ja ei fillcn ncuwo tietänet.
,8. Ia he huufit HErra heidäntustisans/ ja hä«
«Mli heitä heidän hädistän».
(asetit,
ly. Ia hän hilltdji cowan ilman/että allot heitän»
,o. Ia hi tulit iloisexi/että tyweni/ja hänwei heis
lä satamaan heidän mielen» jällen.
31. Kljtläkän he sejs HErra hänen laupiudens es
dest/ jahänen ihmelttens tähden / jotca hän ihml-/
>
sten lasten eohtan tete.
,l. Ia ylistätänhändä Cansftin seuracunnisa/i«>
ttjttatän händä wayhimbain seas.
ffit.
33. Joiden ojat cuiwit/lähtet Vuotamasta lactai-34. Ettei hedelmällinen maa mitän candanul/heis
dän puhudens tähden/ joleasijnä asuit.
?j. Ia se cuin cuiwa oli/sen hässlaa» wetisexi teli/
jo cximan mavn wesiiähteifi.
;6. Ia afttti sinne isowaifet/
»valmistaman syhen
Caupungtta/ josa he asuisit.
M
37.1«
,i.

,:.

,;.

Ps««a«'

«4

57.Iapellotfy<wäisit/j»whnapulea«llmalsit/j,
wuoflttain hedelmän saisit.
,8. Ia hän siunais heit/ enändämän sangen hch
<äns / ja andoi heille paljo carja.
,9. Jotta «lajjpainetut ja soetut olltpahoilda/jol,
«a heitä waatinet ja waiwannet olit.
40. Eosta ylsncadje päämiesten päälle wuodateb

tu oli/ ja caicki maa eryris ja autiana oli.
41. Ia hän warjeli löyhä radollisudesta/ ja enin»
nqncuin lauman.
fi hänen
41.
wanhurscatnatewäl ja iloidjewa«/j«
pitä tulittaman.
jocainenpaha
4;. Cuca on taiwata/ja näitä tätle! nhnheastA
Zewat culnga monet hywät ugot HErra osoita,
ovin. pstlmi.
1. Psalmi Dawidm w«ist».
/ minun sydämen on walmis / mW
2) weisan ja tijtän/ jamyös minun cunnian.
wo3. /jyusePsalmi jaCandell/ minä

sucun»
suu

Z

nousen
4. Sinua HErra minä tytän Canffain seas mini
ttjlost
zahin»

sucucnnnlsa.
weisan sinulle
H. Silla finun armos vlottu nyn lewiäldä culn
«aiwos on/ ja sinnn totudes ny» lewläldHcuir pllwel läywät»

<».

Corgota

sinnas Jumala «Man Ylidze/ ja sp

«un cunnias cailen maan ylldze.
7. Että finun ractat ystäwäs waparl tulisit/«M
oitialla tädelläs/ ja cuuldele minua.
8. Jumalapuhu hänen Pyhäsäns/sytä minä ileid»
zen/ja jaan Sichemin/ja mittan Suchotin laxon.
s» Gilead on minnn/Manassl on myös min»»/
j«
3N5

Plaltarl.
MptMlm on Minun Pääniwälewys/ludaon
Mun päämiehen.
Moab on minun pefinaistian/ minä wcnytän
toigäni Edomin päälle/ PlMstmn ylidje minä
,«.

ihastun.

11. Cnca wie minua wahwaan Caupunghn i cnea
«ie nunna Edomqni
EttssJumala sitä' joea meitä heittänyt olet
poi». Ia et mene vlo»Jumala meidän sotawäklm

«.

«nfti

(on

turha.

Saata meille apua «ustisoM i sillä ihmisten apu
,4. Jumalasi, me leemvthollifia löitä/ja hän polt»
«idän wlhollisem alas.
cix pftlmi.
D«w<di!» Psalmi elellsweisallap».
minun lchtoren/ älä waickcne: sillä
ij.

>,

V
he owat heidän jumalattoman ja
jensuun»
japuhuit minua
awassct minua wastan /

vastan wieckalla llelellä»
!. Ia he puhnwat alaii myrkyllisesi minua wastai»/
>» sotiwat minua wastan ilman syytä.
4. Että minä heitäracastan / owat he Minna w«5
stan/mutta minä rucoilen.
He osottawat minulle paha hywan edestä/ i<»
tvihsrackaudenedestä.
e. Aseta jumalattomat hänen päällcns/ja pertelt
seisocan hänen oitialla tädelläns.
7> loca hänens schta sanasta opelta anda/ sen elä->
<n» olcon jumalatoin/>a hänc lucouxene olco syndl»
z.o!con hänen päjwan» harwat/ja hänen wirean»
«ttacon toinen.
?. Hänen lapsen» oleon orwiot/ja hänen emäns
My
tän» lesti,
n.Käy^

Psaltari.

„6

Käytän hänen lapsensculkiana/falerjältän/
ja edjikan elaluxans radollisudes.

ic:.

11.

Caicki mitä hänellä on corcirahainen ottacon/

j.l muucalaisttrepikan hänen hywydens.
ii. Hlksn kengän «häncUehywä tchtö/eikä yritän
armaytaco hänen orwojans.
olcon häwiletyt/ heidän nimem
i> Hänen
olcontoise» polwespyhilty pois.
14. HänenIsäns pahat tegot tulci, muistoxi HLr«
«des/ »a häne äitins syndi ei pidä pyhittämän poje,
i;. Öleon ne alati HErran easwoil edes/ja hw
tneon heidän muisions maan päalde.
16. Ettei hänelläenfingän laupiutta ollut/waä »«oh
n?is radollista jaköyhä/ »a murhellisia tappaxen».
>7- Ia häntahdoikirousta saada/sen myös pila hw
pil»
nelle enleman / ei hän tahtonut siunausta /
myös hänestä eauwas ercancman.
»8. Ia hän puli tlrouren päällens nHnculn pck
«ans/ »a se meni hänen stsällixHns ntzneuin wesi/j»
hänen luihin» nrjncuin sljy.
»Z. Se olcon hänelle nyncuin waate/jolla hän w««
h«ä'ia nqncuin wyö/jolla hä» aina idjeswystla,
2a. Aiwa näin tapahtucan heille HErralda/jetco
owat minua wastan/ »a puhnwat pahoin minun siv
lluoni wastan.
21. Mutta sinä HErra/HErra ole minun eansi»
sinun nimes lähden/ sillä sinun «mo« on minu»
turwan/ pelasta minua.

sucnns

sen

menon särjetty minusa.
23. Minä menen pois nHncuin warlo / joca aj«
t«n pois/ japudistelonvlos Ntzneuin cascat.

24. M

Psoltarl.

~?

Mimln polweni owat heicot paaffostaa/za ml«
»m, lihan on laiha/ja ei ole ensingcn lihawutta.
la minun tay tä olla heidän pilckans / cosca he
minun näkewät/ nHn he päätän» pudistawal.
,6. Auta minua HERra minun Jumalan/ aut«
niittua sinun armos perästä.
!7. Että hetundisit sen sinun täderes/ ja että sinä HErra sen teet.
ls. Cosca he sadattawat/nyn sinua sinä/cosea ht
earcowal minua w«stan/ nHn lulcon he häpiään/
mutta sinun palwelias iloitcan.
IZ. Olcon minun walnollisenl häwäistyrelläpne«e«
tul/ ja olcon häpiällens werhotut nrjncuin hamella.
3°. Minä thlän suurest HErra nunun snulani/ ja
ylistän händä monen seae.
31, Sillä hän on köyhän ottialla kädellä/auttamas
hända nWäjolca hänen fieluans dnomidzewat.
cx. psalmi.
sanoi minun HErralleni: istu minun oi«
N/ tialle kädelleni/ l,Hhenasti cuin minä panen sis
N»n wihollises sinun jalcais astinlaudari»
i. HEAra läheltä sinun waldacunnas waldlcan
Monista/wallidze sinun»vihollisten seas.
3. Sinun woieosta» sinunCanssas mielelläns sinulle »hra pyhisä caunistuxisa/ sinun lapses ft)NNy<
tttan sinulle nijnculn caste amnruscosta.
4> HErra on wannonut/ ja ej cadn sitä/ sinä olet
,4.

Pappi tjancaicklsest/Melchisedechinsäadyn jälttNö
5. HErra sinun oiiiallu tädellasmuserlaCuningaita/hänen wihans aitana,
e. Hän duomidze pacanoitten sea»/hän tete suurtt

lOfot/ hän mns«r«l suurdlN maacundain päät.,
M»'j
7.H«N

psanark

»,«

7.

Hä« fto o,'nsta ttcllä/ sentähden törMtahönl

pääns.

CXI. pftlmi^
Halleluja,

kytän HErra cailesta sydämessäni lM
scasten neuwos jaseuracunnasa.

2.

Guuret owatHErran«got/joca nystä otlo

»vaarin/ hänelle on nHsta sula riemu.
3. Mitä hänaseita se on cunniallinen ja jalo/jah»
nen wanhurscaudcns pysy yancaictiscst.
4. Hän on säätänyt ihmeittensmuiston/ arnxO
nen jalaupias HErra.
z. Hän anoa ruan peltäwäisillens/hän muista lijb

tonsqamaickisest.
6. Hän anda ilmoitta EanssallenswätewydW
«egot/ andaxens heillepacanain perimisen.
7. Hänen tätens tegol omat totuus jaoiken«/10,
N hänen kästyns owat toimellistt.
B.' M pysywat wahwana aina ja Hanlaickislst/j!!
tnpahtuwat vscollisist jacohtullisest.
9. Hän lähetitCanssaUens lunastuxen/hänlupah»!
nen lijltons py syman HanlaicNseft/pyhä jahirmuinen on hänen utmens»
io. HErran velco on taidon alcu/se on hywäymmärrys / joca peräst teke/ hänen khtox<ns pyh

yancajtkilest»

sen

cxn.pftlm,.
Halleluja.

vn se cuin pelkä HCrra/joca hänen lb

2.

siyjäl» sangen himoidjl.
Hänen siemenensonwaldjiwmaanpäällehw

seosten sugut sinnotan»

3,

M

Mtatt.

N?

on hänenhuonesans/jähä»
runsauspysy
ijancaickisest.

ja

«m wanhnrscaudens
4. Hurscaille coilta waiteus pimew/armoNiselda/
ja

lmpialoa wanhurscalda.
5. Autuas on se cuin laupias on/ jaMielellans
lama/ ja sowilla nHn asians ettei hän tenengän'
leewääryttä.
6. Silla hän pysy

hancaickisesi/ «iwanhnrseastz
7. Cosca rangaistus tule/ nHn el hän pellä/ hänen

tälian» vnholeta.

sydämen» vscolda lujasti HErran päälle.

z. Hänen sydämen» on wahwisttteu ja ei pelta/
scjhcnilstl cuin han näle llons wihollisistans.
y. Hän halotta j» anda waiwaisten/ hänen «anhulscandens pysy

yancaictisest/

««gotetan cnnnialla.
10.

hänen sarwen»

Jumalaloin näle sen janärkästy/ hän pnresttt

lehambaitons janäändy/sillä mitä

jumalottomat

halajawat/se tyhjärl tule.
cxiii-pftlmi.
Hollelum.
F)lj«läkat HERra/ ttzttälät te HErran palwti
(scst»
liat/ kljttälät HErran «ime.

Kytelly olcon HErran nlmi/ nyt ja Hancaicki?
Auringon coitosta hänen lastemisens osti/olcon
HErran nimi khtelly.
4» HErra on rorkla ylidjclaitkcin pacanain/ja h«»
nen cunnians täy nyn Icwiälda cuin taiwas on.
j. Cuca on nlincuinHClra meidän lumalam i
« nHn corlialla
i
6. )a cuitengin
taiwaso ja maafti?. loca löyhän
tomusta yjendä/ja walwaisen
»,
,

asu

Mslorgotts».

H.lstut>°

Psattari.
»4»
S. Istuitafens händä päämiesten siwuun/ ja h»
«en C<mssane päämiesten siwunn.
9. loca hedelmättömät saatlahuoneseen asuman/
että hänriemuiscra lasten äitixi tule/Hallllnja.
cxlV. psalmi.
Egyptist läfi/lacobin hnonemnu,

calaisesta Canssasta.
NHnluda tuli hänenPyhäxens/Israel häne«
(perin.
wallvcns.
;.

3. Sen meri nätijipateni/lordani pala!» lac«<
4. Wuoret hyppäisit nynruin oinal / jacuckul»!
Nhncuin nuoret lambat.
5. Mitä sinun 01l meri/ettäs pakenit i Ia sinä I«<
dani/ ettäspalaisit tacaperin i
6. Te wuoret että te hyppäisitte nHncuin oina!/ l<
luckulat Ntzneuin nuoret lambat i

edesä wapift maa / Jacobin lumM
(filälM
«desa.
«. loca calliot muutta wetifiri merixi/ja tiwen we»
cxv. psalmi.
meilleHErra/ei
meille/waan sinun nimelles
/A.I
7. H Erra

t.

Miri pacanat

Jumalan» i

ja toeudes tähden,

sanowalt Cusa on nyt heidän

3. Mutta meidän luwalam on taikasi,/ Miia «
tänäns hän tahto/ sicä hän tete.
4. Maan heidän epäjumalans owathopiajaeck
(nät.
da/ihmisiän käsillä tehdyt.
ja ei puhu/ heilleowat silmät ja ei
5. Heillä on
6. Heillä ow«l corwat/ ja ei luule/ heillä owat fi«
«amel»a ei he haista.
7. Heillä owat kädet ja ei rupe/heillä owttt Ml ja
8»
«j tay/ jaei puhu hejdätslurtustans.

suu

,4»
Psal«tti.
z, lotca nrjta «ekewäc/ he owat heidäncaltaisens/
«caicki jotta heihinvscaldawat.
<. Multa Israel tolwotanHErrau päälle/ hän

«iheidän apuns ja kilpenä
w. Aarown huone toiwocan
,„ heidän apuns ja tllpens.

HErran päälle/ hän

lolcaHErra peltäwättoiwotcanmyöeHErpsalle/hän
on heidän apuns ja tilpens.
M
n. HErra muista Meitä ja sinua meitä/hän sinun
Israelin huonen/ hän siunaAaronin huonen.
y. Hän sinua ne min HErra peltäwät/ setä pienet
lllä suuret.
14. HErra siunatconteitä enämmin ja enämmin/
(on tehnyt.
Uita ja teidän lapfian.
ij. Te oleltaHErran-fiunatut/joca taiwan ja maan
,6. Talwas on coconan» HErran/multamaan on
ii.

,

hän ihmisten lapsille andanut.
y. Cuollet el taida sinuaHErra lyttä/eikä ne joten
lnenewät ala» hiljaisutctn.

>z. Mutta m« kytän, HErra/ hamast nyt ja Han^
loickiseen/Halleluja.

cx vi. pftlmi.
minä racastan/ että HErra cuuldele mi«
nun rucouxeni änen.
l, Että hän eorwan» callista minun puoleeni/sen,
tähden minärucoilen händä elinaieanani.
j. Cuoleman paalatowat minun pchrittänet/ja
helwetin ahdistuxet owat minun lsytänet/minä tlu
linwaiwaan jalustan.
4. Mutta Minärucollen HErran nune/ Q HEr-

xA

ta pelasta minun sielun.

/.

HErra on armollinen jaoM/ja meidän luma«
on laupias.
6.HEr-

!««

»4»
Psallari.
6. HTrrahänlätteyrifertaiset/cMminämaeal<

sin alla/ nchn hän minua aulti.

Ole nyt taa» ranhas minun sieluni sillä HEr<
»a tetehywästi sinulle.
3. Silla sinu olet minun sieluni rewäysnyt pei»
cnolemast/ minun silmäni kyynelistä/ minun lnlca,
>

nilombasturefta.
9. MinäwaellanHErran edes/ «läwitten maasä.
lv. Minä vscon/ sentähven minä puhun/mutl«
minä sangen waiwatan.
i. Minä sanoin hämmöslyresäni / caicki lhmist!
ewatwalehtelias.
Euinga minä maxanHErralleeaickl hänen hlj»
wäl tecons/ jotca hän minulle teti i
,

».

calkin/ja saarnoit
»F. Minä otan
HErran nimen. lupauxcni
14. Mänä maxän
HErralle/taiten hö
(edesH.
nen Canssans «desä.
15. Hänen pyhäin» cuolema on talli» HERrai»
,6. O HErra minä olen sinun palwekas/sinun pch
«a» poica/sinä oiet minun sitcnirewaisnyt ricki.
17. Minä vhra» sinulle Wosta/ja HErran nime

saarnam
ill. Minä

(nenCaussanseoesä,

maranHErralle lupauxeni/caitenhä-19. HErran yuonen esicartansisa/testMsinM
Jerusalem/Halleluja.
cx vii. psalmi.

HErra caicki pacanat/ ylistatat hä>«

H^daeaictiCanssa.
armon» jatotudens on wonnall!<!
».

Sillä hänen

z«n meidän paällem tjancaickisess/Halleluja.
CXVIII. psalmi.

F)lzttätat HErra: silla hän on hyws/ja hänen
A, hywydens pysy yancaicksest.
~

Ganocan Israel/ hänen hywyden» pysy ljan-

«icttsest.

(sytjancaickisesl.

z. Sanocan Aaronin huone/hänen hywyden» py,
4. Sanocan caickijotca HERra pelkäwat/hanett
hywydens pysy tjancaickisest.

5. Tuslisant minä H3rr« rucoilen/ ja HTrra cuuldel! minua/ja lohdutti minua»
s. HErra on minun cansani/ sentähden en minä
M/ mitä ihmiset minun lelifit»
7. HErra on minun cansani auttama» minua/ ja
minä tahdon nähdä iloni minun wiholllsistani.
«.Parambionvsealda HErran päälle/cmn luotta
(päamlehin.
ihmisiin.
Z. Parambi on vscalda HErran paälle/cuin luotta
i°. Caicti pacanatpljrittäwät minua/mutta HE«M nimeen minä heitä lyön maahan.
11. He ptjrittäwat minun joca eurilda/ multa
HErran nimen minä heitä lyön maahan.
il. He pljrittawät minua ncjncumkimalaiset/ ja he
smmuwat nchncuin tuli orjantappuroisa/ mutta
HErran nimen minä heitä!lM maahan.
>?. Minua sysätä,, jangema»/
multa HENra
auttamin»».
>4. HErrasn minun wätewyden/ja minun Psal>
mm/ jaon minun autuuden.
-

.5. Ilsl.aweisatanwoitostuwanhurstasienmajoU

s»/ HErran ottia lasi saa woilon»
>6. HErran oikiakasi on corgotetlu/HErran oIM
!«fi saa woiton.
'?. En minä cu«l«/ woan elän/ ja
HErran teeoja
ilmoitan.
18.

Psoltari.
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is. Kyllä HErra minua curitta/waaneihän rnl
nn» cuolemalle anna.
»Z. Awatcae minulle wanhurscauden portit/ M

nun si,ällc tHydexeni/ tisttämän HErra.
Se onHErrq portti/wachurstat sijlä tayw«<
,°.

sisälle,

2».
21.

(tit minua,

MinätWn sinua ettäs minua noyrytit/jaM

Se kiwijongarakendajathyljäisit/on ml!»,
(silmäim edesä,
fulmaklwefi.
23. HErralda ston tapahtunut/ja on ihme meida^
24. Tämä se on päiwa jongaHErra tele/ilM»»!
ja riemuiicam hänesä.
25. O HErra auca/ O HErra anna menestyä.
26. Mitelty olcon joca tule HErran nimeen/m

se

siuiwmteitä HErran huonesta»
joca

HErra on Jumala meitä Malista/ eauch
stacat juhlalehdeillä/ hamanAltarin sarwein asti.
28. Sinä olet minun Jumalan/jaminä liitän stnua/ minun Jumalan/ sinua minä ylistän.
29. Kilttätät HErra; silla hän on hywä/ ja hänen,
hywydens pysy ijancaickl,est.
27.

cx IX.

pstlnu.

.

6V/Vtuat owal nceuin wiattomasti «läwät/i«
jotca HErran laisi waeldawat.
2. Aumat owat ne jotca hänen codistufians Pick
wät/ ja calkest sydämcst händä edziwät.
3. Siltä jotca hänenteisän» waeldawat/ei he<«

«itänpaha.
4. Sinä olet käskenyt pilä wisusi sinunkastys.
5. Josta minun elämän pioäis sinun oitenilae/

täydellä todella»
6. Costa minä ainoasta»» cadzon caicfja sinun tH>
styiäs/nijn enminetulehäfiää!,.
7. M»

7. Minä kytän

Psollari.
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sinua oikiasta sydämestä/ ettäs o«

sltat minulle wanhmscaudes oikeudet,

(hyljä.

z. Sinun oikeutta» minä pidän/älä minua itänäns
9. Luinga nnolucainc» waelda mchleltomast ha»ei, tcisäns Eosca hän idzens täyllä sinun sands
Den.
I°. Minä edzin sinua cattcst sydämestäni/älä sal<j minun ttyä sinun kästyistäs.
n. Minä pidän sydämesäni sinun sanas/etten
Minä rickois sinuawastan.
Kijtetty olco sinä HErm/opeta minulle sinun
oikeuttas.
(teudel.
>j. Minä luettelen huulillani laicki
sinun suus oi-,
Minä iloidzen sinuntodistuxes telsä/ nrjncnin
-

«.

niclinaiststarickaudesta.

Minä puhun Mitäs käskenyt olet/ ja cadjelen

sinun teltäs.

(sinun sanojas.
16. Minä halaian sinun oikeutta»/ja en vnhod«
17. Tee hywäsii palwelialles/ että minä eläisin jo
pidäisin.
sinun
(laistas.

sanas

>z. Awa minun silmäni/ näkemän ihmettä sinun
iZ. Minä olen wieras maan päällä/älä peliä mim!da tästyjHs.

sielun on nmserretiu ricki
INisest/alati sinun oikeudes jälken.''

»o. Minun

:i. Sinä rangaiset corjat/tirotutowat ne euin
sinun kästyistäs poickewat.
11. Käännä minusta pois pilcka jaylölicadje:
sillä minä pidän sinun todistuxes.

Istnwat myöspäämiehet japuhuwat minua
wostä/mutta sinii palwelias puhu sini» oikeudesta».
24» Sinun todistWas minä haltijan/ ne owatminun neuwonandajani.
N
HFMi'

»;.

PsottaN.

,4«

Minun sielun lomusa maca/ wirgola rninu,
sinun sanas jällen.
,6. Minä luen minun tietäni »'a sinä cunldelct mi
nua/ opeta minulle sinun oiteudes.
»7. ?leuwo minulle sinun kästyistie/ nHn min,
puhun sinunihmeistä».
m,na suren/että sydän sula minusa/wahl
F.
w»fta minua sinun sanas jälken.
3j.

suo

29. Käännä minusta pois wäärä tie/ja miM
le sinun tatis.
? o. Totuden tien minä olen wallnnut/ sinun oileu,
des olen minä asettanut eteeni.
31. Minä ripnn sinun todistuxisas/HErra älä s«l--li minua häpiään tulla.
3!. Coscas minun sydämeni wahwisiat/nijl, mini
jourcn sinun täskuis lietä myöden.
?;. Opc m minulle HErra sinun oikeudes tie/ cl!»,
minä loppun asti kätkisin.
Z4. Anna minulle ymmärrys/tätteäxen siMn l^
lias/japitäxen sitä coco sydämesäni.
Wie minna sinun tastyis polgulle: sillä nGn
3
fninä halajan.
36. Lallista minun sydämen sinun todjsturees/ >«
«i ahneuden puoleen.
37. Käännä minun silmäni poiscadjclemasttw
Ha opetusta/ waan wirgota minua sinun tiehes.
33. Ann» palwelias lujasti sinun täsiys pila sinm
tähden/ että minä sinua pettäisin.
39. Käännämiuustapois sepilcta/jolaminäpel»
tän/sillä sinun oikeudes owat suloiset.
lästysäs/ wirgoio
40. Cadzp/minä pyydän
wanhurscaudellas,
NUNua sin«N
4,. HM

sen

.

.

sanas

smun

/

Psattari.
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HErra/ann« armos minulle tapahtua/sinun
<yns/ sinunsana» lälken.
Että minä woisin wasiata minun pilctaitann
minä luotan idzeni sinun sanaas.
4), Ala suingan ota toeuden sana pois minun suus
M/ silläminä toiwon sinunoiteultas.
44.Minä pidän alatt sinun iatis/oma sa yantaic-

!

<p.

(kastyjäs.

»,s«ft,

4/.

Ia minä waellanilosa/silla minä ldjin sinun
Minä puhun sinun lodistuxistas Euninga-

sienedesä/jacnäpe.

(castan.

I> minä halajan sinun kästyjä»/>oita minä ra«
41. Ia nostan täfiäni sinun kästyihie / joitamin»
«castan/ »a puhun sinunoiteudlstas.
49. Muista sinun sanas palwelialles/ >ota sinä
4?>

»nnoil minun toiwo.
l«. Se on minun turwan minun waiwasani, sillä
wirgotta minun.
Dun
l>. Corjat irwittelewät minua sangen/ en minä

sanas

smiähden sinunta»stas polcke.

sinä mailmanalgusta duominnut olet/nijn minä lohdutctan.
5;. Minä imyn jumalattomain tähden/ jotca si«
M laiis hyljäwat.
«> Sinun oikeudes owat minun weisun»/ Minun
51. HErra/ cuin minä ajattelen/ cuinga

wollluxeni huonesa.
HErra/ minä ajattelen ysllä sinun nimes/ja
(stys pidaisin.
M-! sinun iatis.
j6. Se olis minun tawaran> että Minä sinun taj7. Minä olen sanonut z HErra/ se en minun pes
»imiseni/ eitä minä pidän sinun ties.
16. Mna mcMn sinun caswos«dest«)destsyß
lj.

dämest/

»43
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dämest/ ole Minullearmollinen sinun sanas sällen.
59. Minä tutkin minun lietän»/ «akäännän Minni,
jglcani sinuntodistustes puoleen.
(tämän.
6a. Minäriennän jaen wHwy/sinnnkästyjas pi-61. Jumalattomainktturi raatele minua/mullam

Minä vnohda sinun lalias.
si.

Puoli yöstä minä nousen sinua lHttäman/ ft

nun wanhnrscaudes oikeuden tähden.
6;. Minä olen heidän puolellans jotta finu«pe!«
Fäwät/ ja sinun kästyjas piläwät.
64. HEAra / maa on täynans sinun hywyttäe/

opeta minulle sinun oikeuttas.
65. Hywästi sinä tiet HErra sinun palwelia" coh<
tan/sinun sanas jällen.

66. Opeta minulle hywiä tapoja/ja taito; SM

minävscon sinun kästys.

67. EnnenculnminänöyN)!eltiN/erhinmina/Wl>
la nyt minä pidän siuun sanas.
68. Sinä olet hywä jarunsas/ opeta Minulle j»
nun oikeuttas^
6y.Corjat aMelewat walhen minun päälleni/mu:<
ta minä pidän täydest sydämesi sinun kastus.
7c>. Heidän sydämens on paxu nyncuin rasw«/
mutta minä halajan sinun lakias.
71. Se telpa minulle ettäs minun Nöyrytit / ll<s
»ninä sinun oikeuttas oppisin.
5». Sinun snusiation minulle otollistmbi cx!»
monda tuhatta cappaletta culda ja hoplala.
3»Z. Sinun tates owat minu tehnet jawalmistane!/

anna minulleymmärryst oppiareni sinun kästyjas,
?4> Jotca sinua peikawät/ ne minun näkewät joi«
loidzewat/ siliä millä toiwon sinun

sanaas.

Pia«»t«.

»4,

HErra minä «edän sinun duomios olliarl/j<,
j!„ä olet minua vstollisest nsyryltänyt.
76. Okon <He sinun armos minun lohduiuren/
?/.

nhncuins palweltalles luwannut olet.
Anna minulle sinun laupiudes tapahtua/ että
niinä eläisin: sillä minä halaian sinun iatias.
78. Josta corfat häpläan tulifil/iotca minua pai«awat alas walhellans / mutta minä
sinun
tastyistäs.
7Z. Josta ne tulisit minun tygöni/ »otca sinua pel>
77.

täwät/ sa sinuntodistuxes lundewat.

z«.

Olcon minun sydämen lolmellinen sinun oft
leudesas/ etten minä häwäistäis.
81. Minun sielun ttäwöldze sinun auttuuttas/ mi-

nä toiwon

sinun sanas päälle.

Minun silmäni hiweldywät sinun sanas jä!>
ten/ia sanomat i Costas minua lohdumti
8;. Sillä minä olen nHncuin nahea sawus/en mlNa vnohda sinun oiteultqs.
34. Cuinga cauwan sinun pahvelias odotta? Cs->

'

«:.

scas

duomizel minun mainejani?
85. Corjal minulle cuoppia eaiwawat/jotca ti ole
sinun iais perästä.
«6. Caicki sinun tästys owat sula «otuus/ne wolhella minua waiwawat/ auta minua.
87. H« olisit juu» lähes minun maan päälle hucluttanet/mutta en minä sinun läskyläs hyljäniiyt.
ls. Wirgota minua sinun armolla»/että minä pj?

haisin si,iun suus todlstuxet.
89. HENra sinun sanas pysy Hancailkiscst/ NW

lewiälda cuin taiwas on.
Sinun totudes pysy sugusta ftIUUN, sinä peru<i!!M«N/»astkusy.,
ZI.S,

?°.

Psältarl.
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91. Se pysy jscapaiwä sinun ftna» jällen .' sill,!
taicki täyt» sinua palwella.
91. Ellei sinun tali» olis ollut minun lohdutus
nqn minä olisinradollisudesani hucknnut.
9;, Enminäitänänsvnoyda sinunkästy/äs/si«
lä nhllä siftä minua lohdutat.
94. Sinun minä olen/ amia ininua: Silla min«
«djin sinun tästyjäs»
9/. Jumalattomat minua wartioidzewat hucutt»,
xens/mutta sinun«odistuxesta»mmä otan waarin.
96. Laitista cappaletsta minä olen.lopnn iiähny!/
wutta sinun tästys pysywet.
97. Cuinga minä racastan simm tafias z jo>«p<tz
»vammaslilä puhun.
98. Sinä teit minun laUawammarj tästyillm
cmii mintm wiholiisenlowat: Silla
on mim

s«

tsancaickincn tawaran.
99. Minä oienoppenembicuincaicki minun opch

taiani:
ic>a.
mäti

sillä sinunlodistuxcs owat injnun puheni.

Euämmän minä ymmärrän cuin wanhlnv

sillä minä pidän sinun fästyiäK.
jalcam cailista pahoiste teista
että minä sinnu sanas pidäisin»
101. En minä poicte smnn otteudestas: sillä sinä
Mnäwäldän

opetat minua.

ii;,

(cuin l)U!i,!>>i.

SiiwnsanasowatmmnnsuullenimattaM

Sinun iarzas tcte minun ylnmärläwäiD/
minä wihan eaickia waänä lietÄ.
lof. Sinun ftnas on m»nun jaleaimtyntilä/lawal»
tcusmmml mliäni.
l»6. Minä wannon « pidän/ että minä sinun
wanlMlccklde»vikeude» p«g tahdon^
104

ftntäbden

Pl«t<a«».

,„

,«7. Minä olen sangen watwattu/HErra wirgo,
perästä»
<>> minua

sinun sanas
otolliset minun suuni
mitlisec vhrit/ »a opeta minulle sinun oitendes.
ic>B. Olcon sinulle

sieluani minun t»«
sisäni/ ja en vnohda sinun latias»
iin. Jumalattomat wirittäwät minulle paula»/
en minä exy sinun tastyistäs.
m. Sinun lodlftufes owar minun yaneaickiset perimiseni t sillähe oivat minun sydämeniriemut,
m. Minä callistanminun sydämeni/ tekemän si>
min oileudes jällen/ aina ja chancaickisest.
lc>?> Mma cannan alatt minun

«;.

Minä wiehan wteckaita hengejä/ jarac»

ftan sinun iatias»

114. Sinä olet minun worjeluM jalilpen / min»
päälle,
sinun

loiwon

sana»

n;. Poltetta» minusta t« pahanelleset/minapidä»
«inunlumalamtästyt<
«6. Tule minua sanallas/etta minä «laisin/ja ai»
<mna minun toiwoni wilpistellä.
»7. Wahwlsta minua/että minä aMeturi tulisin/
nijn »niliä halajan alati sinun ottemta».
«8. Siliä tallclt ala» caicki jotia sinuu oitendestas
horjuwat: silla heidän wiltellyxens on sula walhe»

«3. Sinä heität pois caickt jumalattomat maan
faalde nlinluin logan/ sentähden minäraeastan si-

>um todistuxia»,
Minä peitän finua/nyn että minun ihon wa,
tise/ ja waplsen sinun duomiotas.
ui. Minä olan waarin otdendesta ja
wanhurscaudesta/ älä minua hyljä nW/ joica mmulle
»2°.

Wstiwaldatlttwä».

Ksl
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Wastapalwelias edestä ja lohdutahändä/el'
»ei corjai «kis minulle wakiwalda.
iii.

»!).

Minun silmäni hiweldywa!sinunauluudesl

sanan
cansa

jällen.
perän/ ja si mn wanyur<caudes
»l4> Toimica siiun palwelias
sinun armez
perästä/ ja opcm minulle siiun oitcuttas.
1:5. Sinun palwelias minäolen/ anna mi>M

ymmärryst/ että mmä wnd.stn sinuniodistures.
li 6. Jopaatta on että HErra sGen jotatin M/

he owai sinun ialis särkenet.
«27. Seneähden minä racastansiuun lästyäs/l«

Na euin eulda/ja parasta culda^
123. sentähden minä pidän wisust caickia slm
kästyjas/ minä wiyan caictia wääriä tetlä.
tiy. Ihmeliiset owal sinun lodistuxes/
tähden
minun sielun ne pitä.
13a. Cuin sinun sanas julisteta»/ nyn st ilahM/
,'a anda yxikerlaisille ymmärryxen.
»51. Minaawan,uunl ja huocan/sillä mmäh«>
lajan sinun tastpjäs.
tz 2. Käännä stnuas minun puoleeni ja 01l minch,
le armollinen/ nHncuins olet ncjlle tottunut tetl^
Män/jotca sinun nimes racastawaf.
i;z. Anna minun käymiseni olla wahwana ftW
sas/ ja älä anna wäkiwallan minua wallita.
»14. junasta minua ihmisten wat»wallasta> nij»
minä pidän sinun tastyjäs.
paiwelias päälle/ j«
»15. Wzlista sinun
opeta minulle oiteudes.
li 6. M»nun silmäni wettä wuotawat/ ettei finu»
(on oikio»
lästy»äs pidetä.

sen

caswos

»F?.

HErra sinä oletwanhnrs«,e/jafinnnftna«

Plattati.
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Sinä olet wanhurscaudes todisturet/ja toz ,;z. wisulMskenyt.
„dm

oy, Minä olen lähes surmaMitriwannnt/että
minun wiholliscniowat sinun
vnohtanee»
142. Sinun puhes on sangen coeleldu/ ja sinun

>

,

sanas

polwelias sen rackana pila.

141. Minä olen halpa ja ylöncadjottu/mutta en
minä vnohda sinun tästyjäs.
,4:. Sinun wanhurscaudes on Hancmckinen
wanhurscaus/ ja sinun talis on totuus.
143. Ahdistus ja lusca owat minuun sattunet/
mutta minä
sinun tästyjäs.
144. Sinun wanhurscaudes «odistuxct owat Hans
,45. Minä huudan coco sydämestäni/tuuldele/
HErra minua/että minä sinun oikeudespidäisin.
146. Sinua minä huudan/auta minua/että minä sinuntodistures pidäisin.
»47. Warahin minä ennätti, ja huudan / sinun

sana» päälle minä toiwon.

»48- Warahln minäwalwon/ «ttäminä puhui-,sin sinun sanoista».
149. Cuuldcle minun anen sinun armos perästä

HErra/ wirgota minua sinun oitcudes jälten.
»s°. Minun pahaneltiset wainolliseni carawat
päälleni/ ja owat caucana sinunlaistas.
lj 1. HERra/ sinä olet läsnä/ jasinun tästy» 0watsulacotuus.

Muttaminä fenaitatjesin/että sinä olet si-,
ijancaictisestperustanut.
«53. Cadzo minun radollisuttani/javelastamjnua/
Mta minua/sillä embä m»nä vnohda sinun iatias.
Iji.

»luu todisturcs

l/4> Toi-

Ps»<t«r<.

ls4
gota minua

i; 5.

finnn sanas cautta.

Autuus o» caucana jumalattomista/sillä e,

hl tottele sinun oiteuuas.
i j6. HErra / sinun lanpiudcs on suuri/wirgol,
Nlinua sinun oikeudes perästä.
157. Minun Wäinöjäni ja wiholliseni owatmow

da/mutta en minä poicke sinun todisiuxistas,
»58. Minä näen yloncadzojal/ ja lete minulle
paha/ ettei he sinun
pidä.
15 Z. Cadzo/ minä racastan sinun tästyjäs/ HEd
ra wirgotaminua sinun armos perästä.
162. Sinun
on algusta tomu» ollut/caicki si<
nun wanhuistaudes oikeudet pysywät HancaMsch
161. Päämiehet wainowal minua ilman syylä/
ja minun sydämen pelta sinunsanojas»
i6i. Minä iloldzen sinun puhestas/nqncuin jocu sais
saalin.
16;. Walhctta minä wihan ja cauhistun/mull«
sinus ialia» mmä racastan.
164. Seidzemeft paiwäs minä tijtän sinua sinun
wanhurscaudes oikeuden tähden.

sana»

se

sanas

suuren

165. Suuri rauhzon nqUa, iotca sinun latias ra>
castawat/ ja el he horju.
166. HERra minä odotan sinun autuutta»/ j«
teen sinun kästys perästä.
«67. Minun sielun pitä sinun todistures/ja raca»
sta nyta sangen.
168. Minä pldän sinun tästyjäs ja todisturias!
silla caickl minun tieni owat edesäs»
169. HEMa/ anna minun candeni tulla sinunes
«es/anna nmwlll ymärrysta sinui,

san.'s jällen.

17a. Aw

psattart.

isi

.

Inna Minunrucourem tulla sinun et«e»/ pe«l« minua sinun sana» jaiken.

,

,7°.

,71.

Minun huuleni tqttäwäi/coscas minulle o-

fitat sinun oiteudes.

Minun ttelen puhu sinunsanastas i sillä caic<!l sinunkastysowatoitiat.
17;, Qlcon sinun kaies minulle «wullinen: sillä
Minä olen walinnut sinunlästys.
,7:.

174, HErra/ minä ttäwöidzen sinun autuuttas/
ja halajan sinun tatias»
17).

Anna minun sieluni elä/ eitä hän sinua lh'tl»

liis/ja sinun ottcudes aultacon minua.

Minä olen nHncuin erywä ja eadotettu <am«
nios/edzi sinun palwelias: sillä «n minä pnohda
sinun tästyjät.
cxx. psalmi.
l. Wiisn cotti«m«a» Chuolls.
huudanHErra minun lustesani/ja hän
cuuldele minua.

HErra pelasta minun sielun lpalehtelewlsia sui<
(taita toimitta z
sta/ jawaäristätteliM.'
z. Mitä wäärä lieli taita sinulletehdä i ja mitä st
z. Se an nyncmn walewän leräwäl nuolet/ nhn?
luin tuli catawisa.
2.

2330 i minua/että mi»>aolen muucallU»enMese«
chin seas/minun täytä asua Kcdarinmajain seas.
6. Te tule minun sielulleniitäwch i/asuwa nHden
j.

tytsnä/ jotea rauha wihawat.
Minä pidän rauhan/multa cum
nijn he sodan nostawat.

?.

minä puhun/

cxxl.pftlmi.
l.W<»s» «rticmmaeEhu»!,.

Mi-

lsS
~

Psalmi.

nostan silmäni mättn päin/joista „«
nulle apu tule.
Minun apun tule HErralda/ joleataiwanj«

maan tehnyt on.
3. Ci hän salli sinun jalcashorjua/Msc mac»
joca sinua tättc.
4. Cadzo/ Israelin wartia/ ei hän maca eli torcu.
F. HErra tälkcton sinua/HErra on sinun warjo»/
(yöllä,
sinunoikiallakädellas.
6. Ettei Auringo sinua poldaispäiwällä/eitäCu»
7» HErra tätkctön sinua cattista pahoista/häntäd
tekon sinun sielus.
8. HErra tälfetön sinun vlos käymises jasisällft
taymises/hamastnyl ja ljancaictiseen.

cxxil.pstlmi.
weilu coct!«mma«Ehuons.
iloidzen nystä cuin minulle sanotul e,

I. D«!v!bi»

2.

wat/ettämemenem HErran huoneseen.
Ia että meidän jalcampitä seisoman/ sinunpa
cocon,

(leminen
teisa» Jerusalem,
Jerusalem en ratettuCaupungiri/johonga on m
4. Elläsulucunnat astuWsinne ylös/ nimillä!»/
HErran sucucunda / saarnaman Israelin Canssck

3.

le/ jatHttäman HErran nime.
H. Sillä siellä owat istuimet raletnt huomitta/

Hawidin huonen istuimet.

6. Toiwottacat Jerusalemille onne/ he menesiytÄ
jotca sinuaracastawat.
7. Nauha olcon sinun muureis sisällä/ ja onni <i«

nun huonelsas.
8. Minun wcheini jaystäwäjni tahden/Minä lm
wetan sinullerauha.
9. M

Psaltati.

,f

Meidän HErramlumalamhnonen tähden/
H» Minä sinun parastas,
cxxm. pstlmi.

7

~

i.

W«is» «rtiemmas Thuori».^

nostan silmäni sinun «ygös/ jocaasitt
taiwaisa.
Cadzo/cuin palweljain silmät cadzowat heidän
(täschn.
Oidäins täfchn.
z. Cnin pycaln silmät cadjswat heidän emändäins
meidän filmam cadzowat meidän
4.
»mlnmalatam/ fGenasti että hän meille armols
lisefl l«!e.
j. Ole meille armollinen HErra/ ole meille armollinen silläme olem sangen täytetyt yisncadzesta,
i. Sangen täynäns on meidän sielum ylpeitttlt
filcosta/ ja coreitte» ylsncadzesta.
~

:

cxxiv. pstlmi.
Dnwidin «cisu «iNemmsss Chuoti».
Hi,l!eiHEAra olis meidän lansam/ichil
».

it can Israel. olis

sano-

Ellei HErra
meidän «ansam/ cosca ihmk
sllcarcawat meitä wastan.
z. NHn he nielifie meidän eläwäldäcosea hcidäil
wlhans lulmistu meidän päällem.
4. NHn wefi meitä vpolaw/ eostet käwisit mei<.

dän sieluin» ylidze.

j. Kytetly olcon HENrz / ettei hän meitä anna
«aatelurexi heidän hambaillens.
s.Meidän sielumpääsi »Hncuinlindumiehenpau»
on särjetty/ja me olcmma päästclyt.
7. Meidän apum on HEAran nimcsä/ «oca Kis
>»W ja maan tehnyt on,

„z

psaltati.

CXXV. pstlmi.
l. W«ls» cortiemm»»

Chuoris.

>

/ ei he I<w
HEcran päälle vscoldawat
ijancaickisest

ge / wam pysywät

nqmiW

Zionln wuori.
2. Jerusaleminymbäci owat wuoret/ja HErra on
häneCanssäsymbärillä/hamastnytjayancaickisec
3.

Sillä jumalattomain waldicta ei pidä pysymän

wanhurscosten jouconpäälle/ ettei wanhurftat o«

(mille,
jennaistäsiänswääryteen.
ja
lywästi/hywille
hurscaille sydiz
4. HErra t«t
5. Mutta jottapoictewat wäärijn teihins/ ntjlj
Jumala aja poispahanletiäin cansa/ MUttt» rauh,
olc on Israelille.
siXXVI. pstlmi.
1. W«s» cortiemma» Chupris.

nrjn M

HENra päästä Zionin

olemma nyncuinvnda näkiwäiset.
2. Silloin meidän suum naurolla täyt«tän/ja me!»
dän kielem on täynäns riemua/ silloin sanotan p<»

canoisa t HErra on suuria heidän cohtons tehnyt.
3. HErra on suuria tehnyt meidän eohtam: M

me olemma iloiset.
4. HErra käännä meidän fangiurem/ nHncuins
(wät.
wirrat eteläs cuwannut olet.
tylwäwat/ ne ilolla nHttäi
lotca kyyneleille
sie«
6.He mencwäl jaittawät/j, wicwät vlos callin
menc,ja tulcwat riemullaja luowat heidän lyhtens
Cxxvii,
l.

.

HErra huonettarakenna/nHn he hulll
!>M tetwät/ jotta sitä ratendawat.
-.Jos
ei

kan

psalmi.

Salomon weis!» corticmmas Thuoris.

,sy

Psoltatt.

Jos tiHErraCaupungilawarjele/nhnwarMhuckanwalwowat.
,/. Se on turha että tewarhain nouset ja hiljain
W«ta mene«/ia suurella työllä eloturcn walmistav
sillä hän anda ystawillen» heidän maolesans,
Cadzo/lnpset
owatHENran lahja/ja ruumin
4.
z.

>,:

hldclms on ando.

j. Cuin nuoltt wätewän

se

(caiset.

nuomlädesa/nisn owat
taynäns/

6. 2l»tuas on jonga wyni on nijta
ei ne häwäistä/losca heille wiholllstenslansa pol-

chtetemiston.
cxx viii.
>.

psalmi.
Ncisu cortiem»»» Chuorl«.
on se cuinHEna peltä/ja hänen te<l«

läns waelda.
ASinä
elätät

sinua lättes töistä/ Muas sinä olet/»a sinulle käy hywästi.
hedelmällinen wlft
z. Sinun emändä» on nchncuinymbäri/sinun
lapst»
liopuu sinun huones louctaita
:.

nrjncuin öljyn wesal/finun pöyläs ymbärilla.
;.

semies siunatan/joeaHErlapelta»
Erra
H
siuna sinua Monista/ ettäs näet Jerusa-

lemin onnen/ caickena sinun elinailanas.
6. Ia saat nähdä sinun lastens lapset/ja rauhan

sraelis.

cxxix. psalmi.
~N«is» CorlicmmasLhuorl«.

3«

owatvsein minua ahdistanet hamasi MiK.) nun nnorudestani/ sanocan Israel.
He owatvsein minua ahdistanet hamasi minun
nuorudestani/ mutta ei he minua woittanet.
Kyndajatowat minun selkäni päälle tyndänet/
:.

?.

Kwalonbpiltafiwetzntt.

Psa!t«t>.
4. HERra jotca wanhurscas on/ on jumalatta
waintsydetcatcoinut.
5. Jostahe hapiaän mlisit ja taändyisit tacape,
lin/ caicki jotcaKonita wiyawat.
s. Josta he olifil nHncnin ruohot cattoin päälle/
jotcaennen cniwettnwatcnln he rewäisten ylös,
7. Joista nHtläji ei tättäns täytä/ eitö lyhtcn j?<
loja syljäns.
l olcon HEm»
8. Eitä yritän ohldjeläypä
sinaus teidän päällen/me finnam teitä HErran nimeen,
cx xx. pstluu.

>6e

sano

>.

«.

Neisu corti««««l Th»l»'l3.

huudan sinua
HErra cuuie minun önen/waarin ottscan fiim

corwas minun rucouxeni

änestä.

lpysy!

z.lossinäHLrrasolmatsyndiäzHTrracncalÄ
4» Siliä sinun tykönä» on anderiandamus / e«z

sinua pcljatäifin.

Minä odotanHErra/minun sielu» odotta/jo
Minä toiwon hänen sanans päälle.
6. Minun sielun wartoidjc HErra/ huomen wm
Nasta toisen huomen warlian asti.
7. Israel toiwocan HErran päälle silläHErroK
pn armo/ja runsas lunastus hänellä.
8. Ia ha» lunastaIsraelin caitistayänc syneistäne,

L.

cxxxi,

psalmi.

Dawidi» weisu cortxmmas Chnoris.
ci minun sydämen olc loria/ eitä Mb
A/ nunjotcasilmäni ole ylpiä/ engä waella suurisaaminulle tyolät owat.
sioisa/
2. Costa en minä minun sieluani asettanut ja wai«
tittanut/ nijn minun sielun luli wieloiteluri/ nijn
luin lapsi altisijns wiecoitctau.
). D
l,

Psaltari.

»«,

Israel ioiwoean HErran päälle haWst Nyt jo
noncaiMseen.cx xx ii. psalmi.
).

».

Weis» c«tt,emm»« Ch»»rl«.

walwan».

~

loca HErrallewannoi/ja lupia» lupuxens Ja-

cobin wakewällt.

z. En minä mene minun huonenimajaan/engä

wuotcsenipane maata.

4. En minä anna silmäini vnda saada/engä sils

mälaulainl torctua.
l Shhenasti cuinminä löydän sian
Jacobin wätewän asumisen.
6. Cadjo/ me euulimma hänestä Ephratas/ m«
»lemma sen löynnet Medjen kedoisa.
7. Me tahdomma hänen asuinsioMs mennä/ ja
eumarta hänen jalcains astinlaudan edcs.
«. )louse HSrro
sinus lepoos/sinä ja sinun wä-

tewydes

Arckl.

9. Anna sinun Pappis pnte heitän» wanhursco»della/ja sinun pyhä» riemuitean.
i°Hlä ota pois sinun woioellu» hallitust, sinun pab
welias Havidintähden.
11.

HErra o» wannonnt.Davidilletotisen Malan/

ja ei hän fchtä wilpiftele/

sinun ruumis hedelmästä

minä istutan sinun istuimelle».
Jo» sinun lapses minun lHltonipitämät ja Minun todisiuxeni/jstca minäheille optta/nyn heidän
».

lapsen» myös

l;.

sm» istuimella»istumat chancaickisest

Sillä HERra on Zionin walinnt /ja halaja

siMasus»

«6t

Psättatt.

14. Tämä on Minun lepon ijancaickisest/ tasa «,,'«
»m tahdon asua; Sillä minulle telpa.
!5» Minä siunan heidän elatuxens/fa hänen kFy.
hillens kyllä annan leipä.

se

16. Hänen Pappins minä puetan antnndclla/ >«
hänen pyhän»pitä riemuidzeman.

17. Siellä minä annan puhjeta Hawidin sarwen/
minä walmistin tynliläni woideltullcni.
IZ. Hänen wihollisensminä hapiällä puetan/multa hänen päallens cucoista hänencrunnuns.
c x x x i 11, pftwi.

Dawidin wcisn cortiemmas Chuori»,
euinga hywä ja suloinen on/ että
wcljet sowinnos testenäns asuwat.
H. NHncuin callis woide/joca Aaronin päästä
»vuota coco hänen partaans) jo« wnota häne,»
».

se

se

»vaatteischns.
3. NHncuin neste / joca Hermonist tule alas
nin wnorelle:" Sillä fielle lupaHErra finnanrm/

ja elämän alati jc, ijancaickisest. ,
cx XXIV. pstlmi.
l. Wtisu coltiemma« Chuoris.
tchttätät HErra caieki HErran palweliat/ jotcayöllä seisotta HErran hnonesa.
2. Nostacat täten Pyhä päin/ ja tijttätatHErra.
3. HErra fiunatcon sinua Zionista/ jocalaiwon
ja maan tehnyt on.
cx xxv. psizlmi.
Halleluja,

A)iistälät HErran nime / tyttäkät HErran pal2. He cuin seisotta

(lamefihuoneist,

HErran huonesa/meidänl»ma<

~

Kyttäkat

PsolliM'.

!6s

HErra/sillä HErra on hywä/ja wej,

se

Mat tcjtost häncn nimcllenslSilla on suloinen.
4. Sillä HErra on »dzelläns wallnnutlacobin/

Israelin hänen omaxens.
että

;. Minä teidän
HErra on suuri/ jameidän
)>ilnalam caickein jumalain sea».
s. Caicki miläHErra tahto/nyn hän tete/taiwas/

maas/ meres ja caickce sywydes.
7. Joca pilwel nolia maan ärista / joca pittäiscn
«ilen ja ftten teke/ joca tuulet salaisista paicoist«
scarjasta»
«nda puhalda.
8. Joca esicoisct Egyptis löi/ seka ihmisistä ells
5. Ia andoi merckin» jaihmens tulla Egyptin tes
siclle/Pharaollc ja caitille hänen palwelioillens.
10. Joca paljon Canff» löi / ja tappoi wäkewat
«lnningat.
ii. SihonmAmorrerein Cuningan/ ja Qggill
Vasanin Cunlngan/ja caicki Canaan waldacunat.
Ia andoi heidän maansperimisexi/Israelilie
hänen Canssallens prrimiseri.
i;< HErra sinun nimes pysy yancaickisest/sinun
«mstos pysy HErra loppumat»,
14. Sillä HErra duomidje hänen Canssans/ j«
on palwelioillens armollinen.
>j. Pacanain epäjumalat owat hopis ja culda/
ihmistenkasilla tehdyt.
>6. Heillä on suu/ jael Mitan puhu/ heillä owat
silmät/ja ei mitan näe.
Y. Heillä owat corwat/ja «i Mitän cnule/eilä ole
>

>:.

hmge cnsingän heidän suusans.

>s. lotca nchtä tekemät/ he owat heidän caltats

sw/ jacoickijotca hlihin vscaldawat.

lZ.lsta-

,<54

Ps«««t«.

Israelin huone kmlätän HErra/ te 2lroni„
huonesta/ kHttäkät
ia. Te lewin huonesta tchttätät HErra/ teeuin
HErra peitätte/ kHtlakät HErra.
iZ.

Kycetty olcon HErra Monista/ joca Jerusalem
mio asu/Halleluja.
cx xxvi. pstlmi.
HErra/sillä hän on hywä/ia hänen
hywydens pysy Hancaictisest.
2. Kytiälät caicke»n jumalain Inmalata/sillä h«
nen hywydenspysy Hancaickisest.
3. Kqttätät caickein herrain HErra t silla hänen
hywydens pysy chancaickisest.
4. Joca yrinäns suuret ihmet «te/ silla hänen hywydcns pysy Hanlaickisest»
5. Joca taiwat toimclksest on tehnyt/ sillä hän«
hywydens pysy Hancaickiscst.
6. Jocamaan on lewlttänyl weden päälle/sille h«,
nen hywydens pysy tlancalckisest.
?. Joca suuret walkeudet on tehnyt/sillä hänen hft
wydens pysy yancaickisest.
8. Auringon päiwe halltdzeman/ sillähsnen hy«
wydens pysy HancaicMest.
9. Luun ja tähdet yötä hallldzeman/ sillä hän<n
hywydens pysy ljancalckiseft.
lv. Joca Egyptin eficoiset lsi/ sillä hänen hywy,i.

dens pysy Hancaictisest.

Ia fieldä w<i Israelin vlos/sillä hänen hywndenspysyqancaicfisest.
11. Wälewällä kädellä ja oieulla lasiworella/ slli
l« hänen hywydens pysy Hancaickisest»
'i. Joca punaisen meren jacoi cahtia/ sillä häne»
1 l.

hyWyd<nsPysyiMc«!lkjsest.

»4>

Psaltal!.

iSs

la andoi Israelin käydä/ sillähänen hywylms pysy hancaictisest.
»,loca Pharaon sotawäkinens punaiseen mereen
»potti/ silla hänen hywydens pysy Hancaickiscst.
,6. loca Canssans wei corwen läpidje/ sillä hänen
hywydens pysy Hancaickisest.
17. loca suuret Cunlngatlöi/ sillä hänen Hywydens pysy Hancaickisest.
il. Ia tappoi wätewät Cuningat/ sillä hänen hywydens pysy ijancaickiscst.
Sihonin Amorrercin Cuningan/ sillä hänen
hywydenspysy Hancaickisest.
l°. laVgglnßasanin Cunlngan/sillä hänen hywydens pysy Hancaickisest.
:i. Ia andoi heidän maans perimlsexi/sillä hänen
hywydenspysy tzancaickiseft.
'». Perimiseri palweliallens
Israelille/sillä hänen
hywydenspysy Hancaickisest.
li. Hän muisti meitä/ cosea me olimma painelu»
«las/ sillä hänen hywydens pysy Hancaickisest.
,4. Ialunasti meitä wihollWamMä hänen hywydens pysy Hancaickisest.
:/. loca anda caitelle lihalle ruan/ sillä hänen
lvydens pysy Hancaickisest.
16. KHttäkät taiwan lumalata/fillä hänm hywy«
dens pysy Hancaickisest.
cxxxvil.psaliui.

/7V> Abelin wirtaln «ytönä me istMe ja ittlmme/
cosca me Zionin muistimme.
Meidäncandelem n« ripustim pajuihin/jotta
siellä olit.
l. Siellä he läskit meidän weifala/ jotco mellä
».

fan<

,ss

Psallott.

fangina pidit/ ja iloita meidän itcnsam: Wcisati
cat meille Zionin weisu.
(maalloz
4. Cuinga me weisaisimHErran weisun wieralla
H. Jos minä vnhodan sinua lerusalem/nyn olcon
minun Ma täten vnohdectu.
6. Tartlucon minun kielen suuni lakeen/ellen w<,!«
sinua muista ellen minä tee Jerusalemiinminun y-

limmaiseri iloreni.
7. HErra muista Edomin lapsia Jerusalemin p««
wänä/ jotca sanowal:Raadelcat/raadelcat cM
haman hänen perustnxens asti.
8. Sinä häwitetty tytär Vabel/autuas on se joc<
sinulle costa/ nhncuin sinä meille tehnyt olet.
9. Auma» on se joca sinun piscniset lapses oll«l/
ja paista Myn.
cxx xviii, pstlmi.
>.

Davidin.

kistän sinua coco sydämestani/jumalil»
ten edes minä sinulletrjtost weisan.
2. Minä cumarransinun pyhän Templis puoleen/
jakHtan sinun nimes/sinunhywydes jawacuudes
tähden/Dä sinä teit sinun nimes cunnialisexi cain
tein päälle/ sinun sanallas.
3. Cosca minä sinua rucoilen nyn cunldcle minno
ja anna minun sielullenisuuri wakcwye.
4. HTrra/ sinua tytläwätcaicki Cuningat ma»N
päälle/ että he euulewal sionn suu» sano»a.
H. Ia weisawat HERran teillä/ että HERra»
cnnnia on suuri.
s. Sillä HEAra on corkia/ ja cadzele nöyriä / j«
y!piät tunde cauca.
7. Jos minä waellaisin

ahdistuxenikestcllä/nchis

wir-

Psottatt.

is?

Motat Minua/ja lähecät kätes minun wiholliste«iwihanpaälle/jaautatoitiallatadellas.

z. HErra tete srjhen lopun minun tähteni/ HErra

fim,, hywydes on Hancaickinen/ M sinun täsicft

whyljä.

cxxxix. pftlmi.
D»widin Psalmi «del!äweis»lt»p»<
sinä tutkit minua / ia tunnet minun»
Waickamtnalstun eli nousen/«Hn fina tltt
Msinä ymmärrät taamba Minun ajatuxenl.
). Ehta minä täyn eli maean/nljn sinä olet minun
ymbarrilläni/ja näet «icki minuntieniminun tiilenipaal,4. Sillä cadzo/ ei ole
it/joita et sinä HErra caickia tiedä.

<lzl

~

sen

~

sanacan

Sinä toimitat/mitä minä ennen eli sHtteteen/
sinuntätes minun päälleni.
s.Sencaltainen tieto on minulle ylsn ihmellinenjo
I.

jl> pidät

M cortia/en minä woi sitäkäsittä.
Cuhunga minä menen sinun hengestä»Z^acuhunga minä sinun caswosta» pakenen i
«, Jos
minäastuisin taiwaseen / nhn sinä siellä o>u/jos minä wuoleni helwetisratennaisin/ cadjo/
D myös siM olet.
?. Jos minä ottaisin
amuruscon sy'wet//aasulsil»
7.

Mrcn arisä t

NHn sinun tates cuitengin sinneweis minua/
11. Jos minä sanoisin; Pimeys peittätsn minua/
orin mys» yön täyty olla walteuden minun ym>°.

!»sinun oitia tätes pidäis minun.

bärrillani.

il> Sillä ei pimeys ole

sinun lytonäs pimeys/ja y«Z

wal>sta Ntjncujn paiwa/pimeys en nijncuin walttUtz.
iZ.SI'

Psallatl.
Sinun woimaftsowat minun munascuunisi
nä peilit minun äilim eohdusa.
14. Minä ttjlan sinua sen edestä/ että minä ihmellisest tehiy olen ihmeiltset owac si,mn tecos/ ja s<^
Minun sielun kyllä tietä.
l/. E, minun luuni ollet sinulda salatut/ coscami,
nä siinä salaises tehiy olin / cosca minä olin luo!»
«63

»,.

/

alyallamaasa.
16. Sinun silmas näit minun/
en minä w!<«
lä malmlstettu ollut/ >a caicti päiwäl sinun kirjaoz
olit kirjoitetut/ joccawielä oleman piti/joista
fitän silloin wielä tullut ollut.
17. Multa cuinga callit owat minun edesäniluw
la sinun aj»tuxe« i Cuinga suuri on heidän lu<un«.
13. Jo» minä häitä lukisin/ nHn he/anda vfiM!
olifit/cosca minä herän/ olen minäwielä tykönä»,
»y» Jumala josta» tappaisit jumalattomat/jam

cosca

tlcoirat minusta poicteisit.
»0. Silla he puhuwat sinusta häpiällisest/jafim»

.vchollises corgoltawat heitän» ilman syytä.
21. HCcra/ minä tosin wihan nrjtä/ jotcafim
wihawat/ ja minä närkästyn heistä/ jolla ca««x
wal sinua wastan.
11. Täydestä todesta minä heitä wihan/sentWl»
owac he minulle wiholliset.
1;. Tutti minualnmala ja coetele minun sydämij
liusa minua jaymmärrä cuinga minä ajattelen.
«4. Ia cadjos/jos minä pahalla tiellä lienen/niin
tielle.
saata minua Hancajcklfelle
cxi>. pstlmi.

l.D«widin Pl»!mi ld«««w<!satt<,p».
minua pahoista ihmisistä/W<w

V N'l wiNW waäristä miehistä.,

z.II»!»

lotea paha ojattelewnt sydämjstns/ jajoca««iwä solaan hangldzewat.
<f. Hehiowatkiildänsnijncuinlärme/lyylarmen
«yrcfy on heidän tielens alla/ Sela.
j. Wachlc minua HErra jumalattomainkasista/
«orftle minua wäärista ihmisistä/ jotea ajattelevat minun käymiseni cukista.
i. Corjat asettawat paulat minun eteeni/ jawes

~

»yttäwat nuorat wercoxi minun eteeni/ jawlrits
lilewät tien wieres minua warten/Sela.
7. Mutta minä sanon HErrallctSinä olet minun
Jumalan/ HErra ymmärrä minunrueouxenl ani.
8. HErra/HErra minun wäkewäapun/sinä war»
jelciminun pääni sodan aicana.
5. HErraaläMi jumalattomalle hänen himoans/
«!ä wchwista hänen paha tahtoans / ettei hän yl«

fcnnyis/Sela.
,2.

Pahus/ josta wiholliseni neuwo pitäwät/ lan«»

getcon heidän pääxäs päälle.

11. Hän Warista heidänpaällens liemaux,t/ hän
lyö heitä tulella alas sywyhan maahan/ettei heitä.

nouse. pidö menestymän
maan päälle/
suun ei
häijy
„äns
n. Pahan

wäärä ihminen careotetan ja cukistetan.
>z. Silla minä tiedän / että HErra radollisen as
sian/ jakyyhän oikeuden toimitta»
14. Wanhurseat tHlläwät sinun nimes/ja wagal
sysywätsinuneaswoL edes.
c x i.i. pstlmi.
DnwidinPftlmi.

53 Erra/ minä huudan sinua/ riennä sinuae mi-

nun puoleen/ota corwys minun änen/ costa

W,s sinua lulojltl»,

P

H.Kch

2.

Kelwatesn M!«8rucouxen

sini» edesäs nHncnln

ylsny» nchncuin ehtouhri.
sawuuhri/ minun käteni
/ ja warjele
z. HERra katka minun
minun

huuleni.

suun

Hläcallista minun sydändan»>nihingänpch««
teen/ pitämän jumalatoinda meno pahointeW»
sois nqstä jotca heillekelpawal.
cansa / etten minä lyötän
minua ystäwalllsest/j,
F. Wanhurstas
4.

laittacanminua/ seleke minun aiwa tznwä/ nij»
luin Balsam minun pääni päälle t Sillä mittari

collen alati/ ettei Minna wahingoidM.
6. Hiidan opettajan» sysättäkon kiween/nyn <cj!<
te cuullan minun opetuxen suloisen.
7. Meidän luum owat hajotetut hamatt helwlt<
«yn/ nyncuin jocu maan repi» ja caiwai».

F, Villa sinu«HErra/HErra minun silmänicabze,
wat/mina vscallan sinuun älä mini» sieluani HM.
9. Warjele minua sytä paulasta/jonga he aselil

eteeni/ja pahointetiain ansasta»
JumalattomatlanzeMt toinen toisen» e«ch
onnzn werckoihln»/ mutta miyä aina pääsen.
cxi.il. psalmi.
». Dawidln oppi/ rucoelda/ coscn hä» luolas eli.
pargunHErrantygö minun alelläni/
ja rucoilen HErra minun huudollani.
3 »Minä ivuodat«n mznun puheni hänen edesäns/
jg osotan hänelle minun hätäni.
4. Costa minun hengen on «chdistufes/ nlin sinä
loriat minua/ HZ astl«awat paulat minun «teeni/
tielleni jota minä «vaellan.
5. Cadzelc oikialle kädelle »a näe/fiel!Z ei yMn tah«
do n-.iiiuatuta/en minä taida paeto/sj tottlk kew
6. HV
Zen minun sieluani.

Mttart.

<.

»,

HErra sinua Mlna huudan/ja sanon: sinä olet

«inu» totwon ja minun

osan eläwtlten maalla.

7>Qtawaal» minun ruteuxestani/Mäminuawai!!
Man sangen/pelasta minua wainollifistani: Mä

heowat minua walewemmät.

z. Wic minuun sielun fangeudesta vlos/kHttäman
Mn nimee/wanhurscat coconduwat MINUN lygsni/cosca» minulle hywästi teet.

cxun.

pftlmi.
Dowidi» Psalmi.
cuuldele minun rucouxeN/ ymmärrs
H>) MMIM anomisen sinun totudes tähden/cuuldeleminua sinunwanhurscaude» tähden,
l. Ia älä key duomiolle palwelia» cansa/ sillä cl
Mn eläwä olcwaca sinun cdesäs.
;. Silläwihollinenwainominunsie!uan!/ja lys
ninnn elämäni ricki maahan asti/ hän pane minun
Mcnteen/Nljncuin euollct mailmasa.
Ia minun hengen on minusa ahdistettu/Minun
sydämen on minusa culutettn.
!. Minä Muistelen endisna aicoja/ mmäpuhutt
<,

Mfta sinun töistä»/ ja sanelen sinunkäsialoista»,
Minä leivitä» tälent sinun puolees / minun
julun jano sinua' nhncuin carkia maa/ Scla.
HErra cuuldele minua nopiast/ minun hengeil

t,
/,

«!o/ älä

caswos minnlda lätte

Maisen tnlis/

/ etten minä nyden
jotca hauiawl mencwät.

l. Suo >mnna warahin eunlla sinun armoja»»
lilla sinuun minä toiwon / ilmoita minulle lie /' jocol
»>!nä täyn: sillä minä itäwoidzen sinua.
?> Pelasta minua
HErra Minun wiholl.sisiani/D
Mtygss minä pätenen.
Pjj
lv. H-

,?«

Psallarl.

Opeta Minua tekemän sinun suosioe jällen:
sillä sinä olet minun Jumalan/ sinun hywä heugls
»vietän minun tasaista tietä.
11. HEcra wirgota minua sinun nimes tähden/
»vie minun sielu hädästä vlos sinun oiteudes tähde,
<°.

Ia toloita minun wiholliseni sinun hywydes
lähden / ja cadola caicti jotca minun sieluani«hdi,
stawatt Sillä minä olen sinun palwelia».

ii.

cxi.iv. pftlmi.
Dawidin psalmi.
olcon HErraminun turwan/jocauck
nun täteni opetla sotiman/ ja minun sormeni
«appeleman,
Minun laupiuden ja minun linnan/minun «M
»elufen minun wapahlajan/ minnn tilpen/ johon
Minä vscallan/joca minun Canssanl alani waa«.

l!X
».

H3«a/m!lä ihminen on «lläshända näin cn«
ja! l eli ihmisc
hänestä Ntjn olat waaM
4. On slzttekinihminen tyhjän wetta/ hänen a!»
«zns caco nlinculnwarjo.
L. HEr»!a callifla taiwas ja astu ala»/ ruve wu,<
rihin että he suidMt.
6. Anna leimauxel »ste ja hajota heila/ ambua si»
nun nuolias ja eauhtstnta hellä.
7. iähttä täte« ylhäldä ja lirwola Minua/ jape!<v
3>

sta minua suurista mesistä/ ja mun.calaisten lasien
(wääeH!,
täfists.
8. Joiden opetus on lelwoeoin / ja heidän «yön»
9. Jumala/minä weisan sinullevden wirren/W
nä soitan sinulle tymmenen Kelisellä Psaltanlla.
»0. Sinä jocaCuningallewotton annat/
padat Hawidlnfin»npalw<!iae / hähyin murhaa
n.Pa»
mieeafta.

Psallatt.

"l

minua ja pelastaMlnuamuucaPäästä
laisten lasten kädestä/ joiden opetus on kelwolom/
ii, heidän työn» wäärä.
il. Etla meidän pojat caswaisit nnorudellan»
n.

myös

Mcuin wtlsa»/ ja meidän lytläret/nljneuinTeNV
s!,n eaunistelutseinät/ jacuin corjat huonel.
jo«a lunsat e<
lanyel andaifil/toinen toisen» pcrästä/eltä meidän
lombam poitisit tuhannen/ja salata tuhatta/meidän
lyiisam.
14. Että meidän harläm olisit wahwat tyshön/
meiyhtän wahingota/ eitäwalilufta/elicanneitt»
«!is meidän ealuillam.
i/. Anmason Canfsa jolle nijnkäy/waan

u. Meidän aittam olcon täynnä/

se

»as on se Conssä/ jonza HErra Jumalana on»
CXI.V. pstlmi.
Dawidln littoe.

ylistän sinua
Cuningas/ ja tijtän

Jumalan/ fins
sinun »ime» aina j«
tMeaickisest.
locapäiwä minaeunntoitan sinua/ ja jnliston
».

sinun nimeeaina ja Hancaickisest.

z. Suuri on HErra ja sangen cnnniallinenv ja
hin«n suurndens on sanomatom.
4. lasten lapset pttä sinun tsytäs ylistämän/ja fi,
»»n weimaftao puhuman.
5. Minä puhun sinun lunnialisesia launindestas/

!«sinun ihmeistä».

6. Että puhumisin

sinuncunnia«sesia tegoisias/11l
sinun herraulab mainilaisin»
Että sinjin suuri hy»ydes ylistlttäistn/ j« sis
»unwanlMscandev tyleläifin.
että
?.

Pjaltxri.
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8. Armolliittn fa laupias on HEAra/ hidaswi,
haan ja sangen hywa.

Suloinen on -HErm cmkille/,« «m«h«
csictm hänen tecosans.
i°>. Kl/ttaka» sinua HErra cauki si«un tecos/ja
sinun pyhäs tijtläkän sinua.
11. lulistacan sinun waldactmdas cunniala/ j«

5).

puhucan sinunwoimastas»
i.:. Etla sinu wotma entis ihmisten lapsille tieltse

waxi/ja sinunwaldarundassuurlcumallmenwäli,
i?. Sinun waldacundas on Hancaickinen wald««

«unda/ »a sinun hcrraudcs pysy ilman loputa.
,4» HEAra tuke catckio eaatuwaisia/ ja nosi«

caictia sullotuita.
15. CaicrliNsilmätwartwldzewat sinua/lasina
(wat suosiolias,
annat heille ruan aiatlans.
,6. Sinä owat tätts / m täytät eaicti luin eli«

i?.2Vanhurscas on HErracMsa hänen teisans/

japyhäcallisatsisäns.
18 tämä on HErra coickia Mca händä rueoile«'

lwat/ caickla jo«a«otndesa händä rucoilewat.
19. Hän tcke Mllä Jumalala peltgwäistl halajos
wat/ ja cuule heidän parenns/ja auta heitä.
Ho. HEcra w«jcle caickia jolla händä racllsta?
wat/ in hucutta <,arckl^ju«!>alattomat,
2 r.. MiNtin suu,n pitä puhuman HErran lqto!»!
zen/>a caiM liha cumoitmcan hänen pyhänimens/
«ma yancaicklstft.

cxi.vi.pMlm.
Hollclnia.

sielun/

»/

nch«auwanl»«mmä elän/ ia mmui»

PsaMtt.

i7f

lytoren we,san/ nyncauwan cuin mi«

Mtaälleolen.
Aikät vscaldaco päämithHn/ ihmiset h« owat/
<i he wot mitannutta.
sillä ihmisen hengi vita ereaneman/ ja hänen
chiy maaxi t!«Na jällen»/ silloin owat caiM hänen
«iwoituxens hucas.
4, Autuas on se jonga apu Jacobin Jumala on/
~

~

jongatoiwoHErrashämnlumalafts on.
loca tatwan/maan/meren/ja caicNjotca nqsä
owat/ tehnyton/ joca
pitä ijancatcrisest.
s. loca oikeuden saatta nylle cuinwäNwalda kar<
siwät/ jocaisowaiset rawidze.
,7. HERra tirwotta fangitut/HENrawalaist
(hurscaita»
fttiat.
/.

vscon

z. HENra nosta tulistetut/HErra racasta wan«-

HErra warjcle wierat >a orwoit / holho lesttt
>ä/>uma!attomain tien hajotta.
ic>. HErra ou Cuningas hancaickisest/sinun Iu»
Wlss Zion ilman lovpumata/ Hasseluj».
§.

HErra/sillä meidän lumalatam lht,
A Mätät
tä oncatlis asia/st tytos on suloinen la«uni«
A,
l. HCrra rakenda Jerusalemin/ ja coco hajotetut

Kzelllit.
3. Hän paranda muretut sydämet/ ja sito heidän
chuns.
tdäns.
4. Hän lule tähdet/ ja cudzu heitä caickia
j. Suuri on meidän HErwm / ja mittamatom
hänen woiman»/ ja se on tasittamatoin/ cuinga
hänhallidje.

6.

HE?ira oqenda radolHset/ ja jumalattomat
7.M«^

mshanvaisca,

l,s

Ps««<,«.

Wlwroin w"isa«ca« HERralle <y«ss san«llo/
»a welsatcat meidän HErralle esndclella.
8. loca taiwan pilwillapeiuä/ja anda satenmaon
päälle/joca ruohot Wuorilla caswatm.
9. loca eläinden anda heidän ruocane/ja Carnei»
pojille/ jotca händä rucoilcwal.
7.

i°.

Eihänracastawätewltähewolsita/ eikähä,

nelle telpa miehen sääriluut.
11. HErralle telpa ne jotca händä peltäwät/ jo
jotcahänen!aupiu«leens vscaldawat.

1,.
VllstH JerusalemHErra/tyiäZioi sinun Iu»
Malalas.
134 Sillä hän wohwista sinun portlls salwat/jo

sinua finuso sinun lapses.
,4. Hän saatta rauhan sinun Hchs/ jarawidz»
sinua parahilla nisuilla.
1/. Hän lähellä pnhene maan päälle/hänen s«.
jnofe.

nan,s nopiasti
16. Hän anda lumen nynculn wMn/ hän hajok
ta härmän nrzneuin tuhwan.
17. Hän heltta ralens nhneuinpalat/ cuca hänen
packatsens edes kestä?

»8. Hän ftno/nhn st sula/hän anda «unlens pu«!,
halda/nHnstsuojene.
,9. Hän ilmoilralacobllle hänen sanans/jalft
taelille hänen lapan» ja oiktudcns,
2c,. Ei hän näin tehnyt tellengen pacanalle/elläht

tiedä hänen olteuttans/ Halleluja.

pstlmi.

Halleluja.

tt lalwat HErra/ ttWlät händs «l.

PsottoN.

,7?

KHttatät händä caicki hänen Engelin»/lijltä!«l händä caicN hänen sotawäten».
Kqttätät händä Auringoja Cuu/kyttäkät händ« loicf» kirckat tähdet.»
KHttäkät händä joea paicas te laiwasien taiM< ja wedet jo«a taiwasten päälle owat.
i.

;.

). Heidän pitäHErran nime tijllämän: Sills
nqn se luoduri tule.
h«n täste/pitä
ne aina ja Hai«a!ckisest/hän asetta
Hän
heitä/ ellei heidän toisin käymän pidäis.
7. Kijttätät HTrra maan päälle/ te Walastglat

jzcaickisywydet.

1. Tuli/ ratet/ lumi ja

sumu /ja tuulispää/ jolla

hänen sanans toimiltawat.
9. Wuoret jacaicki cuckulal/ hedelmälliset puu»

jocaickiCeorit.
(linnut.
Pedot ja laitti eläimet/ madot jajnwillise»
ii. Te Cuninqat maan päälle ja caickiCanssat/
fHämiehet ja caicki Huomartt maan päälle,
il. Nuorucaisei janeidjet/wanhat nuorten
n. Pitä tljtämän HCrran nime: Sille ainoa hä,
nm nimens oncorlia/ jongathtos nhn cauwa» V-lollu/ cuin taiwas ja maa.
corgotta/ ealcki
14. loca hänen Canssas
hänen pyhäns lljttälät/Israelin lapset/ Canssa j?F
l« hända palwele/ Halleluja.
cxi. ix. psalmi.
!,.

cansa.

sarwen

Halleluja.

L<M Eisatcut HErralle vsi weisu / pyhäin ftu«cunnan pi«ä händä iijtlämän.
2. Iloilcan Israel hänen teliäsans/Zionin lapsel
lhastucon Cuningastans.
z.Hll-
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3>

PsoltÄtl.

Heidän pi!ä danyis hänen nimens lyttämän/

trumbutlla jacandeieillapiiä heidän soittaman.
4> Sillä HErra racafta hänenCanssans/hän a«ft
ta siwialä ja cadolsista i'a!osti.
5. Pyhät pitä iioidzeman ja ylistämän/ja

man heivän wuoteiftNl.

M,

6. Heidän suuns pitä lumalata ylistämän/ja ca?
xiteräisel miecat heidän täsimns.
7. Costamanpacan,oille/ja ranZaiscmanCanssöj!!.

Heidän EuningaitanL sitoman eahleijijn /jz
heidän jalombians rautacahleilHn.

8>

9. Ia tekemän heille kirjoitetun oikeuden/ laläm»
cunnia pil» cMlle hänen pyhillenv olfman/ H.H
leluja.

CI» psalmi.

!

HErra hanm Pyhäsane/ tl,ttätät
händähancn watewydcnä wahwudes.
2. Kljttäkät höndä häne,, jalounbam tccoins täh«
deN/
handä ylönpaldisen jaloudens tähde.
.3. Kchtäkät händä Basunilla/ MMI hända
Psa!tari!!a ja candcleilla.
4. Kijttckat höndä trumhuillajadantzilla/kjjttä!kät handäHaspun kielillä jahuiluilla.
F. Mllätck hända Mscwlllä cnieuWa/Wtätät
Cymbalcilla.
händs
6, CM» j?i!lä hengi on/ lijttäta», HErra/ Holle,
pstlt<»inlsppl«.
N>jn<

naiset/ NM owat myöl, Psalmris moninaiset Psalmit, SM:
owat Opems psalmit/

joista
opllaenKumalaotlintundeman/psal. 6795.ya.
U4. >!<s, t4s. Jumalan Poica/ Psal.!. 4s. ?l. Pyhä Hän.
z<//Psal.»,sl.l°4, ,;y,!4,.
Christuxen persona j» »««»/Pappeutta ja Wallaeun»

!»/Psal,!. 19.19.45.57.71, «9. 9,, ys, 96, 97. lic,. ,;. II?'.
Muutamat opettawat/Thristuxe» pijnast»/ Ps«< 11, ,i.
K,zz.ns, N»us,»isest cuolmsta / Pjal, l.is.l<!.j°.«s.
no, talwafen
Psal. z, 47. az.

luomisesi/Psal, ,4,97.104. «!«> taist» j» Jumalan s»,
«»lla/ Psal, 1.19, »9.
Synnistä ja cuo,em»st«/ Psal. >4,15.z1.5i,5;.9c,,
<!«,

Elmngeliumistajasyndeinandexianoamisest/ Psal,

!s,

,l,s>.'Q!.izc>.

Vftosia Lhristuxenpäälle/Psal,! 4 z1,41.6:,7z,9i, ,45.
Hymistä töistä »a o!t!asta Inm»!»n palwclux<fi«/Psal.

sc>, 8,. !!!,»«.

Esiwallasta/ Ps»l. 18. l«. tl.

fäPsal,

«l. ioi. 144. P«rhen,länn<»

<:«.

Oiciasta c«li»nu«sta ja para»nuxesta opeltawat meitä
slidzemo, Catumu» Ps«lmia'Ps«>, a.«:,,'«
,4«,
Casten Sacrammlistä' Psal. 19.
HErranchtollscs'»,/ Psal. 1». Jumalaa scuracnnnasiZ
<»

saarna wirasta/Psal.
No»scmiseftmöll«!st

>

19.^3.48-^,84,9^96.

jaijancaicksesioämäft/ Ps«!.,s.

owqt Rsitos psicknit/Imnal^
WVutamat
t, tiitl» hänen jumalisten ytzwäi» töiden» etcsn!.

Caickein cappaMen luomisen cdcst/ P!a!. ,24. ,;K, !?9.
Gyndein anbexi sa»m>!°n ja hengellisten lahjain «d«st/
!)3ft1,!4,ic>1.1i!!»6.i45. 14<5. Että hän hänen
l<!>,«!»jum«!isetautta»>««asta/P>a!, 9.,;,:; ;,-.!,, 46.
e».?'., >Q?. »8, ,14, "s. ii9. Salr»ul>stq psal,6, !o.
Hyiräin tecotn edest/ j°!c»lsr»«lin lapsille!afah«un«t

semacun»

ll!l/Psa,!,?i.lvs.l!4,<!S.

M'u»'

Mcffian waldacunnan ja Euangelium lunnnn/ja

l

warjcmxen edestä / Ps»l. 45.4?. 9l> l°^,«.!

l!!l. >45.!4«,14z.143.

'

Mann hedelmän edestä Psal. <sf. Bs.

owae A,icmula«lm:

Christuxen »Kilosta/ Psal, Sl, n«, 14?» Morsiam:.
sta Psal.4sI»>sa Jumalan la«Piu« ylestetän / Psal. i«!> Vhl«««/
P^al.,«. Awi°«tästy/ Psal. >iz.

'

"

owar

"

Psal.

;

Jumalan wih»

ja

5,«. !5- «l.?8. 4'» 4!'?,

Pahain waino wassan

H.ohdmu« psiilniic.

«m»n <nn»c^,wa»»i>»»st«y/
INI. >I«.

Psal, sl> s,-,
.«»
Sairautta »a cueilematon »astan/ Psal. <6 »o. zi, !>., ,l,

Zy. 79, 92,

9>.

>l>.

llosca jumaliset ftttan julmilda «ihamiehildä/ !>,»,«<
lildä opettailda/ Psal. 9 >o. >i. n. sl. 58.6«. 79.
Ristiä ja suru, «»lian/ Ps«l. »7. «9,49.7e.
Gn myös monva R»cous pstlmia/
rucoil!» Jumalala.
Synnin «ndexi saamisen edeft/ Psal.
!s, Z'..41.5,,

,21. >,c>.i43.

Warjeluren «dest Iprannisi,/ waarisiä «pettäisi,, j,
taitisia wlb»m>ch<ft«/Psal, s. 7. ic,. ,1.<1,17. »a. 17. iz,,s,
jll,
ss. l!2. >4^.
Kirclain iaSchuoluln«ihamiehiä ja hä»>itä«tä wofia»/

Psal. 74.79, i!2, z?, 1:4, ~7.
Pelastun!» waareista/ Psal. z. 4. iz. ~.4,. fg.

,j6. Sairaudesta/ Psal.«. ;z.
Ess»allan j« mailmaNisen hallituxen edestä/Psal. 12. u.'
Vhlelsen raudan edestä/Psal, 60,85.
(««.S,, '

'c,,. 71.

Nauhalla iiätläja ftpull»/Psal.
CH>i'wxlNluco»»r!stinpäälle/

fs,6y, 88.

Hy»«» l»p>,n edestä/ Psal, ,9.9^

71, 91.

Uucous-Mrp/
monda jumaliJohon
sta jatarpelllsta 2^ucousta
M. Jacobin Suomalaisen
Rucous Nirjasta oreetn/

myös mualda coottu ia

kääty sn.

Cotonaja Seuracunnag/lamalala

eaickinaistcn Säcltym/ja tarwettm

ebestmcoiNa.
cnnniaxi, Chriffillisien/In<
Jumalan
majjstcn jah/w'in suopain G«onmlm,
tehty.

rki.iz.v.?.
Hdist»xe!ani minä r»leilen HErra j?vsrgun ml.
nunlmnalantygoncjn hancuuZewiimnZnem
HZnen3empliSst«nS/ j« minun huttn hane»
«lesäns/tule hauen lorwijns.
Präntätty Stockholmle / Ignatius
/

In l2!u6em
O.V.c:. P hdest Saaruasans/songa hän en
pitänyt Prändin konstin yiistyfefi/Karsiwälli,

senmiehe» Jobinfanoist ixstä lu»
<

gUsia/2;.14 verl.

ZÄOsca lnmnn
pandatsin.

Rirsod

josca neßlpjaan

MAudalla kamelatsinpl^ftn/

'"ja chattcälcklsexl mulstoxlha'
kataisijn kirven
Ia minun racas Jobin jotosin sinun
puhes owvl kpllä tuhannen tuhatta kerta
Kil joitttltt/ jakirjaan pannut/ ne kirjoitttaan wielä/ja pitä kirjoilettamaan/ ja

wasta kirjoiletaan/ja kirjoiteltuna pran,
dalyt/wasia pxandataan nijn cauwan

euinMailma seiso Caickein Perkelet<en / ja nijoen / joidenga Mieli sijta csr,
was on kiusalla.Chrisius enakön meisa/
mitä han meidän cauttam ilman meila

alcannlo),.

(3)

Rucouxet armo jaadazem/
.

Jumalan«ikeinrncoilla -»a

meidän Rucous/
MRucouren
mwalla
pidetty,.

>«

sinä

'

selitetty.

ja
joca meitä
tygos pakmemsn jaapu ans-

kä<?elh<ldäs

man/olel myös armollisesi lliwamtt meidän
nicouxem cunlla.Minä rueoilen sinua/ettäs
milUllleaimonjanleottxenHengenandaisit/
ettättliiiäcshtullisetlallMialisudellajawah'
wlla vstolla/meidän HErram is iunastajamlEsuxenChristuxenNimen/smuaHen^
gtsä ja tubttdesarlicoilisin. Cullle sijsracas
t«lwallinenls«nytjaainamimmrucollxen/
joanna minllllemitäminäsinlildaanon.Si>
niin rackan Poicas lEsuxen CHristnxen
mciden HCrran cautta/Amcn.
Nißmolinen HErra taiwalincttlsaettZ sMZ
sulunrackanpsic, as cautt.l s! et meitä MslesinUiZgrucoileman/ja tahdotHenges >ä to,
«Vdcsrncojlda: Nhn'mina rucoilcn sinua an<

Isa meidän.

4

da»«a»mtnulle/uijneuin«luwannuto!ct/ar.

monia ruconxen-Hengen/ ett'ininau>ilp«ts<
mäft >« puheastfydammest / minun,a eaickein
ihmisten«rwctten cdest/wahwnlla vseolla ja

hywalläsydämel>nrucoillataidaisin/ettämin>z
rucouxe/ sinun lupaurcs jällen cuultnxi tuli»/
mitä me tarwjdzifim. Gcw
jalme csicki
tähVen käännin minä nununi sinun puolees/
nostan ylös sydänlcn,ftln»än »a käcen/,a sanon.

Isä meidän ,afoca
/

olet taiwais.

paicois»neistä murhcn pidät /

cai<

cad;«t

meidq» parastam/ elätät / war>elet/k«tket>«
silojelet meitä.

Pyhitetty olcon sinlni Mnes.
laupias Is< sinun p-yhäNimes
oitian japuhtan opin cautta / ilmoi<
lena/että se meivän siasam/simres cunnias pft
Vetäisin/ kfitetaisin »a ylistettäisi»»
izhestykonsinlin Waldacundas.
racaels!/ sinunpyhät sanas n»ei.
sesstm woilnalisit sila / ens mc/ ,ol<
c«newastanottanetolemma/ nys pysyisimja
Wshwistulsim: I« että monda ihmist sen caut<
«a mcidZntygsmme t«li«/>a simmN>aldacun>

oaHzocftpAVämcioanleasalulähnlsiaenänis.
(uin laiwM
Olcou sinun lahcos nhn

masa

longan

cika meidän wihamleficln/ eli
silwnp^haGon^swsino

Isa meidän.

,

ftn cautta sinu» waldacnndas
estäia
»Zheea. Auna myocarmo,.7o/ettäme c«ictist
Mm kär siwäiftt/ euin meidän simtähdenkZr<
sinlnnpitä ia ne »oiraism,/ nfin etten me meih«n liham heickoudcn tähden siitä eris cngä
luopui».
Anna meilletänäpän «neidän joeapäiwäinm leipäin.
anna my«s meille tasä
<!

/

ellmäsrawindo j«
lye/taito/terweys/rauhatarpelllnenilmaia
caickinaisetrnnmlllisittarpet/ttHnculn»
lnwannut olet/stnoden:Edzikät ensistJumalan tvaldacundajosenwanhurlcautta / ntj»
teille caictinZmättapahtumat.
muu?

Ia anna meille meidän wele«m änderi/
nhncnin mekin annam meidän welgollijlcy:
r»c«lcmma/r«cas

cadzsl»

ansiotam/ etkä n,you sila meille
lsllnais/mmta ole meille «rmollulcn jaanna
meidän ricorcm andexi/nfineuis luwannut o<
Kt/että me pelkämattoMallä omallatunnolla
»lisiin sinnu cdefig fa simuldameidän tarpei,
»amanoisim.?lma
canr»
ta/ että me
olisimme/
toinen toistan, kärsimme/ rksxet «nderi annaisimme ia unhotmsimme.
Ia äla johdata meitä kiusalixen.

euZ n,e tss<maitmas/ moneUo muoto
3l«j

ki^

s

Isämeldan.

kiuft«n: Sillä se »vanhaAdam mciss wiel«>
lin iocapZiwä waicmta/yllytra ia waati »neiti
/ ahne»,
«icttamen/ laiscuten/

»en/petofenv ia caiiti-aiftnpahmcn. Ni,„
myös tafamailm<!sonmondap«ha esimerW

iahaucmesta/ettämyösiocuwiatoingini!)»,i,
neMlijde cau«a nopiast syntc YL ia woitcwt
«,Ua taim. Nlailnm mys« / cosca hän si:noii!a
ia loilla »neille wahingom ttke/yll>'tt«v>m
meitä wihan/acrixten ia tuimmen. Niin tule
myäs perkele hänenmonilulisiila
länuolillans/ia meidän niinhaawoitta/ett«

me seka sinun ftnas iat/ös nnhotam
radzom / ia sen caut«aiattele meitä siitte wcl!!
pois vsiosto/ «iwosta ia rackaudesta/ ia s oiu

meitä cpZllsiolsex/pelkZmmättFmäjr/cangiOl

ia epZUem«n sinun armostas. Senrähden w
ta«ls«/ettäs meitäolet kästeliyrrucoilcmani
«fin minä rucoilcn sinua norsst/ä!a minua D
xUdaisilla kiusauxiila anna woitetea / nchin
Micldya ianMsitte caotcwrimlla.

Isamcikän.
kctZn pet<?/ ja että sinäo näitä luwaisut/cui»

Wc anonet ole»nma / mc:ileanoa/ «lsn en minä
Mllän muoto epaiie/ette: sinä myös minun n»

minulle annat oman
«ustani
Mlclesjälken/n«täminänytrucoillntolen/21.

Wieläcaxißucousta.

caickinen Jumala/ sinä j«>c«

Hameita käsket hädas jatuskis tygös pakeneman ja
«pu «moman/olet myös armoliscst luwanut meidän
lxcouxem cuulla. Me rucoilemma sinua / ettäs
Mille cmoaisitarmon ja rucouren H«nge»/ «llim»

»«hwalla vsiolla meidän HErren lEsnxen Chri»
fiuxen Nimen sinua Heuges jatonidesru.oiiisii».
Cuule sijs tai»alinen Isa nyt ja aina meidänru»
»ou> em / j« «nna meille armoliscst / mitä m« sinuloa
«nomme/sen sinnnrackanPoi' aelEsut«nEhrist««
fen meidän HErran lautta/ Amen.
Rmolinen HErra jataiwalinen Isa/ että
<>i sinun rackan
csutta s!tt «ettätastentzl

sinnas rucoileman jatahdotHenges jatetudes rk«ilda: Nynmer«loi!emmasinua/ «valoit/mnti
Pyh«lläHengellas/ett«m«w<lpittowästjapuhtast

hdämest/caickein tarwetten <dest/wabwalla«stoll«
ja
sinua rucciiisiin/ja meidän
lucouxtm, sinun lupautls jälten cuultuxi tulis sai»
si» myös caicki mitä me sielun ja ruumin puolesi
iarwidzem' Sinun racka» Poi as meidän HErran
lEsuxen Chrlstuxen eautta / Amen.

Ktln

V

Aamu Rncouxct.
pyhän Nimes sinä risiinn«u,itlu
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A »ij

HTr^

V

Nmv Aucouxet.

Mnunsii,'un

'.i rimmmi/

HerralesuChrisi

minä nyt no»lse/sinäjo.
tyrelläs
callilla
<a miium
lnnasiit / sinä nu>
nnatänapänjajocahetkihallidze/aula/w«>
jele/sinna/ja anna hywä onmjalnmalincn
«NAoMMnnasioisanij«löis«ni/että minun
tlärnFni ja aiwoillixeni/ sinun kijtoxexes ja
c»llmiax<s tnlis/wahwisia minlla myös ca«.
tin hywin töihin tänapäu ja ioc«päiwä/i«
itämän onneeoman elämän peräsi / johdat«
minlii» ijancaickistn elämän/ Amen.
Jumala/ sinunhaldu«/k,!<
L"> Caicklwaldias
minä tZnäpän »a
»a hnoinas

elämäni/t<moni/>'M<

«imoxeni/pulit ni,a teconi. <l>p)><
DöColminilisims/cuulc minunrucouxeni/i»

«lkestpahudeft/ sym»

Pcrkeien »uonift
wichem
lle.Ginun rockan

j.: p«o,r«>t/ia

m'nunwll7<l<

minu« «sta,a war>e»

«.<,mm'3men.

aina/Isä

luma la/Ma mmiill luonut on/sumul-

on/simlattonmin«aPyhäHengill<mala/
joca minun p.yhmanyt on/Nimen Isän ja
Pojan jaPyhän Hengen/Amm.

Ehtoßuc^uree.

tunnustan sinun edesils / O Iu-

mala/taiwan/a maan luoja/taickimi'

syndini/jotea minä hamastminunnuomdcstani-tähm, asti tieten ja tietämätsin lch<
»pt olen/ja erinomaisesi mitä minä sinua wasian tänäpän chatuMani/ puhellanija tsillä»il»

mnckonllt olen. Sinun

edesäs/O HCrra/

mmänältH caikcstamimlN sydämestäni tunnustan/ja ladun myös että minä waiwaincn
mjtä tehnyt olen.la waicka minun syndian
en mondaja
niin rlusilen minä
tliitngin sangen nöyrest/ettäs olisit minulle» armollinen/ja caicki tuin minä sinua wa»
sia länäpän tehnyt olen/ ja sinä minunwicap<lxiti dät/llnholaisitja minulleliandexi an<
naisit. Sytytä myss miilun palawarack<uts/nsyryysjapel<o sinua wastan/ja anna
lfiinullen armo/paralaxcni minun elämcltän
lapäiwapäiwäldä tlckaxen wanhurstamma-

li/lEsuxcnChrijluxen sinunractanPoicas
cautta/ Amenj

nä kchtän sinua ettss minun cpakelwono?
Man pgln?<.lM/ et minun ansloftmii/ nm«a si«M

-

Ehte Rucouxet.

>«

nun juuresi armostas,a laupiuvesiae
armolliscft warjcilnt olet. Ia rucoilen/<l)

Laupias Isi sinun länomatoinda liywyttäs
ettäs
yan minua puktalla ruun,il!«
ja sydimellakätkisit / että minä tcrwena >arai«
tfina Mens nousisin/ ja sinua A?ie lakinp«l<
wclisinklittäisin >« cuckattaisin.Sinun rackss»
ppicas lEzuxcn Chrisiuxen / :c.

rMoUen sinua HtKrxaltlisu «thri»

ettäs täua yons minun tykönäni oli.
sit/että cofcaruumis lepa/minun sydanleni si<
niin Mkes walwsis »a että minäcaikis paicois
sinua minun si dämc s ni/aiatopejani >« ftlmiiin
edes pidZisin/ia nain caictia pahutta ja syodii
cartaisin. Sinun pyli«K«gclis warielcon «,i»
»»n a/ etteisepaya wiyo Ilinen n«!<un rygoni la«
hestvis/mutta e«a sinäHErra yrinans minun
tytonZni pylyisit. N?inarueoilen/»nyos ettäs
»arielluresalla pidaisiteaicki / cuin minun s<
mani ow«n ia nijucaictia meitä suolelifit/ cch

kest pahudest
wHmein Hancaick!«
sen auttutten armo lisest auttaisit/ sinun pl>m«
ia c uolenm» camta/ Atncjl^

HErrsn lEsuxen Chrisiuxen
MEidsn
risimna illitul, Nimen/ minä nyt panen

läwMhckn minu« sinnatton / warjelcon ja
yaneMistn elämsll iohdaltacon/Amm.
n«itä racas taiwalinen Isä/ia
.

INAlms

silbs«lwalalda Kmsajalda/jo'

I»capälw«nmßucsus.

<a aina ymbärinstch ja kimck edzeinkeeH
h<Zn sais nicllcl. Hln,a meillä, aunojas/tt'
jä mcwahwalla vstolla vrhollistsi hckndä wa»
jian stifoisim/ia sinttnpyl)H,wariel»M<»llH
nnirhetoina lepaisun. Sinun rackan Poi«

cas ICsu xen ChrisillM m<id<lnHEßra»

ia»tla/Am<n.

meitä
At Vw meitä tvallvsistmHKrra/kätke
me rvalw«isimChristuren

canst / »a «auhssa iepaisim Sinun haldns
HGrra lumala/nunä annan minun engeni
ja Sieluni/ettäs händZ Christuxes/ joca on
meidänelämän jaylösnoustnnsem/ chanc<ucki<
sestcuolemästWarjelisll. 3« rucoilen/ e«s
sinä / joca totinen walleusolci / sinun armos
/

paiste» mimm pinnan lxdämmeeniwuodatai,

sit. Sinun rack<n?poicaslKsi»jrenCl)riltuxencautta/Amen.
Isi«psiwäntnßucous.

M minunlunlalani/cadja,
minun puoleni / ja armada minun päälleni ole n»y<s» nopia minuäamtaman/ että mii
nä tänöpänjatänähetkitaitaifinruzvetawäl»
tämänpaha/j«tekemänhywa/jamii!Zotolli<
«en sinunsilmäi» edes oli« anna minulle wtine/oikia,«»
vscch simmjs smun poic as
Icsuxenthristuxenpääile/etta minä taivaisin
/

'

tierä/tma ja vscoa/ettähäns» min»l<e«n?,.'
sen
«ettUlphlouvexi/

Hv»

locapöiwanenßlicouS.

i,

a lnnastoreri/>a että h> n on minu fowittaianl'/
Valimieheni»« edes wa<iajani laina minwlcn

,

Krmos

seuratareni HZnen >«lkia»s za elääh«< >

nensilnans,ak<nkynsjälken. Puta myös,,«Z!
minä locapZiwa cuoleraisin llhallisecaiatoiet/
l>alutia,hl>noc/noyrytätsin nunnani sumu cdc»
Fäs/j» sitäristi »a wa<!oinkäymi>ta euin sinä mi.
«unpalllenipanet karsisin >3 hywariottssism.
Ia että minä myös taivaisinraeasta minun l«<
lhimmWänintjnc uin iofeni/ja tehdä hänellm
:

hyw?/ nsincuin Chrisius nunullen tehnyt o»/
za ctrZ >mna juurellaeartamisella iVaitaisin nff,
ta iotc« simm mieldäs wastan olisit. O lEsii
minun wapahlafani >a lunastajani/ wahwistn

»ninuo pahallaHengcllas/ >a >os minakiuftll,

xes Uhanheikoude-st/perkelenyllytyrest/ s»

chmiften haulUtorcstjohongusyndln

lanFcn/nunaut».'-HErranmil»anoplastyloi»
Mens/ äläsäli että a.inä sinua klellänja yls>p
minä tl un
«nnan. Anna myös armos /
pyihin Nimes tmimeisilla herkcllani aureni
YMtaisen / ,a panisin c«iken minun turwani >a
toiwoni >mun emkeran pr>na>?s fa cuolemas/
j« sinun duo»
jonga nuna asttan mmun
mios uMile/G IE su ininä olen on««/ sinun
haldus,!«„« annan minuni / is «ilri mitä ml>
ia!«cap"<u?!3/>'rmada minil
miu> onV
pi Ulem cuu e «niinm rucouxeni/tee minua
Knr' M
surkeasta alhosta/taiwa»,
N?.iidFl!,nda»m/ Amen.

Rljcyuslsänlnmalgn M^

Rueous

I<an Jumalan tygZ.

,;

M/
/AHErra Jumalan Caickiwaldias
anna meilienandexi meidän ricoxemja

sMrydcm/päästämyösmeitä sinunlanpiu»
tcs tähden eaikista syncin siteistä / ia hallidze
Pyhällä
meitä
läs, Coco myös Christicundaja meidän
longom. sucum/ ntttawam/ hnwimekiamja
lisiiweljcm ota sinun huomas ja haldus / ja

tätfehcitäpyhydes/plchtaudcsjawlattomn>
des / Puhdista meitä caikesta pahudesta ja
, mchtcst/awullas meitäkirkasta/aiunl meillen
rauhaia terweys/ careota meidän nätykväiset za näkemättömät wihamichcm/ lah oita
meidänystawillem jawmnomiehillemtonue

ilma
rackaus/lihanhimot hillidze/cohniltncn wed,

mcillensontta/ ca«n'j<snälkapois ota/
stä jamansia anna jawilja armo3iscst/waiwaisien/ murhelisten radolisten walwatwähelmä/pmjehnwaisten iawcsil olcwaistcn t»t>
seat ja hädät estä sairasten kiwutja taudit
>

huotiammaxitte

/

fangeinwaiwat wähena/

orijam huoeauxet laupialiftsteuule/caicfein
kehäin ihnlisten paot / tuscat/häbät ja itcut

näf/<uulejaarmetiftstliewitta)apo,seta/le
Apij
stem

Rucous"sssn

!4

stein ja orwoilasie pilcka jaylöntabze rangg,.

se

/ walhcltejaitten ja
pahus
laspaina/pacanoitten coinls tlirhaxi ttc/sc».
racundas wihMset wäkcwäsii murenna jz
tacuperin a,a/ caikellenvstowaisillen synnit
andex ana/ jatäman elcimän peräsi ijancgie»
tinenllo/riemu ja leposinml tyksnäs taiwan
waldaeunas armo listsi laina. Sinunrackä
«<

PoleaslEsuxenChrlsiuxentHden/AmeN'

Vle H Erra lEju Chrisi<! meilletie osottamau/ jota me sinun tygss tlllisilume totlitta sisälle puhaldaman/ jolla me sinun mndisim/ijancaickisi elcklnat andaman/
josa me sinun tyrsncw pi)siusi!N.TuleHEn
ra ICsuChrisie wapahtaman meitä ftnneist. Wihollisist pilästäman/lnyötäkäymi.
/

/

warjele<
ses hallidzeman/wasio inkaymtsis
ja

una<
mau/meidän Esiwaldam Eanssam sijaolt
man. TuleHErralEsuClMe/
meillelflEsus/totinen lunastma/ettei Perkele mnta cukisiais/ ettei lihan haueutlelis/
etteimgilmamMytäw. TuleHCrralE<
suChrisie sinunvscos meits w^wisiaman
/

tpau-

Rucouslum«la» Pojan tygo.

>,

ffauscopois ottaman/toiwo corgottaman/
ylpeys alaspolkcman / rackaus siscklle wuo-

piman/ Antichrisiuxen käskyläisetcadotlaman/idzeAntichrisiuxen murendaman/ set«l

hänen/

man. Tulemy ss Cwangeliumin oppi Ch ri>
Misien ja vseollisien sydchnihin sytyttämän/
jasenopinhaldiat /päiwäpäiwäldä / lackaMt lisändäman ja enändämän / Amen.

Chnsiuxen tulemisesi.

sinua sydZm»lestä»»/ylljl.w ja

cussioiean, sinus Hancmckiseft/emls meille köy-

hille ihm!sizlc/,otcasylW»M)den cuolemftnia
pertelen wall.;<-, alla joutunet olimnm/lDetit-

fii>:oe<?ist«polcOs Cunmg«xi/joca en yxi w«»,
h»rfc<?s CuninZas/ ja tahdoit ftttm meidän

mei»
«tkeran cuolemann catum
dansynneistam/ wap.ihca meitä e»o!nnastj<»,
caikestpahast. 3N<'ruesiiemN»asijs sinua/«»

tös armoilisistn«ilZ pyhc!lläHege!l«s!,alidzi?
stt/waioistsit >a johdataisil/etnl lnesihen ainoan VanhursianCmiingan ja N?apahta!«l».
muwoismnn'/e»np«hedainn»l ltän httlien koy<
hydestans jayxik«t<;!sudejlZs/ nyncuin »,'.atl«

M/lteke

/

m»ttauscodcnhZ«cnP«ÄleMwr!'

Chrisiux. tulem. jasnndymistst Rncous.
walisest /etta>nciiänenc<m«a»s
»M«a^itulen»ma/A>n<>n.
Chrisillxen jyndhmiscst.
sinua HErra Jumala«iwali»
«enlsa/ sinun suuren armos »a l»u:p,u,
,6

'

des tähden/ctt>l»alnocaiscnpoK<?L mall»ia«
lähetit >aa>:noit!limlsexlt«»lla/,a»nelta hänen
calmans synnlst>al>ancaickisest euolemastar,
mollisi-sttahdoit autta i wapahta. Nle rucoi-

le,ni

sinua walaisc meidän sydämen pxhcllä

He<,geliä« että me NAdmsimollakchlolliset stn>
caitaisen arn»o» >a hywäntecos edestäia siimst
tljnnirippua «aikes häd °!s za wpstoinkaynnseg/
wahwista myös meic>Z caickinift» tuzli 7 /a
wo>a mielellöm kärsimän/että me nyn sen sinii
rackan poieas litsivcn CHristuren cautm
chanc aicris st wap>»si i», auman tulisim / GinZ
elör m
tsinen Jumala
soca
posan japyhän Hengen «ns Hancaickiscen/

Alnen.

Chnsi«M kärsimisesi.
qancaickinenInmala /

ioc<

laistnpotcas meidän tahten» annoit pfinatts/
pielettä/ ristmaulitts »a surmatta. Suo meille
MmoiKleft/iotcanyt silnnarucoilema / että me
HZNen pyhänkipuns/haawains ia enolemans
tähden jotcahänkärsei meidän edestäm/olisim
smun armoja» jaystöwydesis/ >a hänen catiin

»crens

Mttg miisim

pest^rimciy«njynnei<

Chr.ylosnons. jo taiwasen astumiftst.
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M,,.; caikest p>:t)udcst/ets«nze sinun.lsimia-

«zst/ ,onZa sinu,'. pon<«2 :nc!!!c
Mt« ansainnuton
/

sinun catkcran cuoleniasmeasei!

Me nytfa aina sinun cowanoikianduomiog
j«meidän sielun waihclle/iHaitcngin clwlcms
«,a!la/osoca meillen armossa laupiude»,Anna
myös tam«n sinun wiactoman

!

t»en/sinun Seoracnnnallesrsnha >a
fts/ meidän Cnningallem onni»a woitto/ mci«
dm waldaeunnallem l«kia
meidän Il«mmaallencaickinaiiten u>il,« maa»
sta/ medzästä fawedästä/ meidän vstäwillem
«rmo/ wainomiehillem synnit andexi/<, hyws
mieli.Mmta meillem waiwaisillens>ndisillen
»«ilpan ilo ,achancaickinen elamZ/Anlsn»
Chrisiuxen ylssno»stmistst.

armollinenHVrra3N<
s> Hywa/laupias,a
Christe/ sinä,oca meidän ftndnm tah,

de» olet sinus cnolema» ala andanut muna
meidän wanhursiauden tähden sZllengcuol,
luistaylosnosnut; N?inärueoi!cn sinun eun«

Malisenylssnoustmiles tähden/herätä minua
lunnin ia waryden haudasta/ jaautaarmos

cautM/ että

minäiocapäiwä/ ,aifiatengin wq,

co/cojocaidzencnoluisto
meisellä duomiolla/
osali,
nouseman pitä sinun
sexi wlisin/Amcrl.

Chn,

,z

«pyhän Hengen tygs.

taiwastn astumisesi.
Chrisillxcn
racas/si»loinen,a armolinen

HGnz
Christe/ jocaylssnoustnnfts,alke»
cuolluista suvella cunnialla ja »voitolla astuil
yios taiwasen/ja istutIsas oikiallakädcll»/
nchncuin wäkcwa Cuningas ja suuriHErra/
,»edä »ninua töäldu sinun tygos >a aumeui
minära vMniseurata siihenfiancaicrisen cun«
nmn /i« e«ctt»«lna wösyis eng» simtuie sinu»
peräni lähetät/
i« "sinä n,in»n tZZId eroitta tahdot. <v HikTra
lEsuChristc/minunlunmlan ia nunun elon/
»vedä minua tääldä ylös sen cläwan wede»
tygs «t« minä sitä iondastisin/ ia fttteyam
caichisest eläisin.
Rucons pchän Hengen t?goVltPyhäHengi tän/l«fte eaiwasi «las
luleköyhänM
«lle lahisn andaia/tllle sielun kirckaus / sinä
Maslohö»tt«ja/ja sicllm hywäwieras/sll<
loinen myss
sinä olet lepo/

heldesäwiruoms jgimtsn lohdllms Ocaic<
vstoWes sy/

kempyhinwalkeus/tclytäsimm

dsndenpHiat. Ilmansinun woimatas/ei
bleyhtänto,mttoft/eikämttänwwomd.Pe<

cuin cuiwa
se st clttn ftästainen on casta ston/pchmicä
en/paranW se cuin h<lawoitcfn«
/

sc cuin cowa on

/

lämmitä st enin kylmä oni

caiofe

-l,
Pyh °n Colwinaisuden tygo.
cxynyton. Anna slNllN ostoi-

ttildzc st (Uin

,

Hcs/jotcasinl,n lurwawat/simm pyhät lah»
Mannavstonwahwistos/annaautuas lop<

/ pil/anna ilo lackamatj Amen.

,

p^hänColininailudentHs.
/>xi totinen Iu/A Pyhä Colmiln,isnus
meidänpaällem/ caictimldias iMncaickinen sa täsittämätöin lumalajolla ei ole aleua eli lopplia/jongarMe

mevstom/jongame myös yhderi Colminai»

/ ja colmeriyhleyderi/
me
ainoata
rucoilemma/sinua me euw
sinua
rac<
nioitam/kqtsm ja ylistäm sinun

sudexi tunnllsiamme

suuren

leeois edestä/ ettäsmeitä
willityrenja
epäustenpiMeydesiä
trhetyxen
ja
wapahtaiuil atcamit olet/ja sime sinun ar<

mostas meitä osallistui tchnyt.Me rluoilemMa sinua syndämmestäm/wahwista ia thm

nittä meitä sichc stnunlllmalisen armos/ettäme eaikisasioie täydellifcstmcitäm sinuun
llwtaisim / ia sinua seka my/ tä enä wastoin-

taimists amaktltäisim/ clmnioittasimiam-

tgstaistiNl/Amen.

Jumalanarmon edestä-

/^AickiwalvmsHXrro/ .irmotll nnlsa/
Hi m<id»z sinuas meivän wmn-Mcnpäallcn,
finn»

Jumal armon edests jaEngel, warjel.
sinun suuren armos tähden jongas incillei,
Christuxesosotit. Sillä en mc tohdi
m«dän pahuvcm tähdcm tulla sinuc«e«/ M
niets: ole nnllä >ne sinun edes s meitäm puhdi»
st« eaitaifim/cngö myös tiedä cuhunga mep<z<
kenisim ja meitämkätkisim/ettet sinämeitä löy.
däis / ja jos me sinusta iuowmnmc nrjn ph
hus meidän wastan otta. Gentähden ci ole
,«

/

/

me<Näwaiwasil!asyndisilläyhtänml!M,ineu<
wo mutta enä me noyrydeilätulem tygo«/a>
noden siyulda arnwa <a ystäwynä Nyn me
waiwaisit wihan lapset rucoilemma sinua/
l actan poica» pfjnanja

cuolcman

armon jalaupiuden meidän con>
ja sinuas aina meidänpäälleni ar<
sam tekisit / sinäpä
lampiudcn lähde ja armon
mahdaisit/
Isi olet/ sinun myös armos ylidje käy caiken
mailmsn synnit / sentähden armada meidän
päMem/Ö laupiaslsä/lEsnren
rackan poicas c«u«a/ Amen.
Krjlos jaRncous Engclitttn
warjelufesi.

sinus Herrajumalataiwa!i<
olec asettanut
desta/cttä sinä
meitä lvartioid;en,anja Varjeleman perkelen
pahoja suonia wastan/ja ru<.o!lemmasin»a/
ettan MltidZn fydämem ia mic!empyhälläHen>
gellasntjnhall!v;isit/että me sinun pelgosis
M«a pissisimme/ja etten me sinun mieldas

«>sc<n

ja Seeracunnan edeställumäian S«n«»
cngä mitän
wostan

N i«,! rictoi»/

siima

l«

tekis/

>i »nttacaikisamc,dZntnstls«Mla hädästmpidät

s>

»nsenvsi-alluxen/cttZsinunEnge-lismeitäi^

>

'

«elden omiam wartioi;ewat nyn etteim<»!ima
' ljiperkclc meitä woitta eikä Vahingoitta tai«

ms. Sillä ntincuinsyndeinanderlsnaminen
Mncoickinen elämä on meillelesuxenChri,
myös meidänruu<
ftixen cautta lnwatw/cttä
«in i<z c«iki cuin meillä on sinunpfhäiniknge.
imcs cautta war,el!ais«n,a suojellaisin meidän
ja SeoracunJumalanSanan
nan

«dcstä.

7l<» / »ne rucoilcmmismuasi,
«un poicas lesuxen Christuxen tehden/ettäs
«mollisist meidän seasäm maaftm jaCsupun

slnub
Zeiftm yhden ChristilliscnScoraeunan
!cs cocoisit/>a puhtan opin siinäwoimasans pi»
däisit/että me ains tlirwallistst caictein mrwet
tcncdeft finuasijnZrucoilisim/ fanizn tällä e<
IZisam oikiss cnuliaisudes sinua palwelisim/,a

sijttc euolmanlnancliickisesautttudes fiäncaic»
/ Ultäisim,a c unmoittai,
kisest sinua
sim. S»o meille myös firmollisest
pettains/lc htoim että dcoVKllaopl'l<:;a wi!<
,<,
siittämällä elämäkerralla/ sinulle
köyhälle Christicunnalle cmundlfi / sinnz,
ChrisiiilistäSeoracundae palwella laedeuscifta «idaisit/Sinun poiws IE sure» Christ»?
xm mczdän HErmn lnuttg/ 2ln»en.

Vf> ollisten Opettaitten edestä.
VscollistenOpettaisim cdcsia.
saick»»aloia» qaneaickmcn lu»na!a n,ei.
nä joca meidän oletkästenytelomiestcn/ft on/
Vscoll'jlen saarnamiesten iatoinzelUftcnOpet,
täitten edestä sinuasrucoilla:nqn mc siis sinun
sanomatoinda laupiuttasrncoileni/toilnellisia
faarnomichia ia vscollisia opcnaira meillclH»
Hettämän/laanna siitte sinunpyhät ia t«rwe<
lisee stnas heidän syväni ihins ia fuihins / «H
he wilpittsmäst nistZopcmisit/ ia sinunlWy«
ialakis vsiollisist feiitäistt eikäjaarnaissKZ
cuin sinun Gonas wastanolie / ettäcosca me
nhn sinun pyhäjtä si<nssta neuwotaistn ia ope<
tettaisin/siitte taidaisinunetehdä mitä sinulle»
,l

/

otollinen/» id;e meiliemtarpellincn olts,H.ai,

««»HErra sinun

lahiajalu.,

Malinen »yftudes / että sinunGanae p yjyis
meidän sealam/casivais ja hedeln»äntuoteais:
Ia että sinun palwelias catkellarohkeudella
sitäsaarnalfitja iulistaisit/
Chri<
stillistlle Georacunnalle» parannoreri / ja

vsion wahwistoxeri /
Christuren
meidän HGrr«ncautta/Amen.

Saarnamiesten Rmous.
hancoickinen

IB/e«ä sinZ / ja sinunracas poi<
cas lEsn» CHriftus / ynns pyhän Hengen

eansa/rahdot sinun

cun-

nmresjg Christlltsen

snds ft»;rng« /

Sesracniian autuudcxi/
is pyyZr Vslramcntir oikein

jaet,

Saarnamiesto, Rucous.

i;

Ia olet minun kelwsttoman
wir,
i. „„.chdottoman siehen corkien ja pyhän
i, m/su!ast armosi lailisest jacunnaiisest cudzu,
icw janamitta-

minä sinua / et,
/ joca Mi,
-Henges
pyhän
minulle
andaisit
«s
pyhas
uracnnasas
Sc
M suuni awals/sinun
siasms
Imssa oikein opettaman / ja heidän
. Mnialistst elämän / nyncuin sinä ja sinunra„s pouos lEsus Chlistus kästenyt on / äl«
Äll minua erhetyrljn langeta/n wäärän op,
eikälumalatlolnanelämän/joiden cauttH
ftun pyhä Nimes jaSanas turmellun ja ha,
»«is tyrttulis/mmmpidäminua pyhän Hc«,
j« pyhäs elä,
zen cantta wahwana/oikiasopls
»iis/ että minöoikia maanftiolajamailman
»«lkel« nyncnin shristus saarnaat cudzu^o,
lisin/että sinunNimcs aina pyhttcttäisin/sinu»
woldacundas lahestyis ja sinun tahtou mpah<
jakhtorerijo-aelätM
Wis sinulle
,/

«t »a asittanut:Ntjnrucoilen

!,

,

i

!

i

.

z

HMt;et y,ri totinen Jumala/sinuHpoic«s j»?

p)>hän -Hengen causä/

l«n/Alnen>

tzancaickl»

Sananttmliostlen Rucous.

HErra/Han
AAickiwaldtus
la/ja miwalinen Isä joca .ahdot enä sinun
pchaVanaspitäs>,arnattaman/cnult«mjä/v»

iottamajasen Mken elämä ja ta»atkäytettH,
män/ rncoUen minäsinua IHsuxen Christu,
Hengen«uita meitä
xen tihden/cttäs
pialvacundas ja
«Mttaisit ennen caicria sinun
w<,nhurscau«ased;imän / se on/ sinun pyy»
Ganas wuleman. sitä vscoman jose» jä!kcn te«
/

kemä»

SsnancuultMtcnßucous.

kemZN i»? elän,ä«» Aseta>a estä perkele/mai!
ma,»»meidän lihan,/
meitä sinun
«as culosta eritäis. A»>«
meidän cor<
wam ,'s llscum meidänftdZmcn e«« »ne nylz
mielelleni cuuWm/ cnins meille
lähettänyt ja andanut olet/,a että n<e heitä stu>
rmsim sotca meidän sieu»an wartiotd;eman/«i
wiraiwns sinun edejas lngun tekemä» pim/
että he ilolla
waljttamat sen tekisit. Anna n»yos racas
sataiwalnten
että meidän cuulimsn,
dcm/smunpyhälleAanslles/oli» mnillen esu
«»erkixi / ettähekinmiclellanH sinun Sanaa,

cmmsit/>a sinun alas heidän»^ndmflt/e«Z«

«6n >neiidZc»iiklld»ltu!lsit k«jtety«/>ame sijtte

caicki ffftneaickisen elwnän pcrisim/ Amen.

Wäana Opettaita wasian.
Chri,
zoca M»nrackan poicas
stuxen cautta / mc«Zvseollsest ja ifAifcst neu>
wonul oiet/ ,a käskenyt että me ahkerasi mei<i
t«m cawahdaisim wäörlldäprophetailva/iot'
wattcis meidän y'gsm mlewm/
»MttM stsaldZ he owst raatelewaisct
laeträ wiiMelstlapäiVinä/ioina me nyt el«m»'
<»««

n,etu!cwacwqhingolisita,at/ettaGachanh>°'»

nens

hciVZns oikeina Chrisiuren Ap«<
fiolejnHpitäwat/,ytca Vlco«>nftlla kayttemisU
rat ope«,at

lgns l« »MZliZopillans

pyhästi owatelawZ»

>NZnc""»NUtt.l iv>e

myös/ errärotUdestlange,
lic däw^t:
„»!S on rullm/ >a aica iMs on ett« Synnin lh,
«lilen ja cadomxen lapsi pitZilmoitett.nnan/
chn auta meitäv' <!> Imnaia / armolilftst/ että
ne tomtt« racafiaisiin /sasitäwastuntäydellä
lodeUa eaicl'iawalehtcle »iä hegja sa nydcn
vsv.i oppia falumalan pälVewsta wältZi»
ftli, etten n»t! ikänans vsiontomdest luowuis/
näiida siltaestettä ftldts. Au«
MZZ
itnl me aina sinun pyh«s sanasa» wahwana
/

pysyisimme/ettei l),nsyt ihmisetVieckaudeligs
<>!pecsxellans meitä VerckoHns jayancaickije
«doenxen lap sirisaa«ais. N?arscle/G Jumala/ caickia sinun wallttufapyhicetöst ma<
ilniZ !anomatto»n»?s pahndes/cttei he »LanZns
»äaryteen exytais ja erhctFxcn fsuduig. ly-

hennä
Vaarallisen ajnnpZiwat.
Zucura Synnin lhmine» ja
lapsi
snmnpyhZnHcnges awulla

ja

«MiAhssllcn

»len umestyxen cautm. U?m>-le meitä «l,Nlo!!F
seli caickinmseft erhetyxesi >a wäön st opift/
«ikistraateiewaisista Susista / >n emkifta ivt«

caicki oikiat asetoxcthyliawZt in suurtapa,

hennosta sinun

wnt. <!)HErra/

peiasta meitä NIW ohdac<

!kcist« euin wiholinen sinun h^rvönstemencs

«ca.insecoitramhto/al!t<2/< ttenmc w?re.'i ftss
Peilien mm haiidawahingoiterurtln-ie Suo
s«ä »»e snwst
tundisim/,HtouMa v-

H

5-vUI,

Rippi eli syndein tunnustoxet»
e!Z,i,« dercalls stdälnc.
stäm sinu.i senraistm. Ettänyn sin°j>? sinun
meidän ainoa tur«>«m oiis ,'onN
pyh«
?.6

scolla ja I»:ns!iftli<i

/

c«u«H caictiwaidc«eliat<zengctcoetcll<;ism
ja duomitaistn. Nairä caickia rucuolc-oima «„«

silmlda / G armolinen Isii liKsuxen Christ»,

xc», sinun ncksnpoicLs meidän »apatajom
lautta Amen.

Rippi eli sonnin wnnuftys
Jumalan edosta.

sinä ncdät että minäsimn syndincn olm/
sanoa laidan/silla
sinä tutkistelet ftdämetiamunastlmt ja tiejasullrembi <lm» minä idz e

/

dätcaiki mitä minä minlinnorlldestaninmm

kisa milummenoGinrickonlltja tehnyt olc/

jolca caicki owat sinnedesäs/nijncilinyxiiltiä

saasiaine rääpäle/rastailla ia sunrilla ftncillä
tahrattli/ja hicrottu:SMä minä olcnsyndiil
tehnyt ja caicken pahuten Minnani harioitta»
nut. Sentädm minä ilmoitan minun syw
dini/jaensHlamlMlNpahojatecojani/mnlts

sinun edesäs/O HErra caicki mi<
tunnustan
niin ncoxeni/ja r/lcoilen sinua/ käänäwihas
7> himnnsudes minun tyksani pois/pese mi,n»l'

vah oista

japuhdistaMinua syn»

Rippi

'?,

nc/siani.OHErra/cn tule minä sinulda sen,"
altaista minun ansiostani rucoileman /joca

-'

n

«''

mmuu ole cuin silla pahlls jariettaus/mm»

sanas

tähden

ja lalipauxes
sliuin
nijncllins meille ja meidän Isilleni liimannut olct.Sentchden/O laupivslsä,älä käy
«kcudelle ja duomiolie palweljaseansa
«>

sillä

sinun edesas yMn eläwä wanhmstaxi
Alle. O HCrra cnule minunrlicouxeni ja
«

Monisinunpyhan Sanas tähde/armahda sinilas minultpäälleni sinu laupiud es täh»
Kn/pyhi minun syndinipois sinnnsumen
hywydestähden/ ole minuKe armollinen si-

nun pyhän nimes

tähden/ ja andexi anna

«ickimilnlnsyndini/ViNllnrackanPoicas
sichtajam ja illnasiajam

tähden jocaynns

ftmn cansas cläjahallidzeijancaickistsi/A.
waiwainen s» ndinen Ihminen/
jynnis sekä sijiist että st ndynyt olm/ja

wiela siittekm/ caickena minm, elinai«anani syndisiäclämstäpitämit olen,cunujlssn caikcsia sydämestäni / simmcdesäs/O

laicfiwaloias jjancaickinm ZunnUa/lninun
Bij

.

l 8

Rippi ellsynbein tunnusioxet.

racas taiwalinenlsän/etten minä ole sinua
racasiannt
minun

ylidzen caickiacappalita/engä

lähimaistannstnalinidziäni. Minä

muoto rickonitt
sinua/ja sinnnpyyisk.lfiysanojas lvasia/sckä
ajatoxilla/sanoilla jatöillä-Ia tiedän idzcm
sentahdenansainenHelwecin jaijancaickise
cadomren/jossinlln pidäis minua nijn duomidjeman/ cuin sinun cowa oikeudes waati/
j<lminusyndmiansamct owac. Muttanytsi'
näracas tmwalinenlsä olee luwannut/cttas
tehdä/caickem
tahdot armon ja laupiudcnjotca
waiwmsie syndisien cansa / hcitäns pawndawat / ja wahwas vstos sinunkäsittämättömän laupiudeMgö pakcnewat/nqlle
tähdet sinä armollinen olla/ ehtäcumga he
sinua wastan rickonctowat/jaett itänans
enähcidansyndiänssolma.Sieheminawai>
waincnsyndinemyösidzenjlttotan/j«rucoi'
lm turwMsesi/ettäsinäsen sinun lupaures
jälken /Olisit Minulle amlotinen ja laupias ja
caicki minun ftndimandexiandaisit / simin
pyhän Niwcs kijtoMMg cunmari/Amen.
iWAupias
Isä/ion-

InmalWaiwttlinm

Rippi syndcm tullyustoxct.

nm PltMpmdclla ci yhtän loppua olc / sinä joca
i<?ä «let kssrsiwäinm/ pitkämielinen/ja aicki pa,n<Z M tege-t/ricoxct ja synnit silurest armosi an<
M Knnat, Me olemma/ senpahembi/teh.k<i M syndia meidänIsäim cansa/me olemma
mi Märin tchnct/ ollttjumalattomatja sinun
ise Pieles rickonct. Sinulle ainoalle olemma
o- nchndiätchnet/jnsinunedesäspchointch.
ti/ »ct.- Mutta älä muisteli meidän endisiä pasi> hojH tccojam / sillä me olemma sangenm-

is cliäistxijolttunet.
m
!-

Auta meitä Jumala meidän Wapahlajam/sinunnimes cunniatttHhden/wspahl!

i- tameitäjaannameillecaickimeidänsyndin
e andexi/j« annameillesinun PphänHengit'
e mno/paratameidänsyiMMämälän/Sl.

;ln»nPoKas IEsuxcn Chrisiuxen meMn
l'lHN'ran cautta/Amen'

?

l

l

MHurjcas

Nttdzm MarianPoica/täynänsar.

mo jatomtta/Omakia IEsn,srmahdasii
nila?meidHnpäällem/suum juure laupmdes
chdcn/O sillä rackain HErraIEsu/mmH
mcoile sinua simmPybänweres eauttgjoN'
ga
B ilj

?n

ga

.

Rippi elisyndcm tunnustoxet.

sinäristin hirsipuu pällä meidän waiwai-

sten synnisten cdcsiäm wuodatitettäs minun
ja eaiken wäryden

MMlsia pois ottaisit.OracasHCrra Icsu/
jocamimm loit/ja siiu: callilla werclläö Inna-

fiit/äläana mmunhucklia ja cadottttiritulla.
O hywälEsuM minunpah«dcni<>na mi<
Tunnusta mikä sinun omas

una turmella.

ombiminusa ja ota pois minusta caicline/
jotka et sinä ole minun luonut. O laupias
/

lejw srmahda minun pälleni/ nizneaumn
cuin armon aicakäsis on/äläminua aiiahäplM alla tulla/sinu cowan ja oikian duomios
edes.la waicka minä sinun oikeudesjälkc»/

<alckisen cadotu)ten ansainnltt/nijn cuitegm

lyckän minä minuni nöyrällä vstalluxellani/
sinun cowan oikelldes edestä/sinun
mattomä armosja tutkistelcmattoman la»,
puides «la
hywä
ia armolline Ifä minun päälleni armahdat.

sm

Sillämitäs siitähysdyt/ettäminähueu/ ja
Mitäsimm sijtä hywä on/että minä heiteM
ijancmckisen eßdouy-en Helwctin luten. O

HE»

Rippi eli syndein tunnnsiljxet.
,'

n ttahelwettmonalasmenyt.
,i
/

?l

f,Trra ei ne cnollet simia kijrä eikä yxikan

SentHhde/O

wpiaslesu armahöasinllasminuwaiwai

ftndisi päälleni/ O malialcs!, neidzesick

'Mariasta jyndynyt/wapahda mituiaOlall> Mlesu/risiinnallliltll meidän cdestam/ole
<

»muille waiwmsella syndistllearmollinen /j«
sinun walittuin ystawiflesstean.
caickeinnijden
Wapahtaja/ jotea
dlEsu
pilalles luottamat / armada sinuas nnnlln
päälleni/ ja annamimmsi)ndiniandexi/O
lEsllNeidzenMarissnPoiea/Mna minulle
sinun armostas wizsaus ra ctans/plchtalis/
nöyryys/ jacaiekinaisie/wHstoin käymisisjO
lvaiw ois kärsimys/että mm a silNls wahVäna pysyisen/sinua racasiaisin sinussaknseai.
ttammua

/

sin jailsidzisin/ sekä tMch ctta taiwai. »/all,
eaickisesi/Amen.
Sinä cenckcin armollisin/HErralEsu
M'Chnsie/armahdÄ
minu waiwai-

sinuas

stn sy«distnpM<m/ja cadzata minunplio.
leni sinun

nn puoleen Salisacadzatit/eosta hän sinun
kieldänpt oli / janijncuins cadzoil syndisen
B ilij
wai-

?:

Msnsssen Rujous,

waimon puolec/pöfdäi! lykona ollesäsPhs.
riseurcnhuonesa: laryöwarmpuolccn nsiin hirfiplzon pMlla Ia anna mmnllc sinun
caicktllpyhimmän armos calttta/cttaminä
Pttarm cansa/minun syndiäni itklsin/syndi>
waimoil cansa/smua täydcllisest racastai»
fin/ja r/swärln «mfa/smun pyhiä caswojas
taiwais hancaickistsi cadzelisin / Amen.
Manttjsenßucous.

sen

Wciichnrscan sielnenens Jumala/ >oca raiwan.
za >.l aan/1.7 eaicki mirZ nh s.i o» tehnyt olct/ia o,<
l« meren kHnnittänyc käftyllös / ,a stwyden
hirniulstl, j<lctmlniftnNlnies

sZs /ia

smlin siMM woimas: Silla si-

nun n>!!>.!c s:: ftngen

se

syndisitZ/nmna iaupllfs/jonga sinä lnp<zt/on
mlärÄoin,a tUtkimätoin. Silla
cslkcin corkein coco ntt«n plsrin paella/olet
kirsiw'i»cn jastngen armoline» / ,a et mielel»
las ihnnft: rangaist/ja olet sinunhywydestä»

iuu?.'N!Mtc.sstun«lrssvndeinandexisi«n>lser«
Wu»a että stna.ott°ru?an!?M'siasten Jumala/

.

«qn ct sinä ole pantit eatuinusta wanhursialle
Ndraftamill /Ilacliille,a Jacobille/ joteaei
sinug wastan syndls
tchnet: A7MM minäolen

l>«-

~

l

Manassen Rucsusl
Mdia tehnyt lainmnsyndiHnionenssMbicuu
;?

wihaan b'c->
lftnoa meresa/ »olla minä ole sinunmlnanyemiGemlhden notkistan

ittlWllffdwnenipolwet/jarucuilöHErva sintti
««armo. 2lh -HiLrra »nina olenjyndiZ tehnyt/
I»M niinä oie si'!ldilltchnyt/,'a finZ nmnct mi<
,'

mn: p,?IM teconi/ininZ rukoilen /a pa^gnn,an<

'

lm! l?/ajH anna minua
«»ala anna rangaistusta

hucku»
Hancaictisesta minun

ulla. waan oma minua epirelwotsinda. sinun simren laupindcs tähden/uchn
minZ eaickena minun clinaicanani sinuaUtan:
3i!1,1 sinua Mtäwatcaicki taiwansotaloucko/
/« sinuspit« ylistettämnn llnmn iackamat Hanc<nctt)cft/Amen.

Rncous

Mken.

iiancaickine lumäla/is
minH-tqM
Isä/
sinua sinun
annos ,'a laupiildesi edesi/etM minun
köyhän syndistn oletjMens armois ottanut/
ia mimm syndini armolistsi anden' andanm/
nijn rucsllcn minä sinua caikesi sydämesi/ct<
minun täsä sinun
annaisit aina
sinunPyh^
olla/ja
anna
minlllle
Mw<liftn
Henges/cttäminä tämaiHndmande/isaa>
Misen/jongu minä npt saanut olen/wahwasi
pstoifin/ia Mä minuani ltthdumisin/sekä ny e

suure

armssas
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Ruceus Ripin jälke».

että caickena minim elinaicanani / caickee

mnrhes/mscaSjawäsieinksymists /jawlj.
mäntästä mailmaftlähteifilni. Anna myös
ja cartaifin/nij n eteen

sillcn enämbi syn<
diä tckis: Mutta aina sitä wasian olisin /ja
coco minun elämäni sinun tahtos iälken
käytläifin/Slnui: rackan PoieaslEslixcn

Chrisillxenealltta/Amen.
Että mc Vstosa pyftwaistl olisim.

amta>a/ettäs
mollistst olet cuullawwannm/ nsinrncoilen
Minä sinua caikeiMdZtmfi/ list /awahVistg
minun heickoVston/aIZ »uinu «mna epaili,'wZi,
stn olla/costs fin»»Nin,ces ,a pi?h.°tzlanas
wainotan: Muna jos st hcickondcst t> pahdnis/ ni/n c«d;<lts ariuoiisi st minun puoleni/
nsincuins laupeilla silmiilFs petaringinpus,
leen cadzatit/ia lahioira minulle totinen i« no)'-!
ra e.itumus minun syndiem tähden'/ W sälli
että minä smulfs luowl3/waan ota minua u?el»
,eres ia canft periiiftf sinun »aldacundas.
<l>
lEsu Chnste lätyeta minulla ftmm
/

s
sen pyhän vseos

pyhä>Hcnges/ioc a minua minun sydAm ni/
pyh °.n Hicis Neidzen
opemis / nHncnil»
cauna
tylarim» canst t«p«hvui/ioca

swun

«»ahvistemrimli. Suo n«»Mc

He,^,

ges

s Wahw. vscon cyesti/ja Nuc, ennen Saarna, z
coi»

.««cautm

>«

'Dl!enmiUcn>«liwl!l3ssiwnutolet/ett>Z!m'ni
'
oikisnThustiiilsenvsion
lu<
chden
c<t»lt«/nHn
,ft sii«un canfts ifhdistetyxi mlisin/ettamina
)a keien woiman >« m«»l'mallstn cunmon/heM-.an ,a turhuden / nisn
eaickinaisen
wlln»alisi:hmpian)a vastoinkäymisin hyliZi»
j!N,»ylvnc«d;oislniatZsssmailma«min»!«aft
wsstnns simm pyhän mhws MVc» käyttäisin

ji, eläisi»/Amen.

RucousainenSaarns.
3mualas<»
A'l«upl«?« Ist/ett<» caicki meidän «mnden»

ftn» on/että mc sikcinynimärräiDn simmSl>
minä rucoilen finua nöyrZst/ «ta mi<
nnn sydämeni oli« csickinaisist fuiust,«, menost
pyh >ä stnojas cu«leman,»,kästttämän/enä
»m<cn camw sim? p)>hän mhsos/ymmärasistn/
«»<

Mla kytoxcri

?a c»mni<»xi/ ia minulle vjco»

minä smi»p>'danarm»«

«HnVtta

maa/johon finnn>umalinssie»nenee langeis/

jnmruls/casn>ai«!!«k<!rsin,lsi-shedelmänt„ot-

tais/ sielunHancaicksin elämän /
Christnxen sinunpoicae c aut« /

RucouZSaamailMkcn.

Caickiwoldias «HErra/O» moUttett W/ms

!

Rucous Karnanjalken.

xen Chrisiuxen
«ic!. Vaiwaisillc sinun pyhän

nyt«.

i<mo!iccn> ja opereita annoit; lNeru,
conemnia sinl«/ anna meille sinunP)ch«-Hen<

ges mcio n svdZmitmn walaiseman/ettame tZ.
»nZn sinun Sana» cann.i / sinun armoilism
tahtos ja hywydes Mndcn,an opptsim / M

myös alan aiattclistinsimvsioifim «, lenjalken
»ncid-m elnmZn kyttäisin,, Aum jaefta / ettei
seru,na hengi piru /mailma ja mcldanoma lv
han, meitäepäufton/hcptZn/synninsamui,
dcn pahain iuonoen cautt», siitä eroitais/nwb
m enä mc aina sima
ja oikias
lop<
pun aM wahwana pysyljimnle / että me liau»
«aicksisi amuari tulisimme/ Smnnmckan

sanaa

poi«s

vscos

Chnjiurentähden/Amen.

RucHuret Ininalanpo^
dallemennes.

lcn/ineidän syndeinrchden/pyhann,u.
misnalNitta / ia callmwcres wusdatm anm> tt / m siittcslniin catkcran pijnas wahwaxi
wu stoxi/stnsilnm ruumisja wercs/ pyhss
ch?< lists jattta käfftt/me waiwaistt syndisel/
joeca,MfjMcinandcxi saaniistn tähden ai»

«oilnmesinllli Chtollistlles kchd<l/rucoilcm

sinuacmkcst spdämmcji/ anna meidän sinun

RmoufetlumslanPölidessemenncs.
nmmis/jawcrcs

z?

oikmsvscos nautim/ että

me sinnpilmswoimasiajacnolcmasKnsiosia osallisext mlisim/ ia ijancaickistn elämän
pcrislm/ Amm.
CHrisie sinun totinen
OtzHErra lEsu
joca minun edesiani<Ätkcr«n
cuo leman on kärsinyt/sinun myös
lisja wiatoin weres/jotla minä iällens ostet-

luja lunastetm ole/joea myös minun edestä"
M/1a eaickein minun syndcinpuhdisiuxcxi
wuodateltu on/ st minua l',yt rawitcon/elattakon/warjckon/caickemsyndein anden

sa»

nnstnjacacon/jatjancmcNscenclämsanwie»
kön/Amen.

ijancaickincn fana/mailman wapahtaj«

totinen Jumala ja Ihmine wapahdameitä
ruumis ja wercs cantta/ caikisia*
sinlln

meidän si)ne:Mm/ja alita ctta me aina sinun
pyhäintchlostchttäisim/jacnikäncnssinu"

fialuowms/Amen.
Atztoxet za Rvcouxet HErran
Mlns kytän simiaHErralEsu Chn>
"

<

B vij

M

KNoxetia Ruc, law. poydalda paasia.
ja sanomattoman rackaudes
sie sinun
ettäs
tähden/
chmisen sikiä» sinun pyhän
cnolemas caittta armollisesi lunastit / minä
rucoilcn sinua nsyrästi/ ama minua/ettei
sinun caUis weresminu waiwaisensyndisen
lahden turhan olis wuodatttlu/mutta ettäs
munin sieluni pyhM ruumillas rawidzisit/
janununHengeni sinu werelläs wirwotaisil/
että minä simm tunuosas/vscesa rackalldes/
pelgos jajumalises clämäspäiwHpäiwäldä
caswaisin/lisänyisin/jacnänisin/janijnaina
yxi jäsen sinun Christillists Scoracunafts

suure

olisin/Amen.

yhdistä minua sinun cansas/

nijncllins luwanut elet/ ja sinunruumis

/«weres

eamta/jotca

minä nyt naundzin/

ole minusawoiNalinen/saataminllilN eaicki
Hywäthnlul ja ajatoxet/ eunnialisetpichet
ja tawat Ole myös sinunSanallas,

DnäntilläsjaHengelläsnijnmllulntykönäni
että minä ijancaickisest sinun tykonaspysi)isin/ engä itänäns sinusta eriäis/ Amen.

ftdämmcW pits/ <uin me nyt
suul-

Kqtoxet jaRucj Inm, PondäldapaZsiy.

zy

!sllllllamna>ltll>nttjaottan?tolemm<l/ettäsil nui» ruumis ja weres olis meille hancaicklsexi alttudexi ja awuxi. Amen.

HErra/lartucon struumis/fonga miys
minä nyt
nautidzm/sa st
j>m minlln sydämeni ja omantundoni/z a
lmim/ctlei siehen jcks yhtäkän spnin pilckua
nyt
/

M saasiaisutta/ johonga sinun nmMja
wcresow«t tullet/AmenBstosaexywälfcen edestä

sinlia c«Lest sydämcst ettaZ «r»
molistft eaickm <»qta amralsil / jote« vsiosta
po!« langenet/ e!i siitä ChrifWisest cpift jolla<
/

lm muoto erhetrynetowat/ että
n»liju/oikim,tienjällens osmsil/jahÄun si?m»
HancssiiFlsitt jo yriket-tslsen tst«des perän
ftisit/ ja sime ynnZ meidän st eöickcin wslimin
pysyisit/
«nft haman loppun asti
Sinun rackan poicag IKsurcn
meidäilHErran camm/Amen.

Heite pstojsten edesiäMimmcsick'inrsckm>»'HKrr<Mli'>iwH'
pal)t«j<:m lEs« Cdrifte joeaxriNiNis sinun ju>naliscll«z woimsUas kar»ns pään nmserF
/

«nm oiet/perkclen w«ld«ku«?'an särkenyt ja

woittsslwt/ mcrucotlcmms siWss / ettäs »neits

'

4" Vl

ko>'hl«

osa exylvaistett ja heicfo vs öisten edesi.
Vftoisim iNnusira sen caValaniz
perkelenia

cauhisn

hänen i<N'Mtten«wiha/

inllnutk» ia waino w<fstan/ioila hai: meitZsinij
pyhistä sanoiMs pelätta ia eroitta pyyn:/ ar»
moiifest warieiisit>a «utaisir niin ettame sinun

pyhifZ
»vastoin caickiahelVetmporceia/tonstsiaoi<
kias opis/nisn myös Chnfiiiifes epis wähwa/
napysyisim/iajeisdwaisctöisiin Amc,».

Mllrhelisim iawaiwalloisien
edestä.

johdutos / fi»ru!istcn ilo ia
heickoin wäkcwys anna tulla sinun eteescai»
kein
tvoisans ia tuftifsns sinun tygss huoeawsl
huutawOt/ettZ he nchsZ heidän mstiftns ia wa.
stoini ksymisllls sinulda saisit awun/ ,a siitä
sitte fydammestans ilsid;istt ia sinna qanmickijrst eittäisit/ Gi«unr«ckan poicas JEfuxe»
Christuxcn n,«d«!« »HOrran. autra/ An»en.

Perkelen killsHllsta wasian.

GinZrackmn HNrralEs» Christe Cait.

amoa poiea/ioca mev
dan caickei« sl,nMam i<wchp«tai« olet/ merw

couemma st>ma nsyeift/tämän wilheiiöise<«
ihmisen tGde«»/io« sinunm caictein meidän
»!han«3heida»n pe-kelc!» cowin waiwaean:
«lad;s siis «rnwlistst h?nenfunrtawaiwans
i«c«uie meiom»rys<>uxem/tee hZstenwailpal^
loinen

Pyhän Hengen wai. ittoxen edest.
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loincn tilans pareznaxi /'wghVljla ia lohduta
n,si>:Zans

ha«',dZ tZsä hä«l,'n

w«?an paremmin opeta
tt!lmattomudcfl«,3/

sinun

icle
sywemmäid ena syndiu langeis. Anna hanelwercs cau«
len totinen pargnnos sinun
«/ ia sinu pyhän cuolemas camm
sta« hända
muuari
risti karsns/cums HZne päZlens olet tulls sallinnm ia ettZHZntastäarmollistst
lis/smu!lekiropc,n/
is cnnniäxi stkZ
sinunIZälles ,a pyhälle Hengelle/ ia Hau?

caicristst/Amen.
Pyhsn Hengen waicmoxen

edesi.

ia armolinen IB auta ettei
Z? minun vsion ole euollut ia hedelmätön» /
waan eläwäincn ia waicuttawoine» /siltZrac-»
kaudejt culn minulla csickHn sinun lSstyhis
«n/ tehden tätä Chrijnllisis cnuliaisudes ia lw

Isi/se hywys cuiusminusajcanutolet/ äla
Minua sinun coswoisedest poisheuä/älä mys«
pyhä Hcngeb minulda poistm, walaifc ia hal-,
livje minua
Hengellas sinun simre»
laupiudestähden/anna nnnulle sinun poicas

lEsuxenChnstuxen ansionia maxon tähden

«tuwaincn sydän/prfifcstta selEsuxenChri»

stl»renrallilla n>erell« ia tZ/tä pyhällä Hen-

gellä/

Hnwön emsntunnon>a
edest.
gellä/vsto!la/cackaudella/ia caicttnaistlla hy.
»ailä sieoimistlls/ 2tmen.
4!

Hywan Omantunnon edestä,
Racas taiwalincnlsa "että
catckena
elinaikanani sinuunnzrwcm/ia st.

nun pyh« nlmes rucoi«a tahdon/nyn ha!!id;e
minun O M6tunHoni/ctt« ininä stn ains caikcst
wZHrydcsi p»l)dastka pldmsin/ ,a,os st inhimil,
nijnama
listst
«molisest/ että
m«xc» :<ilM<«lewoittstx,o«duis/ Sinun poi<
cos litsuren Christien meioZn HKHran

cauna/Amett.

Hywän lsptttt ia onnmlisen eron edestä
tästä mailmasta.
Gulowcn ja armolinen HKRra lEs»

stnj7«d!sc«t<ihdeslethaplaits«nc«sle»naan

si«U« «ndanut/ja maiZman lunsst»rent«i)dcn
risti» paÄlalz^liastjnannoit/laina

minulien armo» / euä minä aina <fiatella/mul<
ficlla/!., nunun l/damesiNi pitä taidOtsin/sinun
c«ukcrsn pffnas ja coVan euolemas /nhn ctt<l
minä stncailaisinaMs^scaunacnolisin!oca<
p«iWZ/j«
iuowui stn caikistaftnneists/lihon hi»
moists i>,paho!st» tarvoista; Ia cosca minun
«chneinen «icsn tule ,al minun täaldZpitZ

eriamZn/ on« nttnn siiloin Wadwasttaidaistn
mmuni
sinun jasinun armos pWlen/ j«»
«Hn

Autualisenlovuneiesi.

4;

nyn sinun cansi?» paradfisin iloon jariemuun

käydä.

O-HErraLhristc ole minun apuni ja

turroani mmun wlsmeiscllä hetkelläni/ ehv»
minun aureni cosi a mmm tZsta mMnsst pitä
eriämän. U?a»jele minua caikiwa minun wi,
h»;m!cl)ildani /roapahda minna cuslema» hi,

dZstZ/lohdma jaW«hwist<» mim»a/ «ta nunua/
sinunarmos stin nyt ja aina / mutta lHatcngin
coscan Hengen minullenolen.armoO HiLrra
enZ
I 2 su christe/an«<»
st
mm wijmeinen sim<lsr!siin pW<l/«lie»n>ö»
/

mimly wljmeine stli«nitäs mailm<s/ettlmi<
«änqncuin sinZti«tZstZm<nlm«fta ersin jast»

«öisin: Ifi/ sinunkäsi»/ h»oma« jo h«ld»«
«nnanminäminVNizengeni/sillä

tStinenlum«!a olet minun»apahtannt ja lu,
nastanur. Ia cosca minm»kielen ei sillcn pu<
hl«taidanhn cunle minun hu«ca«ren jas>VZ»
meni lxll»/O mokia IKsi» äl«lmln»lda näitä
kiellä sinu catkcran pqn«» ,«l con>aneyolen,a«
tohden/Amen.
Rucottsnijdmedesiä/sttsHmgcn
ha«cutsres «wat.
Caickiw^jd:>:s,a lanp«»lsZ/ft«« joca mei
jacn,lcmas»«rjeletja ylospi'

tZelHms»

simla/
milläs lsmau mcivän sairan «velien ( sisi»rsn)i
puole cad;oisit/ja
ruumin jasielun p»<s»
left auttaisit c«cK n»yss h,n»i ftndin» hänelle
andexi a»>vais».<yta sinunraUnpoic^lidsu'
ren

Hengen haurotuxis slewaisienedesi.
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xeltChnjinx<.nwil,-tolN.m cvolcman r>hri HZ.
nen pahaiittecoins »a ssndeins marori: SillZ
han on HZneN nimcns castettu / ia HZ«e werel»
lans pcsty ia puhdiftett»/am», liZndshllnes»,

rusans «udisiins
«!!

HZnen

;

kipu»

s«ireudcns/ wahwista handa omantunnon
rascaudcsia u?ain»as/ w caickiascn pahan wihoilisekiusauriawasian / ettahZnnuchnililcst
vsios sotcis/ia Voitta taidaie. Suohanclle
taftZ mailmasta smualinen ero ia lähdends/
laheta sinun pyhZt 35:iZelis hnndZ sih.-nljan,
eaickisen el«l«an io!?darc>.man / ia sinun z?ali«
«

NiM /
mmm n»eidan -HErra»

sinunrackan poi a»
lEsi»xen
gnsisn iamaxou
ki»un ia cnoleman/uff»
/

tähden/ 2lm-n>

Mlsmmciscsibuomiosi.

o«

ia Hennin HErra / ionga raten Isas
wallan caictia ihmisia hailitsia on

«strtanut caiken maiimandnomaurl/sinZioc»
sinun >anas perasit«h3ot ml«a suurus herra!!
desiä

tmwaliisiilaso:

wqmeisnä pHn>Zz»Z / teLe.nm loppua täll«
niailnialle ia duotnioznnan elkwitä ia eusileiHNimlrNcsita/ ia l,vw«°cpal)sijis
len sinua syy«imestani sangen noyrast ettäs en-

nen tksn ma ilmas cosiawielä armon aikskäsis
i»n/<a!cki minun ffndini nnieri andaisit/ia
mimm csnsiini solpitaisil/ <ZttZ»ni«asen

cowa»

Wijmeiscsidnomioffja Rauha» etesia. 45
ouomion
bvomimn: MenZatpolsteLiro
en
lm tuleen. Ia ena »mmi caickein vsi
ttnst sinuna oiölaUepuolellesafetetlstisin/ia
suloisin duomion ia «>,en tuulisin? Tulsat
«»ne minmi
siunatut /omistaman
teilleio
algusta
»aloacunda /

cowan

!sm

se

waw-.istctn» o,'.G

aseta sinun an''og

ia ivisttoniudes / minlm si-ndin ia sinun

oii7«aluV«m Is nne maa/ion«
ga mc siimncuoleMascauteapcnöftama/A.

isl, a sn

Ralihan edestä-.

Ijä i/aneamcn Iu/A Caickiwaldias
cunnian,Cunmgas ja/aiwan ja
maaliHerra/iocasilMnHcngescanltacaicti hallidzet/ jolda myös hywätajatuxet / py/

hät himot soweliat neuwet m wanhmscat
/

työt

mlewat/sinäasetatja toimitat caickihy-

rauha m sowindo tule/me rucoilcmmq

sinnalEsuxellChrisily-enmeidänHErran
/ ann« sinllli palweljoilles ia lapsilles
rauha / jota ci mmlma heille <M a taida/
että meidän sydämemsiwm kafknes.ala annccut olisil/ja särje caicfiwiholiistcn n«?wot/
että me sinun
alla raHMsest,

talitta

se

<6

edestä.

lewollisesi eläisimme. Sinun rackan Pol
eas lEsilxenChrisiuxcn meidän HErran
ja

l

cautla/Amen.
OsiwallanedcstH.
taiwallinclMongakäsis caic>
mailmalinen woimaja Esiwalda on/
jongasidze säänyt ja asettanut olet/pahoille
rangaisiuxexijahywille mrwaxi/jongakäsis
laki/ja oikius/ja caicki maaclinnat owat Me
rucoilcmma simia/cttäs armollisesi cadzoisit
eaickeinHenain/Cltningasien japäämiesten
plioleen/ erinomaisesi meidän maamme hal<
dian ja Cuningan puole/ja hänen Neuwonan daillensia Kistyläisicns puoleen, Ngn
caickein muiden puolen/ joeca lailisexi
Efiwallaxi asetetut owat/ettH he mailmallijen miecÄn/clliils heille andanut olee/ oikein
candaifit/ja sitä pitelisit/oikcllden wchwisiai'
sit/ja caiken wäsrydm alas pslkiftja tyhiäxi
tekisit. Warielt ja walmst heitä woimallas/ ja wahwisiaheitä siium Nimcs cuniaxi.

sanas war
nsta/muttaettähecaikeftsydämesisitaraa.
siaisit / jawkamat sijnä wahwana pysyisi t
Älä heidän snna sinlm terwesisiä

Hnna

Esiwallan cdessa.

Wna heille/lalipias HErra/wusKtts j« ym<

manys/ctt<kherauhallisesi lomudes ja oikew
dcs/mjnclimsinuKckelwolmcnolis/alssnuch
sians hallidzisit ja »varjelisit: Sillä silut oltt
yllmmainenj» oikiaduomari/jonga duomis
ja laki oma on / suo siis heille armos/ että sinun pyhaNimcs heidän cauttäsnylja rlaw

tmckiscsipyhitttlsisin jacminioittttaism/ A.

f") Miinm Isäni Jumala ja caiken lan<
piuden HErra/ sinä ioca eaicki »anallas
/

ihnnstn sinun whsaildcllHS walmi»

palee / joteasinulda luodut owat: Ettähän
mailma hallidzis clmniallajawanhmscau'
detla- Anna minulla «'Usautta/joca on jota paicas sinu isiuimcs ymbärillä/ ia älä hyl-

ia minua sinun lasics stasi: Sillä minä olen
sinun palwelias/ia sinun phcasPoieo/hcicto
Hminen / ioca ei callwan elä iolla on wchH
pmmärrysi sinun lasas i«oikeudcsas. Ia
iosiocu wiclä ihmisien läpsisi o listävdclline/
niin ei hän »Mn maxa/ jvseihänellä ole sitä
wlismitta ioca sinuldamle/lähctä siis hands
Klas

48

alas

Csiwallanßftsous,

simm pyhästä taiw.isias/jasnumciin»

minun lykönäin/ja fyZtä tekisminlin cansani/ectn minFymmarr." isin/mikä finllllc otob
lincn on/Ms han tictä caicki/ja ymmareäsens
Jaana hänen tallitta minua minun tsWni
toimcilistsi/ja wariclla minua hänen woima>
Nijn minun työni tulewat finullcotollisexi/ja nijn minä dllomidz cn sinunEans«
fas oikein/Hmm.

sans.

Alammaificnßucous.

chäncaicknen Imnala mei«
-HNrri»» IKsinen Chnstuxcn Isa/
me rucoilemm»; slMMsensimanfinlmmcFan
poicas c«l?den e«l!g armsiliftst meidän maa»
<Nl»nas?m »aCatlpungeistm rauhalllsen/Cl)ri<
siillisin ia onnelilsen hattimrcn
,'ltl vlal»pt.V Inmala/meioZn Christiiistä Nst»
walvam/ ,a hallidzehändä pyhNi Hengcl»
las/ecräliänen el °mZng»ahaU!wx-eng/ simllle
/

Vli»ioxarlio;e tiZneilens meille köyhille N»
ia
lsmmaisilll.'
ft In myös Cbristillöest

/

en«

syd«mm<st,« mielefi/
cMi<,:a/chrijU!
lista oppia /<, har/si,
Jumalan
pid °is,, toi «i »itais/ Amcn.
t»M

Ala>nn:aistenedestH.

l?A»P«s j««rnwll,le!» Hihrw/ sinä»oea olet

Taloin/j« stsna aftwaisten edestä.
r<mh«»lu!»ala/amla caickeinsHristillistena»
lommaiitcn iltsiwallallettO/caikisa cuin sinulle
kell»olmenolig' cuuliaisttolla hä«oZcuw«t<
U ja hänest si«misestajatella »a pulina/jac»Z
he nuelellänn hänelleantxlisit mitä he welt a»
pZZ owat/ «uä me sh«e caicki sinuara»has ja
palwelisim. HVmieie heitä./ s>
sowmnos
jauhan Jumala/ caculnattKmuVest/ erhe»
ryxista la Griscnreista/joihän co»acol waisUs/
lkwangelimn »ar/onalla/ yhteisin rangai«
ftoxen mllm on. <t> larpiuden Isa /
/

sia/lis: heillekäl siwAistnö / ja»apshtx» heitä

stn«nv7hän Nimes emmian tähden/Amen,

«.«l«in/ja sinä «silwaifien edesiH.
ANue meitHp>hä>HjKrra/j«GckckiwaidiaK
lähetärai»»>
sta sln«npyhä ilmgelis / <oca lätki» / svojelis/

»mjelis/holhois »K hallidils caitkiacninläsi!

huones on>«t jamaja» asiuvat Sinunpoicae.
lilisuxen Chrifiuxencautta/Amrn.
«DMtcie HErra laupias lumala armo»
sVcansa tämät moi/ja caicki ««hölisen «Zij)',
töxet HZnesU e.auy»as as</sa sim?
/

lis meidän canjäm aino »lcon / jorcameita«chH

»snuxusiarauhssil käckekön/smyn myssfiM»»
,rs meidänpMem aW «ltvn, Sing mckan
poieas/etc.

jahywän Al^i».
Puhlsn elsmän
siästyn
'

edestä.

5» Puhtme'äm»njahniva«Awiossastynedej?.
pil!)d<zs sinnn oicmistst!» olet/ ja
vnhdast cliO »M tahvot, »mnZrncMen sinua
n»o nuims puHdas si>dZn /a »sricle nunna pa<
hinwstss. <l> Is» Illtnala/minun cZämö
»u
azlsettZ minä menun aiawxeni lan«
«id;isin/M «mwn
fi«nn sanalla» oi<
jennaijnl/Marjcle lninuahecunlssliststcadzan,
«ost psshoiMhimoiM/M Mli mi««a hccu<
Mn clihuomtni fottttm/ w«?an
cmckiltcksistahZpiallstfta menoista. A«a etten

«N!?Z mlis pohainsiuri»/ l« «»Hldä
lmsin. Uo,nielemmVa ylpeydest/latscudestja
raickinaiscsi wrlhudcst/ nffn cuin perkele we»
coiOa iKpauloista.lWielarutoUen mi«:ä fim?6/
«ttä cssca minua A»loskZst)>ncud)uat<«hd«/

jonZgcansa minä ilman estetä sinunpclgösts/

r««!)sss,a rackaudes eläisin/siujln m c«M,atai«
fijlia lspsia/sinulle cunman/n««ulle /a mi>
«un puoWUem lloxi/s «wuxi. «HNrra/sinu»

sm

zMlcs minä tZf: az«as luotan / nHncmn cgikc»

«n mmu el«6ieananMn/h6llidl« mnuia nzinu
ik«psiwi»Z«i p)»l)ZllZHengellä» »a ana nunu,'«
He annos cairWcui«»mnasiMtahdoj«W«e»i

«««./lEDxen ChriswLlW sinnn poicas uwy
t<?/An«n.

Wanhimbainßucolls.
t>invali«en
wtnn sinua Mllwn

FiZ,

M.3/m/ctt«s minun epäkelws«o«an sinun
mrossMMmLeMWt zlMznZMZ WZHM

Nabiwbamßllc./aiasienßucous.
>
>
'

'

n

puollftnjaiapsia/eod«n/c»irtanonjatarpcllff
e!an,xcn:Caicki nälnat olet sinä hywä 3u>wlul
mmuUcandmwt/jsinengatshden siiMle O,'F

conristos jayjlstosffMlcäcNM, Neml!t«<»n<

na» sin«.«!rMs huoluas »a haidus/jsrueoilen
m «räs

M.!Nottisi'stnfftZ caickm sinun>U!N»i»'

desn?oimallaha!lid)!stt/Äcmmnnpno!lstn/

»««a/a n«mm laste,» holhojaja opettaja: G
caictia sinun

Ilnnalasuo että hc eilsist

cajwatettajsin / ja sine silisitwrWudZ
>n ylnmaryx-cn/ja tulisitkelwollisen johongun
paiweluxeen ja wircaan/johons heitä tästedes
t«d?ua tahdot/ja cttZ he si/tte sinun slMloftas
ch» hndZu wircssns ty6t 0in»?lla hywälla u»n»
nolla teesit/ ettäsinullcmlis
lahlNllnHsellens hywZxi / aW«xi
j<l «rpexl; WILiZ rucoilcn sinuaracas Isa/

»Ie coco miimntaloinwar>eliaja hoihojs, V,

ChriA»xen e«»tm/ 2ln»en.

iasimßucolls.
sinus lEsuxm Chrisiuxcn
mun rack«n Poicas'cailtta/suo meille sinun

KCRra Jumala laiwalmm Isä/menl/

,

>yhä armos / cllH mc oikias Vscoö / hywss
mjoftlixes ja opis alan'wchVisiuisMme/ja

«ts sins

meidän Wanhimbam jaB
Cij

W»l>

5»

Per!Mwsnsemba'nßucous.

siwall»am c«ik,sia ftnnclslä/ol,ncttoml»desia

j« caickinmscst pchasi/mkea jawsriclla tah,

doisic/ Amm-

lct meidänelämäm/sinaanoitmeillesie<
mnjarumuin/codonja careanon/caicki mi-

tä meillä on/olet siliä meillä andanm/similda
mc ne olemmasaanet /asetajatoimfta/ O

H<3rr« Jumala meidän taiwalmcnlsänt/
eaictiasiat meidän laloisam wirasam ja catis

meidän töisäm/hywinja sinun pfthän micles
ja jumalisen tchdos Men/idze sinulles kijtoxexi umniaxi/ ja monelle ihmiselle hywän
ja tarpexi: Sillä silllm me meitäm lllrwan/

jeluxesala me meidän» «nnän/wanh«mban/
p«olisö/l«psem j«pechcm,'cotom ja cartanö/
ja emcki mitä meillä on. Warjele meitä synisi/
häpiasi/tlllipalKsi/ftdass/fizdoista/rllttottaU'
dista/ näljästä ja eaickmaisesia mullsiapahafia.iähetämeidän tygiln sinn pyhäEngclis/,
joca meitä oikialle sielltjchdalaislatalulais'
ja meitä

pmcM ftnrms/etti me lvitän

plchttis/
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Pakollisien Nucous.
puhuis/ letto cliajattelis/cuin sinunpyhä
micldäs jakäfiyäs wasian olls/mutta nijdey
jalkcn aina elälsim/ja sinua iiancaickiscsitijt-

tDm ja cunnioittmsim/Amen.

Paicolliftcn Rucous.
Jumala racas taiwalinen Isil/

HAupias

"sinä joca minun siinm Poieas lEsll>'cn
Chris? pijnanja
riudcsi ja Perkele wallan aldaarmollisesi pe»
ja oletmyss mmun cuolcman/
lasianut olet/
ja
Pcrkclcn Helwetin hcrraxi tehnyt /minH

rucKilen/anna minulle armos/ctten minä tK
stl ajalliscspalwcluxes/johons minun
n«t olee/ cangia olis: en napisi» sinunpyhH

«senisias wasian/ engs muiden i,iömmäisiH
wirea cadctis nxtan caitellg cuullalsude!!<
tekisin
sinä minun tästenyl olet/ etten MML myös
ajattel!6tmn!ini ainoastani il)Misi<jpalwelc<
/

wani/mutta myös sinua, tahjoitaminulle
stwcljas palwelus / jofa minäilmmlesiels
cuulla ja oppia ftisiu. An.
na armos että minä perhcn wanhcmmilten,
cn ainoaftans
Ciij

caiiis

TarpellisenilVan edestä.
caikis mchdoilisis asiois sinunpyhä Sanae
»Men/ yxikertaisudes/nijncuinlumalM
idze/emlliaincnollsin: Ei pÄlwcllcn ainoa
ftans näkywis vscollistst/nmtta mvös nuial

l

,
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la / paidzi vlcocullaisittta.

Alttaeltaniin,!

aina vstolisex palwclsax loytMsin / caikift
uiin minun käsijn vfcottli on, Anna minulle
' taito ja ymmärrys aina ahkcrastminun isän»
dani parasta eadzoa/ nijn että caicki hänen
smmis milnm kasisHtn enenisit; Suo mä
caicki euin minä teen/olis sMllllc otoMncn/ja
«llis sinun pyhän Nimes yliMexi/pcrhm'MnhemMtt hyödptsxexi ja idzeminullcni

Christien camta/AHmnW/lEsllxcn
Tarpellisin
ilman edesiH.

taiwalinenlsä/jocs olet
MCRralumala
jaarmollincn/i« lupai»
hywä
luonnostas
ealtttct
aina meitä muista/
sit sinunPoicas
/ tarpesjahädck
puutlumiscs
taickinaists
Me rllcoilemlns sinua/ M meidän fyudiäm
japchatcesa muistele/ mutta meidän suuna
<

larwctlam

tZhdcn

/

simn sanomattoman laupiudes
anna meille nyt tarpellmen sade

j3

(pouta) ja jencailzinen ilms (M) cuin uhille

Ma«n hedelmän edestä
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lelvaiwaisitle tarwidzeiMelapsillescohtuli-

ncn olis/cttäme llynsimin armollistltawils

' cmttta meidän

jocspaiwäiscn leipämme ssi»

ja sinua senedcstylisiäifim/lEsuxen

!

sim/
Chrisiuxcn sinlinrManPoieas cMta/AMaan hedelmän edestä.
'.
Jumala taiwallmen Isä/
joes
sinun qancaickistlt

jllmalisenftstas

cauttaeaickilllonulolet/siunatiasshdallans
pidät/ finlla me rllcoilcmma tttss stn Sameidän
ICftren Chnsiuxen
lneillen ilmoitmsic/ja stn meidän sydämchim
,isttltaisil etläw<hänen cmtclanssinuarmasias ofallisexl tnlisim/ ja filinlda caicfinaist»

'

.

/

sielun jaruunun

larpetjaisim/me rucsilcnft

ma my ss/ettas h äne cazzttans simMt meitä/ meldMmaan/wamiom ja calawet?/anKzinwilia sekä massia että merestä nms«si/
että me elon caickinaiset hedelmät/ pellosta/
niMstg ja mmM paicsissa / joista me wiliii

pydämme/ZaMuma. Ia lainaamoWst
eitä me stncaltaiset simm lahias ja snöLs

cohtuustst/

oikein ja sinun luielcs nckowät

idze lnelllempylvHi/lähinunA
Cmj

sem

.
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TillpelistNllatuxtncdesia.

stmlarpexiia sinun pyhcklNimes cnnniaxi/
lEsuxen Chrisiilxen silum rackan Poicas
«ncidän HErr«n cuutta/Amcn.

Larpeliien elamxen edcM/

SalomoninRucons.
cappaletta minä sinulbz
anon/ ettcsminulda nijtätieWs ennen
«nn minä cuslen.Epäiuma lan palwelus ja

/MHCrra/cahta

l«a!heolti minusta caucana/tsyhyttäjaric-

talllm M minulle anna/waan
minun
saada ininu «Mrätt» rawintwsi.Etien
mmä / ios minä nlonrawimxi tulisin) kieldäis sinua/ ia sanois: Cuca on HErra? Eli
koyhäxitulisin/warasiais ia
4os

osan

Hndiätckisllln,alanNimcewasian/Amen.
Rucous simren nclliän aican.

3«nnala/r«ca«
Is< / n« wainxistt fyndiset ih«f«s« Miulwm/ meidän synneilläm anstinexi/
en»
meidän
lc-lpän»'mcildä »Zhendllnyt f«Mpois ottanut
VilN»«»ldl.«s

olet / iftsinfiiMtKouxen/cowanchanlanZliFn
<md«m»t. itume/hywZlaarnwllmenlss/

lwtengssn sinustaftntahden lvowu/mmm sitä
VtPemmin sinun tygss pakenem/»arucoilem/
<

liHi- cpicri meidZn syndim / Mun rackw poi«

>/

Nucous suuren »al/an<li. «n.
17
caacautfaincilleandcxisndjufit/lZlnan ansiil»

pois o«<n»
zmnrangaistoi, en meilvä «molliseji
jällens

meiUen
sit ja sinmi armos;a sinrmures
aiidaisit l «Z mc n«ln smn mk les jällen
/

isslzses
ja hi»clU!s.

rawieaisin/engZ näliiis nääliyis
Sinä IstaelinZin lapset mnincn

j.i callion wedella iuotittSinö «nxosprophem
ksyhan lesscn poitmene/wähllia
Ij,nchoi<lalaVliyllän.°liän aulia rawid;it.Gcn«
lahden lncrlil loiwom c«es meitZ köyhiä»
jlilian ia

sen

wpsiastäsä hidas ja naii-?h>'w/mu«a sm» armosta w:el?kinnwkicmenä/iaHnHt meille jsleiwän
rumin mpct.
Ml,na ennen c«iciiaanna
gell.len leipä/sinun pyhä Oanas / meidän sielnmr»oea että me sns amsssaisim / sen jÄken
clsmänka>ttä!simjt7tezZsimmitäsimltlco:oU:>
nen olie. H»m mvo» meicctäsacowndesja
»ÄVshndes toinen wistm cusrma caudaniZ/
ja rackaudes toinen ioists«» kärsimän jou>oi/

elncn

nijn yanckijenDj,

cmctis

tetHsltt/Amcn.

Wlcidin ysi<kwitttM edesick.
pyhän
<^>-HVrra It!t,zaja/)<xar«<k«uden
<»nn c<mtt<? Vsiollisc« sydalni»
/

/

hin wnsdamt/jatahvotmcirätoinentoistam
syvämefiäm

oU msn/merucoilewma snma,talwuti<pyhin
HmScscgun<iueiviMkylm.'j.;cou>jjsyv<!:i2:

MndZnysiäwittem edestä.

s!l

»nisien «tnjiz/ iotca sinun cuwas jäiken luodut
owac/ »a lsiatmgin jotc a «neille hywä suo»«/
lia meidän ystäwäm tähän stacta ollet owat,
myös heille HKrra sielun fa ruumin
terweys/ ra»ch» jss oni heidän loisäns >6 aiwoi,
tnristM/ anm? myös sinun«rmos heilen/ etti
he sinua caiLeUawounallaracaftaisit/ satZy,
dcllärackändella ia hywällä mielellä-caick»
tetesit mfncuin sinulle kclwolincn otis/nsin
lnyse lähmiäistänZ caiösstsydämmestia msw
cmn id;eheitäns racastaifit/ että me nyn caicki
»Ismeinfinnn cstnsts mlisun yhvistetyri IN,

lU/rcn Christtlxen cautta/A»nen.
Wginsmiesien cdcM.
meidän -HM-ran

hiämZi» käsienyt racastaman ,a m>llc hywZ
teöemsn nydZedestrucoillelnan,ocan»cicZ
/

ia

»ihawm/nlsn me nyt sinuarucoilemma/ettös
meidö wainoitam cadzoisit/
«rmolliftft cmckiacaeymus

«Nna heille oitis
heidän pahudesisis
sydämenkipu laina myös heil,
ja stndein

,a coco CliristiennnÄlc / sumalata
pelkä wäinen/
ja ».'auhMinen jyvän/ Gin«, racan poic«s Ilbsi»ren Christu«

xenmeidänHNrran cautta/2lmen.

Wihollisia wastan sodanajan.

eläVäH/CMinnWmstft / tZancaic-
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WHino«iesi« edestä.
IGsSxen
Malmnaws/ meidän HiVrrM
<Bppa!den

Chriftuxen Ijä/ cnickeiu

woiaia

Henge me
stusta Meidät! HErrml/ ia
auxem huudam/armada sinugsnleidznpaällem sen sinun poicas IVjnxeLhristurrn tähden: Sillä n»e olema oilet sy»zdiset / wäarln te-

kiä»/pahan«Mset/ jlnnÄattomat/me olemma
rickonet fiuu! mielesia Mys
'

«Hn wihoittanetsinunmeitä wastan «Hncum
me nZemja/niarrälNnhftä nmZaifiuMioib
la sinä «ttelem«ton»ia
ranZaift'»/ cnn»
owat/Ruttomudi» / ja n«Aits.:m«het/ «M« iK

so«

ksyhyg /
m tappelus. NHnclnn n/lßin on
meitä wastan idjss asettsMt

ioca vscalda paliomens/ is«gKWakin?Oida«»
wastsn meidän
«vt
waaditw/stmm kästysiälken/ hänen MnnnM
sians »aneleman. GentZhden/<plaupias
lumsla/cailista corwss ia crwle / swa silmss
ia
GiU« meidän Wihami6l)«np>'xlä»«i!
meitä cadotta ia hswmä/älä n»eHä hylMotcaH
H«saicrisest cnolelnastwapahtamtt okt/cnkla
meidZn ruconrem/ia Brmadasim«z« meidän
päällsm. O Jumala/cn»lsmeitZ/I
ole meillen armoUneu/ anna mewsnftndm»
«nvexi/ wariele ia haUidze meidän OsiValds/
sinun pyhän Nimes khwxeri ia cnnniari/
holhoia suoiclemeitä ia meidän maacundan,/
i<om wilMniehelhZwi«zä/ia peräti
saada
wNytta

«chWWtt. lähetä myss sens«tM»Z^ulygs/

s»

Sotamuenewaisten Rneous.

jo« töm3n»naocun»anedcst ftti / finun pvh«

jLngelis/ »oca fckä heila että meitä »arielis/
caikesta »«arasta/ ia »ahingsfta/kZZnnä mej.
dän murhcm
des toinen toifcnunecanfä elä sttsim/ia niin fi<
nua caicrena meidän el<naic«namk<fttäifin,ja
cunnio«taistm.<V'HjKrra isca caickinaists HH»
OU»a Nlldat luulemeits armollisestSmun
rj»ckch» poic«s meidän
tähden/ 2l»

SotanmcnewHlsien Ru<ous.

L->C«ckiu,<l!dias Jumala/fotawäen Cnnm,
jocaKnFelmes «maa
«mdansetä sodan ettärauhan toimitat. GinZ
zocamvo» sille»ahaisille / ,worucaisUc/nscs<
tomoUc jchtairamauomaNeDarmdille / jocaej
asoit
sodan mens rnHngÄ» ollut wtmnut
sydämen että »acu lvhkiastsita julmaGoUmi
imÄsllane paistata/

maahan lvoda ia woi«a»

on m»«dZn ale«an«t/ionZun hö>
Kstn>a'da
l li muns«ikiiMf>yntadden sn eteen otet«>c sttUW/ole tHs, so,
tu
das mcidsn atlwiMN,a paras nenwon
«am>

meidän e,
myoswaarastiahZdäst/
caikest
destKn<«ti«/

Zs<n

i»n ia rm»MN ptwlest meuapäästä» ,a pela,
A,is tN»ma ylid>en caicl-ia rucoiiemma me

iarauha pManlan/cuei^hdcngZnChri-

Terweydenebesta.
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weti wuodatetais
stiliisen ihmisen lpimoi»
perkele

/

«ffneuin paha Hengi
sois jo tahdois:
Gli >os <i herauhan pain oUarahoo/nqnanna
peleo m!!a/ enei nwndo»
heidän pHilss
huckuis/ lyot^isja jurn«««s; e«Z nuhteli

joi!l«oikeus on jon as iv;e parhain tie<
»a wouon. I« waicka
mcidsnpuoleUame n> "u-ys oli» / nyn ä/Z cm>
tomm /

t»H / saisit

tc-ngan meuä/hywZls /wchollistekösynh7l->

«»eitä/ja «ictt
jä/munaama< warjeic j<
tämän jodän menot hM>in foimitn / että siUe
pian hywaloppu t»lis / ?.' n«siiteto.,ien toi<

stmmc cansarallhas eläfusinl ja sinu»itz<mcs«F
kifest yltjtasimme 2lm.n.
Terweydencdesiä.
M/!isesthywyde»i<s minuluomit o!et/anda«
NMlNlnulle silmat/corwmj.' caict»)
><;

»idon/iaolt-t ne t.'han asti wonilas pitänet/
sinua sttz,uneztZzn ylistän.

joiden edest mins
V)inärucol!'e

minulle

ja

m>os minua perkele nllolO japäälle c-rcanrist /sekö terweyds
terweyden z<liua!sit »ari

«oÄna«/jocaonnHncnmp»mftaw<trise«s«leh
ti/ja VähämulenpuhÄlos/

>ocaplcaisestmei'

dän ohidzen» »aelda - Silla l«caelän>ätMt<»

idzens taudlstiaenowmastwari<ell«?Ginsa«'
noastn tehdä taidot. SentHhdcnam«Mi»««
paista minunheloonl»»ondocappa!e>ä>lie«i/
saläh«Zp^ljbngcw^st««sm!O^nwartla.
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fem

SairasienedestZVairastenßutous,

«sttlannt olet/ meitä
caicksna meidän elinaicanamw.Trieleman/i.
zne uffn «uickinsisisi chdistuxijH / sinulle cunm
xiiaylistoxen/täallaWartellutzawapahdetu»
fiitte sieUa sinun tyssnschancHickisestelaislNftl
Me/IKsilxen CHristuxen esiMa/Amen.

Sairasten edests-

jocaihmistenheickondenparahintunnet/
iayximZsi« wK« ia woinaanda taidat/ mesi,
nuayxinuelisest rucoileMa/ ettss pyhän »Hen<
g?s/tZMn stiraitjydämee» n»u«oataisit/ joca
tW muti wyotesmls sinun ftngi!«s»naca;
I°ch m« rucmill-nis »nyss sinuamjncuin pyhät!
2<posts»!slu» vsion
rucolllct owNt/ lifi
- oj' wah»>istahandZ/i<l ios
iocukmsi«s HZne» MUens tullataidcks/ cttZ

Lhchwxe» meidän HNrran cauwz/ Amen.
Sairasten Rucslls.

CaicklwÄylgslmnala/ caickein Main
ms wimietaia ia souiwua / fina oletminun
nyt nwmm heickouvclla m rasialla taudilla
käsittänyt/ ia ws sinä nyt minnn tasldspois
cuVzua t«hdot/ «fin nm»Z rucsilcn sinua sanZZ
«syrD/ettZs «nsaistt minulle «ahwan vston

,'atoiwon
lw,r«t MiwnrpapshuianipZaUe. tnins tw
dö»tch epHle sijtö/ e«ä caicki lninnn syndini
owat julastannoft Christuxen ansion tihden

6;

Sairasien Rlttslisj

stetwripitetty saHErra» Christuxen totisilla
nmnMa sa werellarawitw /«t«n«ii,a nHdcn
«nma syndini anderi saan
stnasas
»wnliUe luwannWolet. Ia etta serlnna,H««F
gipiru/n»inua aina peliätta / MjN rucsilsn Nlin« sinua
Jumalataiwalms Isa/
amatmimazawahwiiiaftnintmvsism/ettZmi'

sira wiec«ft« wihsilista MaftOiinuchnllisist
fousln/fa hänen Voittaisin. O «ZGrraLhnDe/

ama mimm
että minä

kärftnists silWchoV»taisin/ fa siehcn
<V pyhä
>HenAwa!aiseminuasinn«l«oeswa!keudclls

tytyisin/ c uins minun pZaUeni panet.

minä on c am«a aunmden saifin/ia isanlaickisen cialnZn perisill. «VpyhZ Colminattuus / sinunkäfi/s annan »ninZ-Hengen ia Gie«
totinc,» Junlalaylet
lun Sill«i
wapahtanm,a
minun
lnnaftanur/ishdata st«
Ma surKast alhofi/Haucaicksteil ileon
Taiwan Waldacundam,/ An,en.
:

Rastasten Wmmom edestä.
Aickiwaldias yancaickinen Jumala / foca
olet

p«nuut / että

lunnin tDV/n ki«?»m

heidänristi» ia »aiwan alla hei»

dan lapsins siittqmZm sasyssyttämZn pit'</;o«b

ga murhe»

lEsi»ren Christuren »iatte»na?l<»iuolemalia pyhittänyt oler. Minär»»ceilcn finuß.
armahda caickia rasialta waimofs/ fa fin»u
heiyZ» cphwns

cas

»arftls/

Rastasten Walmoi! edestä.
wariele / ettei he kiw«si?»s r« waiwastne
meUais/mmt« sitn»lva
ja pZästeläisn,/ IBsnxenC-Hristufen meidän
64

»HErran «»n^/Hmcn,

filmu/cttäs minun pyhän Awios.
kästyu säätyn asettanut ja auttanut olet/ja
nyt armollisesi awioskästyn hedelmällä siu<
slixcnChrisiuxeccmtta/cttäö lninulle antaisit Pyhän Hengen/ tämän ristin ja waiwan
alla lohduttaman ia wahwistamä/ että minä
tästä kilvust is waiwast armolisest pelafietux»
tulisin. AmacttH tämHminun cohtunihc»

delM hcngislllnaan tlllis ja cUwinäsyndyis/että hän nijnw«st«defiCaslencautta
sinun lapftxesjaijancaickisenelelmänpcrillisexi joudnis. Ia los sinlln pyhä tchtos NM
on/että mimm tämän «lormmallopidäis
Hengen ano«tmn / nijncuin pyhäß«chel/
Jacobin EmändH / lapsen taudis mumin
puolesta enoll/nijn tapahtucen sinun tahtoa
ai«:a c«iteugin wmnlle lW lmilmast hywä
loppn

6;
Rafcasten NannoinRucens.
loppu ja autuas no. Jos myös tämä he-

delmä eläwis p>ch<inCasieen tulc/nijn olccn.

sinun pyhän armosjn duomios aia annettu/
werellä
mcoilen cuuengm että hän

l)engcl<sesicasietuxit»ilis/jahän3ittolcmans
Hden Ms sinun waldacunnäsasPvhän
Henge/ syndein andexisaamlsiiÄtanvalisel
lawarat. Annan minäftjsidzcnija muuln
cohtuni hedelmän/sinun pyhän tätcs ala/tee
meisiäpyhäntchtos jälken/mutta amcngm
«rmon peräsi/ ja ettätäsiakiwllst ja wamxsi
mmlcken iloinen ja lohdulinen loppu olis/
lEjuxen CHrisiuxen meidän HERra»
mutta Amcn.
AfftHsautualyenlopnn edeM
Hiallpiaslllmala racas taiwallme JM
iMcaictisen elckmilnFsrsiiHssrra
lEsu Chrifie / nijnmyös lohduttajaPyhä
Hengi/mc lMnune sinlla ftdHmmestclm/et<
tällä edes menelle chmlselle totisen tatu-

äs

muxen ia wahanvston lahjoittanut olee ja
hänelle aumallsen lopun andznut/jocamyss
sinun pyhsin Engelis caickeinvscowaiftm
palweliain <m«tta nytt hantmcklstn ilon ja
/

/

/

Para-

,
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Mtts autuoliseu lopun edestä.
Psradijsin/ Abmhammhelmania lumo »

Käien

wietyon/josahän!
-man waiwamlewos iar<nihas olla saa/jaj

!

nen kyynelensowatcaickihänensllnlastäli!
pyhityt/suruja ahdisins on caucanq hänej!
ijancaickinen ilo on hänen pHFus pMä/j
hän on ranhalla ja nemuUaMtetll) /nm
cnin sinun tonstt sanss todistawat. Caick

waldiaslumala/armahda simmsmeM/,'
gin pMem /jotta wiclätäM elämme
Mken Mnnet olemma/lohdma meitä t«s
murhen laxos/iaautmcclHmc karfiwMscj

tämän mailma waiwan lopplmafiikärsisim
Aura että me wyss ftncaltaisia
seurai
s!m/m mjncuin tämäkin meuämiocaaitt

vseo

autualistsi loppuwanja ilolta lähtemän M

mistmsim/Awen.

Rutto tällöin aicÄtta.

ranMMxiK snMtt/mmm myös sic»

Ritton aicann.
67
lun p»o!efihe«gelifcn,s ffaul«icklsc«psimzn«

latlcdäckeettesainoaMiWowhurleas/oikia/
A?mt<;
lvw« ja wchaiNsnpi«?s fa

sulomcv/icu-

>« ct cahdo sylTdisencttolcmttl/
hän par.in«>:«? idzena M si«s M.
me simm t>F<ss!o
Gen talinen

wo nunstciet/
n>lma ena

/

lcmlnasinlmwa<,aise?midansyd«nl«l'ett«me
/asi,
j^nde?°ti; canrsim' eiäm,'n
«un micies !HirenmeitH»?uMWmctt«,«,e
cuolcmis n«c?l«s /lss meidän lpihoWmsiitte
ssflsmtid.'tt «Kd<mvest<;n,UHi«. Ilmuis»i«s.«F
der meid<in sy«dim/ »nho« »neldä» rilorcn»/
cstdzo «nnoilsej!

meidän puolem/fsompoia

meidän pWdän» f<Knä hirmlnnenßuttytHtti
NMnen ctw! emz/sinH-HErreft» t«OM teh,
tahdo»/ocamn«»il:ststD<;widi«§i»
K?,'<»s
perättomär cuollee,

sittunt.chto2/anna «mengmmeillc
sa«tttMlineero tästä m«lmastz? /

pl»

nm» rygss

len meidän

lop,

m« si<

elänlän m!istn/I OM
lkrnm camts/ A'»en.

Fangein eöesick.
N'3lickiwsldms I»»«j<Un//ocasinun
23 lis p« i.»itl tÄ<Wlf« IN siti?ZM p Zsstlr / l») 11,
ma» estetäznenenian Mfit/ fin« wielMn
kein f3g!tmmpaln?cllHs siteet <«moN:scstpsa.
M >i> tors»t au?6 et»a he ymix meidän
.

/

wielil

sinmkljttZlsif/jl.-,ne hei,
p.i«.

<8

da,,

Viattoman Fanginßocous.'
lyömisin,

/ ,«,

«l'f« siftte

csitt-ia niMeuinnlcita fangilitcllftmtamina,

wa:

xinmeid«n Hisr«ncaum»/Amcn.
wiatto-nan Fanginßuc«l»s.

/H<taiwalinenlsck/ jsca iaicki salaubel
sangina olen/ja wicläMlisexi surmata tahkota»/ jos et sinä/ rscas Isä/sitä armolsscst
efiä ja toisin lMmä. Ia waicks minätHj«
asias/ cuinstiedät/ wiatem olen/ni/n en minä ole cnitengsuperäli puhdas fin» eöesäs/

m,lttamahd<<nD<lwi!>incansahttuta:HVr<

ra Mkch oikeuoe3epa?wellas cansa/Mei
yritän eläwä lsytä edesäck wanhurscaxi.
Sentähden rucoilen mms sinua / auea
armoksesi minua täsä mstas/ nijncumll.
wicitoinda Josephin / MHldschaila m
Sllsannal woimallas autit ja pelastit.
Mutta jos mimm nyt pshantetM, tawalla
cuolemM pitä/ niin tapamcon silum tahlos.
Ia rllcoilen sinua, raeas Ist/tttäck armollisesi lEsuxenChnsiilxen täheelt minun syndinianderiandaifit/ että minä M «ohkiammasl isoiftlla smM ««nnslla/ siimn minuni
tnr<

Nimisen Fanginßuceus.
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«imaisin /ja cliolisin, Wahwisia Pyhän
'

etten mini
erkeleldäkiusiulxenja epäusconsaatctcns/ja
llen minämita/joteo minu päälleni wäärin
lengen canlta miinln

vstoni

/

»ndsnctowat/walnoisjakiroille/muttasy-

,

.

amesiämandcxiandaisin. Cosioonfinnn
?Erra/ oman sanas
siis tiedät
mnga fa cosca sinä ne heille maxat. Cofca

nnä M racaslsänäinsinuldaauletanja
mhwisietan/ niin minä mielelläni cuolen/ja
inun huomas minun sielu»! annan/suo hälen ilon jarauhan tulla Engelitt<njacaic<
em pyhäin canft sinua yltämän ij anccncki.

sst/Nusn.

Mallisin HanginRnc«»s.

Caickiwaldias

Jumala/ Pyhä Isä/

lohdutta-

a / minä waiwainen syndinen tulen nyttäsä
ninun murhcsansinlin tygösja armohis/ ja
lunnusicm sinun edesäs että minä olen mokella nilwto silum pyhät käflys nckonut / ja
MM!«n elämän sangenhäsiällsesi käyttänyt/
elen myös tyhmydefi/ lihan heickoudefl ja
Ptrfsleha«t«lexeji tähän syndinlangenm/
jenga

Viallisen Fanginßnceus.
jongatchdcn mma nyt ftlngina olen ia cuole X

7<2

man dnomitta mhdomn. Ia etten min<»
wsiwainen tiedä clllnga mitls täftä wapax!'
pääsen: Sillä en minä ole amoastans tM "
synnWjorico>-ella/tätä mailmalistarangai
siancmckisen
sinsia ansmllnut / mutta myös
cadetuxenja helwttin tulen / sttäsicllln että
ruumin puolesta / jos sinä mmoin oikeudcs
pcrHstä minun du omita tahd oisit: Nftnmi'
ni/ racas Isa/ pakenen sin:,n turwijs/jarucoilen siima sydämestäni/cttäsarmahdaisit
minull paällen ja sinunrackan P««caslEslyenChnstuxe tähden caicki minun spndini
jaricoxeni andcxi andaisit; Amia myös tämäanstitlu sangius ia aj«llme ragaistllsmi'
nuLc olla yxi isällnenwidzallsj«lrmoUmcn
eumös / etten min< Huicaickisia ja helwetm
pHns kärsimän tulis: O racas Ischsinä olet
ne smlree jynoiset/ Bawidin/Manasfcn/
MagdKlcnan jamondq muuta armosottsnutja synuit andexi andanut / yijn tee myss
miinlngin c«nsan/ja wawise
Hengelläs/sllä Minä paha Hcnge/ja häne»

wsff<,N «lls/ettei

hsn

Mottomiestm edestä jaMstt.Ruc.

»UM

?i

kiusauxeKa jaepanscslla woittais
että minä wahwas vstes ja oikias

!M minllss

/

nmallldesloppunasiipysyisin /janlsnsijtte
nicleM cuolisin/ ja sin»l tygss laiwan wal>
>aellndan/caickcln pyhäin stl,rantulisin/A.

.

Matcamicsienedestä.

'

i

Jungia/ focs

pyhä ihnnsta täfl wMlmas heidän
, B»l0lst»s ronhaa js
waelds an««
olet »a heidsn «lsissns sim»n «»ieles jäikcn
oimittch silomtt/ me u«»iienm« sinua ettäs
'

picläkiVcsin'»

rs awnn

cau«6 siloielisit ja lvarielisit/ enei
«i! le fielun/rmmun >« calKpuolesi «Hmi »a«

»illgoto t<lpnhdins/waan c<uW« wjMa ,4
?aroiftspelafteu<!«fin/f4 siehen p«ictchn/<W»
!l!N6nest«jol)d6st6isul / et«

usit / !<, sijtte Mle«s ilolla »4 l?)m?Z l,i wi«l!ells
nwms tygsp«lch»llsit/IKfi,xenChrisiV^en

Msttamichenßucotls.

CaickiwÄdias Jumala/ ioc<»

cnick<HMi<

caickspsicoisoltt/ehs
itmyäscaicks auttaman. ALevucsllenun»

hetSfit/siehen pmck<»/,oh««Z« mesiceMet

Pur/ehtiwaisienßucouS.

7»

»vallaonnklia/ ilnianestct/ sielun/ruunun K
c<?lun puoll.

johda«ani«»«fl,«ts,m,in.

HIZ stlliprrdelen elijongun muunwilx>l!ist!,
est«

me hywin <>? sinu nueles iälken mei>
d«n sftgm toimm»? sin»u»/,a nijn oniiUemren

»san

l «H

wena».?hywällä sanomsUspalsMsim / s,m«n
hyioytia« cmckeinmuiden canst/iotcamcidan
edestam rl«oillcc otvm/tyuämän/yllftäm«n
j 6 cynniotttmnm»/Amen.

Pmjehtiwaisicnßucous.
sAHARra IM, Christe/ihmisten toiwo!
kcns / ,oca päljalla stuallas opems lastes ruc «y^m/äkkcn/nmlen psuhiann asttit/sa ftw»
»even
waelsit/tiettavaxitehdienesoleainosftans
«iwm» f« m.,an
mut« myösnmlcn <a
weven haldia. tt?e wHwMfet >otca meldäm
tlmlenhaldnnrvesilleelemandanet/rncoUem
/

ftnu.,nsfrZst/ole meillen tälZpunehnmeste
wäkewa HÄdu» l>»kircas tahn / ,oca meille oso-

tais/c«3g»i meidän waelvaMpidäis/ja cuinga
n«
cst^wstat,a »«r<» »»ätts «»><

Msin»/ ettei meille »«hmgol/fiel»/rtmmi»el»
tslnn puolest
mulispäi,a r«iu ilma mettä »qismis/
eikö meren sywyys nielis/nwtt« että me sinun

«^ielurescMttsstzstnmerests^weedensift

7;
Io« luule» ja tvedenhädesowat.
hen päätyä soweljanja hywän ft«man ihnan
Vahingot jahäyätpääsisimi P» siellä fijttähy,
»ällä mielellä sinuakljttZisim/ Amen.
lolcsstMllcn/awedcnhcldHs owat. tai<
chancaicrinen Ilmola/
wan ja maan juoja/ jonga »voima jocaidzen
paickan vlott» / sinä joca corkiatja paxut puut
«orwesa
halcaiset/ jamaan j?riscn mä n saatat/
myös
niere pauhinan asetta »a aallot aleva,
sinä
Myar/cosca ne yisn määräida paisnwat. 6>na
olet pnhesis totins jalujalupnuxelas/
wäkewä myös ja arnwlin? nmä a»ttuman/jot<
ca tygss
tulennna me n)'t fä,
häyässinuansyrästrucolleman
'ettäs sinun
s«'
sumalisenapus meille oföttaisit/ »a tiimanpau,
asetaifit/ etten
hawaisen meren jaram ilman
me nyt wahmgota ftis / engZ tast hadäshuc,
kuis/mutm että me sinun eunni»,rcs ja n,.ldän.
iZhiMmaisenhywari

culnsmuinenttoahn/id3e(chderii»!d> n /we<

denpaijuliuseswapahdu/Ismelm l <z s?r, ui<
»illa jalgoilla punaisen meren
r>
dä aiioit/ja lonarenmeretrsfwydes/ V>7 i?»«
calan wadfas/warjelit

Nyn suuri wonn.l si<

nullawielakin on meitä ja muita mma TntZH,
den osotta HVrra sinun N"?!'m>?s ja p °ustZ mei'

tästä hähest/nlfnme sen
oftiie uckisi st
sinuaWam 3a hywä 3s?/jos meidä, aican,
so nyt joutunut on/Nffn ett< meio'n pitacuoie,
n»an jaruumin puolest
«iin tapah<
«ucon sinun tchtos. linun hajdus jqh«on,as
M<
3!
ta

?
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Ma'cast tullen Rislos.

me annamme nieidm, ruumin ja
ca eaikis paicois oict / «idät heille rauhan
ja lewon «nda/ ja wfimeisiia pailvanä taas yh<
disiZ. Mutta merueoilemma sinua IGsuren
Chrlsturen tähden/ ole meille armollinen/ja
«nna hänen ptjnans ja cuolcmanscauttamei»
dön syndim ja
anveri: N?«laise meitä
pyhällä-HengeUäs jawahwista oir'ian
etten me

cosean sinusta luopuis/ mutta sinusii

Kziastirlppuisim/janljnwcjmcinsinunpoieas
tykönä paradljsis Taiwan N?ald«eunnatz
lyott«isi»/Amen,

Mattasi tullen Mos.

»o annolinen lumalamei<

4>»/dZn woimsm ja wärem / toiwom ja mi»,
tom/i!mansinutaen menieitän woi/enga toimina taida. Minä kytän sinussinun armollija warjelures edejixuins minuile aisen apns
ja lljaitengin

na

tälläretkellä

ja mallalla/jo«

sta minä nytranhas tulin/osottanut olet. Minun toimella» en minätaitanut mitan toimit»
«a/engä rauhan/terweyden eli onnen cansil
wa -loa/jaaigoittun paickan tulla mutta että
minäolen rauha» waeldanm / sensinä
olet tehnyt: sillä sinä olet caickein wsisain / fin»,
rin wsinms japaras toimes/sinä olettien ostr,
»aja ja johdattaja sinä mwunZin «H»n talla
cautw parhain
m«calla/ pyhä»
toimitit/sinä minuarauh;s jaterlpeydes edes»
/

/

weitjataaperln «n/jentZhden minä sinunp.
KHmee tghden kijttä nyt,g lz«,ncmckisest /A.
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litania.

«

Eleissä

,

t> Y

Limnia.
Eleison.

Eleison.

Eleison.

Chiste

Eleison, Kyrie
Eleison.
HErra cuule meidän m> HERra cuule meidän
>

Kyrie

couxem.

rulouxem.

H«3rra Jumala taiwalmenlfä
HErra Jumalan Poica mml-

manwapahtaja.
/päällew,
l
pyhä
Hengi,
HEna Hunala
. Ole meckearmollinen.
Ole meille armollinen.
Caictista synneistä.
Caickistaeryxistck.
Caickesta pahasta.
Perkclen petoxista ja monista.
.

,„

,

~,,

l^^''t^F^

Pahasta äkilliststHcuolemasia. .W«riele
Ruttotaudista jarallista ajasta- A'AA
Sodista jalappeluxisia.
ra Jumala.Capinoisiaiarijdsista.
Rakehista ja waratlisestailmasta.
Tuli palosta ja walkian hädästä
Iloncaiekisesta cuolemasta.
Sinun pch<in Syndynuses tähdckn.
A»t« meitä laupias HEna Jumala.
D

y

SilK!»

litania.
<76
Sini» kärsimises/ kilwoituxcs jawere? W
wuodamMrähdcn.
EI
Sinunrjsiisja cuolcmas lähden.
3
Sinun pyhän
ja tai- Z
wasenasillmises tähden.
ID-U
A
Kiusauxen ia cuoseman ajalla.

H

?

WtzlumeistlläDuomiolla

M waiwmsetsyndisttrncoilema sinua.

EtttkpyhGhriDijtHSemaeundasyM'l
b<lrins mmlman hgllidzisit ia warjclisit: Z
Eltäs caickiKircon Esimiehet/Pispat/
Papit ja sananMlweliat/ttrweliscs o« 3,
pis japyh, elämäs pidäisit ja warj elisit,
Ettäs caiffi wäärät opit japahennbM U
3
astlaisit.
Ettäscaickicxynetjawietellytpalataistt
Ettclmeperkelenmeidänjalcaimala pol- 3
»a mahdaislm.
Ettäs vstollisiapalwehoita sinun elohos R
«^

läheeäisit.

Ettäs Sanalles sinun Henges jawoi>

masandmsit.

Ettäs, caicki murhellifia jaheickomielisiä

lohdlMisltjaauttaijif.

Et«!

ff

litania.

Ettäs caickilleCuningoille iaMaldMiehillc rauhan ia sowinNon andaisit.

??

Cttäs hänenClMingaliscn Maiastttins/
meidän armallisiman Cuningaam ia

Maanherram hänen Maiesietins
/

Cuningallisen puolison Dromingin/
Niin inyäs Brott. Chrisiin.ia

hänen

Cuningallisen Corkeudens Malda-«
euNNän Peri Fsrsiin / coco Cunim «!
gallistn huonen / neuwonaudaita ia 3kästyläistä wäriellisil ia äutaisit.
Ettäs caickia niitä iottamslasiahadäs K
ewal/auttaisit ia warielisis.
Cttäs caickia rascaila waimo ia siuNausit m

iHMaisil.

Ettäs caickisc sairaille terweyden nndais.
Ettäs caickitöyhät faugit päästäisit.
Ettäs caickia leM ia atwolapsisscoriasit

iackittaissl.

(simpulle.

Ettäs armchdaifit sinuas caicknn ihnuEttäs meidän wiholliDem/ cadehtioille

wainomiehiilem heidän ftndins
asidexi andaisit ia heitätäändäisit.
Cttäs caickia Matcamiehiä wedellä ia
ia

/

H iii

"

maal-

3
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titani».

malla/ sinun Cngclittts cautta iohbätaisit ja warjclisit.

<-»

R

Cttäs hedelmät maasta ja merestä armo- Z

lisesi andaisit jacaswataisit.

i

Cttäs meitä armollsestnmlisit.
OlEsu Christe JumalanPoicä. Armada nnidän
päällem.
vJumala Candza joca poisotarma<lman>yn«
ntt.Holho meitä laupias HErra Jumala.
H Jumalan Caridza / jocapois otat mailman siM»
, nit.Cuule meitä loupiS HErra Jumala.
/

mailman synit.
Armada sinuas meidän pöälltm.
Ehriste cuule meitä. Christe cuule meitä.

K«ne
Chrisle
Kyrie

Eleison.
Eleison.
Eleison.

HEReisäla rangoisemeuä meidän <msic>m
IZlkcn.

costa meille meidsn»narZin tecsim
»Äken.

Rucollcam.

Jumala/ ,'oc«
FAHERra eaickiwaldias
syndisten huocalixia ee ylön.

<adzo / ja murhelistenjydänden halalixm et
hyliä/ cuule armolisest meidän rucolixcm/
<,un me meidän hädäsamrucoilemma / etts

<aick

!it«n.:«.

calcki cuin perkcleldä ia

7y

ihmisM meitck

wasicmowat/sinun armosneuwallaesietyli
ja särjecyxi tulisit / että me pelkämät

siiuin

pyhäs Seoracilnasas/sinua alati kijttHsim

fa Olnmoittmsim/Sinun PoicaslEsuxcn
Chrisillxeli mädän HCr«n cautta/ Amcn>
Litania Taisin.
IV"«la/ ia Haupias M/
A-AiGwnivias
me öqtän, sinua caickesta

sinu sum.cen ja monlnal>HehyVZlntecois/hc«gclli!»eniaruumillistenrZhds iotca sin<l mcil<
ln sinun
/

MoM!>i iaupzuVetta/smun sinn csistnpoicss
camtaplctmcitälunastanmZönicille ilmoitti
«ut/za wahVistaultt sinH p. Sanas / ia «ii de»
corcriasti cu<?!o!tctta
m: tariten caickllelhmisiill. sinun

Vein ander stanch?n/Vaanhlu:st»?u<'ett/ ia
r«l'oiKM: simra
Taiwalline»» Is'/anna sinun pyhä-HcnZes
caichein meit>«nlyvam»nihin, / cttZmecamä»
sinun armos" ia Christuxen waanhurscaude»
vsislla wastan otsm / ia sincnuttaliancaicti»
sestmahtaisimautuafi tulla: suo meille oikM
opett«i<»/ wahwifia heitZ pxhZllä Hcngl, llZs
että he wäkewast toimittamat sinun pyhä»
wircas saavnaV«t sana sika hywalla etra sopi«.
3» iii,

mat-'

za

lltanlatolsin.

mattomalla ajalla/ragaisiwat/ nuhtelewat js
neuwowat/ cmckell' siweydcUjaopetuxella.
Xvarjele sinun anmaxirekewain«n sanas/<»

lEvangelns caickia criseurasitajawZriaopet,
taica roastan/ että mejenpuhvalnajaturmelcmaloinnanauttia n«ihdaisim»ne/ nijn myös
meldän jäikcn tulcVaisct/ haman Mailmatt
loppunasi».
Gljtte rucoileM

_

.

sinua
Vsa/caickein sinu palweliais edestä / jolvenga
sMä-Hallltuxcn ja lnailmallisenmiecanhaldll
meidän omanHw

pjngamme ja Maanherramme cvest jonga si<

nä meille paarijateocswastaj«N/armol!istsi
andanm,.i asttmnut olet: varjele hända
pahasta/ joca HZ<
ikefta umhingosta ja
eli julkiscst taitaig tapahs
j»en
»l»a Anna haneile onni / woitto ja myötäkai»
wlnenhZnenlawaldacUlmanwilMisiawÄ
stan: Suojele hänvZ sinun Voimallisella N
hellZs/tWu?aral!isesmattas/jongahZnwal<

sen

cauttß
daeunnanturwaLi ja n?arjclluxexi
l>ywa «alcwollistarauy» jaattan,asn / «ei»
o«anuc en: Autahindajacoco sica«tunnin

sallista feuea/rauhas fa terweydesarmollk
omallemaalle jAlens. Edespäin rl»coi<
zemma sinua H:n Cun. lisen iNaj: rackatt

EunlnltalAsönpuoiljbn / Ruodzin waldacun,
nan 3»rotnj„g.m'inn»y6s
Christinan/ jahän:C«ningal.Corceudes wal<

VnlUNperiFsrM/ »a csco senClMnins"iii<

sen

ilttnta toisin.
li
stn httsnenedestZ/neuwonandaitten jakästy»
jaalemmaisi s wirgas/cau<
iäisten
canaja läsnä olewaisten: warjele heitäracas
Isscaickesta Vaarasta: AnnajaenZnZpyhZ
iHeNgi caickein heidän ftdämmihins että he
caickia edesJumalan enniata ensin ia
Mitta mahdaisit: Hm tunu: tt?aj:n ja wal<
bacUttnan Mcncstystäaina edjisit tcrwellisillä
lneuVoUla ja aiwoiturilla ai»»a tekisit H:n
CunnUle Majmsä vscollisen «wun. SHnä
wieres rUcoilemma sinua »aldacunnan sotaWZeN edestä/jocs ne o»«t Malla e!i merellä/
Älvaldacunnan sora laiwain ja caictein mitkä
/

/

taita mllawaldacussan ja hallituxseveswasta,
vxexi s» warjellureri: poisestä/HErralu,
mala/caickl onnettomus / Vaara jarrahingg:
Aritta hywösti signaus/ caickist nljsä / ,o«a
MeidänChristitllstn Jumalan palwelurstaita
»Vullinenolla/ ja meidänrackallelsi-me mal.
le rauhani jaleVorl-wljmMeiscldärucbileMe
sinualallpiaa Isi/ettZs talidsisit meitäarmol-

Varjella rmwtal»Vtsta/ ja pahasta äkilisastZ tuolcmasta/ nZljastja callistamst/tuli poa»
losta la walkian hädästä' rapinasta rchdasta j«
/

eripuraisuadesta/rakeilla ja waarall«lest- ilmasta: Ia lainsmeille meidän joeapäiwäineni
ten Viljeleminen (tyo)maan

sinuawnsr,

hedelmä / l< mit,

ka m!eVarwa!ducunnal!el« hallitnrelle/ Kst
Vallallcja

alimaisille
A»M yhteinen yximielisijs vsiottisus ja rac/

z,

litaniat»issn.

kaus «inen loista>nn»e wastan: L,ohdu« caie,
kia murhellisia/jotca owat taudig tusiast j«ki>
lvuft/fangeudest ja wcrehäd<ijä/ft«rus ja
hcst: Nyn myös caictia toyhiZ-tefliä ja orwo»
l»psia/ rascqita, waimox, lapsen

wäisia. Johdata caickia n»arca miehiä/jotca
owat heidän oikialla retkeilans/ webelläeli
malla/ erinsmattain nijtä/ jotca tästä seura,
«unnasta macc ustanet owat / «ta he ranhall jss
terweydellä/hywin tolmitetniUa asioillaomai
stens tyogo jällcns tulisit. Auta mekä O lsai<
waljtnen M eaikelw hädästä waarafta/ja
ole meidän
echto joutuja N7ail-

man loppu on däsijä/ jacosca meidän elinai.
mnnm on/ «Ln pelasta meitä si<
nunlumalliscn suosios ia hywäntahdosjäl,
ken/ tästä waiwalloisesta Mailmastaja johda»
ta meitä siehen T«llval!isen yancaictisthen
Cunniaan / stnpöjle että me eaichi sinua nyt ja
ijancaickistn aicaan kijtä / ylistä ja cunnioina

mahdaisim/ sinun
camta/Amen.
xen meidän
Auta mei «Jumala meidän Wapahtajam.
Ia sinunP.Nimes tähden ole meille armollinen.

Ruebilcam.
Isa/j oca et
/A HErraluwala taiwalinen
euolemata
etkä

tahdo/

fuo heitä cadotttta/ mutta että he idzens pakännäisit jaeläisil.Mc Nlcoilemma sinua em.

kesi

Rucous

saickiuaisien tarwetten eiest.

8Z

ettäs meidän syndeimrangaistoxetarmollisesi estäisit/ja ana meillepy,
h iä armojas/että me meidän elämänparan-

kesissdämmcsi/

naisim/SiNllNP oieas lEsnxen Christuxen
meidänHErrancalltta/Amen.
Wielä Rucous caickinaisien
tarwetten edest,

xen Christnxen Ift/ caicrem cappaidenluoja
ja haUidziata/yM finun poicaslOsusta Christusta n,eidän HOrran/ja siräpyhäH enge me
auxem huuda»» armadsfinuas metdän päät»
lem/jen Mun
tähden jongasinä simi ihmelliststnelw?ostas/tahdoitandatuUavhnnmeidän edcstZm/jaasttic
hänen meiUewäUwiehcxi ja ldwitajasisinuj»
meZoän waihellam/että sinunhirmuinöja si,v<
ri wihas, n„,ilm«n syndiä wastan/ ja sinun pyhä armos meidän cohtZsen cautta tcittäwäx»
t»lis!pvhitä puhdista/walaife jail.,huta meitä
/

pyhällä Hengettäs.Cocoo/hallidze ja wariele
siilUnChristicundasVinnamelUen armos/etts
me sinun wtisenjapyhZnGanas jälkerl/pyhäs
elämä» caikis asiois wahuana waellaisim.
warit ie myss meidän Esiwaldam/ sinun py<
hänNimes kijtoxextia cunniaxi ia «»eillekoy»

hille alamaisille hxwän/awun/iloniawarielurexi.Hal!>d»e myös meidän Isänmaa ia
fcnhaldw/a«na heilien «rmos/että heoitei»,
30 »i
U
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Rucous coickinaisien taiwelttn edest.
meitä hallivA

ja coftmiliftst stmi mieles

sit.H.ainameilien-Hengenrowittvo/sowmdo/

rauha ja lewolinen meno. Anna hywat ja on<

nclliset neuwot caikift asioisa ja mcnoisi»/Anm»
myös meidän «loiliemine siunaus / Anna sie,

lun ja rullmineerwcys/Aiia tarpellinö ja
tulinen ilma/ A»a wilia seka maasta että mcrn
stä/sinunpyhaNimesklitoxexlj<jcunniaxi/Si«
nunracran poicae/:l.
Anna HErta rauha caitilli moalunntlle.
Onni jaterweys cullekin säädylle.

Rueoilcam.

CRra Caickiwaldias Jumala osola si<

sanomatoin lallpiudes meille / mcimsysrucouxemja
sydämemhuocarxet
öän
/
<nule ellin me sekä idzem että emckeinihmi-

sien ja säätyinedest sinlla rlicoilemaja sinun

lygss huocameAnna arn,ol!lststcmcki meidän syndim ja
meidän pääldäm ragaisioxet ja waiwat ellin
me niiden tähden ansainnee olema/laina cai«

tilleChnltitytlemisäikänänswirashe owat
siellmiarllunnnterweys/om/raliha/sowinj

eosea

öojarawinde/ctlä
he sinulda ametan/
ja eaickinaisettarpctsaawat/ nijn he sinua
sijcte iloisesi ja murh«oina yximieliftdes
pa!welcwatja plisiäwäl/Smunrackan Pop

kontrattZerencoz

6c corn m«ckinänotiesz

/RemiltiOntz?tcc,t«tum.
)Qi-2li»

v L l.

LxitU.

dontr»?cNcm

sc nldrboH

Oonrrz famcm öc

caritatcM.

inlilimz Iwttium,eotutnai maclu»
N3nc»n«.

HErraälakay luomwlle sinun vätweljats tanf«l.
Sillä <» sinun «d<säs löytä yfitän eläwä wanhur»

«ö

Rucoustm Päätös.

Rucoilcam.

etten menijnmonmaisisajasuurisa

mstisa/ ihnMiscn heickoudentähden/ja taida
seistwaistt olla/anna meilleruumin sielun

ttrwcys/cttä me caickla niitä/cllin meitä syn»
nin tähden waiwawat / sinun p>'hän awlls
caxtta woilta taidaifim/Sinun

PoicaslE<

s!txcn Chrisi.mcidänHVrran cautta/Amen.
Ruc«usien päätös.

caiken hywyalcu ,a juuri olet / sinua me nsyrästi ruloi,
lenlmaettas caictista näistä pahoista/cuin me
nyt luettclimme/ia myös myistä sielun»«ruw
tapaheua/armin waaroift cuin
mollisest/meitUoyhlZpalwcljoitas/pZZftalslt/
lapelastaisit.Euas mys» caistlnaifedHengell<
set ,aruumillistt lahj>it / cuin mc finulda ano,
ner olema/sinun taiwalijelda/Äaldas meillen

nlstZsiitca mcillen sinun mielesjal<

renjacaisK/tä/dytaisic/ja liläisit/mcidan t>«pe.
xelnia sinuncunniaxes. Gina woit sen tchdZ/
ettZ» olet Caickiwnldias Jumala / finyn n»le
myös meitä auna / ettäs olet meidanCunings.
jntoimitta /

ettZs olefmeidanyliniZinenpaps

pim/ jsc» caickiMsMlwettMdZt/^oldaei
«nyäs

Rucousten Paä«,ös.
8?
meirZnkielläOle sijs aina meidän t"
känäm/ama ja holho meitä/nHn mc sinuaynnZ
Hengen c«nfa/kAäm cnnnioiIsci
«m lacramat/ Amen.
t?«mät caicki «pahtueon/lv mcae taiwali»
»»enls, meidänr«»couxem ja lydämeli<enpyy<
tmnistn jälkcn/ slnnllen Haneaickfexi lunniaxi
ja
exi:Si»lä sinä olet wielä nyt nfin ricas/

«akewachywZ/laupiaL ja armollinen/cnins i<
känäns algust oll« «let/ja pysyt fiancaickijeen
aicaan, Gettt«rioioleonsml»llenainMallen kfitos

jacunmacaiclildaluöndoeappalilda/tpi'

was/tmlle3?meres,« maaja/ nyt jaalan/ Ham

caickistst Hancmckifcen/ Amcu.
Rucous kellon l^sdes.

H2lnäpyhäsiunattuColmmaism,s/Isa
min» waiwaisen ihmisen
luonltt

sen

on/Poicalumala/joca mmusyndi-

lljnastanut

HeZi/joca

minnn mahdotloMNpnhittcsnyt on/ h<Znen

hetkellä/minu

ja cajckeinihmisien/jstca nytelclwFt eliclis-

lcwat/äpplllin ehticon / ja emkM armollisesi
onnnellistheekc andacon/ lEsllxenChrj-

siuxcn tchden/Amen-

Siunauxenearvae.

meits laiwallinm weima.

Suo-

,

zz

Olunauxeii fawatj

j

SuojelconmeitäHengelinenpyhys-Kätket.
tön meitä ijancaickinen Illmalus-Wirwon

tacon mtitäeunnialinen yhteys. Warjclkö

meitä mittäMatoinColminaisuus.Cohenda
meitä Isän woima/elättattn meitä Phjan wii-.
snlls/walaiston meitäPyhän Hengen apu.
OPyhäColMinaisuus/ole meillen lirweys/
rauha ia warjclus/caickiawihoUisia mafian/
Näkywäsiä ja näkymättömiä / ja ml< meille,
<on Meitä arwamatoin

sielun ja ruumin mrwari ja awuxi/Nimel-

sän/jäPojan/ja Pyhän Hengcn/Amen.
Cunia olcon Illmalanlsän/joca Meidän
tnömit önCunma oleonPojan/jocameidän
lunasiamlt on.Cunnia okonPyh.HengtN/

'

.

joca meidän armonsseaUttapyllittänytom
ClMNia olconylimmäisen in jakamattoman
Colmittaisuden/joca meitä täsä elämäosin-'
nat on/warjelcon/lohdllttacö/ja tämän cläman perchi saatt<»ion
elämän ja

tähdelliseen lloon/TaiwanWaldacNndaan/
Nimen JM za Poian/ za P. Hengen/A/

- meitä

za warielcö meitä/

HEr. plöswaliMon Caswons meidän
Pääb

P.AthMasiuxmTunmistos.
89
päälläm jaolion mei.le ArmoLinen. HErra
täändäksn Caswons nmoänpuolehem / ja
andäcon meille ljancai<Wnrauhan/Nimen
Isän/ja Psjan/j« Pyhän Hengen/ Ämen.

P. Achannsiuren 3unnnstHS.

tchtb äumaxi tulla nijnhä«W
llÖea
Nypitä oleman enen eaickiayhteinenChri,
/

siitlmenVfcö.

tule epäilemät cadotemxi ijaneackisest.
on tämä yhteineChriMne Vsts/

tttä

se

Colmiuaisuttayhlepdes cumarramja
nioitM.

a

Ei cuicengan Personaißseeoittmn/ eits

eromäin.
Jumalisia olemusta
on

Sillä toinen

Isiin Persona

Po/an/ia toinen Pyhän Hengen.
MuttalsM/P ojalla

/

loinen

HengO

läon yxilumallls/yhden cattaiuencllnnia/

jiaynnä iiancaickinen Corteus,<t H<xrraus.

Mingä catmmen Isa on / smcalmtnch
on myös Poica/ia Pyhä Hengi.
iuomawin on Isä/luomatoin on Poica/
liwmaloin on Pyhä Hengi.
Mie»

5<3

P.AthanasiuxenTunnusios.
Mitlamatoin on Iscl miltamawm on
/

Poi<a/mitlamatoinonPyhä Hengi.
on Isä/ ijancaickinen on

Potca/i/amaickil:enonPyh<i Hengi.

Ia

ei cuitengan ole collno ijaneaiclW

mutta yxi ijancaickmen.

Wnuiin mysseioleeolmeluomatoinda/

M colmc
yxi luomatoin »a yximittamatoin.
Nijn
Caicklu- „löla«s on IsH/Caicki
onPoica/Caickiwald.onP.Hmgi.'
waldias
.

Ia eituitcngan olecolmeCaiMwaldiast/

mutta yxi Caickiwaldias.

Nijn on MIM/Ijälumala/Pojca onIll»
Mala/Pyhä HVngi on Jumala.
Ia ei cuitengan ole co lmeHlmalata/mutta yxi on JumalaMn myös Iss onHCRra / Poiea on
HCrra/Pyhä Hengi on HErra.
Ia ei czutengan colme HErra/ multa?xi
on HErraSM nijmnin ChriMinen lomlls «vaati
mettä/ cnngin Personan erinomattan Ju-

malani ja HCrraxi tunnusiaman.

Mi/n

P. Athanasimen Tunnusios.

§l

Niin myös yhteinenChriMinenlumalan

palwelus kieldä meidän colme Jumalala eli

HErra sanomasi.

Isä ei ole yhdcsiMn tehty/ ei luotll eitä
Poica on ainoasi JM/ei tehty M luotu/
/

syndynyt.
'

mntla syndynyt.

Pyhä Hengi onlsästäjaPojasia/ei tehty/
<i luotti eikä syndynyt/ mutta vlos ka»pH.

Sentähdcn 'cxi onlMi colme Isä: Pxi
Poica ei eolme Poica: Pxi Pyhä Hengi/ei

colme PyhäHenge.
latäsäColminaifudeseioleyMnPerst.
na toistans edcllsembieikajälkimäisembi/ ei
yxikänsllurembieika wähcmbi toisians.
Mutta caicki colme Pcrsonat/owat yhden
ijancaickiseeia yhden caltaiset.
Mijn e«H ylidz e caictia nijnclun sanot»! on/
Colmmaisuus Vhteydesja Vhteys Colml>
mei'
naisudes pitä eunnioitettamä/se
dänpitä colMPersonatyh.lumaludes/ja
yhtä Jumalala <olmesH)erso. palwcleman.
loea sijstahto autuaxi tulla/niin hänen
pilä näinColminaisudesi ajatteleman.

M<lt-.

P.Athona^urenTunnusioS.
h»
Mutta st on myös «ancaickifen alitlutteen
iarpelllim. tttä me wahwast vscom meidän
/

HErränlEsuMCHnsiuxeniihan
iaihmisexi tullen.

ottanen/

Niin on nyt tämä se oitiavseo/ettäme
bstom ia ttmusiam / että meidän HErra I.
Chrlstuslllmala Poica/onllimala ia ihm.
luMalaon hänlfänsolemisestenen caic>
tiaaicolanancaickisestsyndynyt: Muttaihs
wincn on hän Lilius olemisesiaiallisestsM
bynyk..
Täysilumala/täysi ihminen ymmärtswäi»
ftsi sielusi ia ihmisen lihasi pysywäme olewa.
puolesi/ IsH
Isäns
wähembiinhimisydenpnolesi.
Ia Oaickä hän on Jumala ia ihminen/ei
lllitengan ole tMMtta yxi Chrifills.
Pxi hän on/ einiin että lumaluS 0N MUll»
tellil lihaxi/mlltta että Mimifys on stett»

liimal^xi.

o!MstnsetSickreBl,/MUtt<i

Personain yhteyMä»
Sillä niineuin ymmärtHwäinensielu ia liha on yxi tymincmNiinlumala ia ihminen
vNMCHnM.

Is-

P. Athanafiu» <n TuunusioS.

Hz

loca meidän autuudentähden pijnatM/ <K
sini alashclwcttin/tolmandena paiwän no»p,
siylssluMHq.
Asilliylss taipaisen

isiulsänCaickiwch

dian Jumalan oikmlla.
on Nllcwa duomidzeman eläwitH
jacuollnilg.

longa «llemiK'/ caicki ihmiset pitä rllumil»
lansylssnouseMan»

Ia lugun omista tsistans tekemän.
loeca hywä tchnet öwat/pitä ijancaickisen

elämän käymän: Mutta

jotta paha owat

schnct/iiancaickisennllcNf
Tämä on oikia Phtcinen Chrisiillinen Vsto/joca e< sitä tonftst Mahwasißfto/ci
hän taida auNMlulla.
Tämän Rucous Kirjan

Register.

Jumalan armon edest/oikein rucoilla.
1
Isä meidän rucoucsen tawalla selitetty 4

AmuRucouxet.
EhtoRucouxet.
Jocapäiwäinen Rucous

7
7

«

Register.

Rucous Isän Jumalan tygö.
Rucous Jumalan Pojan tygö.
Christuxen tulemisest,
Christuxen Syndymisest.

«j

Rucous Pyhän

17
17
iz
19

,;

14,

15

Christuxen kärsimisest.
Christuxen cuolemast.
Christuxen ylösnousemisest.
Christuxen taiwasen astumisest.

:ö

Hengen tygö.

Pyhän Colminaisuden tygö.

19,

Jumalan armon edestä.

19

Engelitten warjeluxest.
Jumalan Sanan ja Seuracunnan edest.

Uskollisten opettaitten edest.
Rucous.
Sanan cuulioitten Rucous,

20
21
22

Sarnmiest

22
23.

Wääriä opettaita wastan.
24
Rippi eli synnin tunnustoxet,
26
Rucous Ripin jälken.
33.
Että Uscosa pysywäiset olisim.
34
Rucous ennen saarnan,
35.
Rucous saarnasta päästyä,
35
Rucouxet Jumalan pöydälle
36
Kiitoxet ja Rucous Jumal.pöydäldä tuldu.

me

mennes.

exymäisten edestä.

Uscoa

Heicko uscoisten edestä.
Mm. elisten ja waiwaloistenedestä
Perkelen kiusausta wastan.
Pyhän Hengen waicotuxen edest.
Hywän omantunnon edest.
Hywän lopun ja autualisen
edest
.

eron

39
40
40.
40
41.

42.
42

Register.
Hengen haucutuxes olewaisten edest.
Wiimeisestä

4

tuomiosta 4
45

Rauhan edestä.
46
Esiwallan edestä.
47
Esiwallan Rucous.
48
Alammaisten Rucous,
Alammaisten edestä.
49
Jaloin / ja siinä asuwaisten edestä.
49
Puhtan elämän ja hywän Awoikäskyn edestä. 49
Wanhimbain Rucous»
50
Lasten Rucous.
51
Perhenwanhembain Rucons.
52
Palcollisten Rucous.
53
Tarpellisen ilman edestä.
54
Maan hedelmän edestä.
55
Tarpellisen elatuxen edestä.
56
Rucous suuren näljän aican.
56
Meidän, wittem edestä.

Wainomiestenedestä.
Vihollisia wastan sodan aican.
Sotanmeiwäesten RucouS.
Terweyden edestä.
Sairasten edestä.
Sairasten Rucous.
Rascasten waimoin edestä.
Rascasten waimoin RucouS.
Kiitos autualisen lopun edestä.

57
58
58
60

Rutto taudin aicana.
Fangein edestä.

Wiattomon Fangin Rucous.
Wiaĺisen

68
fangin

rucous 69

Register

Matkamiesten edestä.
Matcamiesten Rucous.

71.

Purjehtiwaisten Rucous.
Jotca tuulen jaweden hädäs owat.

Matcan

Litania,
Litania toisin.

71
7,

73
tul eskti tos 74
75
79

83;
Wielä Rucous caickinaisit tarpeista
A
Rucousten päätös.
86

Rucous Kellon lyödes.
Siunauxen tawat.

P. Athanasiuxen Tunnustos,

87

87

Finis.

