
Susannasi. ;6;
~ Ia cuitenginon HErrakieldännt: Ei sinun'
.W hurscaim jawiatto,nia cuolettaman.

hletcos nämät nähnyt / nijn sano/ cunga
mun alla sinä oletnämätyhdes löytänyt ?

55, Mutta hän wastais: iehmuxen alla. Nijn

jmbtialeicka: Sillä sinun walhellas saatat si«
»li sinus pois hengeldäs.
56 Iacosca tsmä otettinpois/ cudzui hän myös
Mneteenstulemall/ ja sanoi hänelle: Sins
<waan sucu jaet ludani cauneus on sinun per»
Ayt / japaha himo on sinii sydämes käändänyt.
57 Näin te otetta Isiaclin tyttärille tehnet/ ja
Mn on pelgosta täytynet teidän mieldannou»
ta/waan ludan tytär eiole teidänpahuten suo«
stnnut. ,

)« Sanos nyt/ cunga puun alla sinä olethei»
dinlchdeskäsittänyt?
)? Mutta hän wastajs: Tammen alla. Nijn
Daniel sanoi -. Oikein/ HENranEngelillä on
inieckasinua cahtiajaca jatappa: Sillä sinun
wlhellas saatat sinä sinus hengeldäspois.
i° Nijn caicki Canssa rupeis suyrella anella
huutaman/ jaHMmänlumalata/ jocanijts
Ma jotcaidzens häneen luottawat,
<!> Ia nousit nijtäcahta duomarita wasian/ et<
tä Daniel heidän omista sanoistans oli heidän
Voittanut wääraxi todistajgxi.

la teit heilleMoseren iain jälken/ nijncum
he heidänlähimmäistäns wastan pahoin tehnetck /ja tapoit heidän, Ia näin silloin wmtoin
Mipelastettin< - Mut'



Z64. Historia Susannasi.
6 z Mutta Heltias e»nändänscansa ylistitH
malata/Susaunanheidän tyttärens tähdcnG
jaliminhänen miehenscansa/ jacaitensuc«
cansa/ etteimitanhäpiälistä hällesa löytty.
64 IaDaniel tuli suurexiCanssan edes/ sijti
päiwästä/ jasijtteenämmin ja enämmi".

SusannanHlstorian Loppu.

«?ö«» «sHO» «H?Ho» «VssH«» «Osj»

Mrfi-Kirja/
I.MuutamatKijtos Wirret Vhdest

Testamentist.
MarianRljtyssrvirsi/ Luc.,.

NMT? Inun sieluil siluresta ylistäpi Hemj
(MHHIa mi>mn hengen iloidze luimlch

minunWapahtajasani.
Että hän cadzoi pijcans nöyryden puoltnl

Cadzo tästedes pitacaickein sucucundain »linN
Ilutuaxi cndzuman.

Sil se wakewä ombi tehnyt suuria ihnß
minun cohtan/ Iahänen Nimens on Pyhä.

Ia hänen laupiudensa pysy sugusta nijns»'
cuhun/Nijden ylidze jotcahändspeltäwät.

Hän osotti woinlans hänenKäsiwarrtlW
Ia lmjotti ne jotca corjat owat sydämensick
lests.

N? woimalisetombi hänrutistanut istuliM
Iaylös corgotti nenöyrät.

Ne isowaisetombi hän täyttänyt hywydel/D
Ia nerickat ombihän tyhjäxi jättänyt.



VhdestTestameittisi. 365
Häncorjasilsraelin hänen palwelians/Mup

<l,,dcn ontan laupiudenspällen.
Nijn cuin hän ombipuhunut meidän Isäden

Gö/Abrahamil ja hänen Siemencllens ijan»
mckisest.

Cunnia olcon Isän jaPojan/ japyhän Hew
Nijn cuin ollutonÄlgusta janyt/ Ia aina/

ijancaickisehen/ Amen.
Se sama.

sielnnsurest tijttä Hsrra / Hand y'
moninterran/ Hengcniloidzeluma»

lchn/ Minun wahwasWapahtajasan.
EtthäncadzoiPijcans nöyrää / Eit ylönan»

U coscan töyhää. Cadzo / pitä caickein Sucu«
Nlnlain7lutuax lninuacudzuman.

SillaH<lrra cuin wätewä on/ Ihmelisij töit
chiyton/ Minuncohtankyllä hywin/ Hänen
Wimson caickein pyhin.

longa laupiull ei löyta lucuu / loca pysi)
Lugusta sucuun/ Nijdenylidzelastewa/Cuin
Mäaiuapeltäwät.
Hänosotti wätcwän woinmns/ Kyllcowall

Wwarrellaus / Corjat hajoita häpiäUisesta/
Endämensylpiäst mielestä.
Woimalistd maahan on mannut/ Istuimeld«tukistanut. lallens corjais hän ne Wyhät/

Mös corgotti ne nöyrät.
Isowaistll armons näytti/ lotc falost hywy'

dellchtti. Nerickadowadhätännyt/lotc hänl"MxMänpt<
Ia



z66 Vhbesi
Ia IsraelinPalwelmns/ Hän yywin fy,

corjais cans/ Omaa
luwatunlaupiuns päälle.

Nijncuinhän on jspuhunut/ MeidänHlem luwanimt/Abrahamil jasen Siemenellä
chamastijancaickiseld.

Cunnia olcon ainalsällen/ Samal mul
myös Pojallen / Nijn itäns Hengell pylM,
Nytjaijancaickisehen.

Zacharlaxettßljtoswlrsi/ H.uc.,.
ljtetty olconHEßralsraelinlum
la / Sillähän on edzinyt jaiimast»
hänenCanssans.

Ia ombimeillylös ojendanut autuudenE«, i
weu/ Davidin hänenPalmellansa huones. «

Nijncuin hänon muinen puhunut/ Häm i»
pyhäin Prophetains Suun cautta. -

Ettähän meitäWapahtamanpidäis Mtv s,
jacaickeinnijdenKadcstjjeill«

meitä wihawat.
. l<

muistainan hänen pyhän lijttouspäälle.
Iasen walanpäälle jongahän walUloiAbu

hamil meidän Isällem/ lneillenandaxcns. «

Että me lunastetud meidän L
dest / mahwisimme händäPalmella ilma» si <
tämät/ pyhydens jaHurscaudes hänen cdesi» >»

micken meidän cljnaicanam. w
Ia sinäPoicainen pitäcudzuttaman l

maisen Prophetax / Sillä sinun pitä käy!»'

H«rran Casivon eteen / walmistaman h^>«»
Teitäus. -



Tesiamentlsi. 367
Aandmnan tunnon hänen Caussallens/ hei'
jchndeinsalldexi saamisex.
Midän Jumalan Sydämelisen laupiude»!
«llta/lolla meitä ombiedzinyt Coitto ylbälda.
Valistaman nijtn jotcaPimeydes jaCuo
,„Miosistuwat/laojendamanmeidänlal'
Wrauhan Tielle. Cunnia olcon Isan japy»
ÄHengen/ic.

Se sama.
V.c. Minun sielun surest kijttl HClra.

Vjtetole Israelin Jumal/NytCaswospy.
tänn cumar/ Canssas sinä olet cdzinyt/

z.,c^otuxestpäästä,ll)t.
Nllsinäautuuden'Sarwen/Vlösojensit »neit
«n/ Davidiu pyhänPalweliasHuonesai
Unarmeljast.
Hncuinslnuldon muinen puhuttu/Ia en-
D ennustettu/ Prophttais pyhäin suun caut»
-Ms meitätahdoit uutta.
Meidän wiholistemKädest / Caickein waino<»n edest/ Osotil laupiudenlsillem / MuistitMnlijttospäällen.
5' sen wagan walanlpäätte/longas wahwasttmnoidtäällä/ Abrahaimllmeidän Isällem/Wstäandaxeslneillen.
tttci me pääsned Wiholisild / Sinua peltä<
»itpalwelisiin/ Oittudes pyhydeshywin/ Caic»<>n meidän itäpäiwin.
Poicainen pitä cudzuttaman/ Prophetaxistu

lnteiinan/ Cuin täwiHErran caswontteen/
Tietä.

Evan'



z6B Vbdest
Evangelium Saarnalla/ AndamanHllW

Canssalle/TiedonAuttuuden
deinsandex saamisen.

Sekin lunmlan suloisesi/ laupiudestsaiP
haluisest / lost on edzinyt meitci tääld / Chlist««Kirtascoittoylhäld.

Walistaman cuin piineydes / Istumd/j,
cuolon ftwydes/Ia nijnojcndaman täWM
dän jalcamrauhan tielle.

Cunniaolconlsän/:c.
Simeonm Aljwswlrsi/ H.»c i.

<GM 2lste nytt HERra sinun Pc> lweljas.
Rauhan meneiuälnsinun siums MGiM Sillä minun silmän owat nähneti G

nun antllndes.
longa sinsoletwalmistanut/ Caickillech

soille.Walkeudexi walistaman Pacanoita/Jo s>
«un cansaslsraelinCanniaxi.Cunuia olco>>l!i,

Se sama
V.c. Minun sielun suuresittjtts HErra.

palweljas/ Rauhan»
soweljast / Salli täst

«lten/ Sinun oman sanas jälten.
Sill owat nähnet »ninun Silmän/ Sim

Wapahtajas joillnei/longs walmistitarlß
wetäin/ Caickein Canssain casivon eteen.

WaMudex walistaman/ Pacanoitjalm
staman/ Canssas myös Israelin parhax/ Cu»
luisux cortiax cunniax. Cunnm.



Testamentist.N?ielä se sama.
UjAllhasratti tääld nyt lähden/lältenlu»' U malantahdon / Nyt eratt ilon canscaic»
M tein nähden/Täst nmillnastmahdan/Sen
M perän / Cuin Jumal minul luwan on/
Aleina unnulvni olewa on.

. SennijntetepilEsusChristus/Sewahwa
„ Mahtajan/ long minun silmän owatnäh»

Misust/ Senvsconolewan/ Meidän ainoau»
«,n jaelälnän/ Hädäsettä tastcl cuolemat.
TäiuänHErra olet asettanut/ Armosi cmc<

mcanssain eteen/ Ia häne,»Waldacundans
Mnut/ Caikist cudzuutieten/ Sanastansal ia pyhän / Cuinilnwitta synnin jahädän.

» Hän on autuas tirtas walo / Cuin walaise
milman caiten/ Jäsen wie Jumalan huones

> chn/Puneydestpojes. Hälvpanduonlftae-
. !„> wrtiax/ Ilox/ Alltuux jacunniax.

P.Ambrosiuxen jaAugllstmuxen
'KytosWirsi.

Alumala sinua me tijtämme/ Sinua
><rametunnustam!ne.

i Sinua ijancaickistalsää / Cunnioitta cäicki
>-Wilma. ..

/

Sinlta caickiEngelit / Taiwaat jacaickinai»
>- sllwllat.

Sinua tijtawat Cherubim ja SeraphmU
Lllnoden ilman lackamat.
Pyha/Pyhä/PyhäH2rralumalaZebaoth.
Täydetowattaiwatettä maa/ SinunH«r»

Aescunniat.
A«i Gi«



;?o Vhdtst
Sinua tijtäpipyhä Apostolisten joucko.
Sinua myös tijttäwat/ Caicki pyhät P«,

phetat.
Nijn myös kirckad Martyrit/ KijWvätft

«ua wahwallatodistuxella.
Sepyhä Seuracunda ymbäri mailma/Tw

»usta sinua Isäxi ylönpaldisesa wallasa.
Ia sinun cunnialista/ Totista jaaino cGPoicas.
Nijn myös lohduttajat pyhä Henge.
SinäChriste cunnianCuningas.
Sinäoletlsan ijancaickinen Poica.
Ed sinä wieroinut neidzyen cohtu miclM

Ottaisas/ Wapahtnxes inhiluisten sikiöit.
Sinä ylidze woitit Cuoleman/ Ia awch

taiwan nijllevscowaisille.
Sinä istud Jumalan oitialla/ Sinun ID

runnias.
Sinä myösvscotan tnlewan/ «VhdexiDm'

marixi.
Nijn me/ sijsrucoelemma sinua/ Ettäsftl»

weljoitasautuaisit/ lotcas callilla WerMse<
let lunastanut.

Ia anna heillen ijancaickinenilo / Sinunff
haiscanfa.

O HERw wapahda sinun Canssas ja sninl»
sinun pericundas.

Hallidze myös aina heitä/ Ia ylös corM
ijancaickistst.

locapäiwämetijtämmesinua/ Ia
tam sinun Nimesijancaickisesta nijnijancaicki'
sthen. W^



Testamentisl. ;yi
Varjele meitä HErra tanspäilvän taickista

» ftnnistä.Armahda meidän paallem HE NM/ Ia ole
,; Mille laupias.

Sinun laupiudesolcon meidänMemHEr»
,« «l nijnmin »ne sinun Mles toiwom.

SmunHEnametuttvamma/älä anna mei«
,! liWäns hspiän ala tulla.

p. H.ucheruxenRljtHs wirsi.
Mlulnal sinua tijtäm/
M SinuaHErm cunniaspidsm.

, Sinua ijancaickinenIsa/
Caicki MailnmcunniaNsa.

Engelit jaTaiwanwoima c/
Sinultijtoxenainatuowat.

SinustCherubim jaSeraphim/
tackanntt huutawatynnä näin:

Pyhä on Jumala/Pyhä on Jumala/
PyhäHErraZebaoth/

Cuin meille caicki hywädtuot/
Täydet owat Taiwat jaMaa/

Sinun HErraudes cunniat.
SinuaApostolit tijttäwät/

Sitä Prophetattehdäpyytäwät.
Ei Martyrein joucko sinua vnhota/

Mutt alat sinua cunnioita.
SinuaEhristimnda tunnusta/

Cocomacunda myös julista/
Isäxcaickiwaldiax/

IaPoicas Mailman haldiax/
PyhaHengelohduttajax. -

Aah A Ia



372 Vhbesi
luhywydentotuuttajax.

O cunnianCuningaslssuChrist/
IsasPoicaoltt sinä wisiist.

Ihmisen lunastuxen tähden/
EttWeroin cohtMNeidzen.

Sinä cuolemanalaspainoit/
Taiwadvscomsilteid owoi.

Slnaistudlsunoikiall/
Suurell woimal ja cunniall.

Sinävstotan myös tulewani
Caick Ihmiftd Duomidzeman.

Merucoilem Canssas auta/
longas lunastid Werescautta.

Taiwancunnial meit pueta/
Pyhäis jouckon anna tuetta.

Wapahda HErra seumcundas/
Siunahywastpericundas.

Hallidzeheittäälollesans/
Corgot heit Taiwastntullesans/

locapäiwa »ne sinua tijtäm/
Sinun Nimes alatylistäm/

Synnist meit tänä paiwan warjele/
Sitä HErra me sinuld anelem.

Tee laupius canssam Jumala/
Armollas puolem cunlarra.

Tulcon päällem pyhä annos/
Sijnä olemme ainatoiwos.

Sinunpaalles HErra me luotain/M häpiätpaallemwota/Amen.



Teflamentist. Z7j!
I!. MuutamatDavidin Psalmit/wirsix tehdyt.

Primus I. Leamz vir.
«MMtuas se cuin ei taystele/ lumalatto»VM mittenrettel/ Eif chnnisten tielle astele/
MWEit istu piltaitten Mel/ MuttHLr-
milati luestele, PKtpäiwätsitatnttistele/ Se
ckhänelwijmeinhywax.
Hän on cuinistutettu puu / luoxelvanOian

-iiiml / Cuin hedelmans aicanans edes tuo/
>,g lehti ei waris wehmal/ Mitä häntcke/se
mesty/ Mutt lulnalatoin Hämmästy/Ia hajo
mtuhcatuules.
Sill ett ne lumaluttomat/ Ei woi seiso duo»

»Medes/Eitsvndisetcatumattomat/ iöytä hu«
li>,st<!!l stas/ H«rra hurscasten Tien tietä/ Mutt
Zumalattoinat wietta/ Oma tiecadötuxen.

?läl.!. (luare icemuerunr.
IÄIx tiutus salnowat pacanat/ Canssa on

menos / Wallat jaCuningatpau»
Mt/ Pistädenyhteen neuwons/ HErrawa»m jaChristusta/ Joit tuliscuulla wisusta/!opitä heidän tästyns?
He puhuivat näintestenäns/ Sen pällmyss
Wät walans: Hlkän cucan meisi ikänans/Indaco heidän alans / Poik «mcaiscam heiyäln
«tns /Pääldän» heittWm poisiteens/Hltäm
Anorjansolwo,
Mutt H«Nra cuin taiwas pauha/ Heidänwnsa näke / Hän heitä pilcka janaura / Hä,AMHeitsäke. Nijnnärtästywijmempicai'

Aaiij W/



374 Davioln
sest / Tiustu heitämyös wihaisest/ Ia lauftO
läsauall:

Poitanmä panin Cuningax/ PlidzeZioni»
wuoren / Ia sowitin hänell cuuliax / Sekänw
han että nuoren i Kästin hänen tahtoni ilmow
lawärästopisttirwotta/ lotchaucutelduteli!,

Sanoin hänel puhen tämän: Sinäoled»
MNracas Poican/ Minä si)«nytin sinunti>»z
pän / Sinun cauttaspirun woitan/Minä cuel>
luist sinun ylösnostin / Callilwerellänmyw
siin/ Necuincadotetutolit.

Pydäminuldpacanad perisi Ne annauw
nä sinunhuomas. Tutkisteli mailman äärM
olcon myössinun omas. Rautawidzal heit»
sermi CuinsawiAstiad puserra: Senwall«
sinulle annoin.

Sen tähden Herrat Cuningat/PnllnärM

parandacatteitä». H«rra palwelcatwapW
Iloitcat hänes'Waristen/ Se ombi minunch
ton.

Poican sijs wastan ottacat/ Eip hän tH
sittsuutu/ Hltätt hand coscanwihoittacoi V
edh te tiell hucu - Sill ätist hän fttty wih»
Rangaisepahat tyll pian/ Autuas hänenD
lensturwa.

?l»1. 14. Dixir inlipiens.
V.c. Se cuiu tahto Christie olla.

tybmat tyll kerstawat/Palw
stieldswät/Eitei yhtanlumalat ole taitet.C«



Psalmit. z?l
Jumalasi exywät taidosans/ Cauhiat hänelo»
>rattöis/ tawoisans/ Ei hywa tee tääl tengä.

Idz HErrataiwast alascadzoi/ Ihmisten la»
simpäälle/ Heist jos jocuolis/cuintahdoi/ Oi»
Kintuta Jumalat täällä/ Hand ja hänen tah»
lonstiedais/ Etzis/ jahänen sananspidäis/Sen
Dten tääl myöseläis.,

Muttcaick poisharhannet owat/ luurlu-
mnoikiasttunnost/ Turmelut caick/ canstel»
mitolllat/ Exyxin cutintimmois/ Mastoin Iu»
mlanmieldäcaitiain teit/ Cuin hywa ttti/ ei
Myritän heit/ Ei ihlnist ainoyhtän.
Eitö caickpahointetiat Mine/Mertitätätä ja

ilttö/ lotcminun wateän wakisest waino/ Cuin
ltiwän ylös niele / lotc ei enstngän Jumalan
!»wa / Eik hända hädäsäns auxhuuda/ Mutt
!»Mwatidzeus päälle.

Sydän pelgost heillwapisewa sn / SM aina
Muscas/ HErrahurscailanda lewon/ läsnä
»ijt cuinpysywät vscos. Sen töyhän oikianneu»
msitt/ Tehaijyst häwäisitt/ hyljäisittSillett
Omaton hänenturwans.
losc Israel saisi Zionist/ luwatun autuan a»

mi. CoscaHEna armostansomist/Pois tään«
hcausscms sangiun. SeChristuxetl caut ta»
chu/Cuin wapahtajaxon luwattu/Nijn iloid»
«Israelriemut.

klalm. l;. vomine
,ZMErra cuka sinun MajasasiSaa alatA.
l Muu jaPysi)y ?Iapyhäl wuorel wajasas/
MsiVtewon sm edzij ja tysy ? Se cuintääl,z Aa mj wal»



z? 6 Davidinwältäpi wicaa/ Ei tenengäntemyöslijca/Ii
totudestijnnirippu.

locaei welienspanettcl/ Mutt hittidze kielcnj
aina. Eit ketänwihajacadettel/ EitpydaM
paina/ Eit lnyöslumalatsindcuule/Waa»
hain jouckoon alattule / Ia heitä cunniasM

loca toiset myöswannopi/
tatin lupa/ Ia walasans wahwan seisopi / Tch
to sanansjällenstuta. Racasta myös iahiinäi,
stäns/ Pyts handauttahäoMns/ WoimG
jataitonsperäsi.

loca eimytzs pyda woitta/ Wääryl toisenw
lu jaraha. EKlahjoi wiattomald ota / Cm
lyailmason tapa paha. Se cuin näin tttcht'
läpi/ SenHEßraMajans wetäpi/ laD
Gahwanapysy.

I?lÄ.!«. re Dcuz.

laupias/ Hädä«ru>
cuulcon. Hän on luonnostansa?
Sen tähden auxestulcon. JM

bin Jumal sinua warjelcon/ Cuin sinun Cuni»'
gaxteti/, Hän sinun turwäs myös olcon/ Im
päiwä jahetki/ Sen toiwotta caicki wäki.

TaiwastHErra sinua auttacon / Etteiwiho»
mies sinua snrmaisi IaZionin sinua saattami
Siel olet sinä hywästtmvas. Hänombi H«m
Zebaoth/ Pysyy lujan ja wahwan / loca HM
wastan sodan ot/ Cöhta selyötin mahan / Ia s«
mj» lopun pahan.

Sinunvhris pääl hän catzocan / Iapalwck
xes nöyrän / Rucouxes wastan sttacon / Se

M



Psalmit. z??
Ammieli jatbyhän. Mitäs pyydät hän sinul

sinun neuwos/Onne hy«
z,z sinnl lainatcon / Töisäs ja caitis menois/
Mnoletsähywaslcwos.

Mterstauune stnun awustas/long Jumal
moi cauttas. Sinä waywijmt »ncit
sw/Eip muutoinmitan Sotanlnlna'
lMunccnlähdelll/lalipulttnostaznylss.Sill
lmingastam H«rra nähden/ Autta ja wcta ty-
M/ Iacuule hänen pyytöns.
Munut/orihitcdesotetatt/Sotanmeuuän

Uwahwast/Ia nijdenpäälle luotctau/ lotc ei
Mnpäästä waiwast. MuttuleHTrran auxein
!tl!»l/ Menesäm tästetyn sttan/ Huntu pääl»
liWmeitin luotam/ Hau olcon llleidän otaim
Menme edellämtuomm.
Nelumalattamat langelrat/ Olnancoiru»

Mähden/ lahäpiäucanspakenewat/ Fan«
Mmyöspojeswiedän. Mutt mecuinturwam
Hzrran päal / Pysymlne cohdallans wahwan/
cttapahtu tyllHENran lvael / Cuin lupais
millenrauhan/ Otta pääldäm pois wmwan.
ölcon tijtos nyttlsälle/ Ia cunnialuina-

ljnPojal/ PlisttzsHengel pyhälle/ Sanamm
loitel woimal/Nijn cuinolluton 2llgusta/Nijn
lMnastiolcon. lumalansurestarmosta/ A«
f>l >neil ainatulcon/ Hän ainamyös meitä cuul-

klalm. tt.Dcuz meux.

Cuoleman tiwus sanoi /Costkarsti
wihan taiwast: MunJumalan/ mix

Aav mun



z?F Davidin
mun ylin 6Mwit ? Mun Jumalan/ täi'
waiwas/Sinuntygöshuudan lackamat/Ap>,«,
nontäsihädäs/ Eng waickenöinpättvinpim,,.
mast/ Ett wasta/ett tule lähes. O aita Wch
Pahain pilcat mua pijnawat.

H«rra siz»ä pyhä cllitengin/RauhaslsrM
asut. Cuin sua ain tijtä cummingin / Händ
homastett wasi):lsällt tygös huudid/ luotitM
les/ Olit heidän ainoturwans/ Heit hädäM
päästit wnelläs/ Cuin olitallrastan cuornm!
ain autitnäit / Ett häpiahäu andan tulla heit,

Minä mato en ihminen liene/ Ihmisten iwi>
tysjaihme/ Häwäist/palcata caick mua tie,«!
Päät pudista nauru tehne / Syltepitittä: CÄ
pilcka Munsydändan suurestwaiwa / Näin M
huwat lllillust/ idze iltiät.- Turwais luinalaÄ
apuu toiwo/Saam nähdä coht JoshänlilM
lanPoicaontott.

Cuiteng lulnal turwani olet/Mun toidi><es
Hitin cohdust/ Hitin rinnaldmun turwisM
Päälles heitett otinHitin cohdust. Kästs hätäoi,
älä oleraukan/ Suur tusta/ ettei apu ole custa»!
Sonnit suuret mua ymbär owat/Mullit lihll»
wat/ Hengen perän/Carawatcuin Jalopeura.

Olen cuin wesiulos caattu/ Caick luunhajalt»
roin uydest /Kiwust chdälueni sutattu / Cuin l»t>
denwaba waltian lietist/Pois cuiwen cuin cm'
sil» muru / Wäten jawoinlan liene/ Muhoxpl»
re tipu/suur suru/ Sunn latehen tartu tlele»!
tustani on suur/Cuolemancahus olen juur.

Coirild olenymbär ahdistett/Kastell juuri>
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yoinparwe. Katen/ jalcanläpidzläwittett/Hei«

>" llthlllneni Ml arwan/ Mun waatten heheil»
">> wjaoit. Puunpäälolinpiugoitettu/Ettjoca
« zsenäni hajoit / Kyll caick olis luuni luettu /I«

zstiirens nait/ Ett pijnaspahos olinnäin.
l>! H«rra minun wätewydenoleläsn/ Auxrien»
r>> «Mcrcan minusta. Mietast/coiraintäsistsie»

lßpäM/ Pääst nnm jalopeuransusta / Ni»
»' Uswelijllen julistan/ Kijtänsua seuracuuuas.
»< i«ck tijttätätH«rra ylistäin/ Cuin händpel»

Ä: Sucucuunatlstaelin/ Cuunioitcat händ
Mmielin.

« sihyljän hau mdollistwaiwaifi/Eik cufwons
ck lwst pois Mudan. Cuuldeli hänen huutoans
"' «iwast / 2lina häneu auxensriendäp. Suures
« smcuunas sinua kytän/ Maxan fult lupau»
'' im. Köyhät chtzwät jarawitan / Cuin suaedzi»

«ti sullylistyxen tast tuowat ain/ Joiden si>«
-

Mailman äärin muistettacan/ Ett täänyisit
" Wstuxen tuudon.Händpacanat caicki cu»nar«

«mn heil cuningaxi pandu on. Rickat
l' tzhlithändpalwelcat/ iöydäthänesautuuden

M/Hänen armons awarutt ajatelcat/loit
' swnatan suloisell menoll/ lasten/ lapsijn/ Nijn
' Usljnaicoinasti.

?521m, 2.;.Dammuz regic me.

UUltä taita puuttn/ Cost H«rraMltarpeu suopi. Mix lnös mahdan hänen
suuttui Cost talwanleiwällmunruoc»
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ti. Ia silla wedclmun juolla/Cuinsielullele>y«
tuotta/ Seon hänen pyhä Hengens.

ylnanNimenstädell osotta/ Hän uliuulti
lian laidan/ Cusa sieluni wirgotta / Ia ftM
rawitta taidan. Sill pydän niä olla
Waickpirupyristenpauha/Sill sinäp cans«««let,

Sinun widzas/ sekä sauwas tauinan tygrtz
nua tuocon / Ettänmins exyisi cauwas / E!Wlis harhan luoton. Sä walmistit minulch,
dan/ Cusa pyhän sanaslöydän/ Minun wM.
listan wastan.

Mun päau sinä myös woitelit/ Pyhän H»,
gen oljun cansa/ longsinä minut sowilttlit/Et>
ten tulis pirit ansan, armos nlinun c!«>
Mla tygtzshuonehcswedättä/ Cusa ei miw
puutu.

lsalm. lf. « levavi.

Mwöidzenaina/sangen hula. 2lnn armos limul!
VNapus laina/ long perän halunverätp
la. Turwattomatt »null turwax tule / Häpm
ala eten culje/Ellei wihansuowani saisiloit.

Ei yritän häpiän alatule/ Cuin siuuaodM
sinuun luotta.Hand sinun tatesvlottune. M»!'
hest/ hädastvlgos tuotta. Häpiän saawatpiA>
jatcaick/ Caickainwainowatsyytä paidz/ Si'
nun suruisil palweljoitas.

Mullosot/opeta tiesHErra/Nijnsannam'
nun pyrckij jaelää. Totutehesminua wiejoc»
kerran/ Sinap olet minunlulnalanwielä/M»'
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»,«,,vunturwan vstalluxen/ Odotan sinua/ain

?zen/ Keng cadotta/ cuin sinä autad.
i Muista HCnaain hywydespääll/ iackamat.

, laupiudes. Ett ne lujan cansasseMvat
luin sawatarmos nautiaxens. Mailman
,jo päättan olet/ Ett nijicuinEhristttM

>mne/ Sinä autuax tehdä tahdot.
Nuorudeni syndi älä muista/ Ne minulan<

l«, lmnaisid. Wirm miMmwtoist/ synnistsui»
z> l<Ett tykönäselä ain saisin Päälleni mnist/

.l armosi nähden / Poicas pyhän pijnan
longedestämtärsi huiNan.

> bEtta oitia/ suloinen hywä / Hand auxens
iwat wastaN. lososawat herjatta syndin
~/Hän Meus heit ylösnosta / Heillen opel»

vHnspyhän.Heit harjoitta,tiehenshywän/
Mnsi)dandäns lohdutta lujasi.
Mmn tied hywys ja totuus owad/ Sill
«hänen sanans pitä/ Niines tähden Jumal

' !>!' Alm cowan / Päästä caick mn::snndiusiteet/
Hpahutminuspaljo liene. HERra tästyis
lmnua wiene/ Sillun pyhän tahdos jalken.

"' cuinlumalatapeltäwätnain/ Saawat
»muantaiwas. lotcahänenpäallensvsco»

'" <i>iln / Ei ylön annetawaiwas / Hsrra heitä»^ja corjapi / lijttons lujan heill ilmoittapii
ff 'hengens hywän lainap.

ÄmänHerratygösnostan ollen/ Sinuld
»iidzen ain apuu/Pääsi pahast paulast/ Cu»

'"' wi olen/ long perasonEuoleman cahu.
"!' H«na oleminularmollinen/ Sillolen

"ensadomnen/ EaitildylöncadoMl cowin.
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Aut si)dändän mnrhest jahadäst/ AndtM,

syndin muavlwos wiholisteM
Joitaon mull monda tuima/Cmn wihawlltl
nuailman syytä: HERratuscastminuaM
pyds/ Cadzo minun suruistsurtiuttan.

Suojelsieluan/ auta minua nyt/ Etten
piähän langeis. PäällcsHEßra olen vscal
«ut/ Sinuld aputoiwon sangen/ Wariel/t
Mminua surust/tuscast. Annos tähden H
ra Hurscas/Christicundascuule jaholho.

ll»l. ;i. In ca vomme l^eiavi.
minä H«rra vscallan / Mn»

häpiän aln/Eitä lnyös ijäisen>«>
Rucoilen stnua/warjele MM

Annoscautta Isa Taiwan.
Sinun laupiat corwas tän tanna / Cuulm

couxen/ tygeni riennä/ MinulpyhäHengeili
chets/Cuinawun Annmi»
«vaiwan wahets.

Seisocansanwahwan wahwa sangar/W
«ul ole linnaluja/angar/ Wiholista pinmm
stan/Cust cohtaisln/ sotij saisin/Euin paällcnpl
hoinain haasta.

lumalolet minun waken elon/ Minunm
lvan/ apun/ «utuun/ ilon / Minun asen / lilf«
cans callion/ IsänihUnan/ cuin autad ijanll
nawainolistcnwatlan.

Mailma minua paljonwaiwa/ Walhel/m
noll/coirull aiwalt/ Eiedes tahdo totutttuß
Minua wajele/HErra suojele/Älii an stnfch
minun seuraa
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HmgenjHsna haldus anuan/Ist W luuna

D»llia/ Poicas pyhän pijnan tähden / Sijpeis
iilMsta/ am hädästä/ Tygösturwan täyden

Moslumalan moninterran/ Isän/Pojan
! iMuH«Rran/ lohduttajan pyhän Hengen/

! i,,i,i woimallans meit hallidze cans / Sitt ei
x Nlwahingoitztängen.

Awössiuq pahaxespango/ Ett mailmason
paljon. Cuin heinä pian pois lange/

-> '„,hekin huckuwat waljon/Turwafinuas ain
anpaäll/ Tee hywaä/ asn »naasa tääll/Ilt»

>u lllslnunruockirunsast.
Tydy mitä Jumalpanepääll/Sydämessuo»

~, «tsmulsaatta. H«krrau haldun ties heitä taälisen tyllä laitta. Sinun oitiudes hän
mo/ Odothändetthänstnsinulsuo? Wa«

l»destoilneen tuotta.

>r- nD/ Etes wäärin tee/ wihas malda / Pahat
uoman pitä. Paicastanspicaiseldpuuttu»

«l Hurscat/siwiät maasasuwat/ Riemuni
iul lwgtrauhassuures.

Hirscast haasta häijy häwittä/ Hambansti»
choinpuria/Mieckanswets/joudzensjän»

curjaa. Miecka Nyp
!d! Uftdänd omaa/ loudzi taittup Jumalan

i u»/ Cuin naumppahoil päiwäns tullex.
ch Hurscaiten waha testäwälnb on / Cuin san»wn saalis suuri/ Cuiden Wwarsi mttewet
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on/H<srrahurscaitholhop juuri/ Heidän ptw
dönspysy sangen/ Häijytajat
Runftst rawitan nältä wuostn.

Julmat/ ehr juur jalot/catowat / Ätildinii,
sawu poishajop. Maxamat helainaxottaw
Hurstas oinaus hywin lahjoip.HErmn sli,«,
tutmaauperi/Hänen
juurinenspois juuritetan.

Hurscau wariellus Herrald hallttan / M
toin wahingonidzens wättä. Herjatta häiichi,
tuu ei sallita / HErra hand tädelläns tacke.
sudest tulin wanheluulx / Eli uahny
Hyljätyx/Eng hänenlastaus kcrjWAn leipä. -

Poicke pois pahudtss/ pysy Kywäs/ MH
Nlitä wircas waati. Ei Jumal yltzn
häns/ WahwanwarjcluxeyhänellsaaM. b
wian sikiätHsrmld siuncitan/Pahanpojadft
hast Olkmtt lunml ylös autta.

Oitiuden opit hurftau tieles/ H«nan lalin
myös mieles/ Ojetanettei töisäns'liwisiy/Mi!!
häijyhän wäijymasistu.Eilltmal jätäst«l!Ä
dun hand/ Cosc waärän duomion all on M
H<zrra händ snytöinna pitä.

KätteHErrantHstyt/handodota/Hänchl
lans aulla sinua ilmeis. Pahoi pois catom
pnidz muodota / Näkemän pita sinlln D»
Nain suuren sangarin waldian/ phiVz käm
catois tyll pian/ Kosi)in? Eip tttsan ltzytty.

Wiatomole/oitein sinus täytä/ Rauhana!
meinsesinull Ma. Häijyn eltisethnckuuM
<M yhten wijmein cckck caatan. HERraP
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hitautta hädäst/PHästapahoiuttkijttentadest/
cill he vscalsit hänenpäälkns.

pl»1.4l.Le»tUs inrellizit.'
iMHUttuas auttaköyhä waiwaist/ Halunssen puolen täändä/HErra hand armah»

taiwast/ Hän hädäs holho händs/HMahändwajele waaras/ Kätke/elättäjoca
Maas menesty hywin anda/ Eit MiUholistenwalba.

Joshau tule taudin tustan/Ia sattusairau»
mXldzrychta händ hurscain / Ia tuot»
l«mweydeu< Sanoin-. HErmarmadpäälleni
Pmnmyös minun sielun täällä/ Minä sinua
«stasricoitt rascast/ An andex/ walitan wai«
lich
P«hättsUöwc»tMinustnalnpuhu:Coscahäli

Vhtane cuolla? Costa sijs hänennimenshucku?
tisoismailmcts lninuäolla. He cutkistellen
M/Minun wicojan he wartioiwat/ Ettpa«
Mtn lailltisit/ lalcains ala minua jäisit.
Wiholisin minuawäywät/Minulwahiltgöt

chä pyytäin. Täcapurren he häyhywät / Pu--s»in minust pahoin paidz syytä. Coiran parit
Mdpänätts/ Minunyliftzen: Nain sanoitsa«»«ns - Cäatu hänen täyty tähän tustttltt Eik
Msylösijäscostam

Vstawän johougbscalsitt / Jota ininäruokin
Mi/ Senjuonttiltiätastaidzin/ Ettjnlcckns
»>Minua potki: HEtda olsminul laupias/Aut
»lzos cuopast cauhiast. 2tnn endisehen mwua
»G/Htttl tahdon jällenscosta.
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Ettsminull-armososotad/ Sen saan lninztästä tietä. Ettessalli wiholistan suotta/Knsm

wätiwallas rietä: H Erratiedät minun lviaiv
max/Wahwistadlapsexesomax/AsttatmiW
caswoseteen/Nijnilenijäsehe^n.

lumalatt IsraelinH «rrall / Kijtos ja cm,
ma olcon/ Nytaiuajajocaterrall/Annm,,
dest/ (uin on tarjon/Ain töyhij waiwaisiw
sian/ Joit ei hän ylöncadzo coscan/ Maana,
puns am andasangen/ loug»neill Nlyös suonni
Amen.

?lal. 4s. Lr>iH» vir cor.
yhdest cortiast Cuningast / Hann,

waldans woimast/ Phden juuri-
hanan wirren. Cuin on minnnajunajatuM
Ia tieten caunistirjoituxen / Händ ylistäxen s«<
dointerroin. Caunijn sins seas ihmisten lO»!
Huules suloiset caicken testen / Sillsinun sluii»'
nuton lulnal/Nijn ijancaickiselwoimal.

Sangar wyöta mieckas wyölles / Totutti
parhax / Idzes cunnialisest läylil
Ett köyhät oitiudensaisit / Ettei healaspoljeta
si. Oitia tätesihmeitä näyttä. Nuoles ylön teril'
wat owat/ Ett mnssat etees langewat/ HäM
wibolises saawat/ Caick lmjowad yhtä h«am

Sinun istuimcs / S Jumala / Pyjy luja» »'

jalona/ IjancaickisihinAicoin. Sinunwaw
cundas waldicka/ Ouoitiuden waldicka/ Oitis
racastat raitin paicoin/Wihat julnalatolnd»w
noo julmaa/ SentähdensinunlumalasOD
mal/ Sinunwoidell on ilonotiull / Plidze sin««
osa weljeis. Cuiiu
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Emns cunnia salistatz vlgostäyd/Ia jaloilnas

mmisas näyd/ Waattes hajull hywäll tulle.
Hwat Cuningan tyttäret cauniullas/Moo
sWseisooitiall tädelläs/ Sulus callinnnas cul-
l«i. Cuule tytär caunis jacadzos/ Callist cor.
l»ai ja astaidzes / Vnhota oma canssas/ JM
,M huonecansa.'SaapCuningas halun cauniutes/ Hän on
Hlnns ihanaisutes. Hand sun pitä cumarta»
,!„,n. Tytär Tyyri lahjoinenstuletänn/Rickai«
mtcanssoistcanstähän / Hänen eteensrucoile-
mn/ Se Cuningan tytär tyll taiten / On Md,
nconans caunistaitet / Hän on puetety lidz cai»
ltin< rullaisin waattein.

Han waateis monen mutcalcudötuis/Wie»
t»n Cuningan tygö suotuis/Cung neidzet leick
Siftttt täywät/lotca händ ainanoudattawat/
Eouncill waatteillwaatetetut owat/Cudca tuo*
iau tygös uaurain / Ne myös ilon jariemun
cons/Sisäll wiedän juurcohdastans/ Cuningan
«waran salijn/Hetäywäd sin sisäll taluin.

Sinun Isides mytzs edest/ Sinun lapsij pitä
stlllmntodest/ lost jalosiihastuu mahdat. Nijt
sinun päamiehix paneman/ Pitäylidzawaran
milman/ Näins Jumalanarmon meil saatad/,
Nijn sugust sucucundahan/ Sinun pyhä Ni«
nies muistetahan / Sentäbdencanssa caicksitte/Aiittjoisestsimlatijttä.

Tämä wirsi nyttweisattu/On JumalanPol<
tlMwerrattu / Cusa hän cudzuta.: sangar / Nijn
c»>lscorkiaxi Cuningax/ Sen suuren waldans

Bbij cun»
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<unniax/ Onyltäprami myössangen.
tan hänen morfiamexens/ Seuracunda cauchsioxens. lost Jumalan armon naem cobt«Händtijtäln/ mielentätä johtain.

SesamatHlfin.
Vscowaise» sielun halu Thristuxen jalten.

H" Uin tirckast cointähti coitta/ Taynänsv
armo aina/ Selessell juurenwesa/E>.ns DavidinM)ha Poica/ Mun cortia cuum

CuningansSieluni sinun peräs pala. yltäni
ystäwän Ainoani/ Armahani/Ihanani/M
mun omaxlnorsiamexes.

Munculdancauniscunnia crunun/ Ami»
lon/ runsas riemun / Jumalan ja Maarm
Poica/Sydälneni sinuncudzu cllckaisex/Sinm
suotuisEvangeliu,nis/9n hunaja/ matiamai'
to. Culdan/cunnian/Hosianna/ TaiwanMan»
na lnlnunsytzd anat/ Sitt en suutu sinuhun ijäs,

Sytyt sydämen sinuahalmnan/ RackaM
peraspalaman/ SinatirtaslEsuChriste. I>
lahuta minuaeläwäx / Olemanrunlnis jäsemx»
alatain ilmanestet. Hal«n/palan/ ParasM
jas/aiwa armahas/ sangen sairas/lältesolenrattrackaun himosi.

Cuinscadzod lanpiast «ninunpuolen / Ilmn
ilonpaiste päallen/ lumalad juur julki coitta.
Wahwast minua wirwotta wircux / S«lw<
Henges/ ruumis/weres/ O I«su armon aitta.
Coria minua/ I«su arunas/ pyhin parmoiÄ
anna armos Castes cautt cudzut tulen tygös.

IsaJumal/umnlsän annan/ Algustenm
alcu
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<lcu maillnan /Racastit «linnaPöjasaS. Poi»
cosminunvscolltihlall on/Hänenoiftaawwns
»ien/Hän autuasilonainoasi. Eija/Eija/ onI»w elämän/ Taiwan talvaran
Siel handihanast ijät tijtam.

Caunist sielcandelet eajawat / Hartutheliäst
fclisnvät/ Vruin vus wirsi pauha. Cusa caunin
Izsuxen cans/ Mun yltan arman culdan cans/
Vaan rackasilosolla. Hypät/weisat Woiton
Mä/ H«na tijttä/ hand ylistä/Cortiap on cun«
mnCuningas.
ö cningan oleniloinen / Ett pyhä Poicals»

ftmen. Minul tawaratiettawa liene. Hän Mi'
Niiwiewisiist wijmein/ Paradijsinilonilmei/
Wpaucutta täsiän tienen.Amen/2lmen/IoWjuoduculdaCrunnn/ilonriemun/Mix wij»
»ytlPeräsitäwöidzen.

?lal. 46. vcuz naKerrefuzium.
MA dan MptlNsa ota,»/ Hän autta lneithä>däst ja waiwast/Cuinvsein päällem coo««»/Meidänwihollileu»/on Hirmulinen/Neu>
wf/monis/pahoisjuouis/ Ei löytä hänen wer»

Händs wastan owast woimast/ Ei tohtinyxi-mmennä.SillIsän Jumalansuomasi/Chri'Wsttan tulitänne. HErra Zebaoth/ häld woi«
An pois ott / Se jalosangar/ jatöisäns angar/
vai woitonylidzen pirun.
Waick coco mailm wastan olis/Ia perätmeit,

ladotta tahdois / Ei cuitengan edes tulis/ Eik>»«can saisNlitä aicois/ Hänen Mmiehens/ o<
Bb«i s°tl^
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sottaconwälens/ Hän juonenscansa/pyytami,!
ansan/ Idzephan cuoppan lange.

Rauhan he lneillpita suoman/ Waick M
tiutus jahullun. Sill Christus on meidän W
,nan,Hän on »lieitauttaman tullut/Jos he mch
poistemlnawat/ Hengen jatawamn/Oltonnl
heil/jäD cuitenginmeil/lumalanwaldacunk

Se sama samall Nuorill/P. M.
>MH Inna luja on Jumala. Meidän «,O

wahwa wuori / SotaH«rra tyll ca!w
ja muun. Wastanl»

nolistj/ jamurha miehij/ Cuin surtiansurma,»!
ja juuri julmaan / Meit wetäwät lvanheijz
nuorij.

Että me olem idzestäm / Sangen häijyt jalp
cot / Sieheu sijs linnanturwatcam / Jotapijll>
wat poicat. Nlmi senlEsus/nijn on myösW
stus/ HEna Zebaoth/ cuinftnnitpois ott/Dng
Ms woitto seiso.

Pirud ilmas japerkelet/ Pangon paxuld cck
~ säästiä/ Kyllä lEsus meit warjele/ lapackt

pojcs syöxe. He ymbär täyiväd / cuin ialopeum!
Aicoiwataina/ meitalas paina/
ra heitä estä.

JosJumala taas sen salli/ Ett pirurumin
tappa. Rijsu myöspois calutcallijt/ larijM
rickatnappa. Ottacan wapast/ ei hänsielunw
pa/ Sen Christus osti/ elainähan lunasti/ Eiw
temän cuoleman cuoppa.

Cunnia olcon Isalle / loca on caickein lW
Lunnia pyhMPojalle/Ioc« on lunastajaM
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Hengen/ Cunniasemmengin/ Wastan

wllinoja/ suloiutn suoja/ Hän on myös lohdut»
M- XVielä se ftma.

V.c. Nytcmcki ChristitytilGcat.

' l »Wttmal on meidän wätewä apun/ Turwa
! tustissumis. Emme sijs pelkä että
l Whucum/Ehtmailmacutistuisjuuri/Wait
> mmpauhais/ Allotcuohuisit/Wuoret meren
«sWytenwajoisit/Mäedmulistuisitylisalais.

Cuiteng lunmlancaunis caupung/ Cuillon
> pyhäin seuracunda / Cusa Jumalain asnwa
l einb/ Wahwanoniläcundans/ Meisomisans
l OainChristusidze/ Autta/warjelemeit/war»
l tioidze/ Keng hucuttap HErran huonell?

Cuningan wallat cutistuwat/ Pois huckllu
l pacauat täyty / Maa on wärisewäjawapisewa/

Cosc Christus äänens näyttö. HämbHErra Ze»
t«tth cansam on / Meil Jacobin Jumal t«r»
»ram on/ Cuin caidze Christicunduns.

Tulcat cadzocat H«rran töitä/ Cuin hän
maanpäällä tetep. Hän sodat poisfoittap / ha«jMp/loudzen jateihän särkep. Rattad rickop/ >

pyssydpoltap /Ei kengän händ woi odotta / Hänsttipkäsiwarrell tuimall.'
Tundecat minua/ »ninun woimon/ Ett olen

Hsrra jaJumal. Pacanain seas cunnian woi<
tan/ luurwahwallwätewälwoimall. Teidän
Mdänwiholiset torjun/ Teistettitengänhä-
fiän herjat/Idz sodin/ idz cunnianmunan.

HLrrasesimrisodiln päämies/ Idz meidän
Bbiiij epe«
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edestälnsoti/lacobinlumal wustan wihamiest,
Wahwastwarielmeittoti.Häntoti,lentuw!,»
tutzi meilon / Jumal jamies meidän weljem on!
Christus/josttijtosolcon.

si, meivcuz.
MMDRinadapäällenlluluala/ Sinun s»!,.

hywydes tähden. Ia pyhän arwssMWwoilnalla / Pois pyhi »uinuu wäärn.
>en. Peftmuasi)nnisiäpuhtax/ Pahutenmini
tunnen ainaiEdesäs si)nuistä ltzytänrumar/Si'
näsanoisassangenwahwa,

Sijtesminäolinsi)ndinen/Synnisaitinmi«
nuu »naillnan toi/ SinsHErmolet toinen/Slt>
laudesminulilmei soit/ Hysopin canspäälle»
wisca/Nijntulenlumiwaltiax/Ann mnncuul
menoriemulista/ Nijnsärjetydluud tulelvati»
loisex.

Månscaswos pois synnisiän/ Pahus minus
pojespudista. Puhdas si)dän luominusen/OM
hengi lninunvudista. Älä minuaylöu anna < H»
l<s minuld henges pois ahdista. Sinun termi»
des ilo minullcanna / Wapa hengi minun wah>
Wista,

Sinuntygös pahat wäännäisiu/ Iatyhmät
tielles wedäisin, Ett he tygtzs idzens täänäisitl
Iatijttel sinuatiedaisit. O H«rm wapahda >ni<
nua / Synnistä jamenostwaaräst. Nyt» tielm
tijtäpi sillna/ Sinun oikiudes edest.

Jos sinäminuldvhria anod/ Nijnminä ntjt
finullepybän. Sevhri cuin sinä tahdot/ Onyx
MurlMinMftdän. VleZionill«nnolinen/Nijn

Ml'
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sMllas ylös raketan / Sinun caupungis Iu-
Dlein/ Cusapuhdas vhri si.ml haetan.

Se sama.
armollinen minut Jumal / Sinun

auta / Sinun suuren laupius
mutta. Ia sinunarmostas awarast/ Pesemi«
wtegostani wääräst/ Puhdist puhtaxminun
hudin/ Pahateconi minä tunnen. Sillsyndin
cnedisan ain/Syndij tein ainoatsinua wastoin/
Wstein paljonpahaa / Sinä sanasas olettyll
mhwa/ Cojtduomitau nijnswoitat.

Cadzoshnnisolen syndynyt/ Ätinonsiinnis
minun sijttänyt / Synncisest sieluemst saanut/
Vuuressynnisolen maanut. Eadzo Jumalro«
tutt halat / Wijsaudes cuinon salat / Ilmoitta»
m minutolet/ Tuttij sitä tiedän todel. Wala
UopilHEßra päalen/ Ett puhtaxlumiwal"
lioxtuleu/ Riemus ilo anna cuulaxen/ Ett ne
>mr saisit ihastuxen/Iptcas särkenyt olet.

Caswos synmstän pois peitä / Pahatecon
Mpois Keitä/ Eaitist synnist »uinua puhdist/
Emun Henges minun vudist/ Puhdas sydän
»linuhun luo / Sinun pyhä Henges minul suo/lllii minuld sitä pois ota/ Minuasinust eroi<
10-Wahwisiminuaawus turwall / Tue minua
ltngelläs wapall / Tahdon ties opetta synneisill/
3ttca ei sinua tnndenet wiell/Ett käänyistthe
tzgss.
MinunterwendenlumalminuapäMWe-

Wvioisi/ en kiäldäni sääsi/ Wanhurscauttas
Bay Mlk
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julistalllan/ Sinuntijtostas ylistämän. Sillst,

Ahdistet iasäriett sydän/ Muxhelinenhengcujll
peljän. Tee H«rra hywinZionincohtan / Nijn
rateean san«swoimaan. Jerusalemsecaupunz
suur/ Cusasinulvhritkelpawatjuur/ Cninch
ratanAltaris päälle.

?sal. sl. ()ul<! zloriaril.
lxkerstat wäkewssangar / Sinunpalich

gar/ TiedH«rranlaupiudesta/ Ettsejocaß
wä tyll kesta/ Cuin sinun juone»taita estä/ len»
gasködettallaoled.

Kieles wahingonwalhellsaatta / Cuin potta
wewzi wijle. 'Wääryt/ pahuttpuhu maltta/T»'
tuttmhyivytpijle/Cuincadotustcansanstw
ta/Sitäs pyydät puhuu suotta/Wieckal ja
räl kielell.

Jumal sinun coconans cadotta / Muruxm
serta muista/ MajastashawittÄ hajotta/MB
myösperät pvis soitta. Ne yurscat cosca sen n<i<
tewät/ Täst Jumalat hepeltäwät/ lanem»
wad sinua soimmn.

Cadzo tai eiJumalanturwaiint/ EikäHll'
ran Kywyteen / Waan on idzenspääl luottanut!
RMansjarickauteens / Paha tekemä» eli
witewa/ WahingottcaickillWewä/ lotaD
mal ei woikärsiä.

PyjynlnjnäHErranhuonestääll/CuinM
reOliupllu mswain. tuota»rainluumlanlO
piunMl/KijMettnainteticansan. Sw°>
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Mies Hsrra ain odotan/Cuinvscollisiasloh»
Ma/lostiloidzewatheaina.

?szl.; 8. plane mmi.
temytatnijnratti/ Ettet tepuhu

LWloitiutta? Ebt tahdo duomitcohtutta?»WZPaljonpahaa lectpahudestcaiti/Muil«
!en maacunnas edt lnalda / Tekemäsi wäärytt
wätiwalda.

Ilunalattomat joaitinscohdust/Perk pahan
tltistt owat / Ex ywät erhetyxen cowan / Jo tiu»
mdzewat äitinscohdust/Pahaa ain ajatelewat
tchdci/Cuin kärlnettiutuwan nähden.

He owat cuintyytärme cuuroi/ Cuiutijnni«
lckdzecorwans/ Etei cuulisäänbä lulnojans/
lom juurhywästtaita lunloi? Nijn ei he totte»
letotutta/ Eit nijtcuin oikeinopetta.

Sane heidän suunshambad/Heidän'
Wyd ueuwonshajot/ Juuren jalopeuransyöm
hambat/ Heidäu wäijymans poiswajot/ Hei»
Mtiutunsperät poiscadot.

Heidänpita catoman atiseld/Cuin wuotawa
yliwcsi mene/ Pois cuiwap ei ole enä. Cuin nuo-
ltt amutut juur wätiseld/ Rickanduwat/pois
Mttuwad - NijnMns häijyd huckuwad:

He huckuwad / cuin nätin codat/ Auringon
jmstes ratt raukewat/ Cuoresans wcdex sula«
>mt: Cuin waunon luodencaudo he owat: Au-
lingothe ei nähdä saa / lotc aicowat asuu pääll
wan.

Ennen cuin orjantappurat nuoret/ Kypsy»
dcktäydex pensans Ml/ Rewitän/ hacatan
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4»oistield : Nijn heidän juonenspuoli tMtn,
Wihan caut ynnä idz sitiöinens/ Poisjmmj
telan coconans.

Hurstassesijta iloidzenijn/ CoscanäKcch
paiwän/lumalattomany!idzkäywän/Iostj»l.
cans peststu weres sijn/ Cusacoston Me tult.
wan Suuremman/ cuinsois olewan.

Ett jocaidzensanon,anpitä: Cuiteughursti
hywäxenssaap / Ett JumalDuomar on M
maan/ Cuinwarjele/holhohurscassitä/ P,,.
hainwainost ja wätjwallast/Rangaiset
ajallans.

lIÄ. 67.Deuz miscreamr.
päälleni armahtacon/ Ia hyW

D^Usiunatconmeitä/ Caswonsylidzemmli'
«MMstacon/ Andacon »neit armollanspeW,
Että me maan pääl tundisiln / Hänen tiench
vppins wahwan / Pamnoitten seas myis cuilli»
sim/ Christuxen meidän lunastajan»/ Cunnm
jakijtoxellsaawan.

Cocomailmasinua tijMöu/ OHENrch»
caidzeltielel/ CalckicanssamyZsiloidcan/ Nyt
weisaten hywäll mielell.Ett sä tänne tahdoit tul-
la/Oitiutta tetemancaAl. SensaamemiM
nust cuulla/Ettäs nuhtet andex annat nijll/Dc
armokerjäwätsinulda.

Sinua myöscanssa tijttä malM / laylW
sangen suuresi/ Ett cutin ninanähdä saa. Mao»
hedelmän candawan tuorest. Siunatcon mtil
Isä jaPoica / Siunatcon pyhä Hengi mM
Peljätcön ctttinmaan paicka / Hsrra suuMi»
wäkewät työs/ Senpääl mesanym/ Amen. „
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?lal. 69.3alvum meiäc.

MM,Ntalnua Jumalani täsätustas/ We-
MMwälewä vpot minun. Pohjattoman
Wwnwajon/ Muotoniumuttu/ Hahmoni

Cuitcng wiel turwan sinun. Huntain wa«
ftiniänenirauwen/ Mköm soennut: Ettnijn
uwan/ Odotan minunlunmlan jalten/ Hän
WlnicummingterMp.

Epalucuiset wäkewät owat/ lotcpaidzsytä
ckuawainowat/ Maxan/ jotenryöwännyto-
lilluinala minunricoxentiedät/ Hlä salliheit
.iliähän wieta/ Minun cauttan cuin turwis

i»le< Minunturwillan sinua edzi aina/ Heit ha-
HtHEßraälq anna. Pilka tarsin caickein
>,,i!lden/ Sinun jatästys tähden.
Mucalaisex tulin welijlleni / Oudoxminun

Äin lapsille» / Huones tiwaus «ninun chöpi.
Wt nijdencuin sinua pilkaisit /Minun paäl.
>»lllngeta osaisit/ Se nunna kipiäst lyöpi / Mi<
Otin/ paaswisin hartast tnll/Naurettin/puin
Onyll/ Caitistaydmnjuuttun tulla/
mgis»virtenä olla.
H«rrarucoilen laupins calltta / Cuulbel mi«

mhMs / jaylös auta / iogast jasywist wesisttwweden tyynli »ninua lainois/ Eit caiwon
tCliuldeK minua arlnostas ain / Caswos «l«l
'>tn/ käännä pain / Minun sielunauririennä/
«?ahdistuxes lienen.
Sinun silmäspilcatcaicknäte/Cuin wiholi.sm



zyB Davidinsenckinull tete / Se jydändänricki särke.OdttM
myös hädäs / Jos jocuMlleniavmahdaisl
In tahdois apuuni tertij / Ei kengän ollu /ei te<
tän tullut/ Cuin sanallansminua olis auttanut/
N,jn olinperäti yyljatt/ cpilcat caikild jaWlt.

Sappia minun syödäxen/ laetm
zanosanjuodaxen/ Pöytänsheill paulaxolcanj
Heill costox jalangemisex / Heidän silnlänsstet'
con pimiäx/landens ain horjmvaxtulcoll.Wu».
datwihas heidän päällens/ Heit hirmusudeftj
täsitjällens / Huonensheidänkylmillolconi A
kön asujatsinne tulco.

longasidze löit/sitä wainowat/Sijtihasnl'
lvat jakerfcawat/Ettäs angarast onuas
Heitsallifynistsyndin länget/ Oikiudestykihn»
ts pois änge / Ettei malda ojeta idzens. Poisff
hi heit elämän kirjasta / Hlä an kirjoitetta w
scastmcans. Minuaradolistapusautton! Ei>
«un Nimellistijtost lausun.

Se sinulparamb/ cuinmulleinvhri/lost tii'
hätileidzewat juuri/ Sinun cdzijtes sydäntl<><
H«rra cuulepköyhäin Huuto/Eit
an mlllän muoto/ Cuin hänen turwawatck'
lä / Maa / meri/ Taiwas tijttäkät HErra / N
Zionwiel asutan kerran / Sen peri häm
palwelians siemen/ lotctijttäwät HErmnM
me.

?l2>. 7;. ()uam bonuz Isracli.
V. c. O HErra JumalaTailvast me tylli.

SMH Jumal / cuinedes taisinkäy/ Tasa NM
päällä, Nijt Jumalattomin»'
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„«näist/ luurmenestywän täällä. Jalonpra«
,„injlanh«s/lewos/ Eicuoleman hädäs/lmms
~lwl>s/ Ei ole he misan tuscas.

tckewät tääl / Tahdons
e«än caick päätain. tuottawat turhan tawa-
mspääl/Idzenstyllcorjastkäyttäin/Hywäin
kMtncuwothyljäwät. Nijt laittawat jasyl»
kMt/Heil telpawat omat juonens.

Kclwat täytä mit«puhuwat Mli Cuinolis
MuTaiwast. Heihin mieldycanssa maan
MjHeidän jnoniansylistä wahwast. Ei vsco
Malan näkewän/Mita he täällä tetewät/lule
Imnalatpilckanewat.

Jos joldainwastoinsanotan / Se heildä tyh«
«M tedän. Köyhä taitawa ylsn cadtzotanf'
Hyljätän tuscains tähden. Ett lumalald häu
vilzotan/ locapäiwämyöswaiwatan/ Ain
chtyhänenkärsiä.
Dst «OyJumalinenHalwimmax/Cuin Iu«

mlaldotishyljyx. Jumalaloinluinalan
«tljax/ Istuwan Jumalanchlis. Mutt toisin
H«ransanas liene / Cmn heidän lopusfayssm
«nem/ Mixtätäpitämän pitä.
Hsßraheit panet lmckaan pääl/ lostäkild

lmgewat oites.Enen cuinhawaidzekengän tääi/PMowatpoiscohtoites.Heidän mwans cuin
lnipois caw/Ei kengän sitt heist näin sano- HeilHumal laupias liene.
H«rraomas warjeletainostans / Heitä yl3s

At jalost. Jos suod heitä culkee matoistans/
Zeis luopun tästä elost/ Se toisell lawallta.

pah»
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pahtu/ Sinuncunniaxcs se johtu/ Ia heldänft.lunsautuux.

Sentähdenkärsiä mahdan / Eik ylpeittoM
täällä. Oikein idzen täyttä tahdon/ Muistaoi»
loppuuipaälle/ Cuin huomen jotääldculteift/
Täst surtiudestpois olkisin/ Jota itäwötzo,
aina.

HErraminun wchwa satamalt / MinuM«astawaran oltt. Pallot wähät/ftatuu/sM.
tvat/ Sijts ei lucuu olle. Cosc chdämesän htGj
lahjaon / Minun lohdutuxen/ turwan/ toiwen!
Vtijn minulltylltawarat liene.

Waick sielu rumis minuld waipuis / M
maajaTaiwashuckuis/ Cuiteng sydämenn,'
gös taituis / Vscalluxellsinuskijnniripms. Ei>
nsl«suChrist olet auttajan / Osan/tuma»!

Sinä minuaylöspidät.
Tygös pidän jaoppis alla/ Se «uinun ils»<>>>

no ombi.Ei cun>uad cortiad jawallad/EitM'
»at/Hsrranlembi/ loist mailmapalionM
ne: Mins wastan waiwoin terscanen. Sm»
Nunestasjatöistäs.

77.Voce meH.
V. c.Sinun tygös HErra tulen.'

MMÄdäshuudanjaedzinHEna/Häncuul'
WWkerran/ Murheisan muistan händn. 5
len sydämen ahdistures/ Unetoill/ lväettzin/ häw
'«Mures/ Ei sallisielun lohdutetta.

Jumal ijancaickisest hyljänet? Etel sille»«<

«nonsnäyttän? Hänen laupiunsijätpuuttuß
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Osilllupaustans täytän? Ong hänfovnhottan
Wiahta? Eit ena tahtone pääll cazahta: Oqg
HM wihails woux arz»lons?
Turhan »ninäidzenwaiwan nain/Htildlu»

Wlcaick woi muulta.Pxnänsihmeit mitta teh-
tain /Tuscas awun anda suutta. Wanhoi ai«
MMelen/ Endisij apuja muistelen/Cuinlu»
Mädäsmenull näytti.

Muista:» «mitä Herran töitä/ Ia ihlneitä
s.Gnsuurij/ Cum omillenstehnex löytan/Ain
minheit hädas juuri. SinäIsraelin canssas

«s/ Vlosweit ihineitteswoimas / Orjudest
ii»l!tusuurest.
cilmntahtos tänty tulla ilmei/Caick luodux

iWdonswastan / Taiwas/ maa/ meri/Ilmat/
chet/Ia caickcoscus tahdot costa/ Clnwln jal«
A meren läpidz weid/ Sinunrtmjsascoscas
ÄUitteid/ Jumal sinun wertas ei löytä.
Sinuntyös ihmellsed liene / Tutkimattomat

»«liwos/Tuscasauttaainatiennet/Nijtcuin
«edziwät toiwos. Sinun sauas lupa awun
M Toiwon ets sen minullnytkin lainat / Si«
mainoansijtonkijto^

lsal. 79. > '

MErra Canssas perittäwäs päall/ Cam»Mnetpacanatowat/Wäräälumalanpab
'«UwelUstwäell/Päälltungeinedcstuowati

l »voikärsi sinUn pyhää saliaas/Saastutitkirc»
z'< volgit alas/ Cans cukistid caupungisperät.
Pyhäis weren wuodatit/ cu:n weden / Ei ten«

»eitä haudan/liuduinruax jamaan velhoin
Cc M
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Annoitheidän lihans naurain. Plnbär asulvilb
Mepilcatan/Sanastähden alaspöljetan/Hng
cautta häwäistän Nim^s.

H«nacuingscauwan tahtonet/Nijn wihni.
«enolla meillen? Edl/össiindimandexandm!
Edtös armabtane meidän päällem? incit
raugais julmudesas/ Muista päällem laupiudl»
sas/ Armos ann/ apuhun nenus.

Wuodatawihasnijdenpääll/ Cuin ei sim
tnta tainet. Cutist cans ne walbacunnattäälll
Cnin ei sinunNimies maininned/ Mutt sch.
watsinua wastan aina / Sanaspyytäwat «las
paina/Ia pyhaa Nimias pilcat.

Autameit autajamJumal/ SinunNiintj
eunnian tähden. Wiholisten julumdestuilnai/
Arnmda päällent/ auxehdi. Endisij ftndiämäl»
muista/ Anandex/ lepy wihas suista/ Me M
waisexolem tulet.

Ylidz häwäistystäm jawahingom/ Witl!°i<
holisildtärsimens/ E»insi)dämtnkiwunha<>!i< ,
iva on / Cosc henäinpilcata tiene: Cusase> «
maljohonluotid?loldawunheillenstoiwetl>!!
AY «ous HErra/ costa heidän pilcans. ,

Ann huocauxenetees tulla / Corja st
wasij lapsijs / Joitapnytän surman ala /Hch '

täsiwarellastack /'En,ne turwa toista tie„ll «

Jumal sinämeiltutwa lienet/
jamolet. '

' lii
Pilcat pilckaillen maxa /JM sinua pilcMU »,

owat. Hadäs«»eitä aina auta/ Me olen,cmP
e,ua/Aux,huud»msua/ pääUes luotam/ EoscN 5
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ille ap« sinuld suoda» / Nijn jutistam tijtoxes
ijsst.

?121. 8 t.veuz lietit.
MNmal seiso Jumalten seas/ Iapuhinsa»
Mnoill näillä/N ljllenjotc hän asetti stansl
MDuomarixi maan Päällä. Cuing canwan
«nijntahdotta/ Wsärin duomit jahallita? Ia
,iijcä hywij cadotta/ Pahoi wääryten awittn.

' Sm köyhän asian pois heitätt/ Jota teidän
tMautta/Hänen oitiudens myös peität/ Wää^l «nduomion cautta. Orwollasten Myöshywyt»
Wydät teidänalanwäärydell/Nijt lain edest
pM lytttta/ Joitteidän tulis lepytell.

Waiwaisill oitiusandaca / 2lr,Uahtacaik3y«
»'liinpZallen / Sortti jaradollist auttacat/Jota
xihatan siell jatäällä. Waan etei he tetän totte»
Wnieys heidän täsit picaisest / Pahuus myös
»nwastan ottele/ Ia sijrtäpojes siastans.
Minä tein teidänlumaloix/ Ia saatin cun-

' Msuuren / Cudzuin «limaisen myös poix /Ia
' Am istuman juuren. MUtt minä jällensalas
! mtistan/Teitä oikiuden istumest/Ia caitellmaa«
«ll julistan / Että minäteitäWihan hirmu-

«
' Cuin muutkinIhmiset te cuolet/ Mutt coi»

'> nintawall hucut. Piruld woitetux myös tultti
3»molemau aln nucut. O Hsrranousejater»

Caittlloikiutta saattaman/ Sill sinä saat
" Aacunatperij/Sijs tulemeitpian auttalnan»
" psal, 8 s.Lcne6lxiltiDomlne.

cuin armollinenolit/Vsein sinunmMö
«/cundascohtlM/ lalacobistcuillsangixtw

Cc y lii/
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lit/ lunastit heitä jällensjohtain. Canssash,.
nitandexi annoit/ Heidän pahatecons peititjl,
leppyä wihastas wannoit / Wihas julmuden
pois heitit/Costas paranoxen Meitwedit.

lunml pois täänä wihas »neist / Meidän w>
pahtäjaln meitä lohdut. Wihastuts päälle»
ijaucaickisest? Sugustsucuhun wihatatahded!
Edtös meit fallens wirgotta? Ettcanssas sinus
sais iloita / Meil annos H«rraosota / Täsätu.scas nyt meitä auta/Meidän murhem meist M
ota.

O joscancuullacuiteng saisin/MitäpyhälV
mala puhup / Rauhan hänen puhens lupaisil
Canssallens/ jotanaintutep: Pyhiäns hän hol<
hotyllän/ Ettei hetyhmyten tulisi/ Eit epäilisi
ollen/ Ia tärsi mättömätolist/ lostlunmlall
laitostulis sitt.

Nijdentyktzn on hänenapuns/Cuinhändnpi»
täwät ainijan/ Ett cunnia meidän maalla»! a»
suis / Ia caickhywin täwis ijan. Ett laupiusjll
totus tasil /Kestenäns toillanscohtaisit / W»n>
hurscausjarauha läsnä/ ToinecktoistnssuM
annaisit/ lostcutin ilon sittWisi.

Totus,nyös Maast wesoiwan näkyisi Hnt<scaus idzens taiwastalas annais / Näin mcillen
HTrra hywyn tetis/ Meidän Maan hedelmän
cannms/MitHErm >neillanna arinostas/Vn»
hotsyndin anuadpäällem /> Huojen hätäm/ !ep>)
wihastas/Anna anoinisen autmeitä täällä.Silt
tijtämsinua suull jydämella.

plal.Zo. vomincrefu^ium.
OH«l'



Psalmit. 405MMHTrm lulnala Taiwast / Olet sinä hä<,WWdes jawaiwas / Meill turwa ijäinen ol»
/ Ennen cuin wnoret jamaa oli/ Ia

milma luoduxi tuli / Jumal ijancaicki»
ftt elet. Suuren surun ja waiwanperän/ iastet
ihmisetcuoleman erän. .Sanot: Asemin tulcat
jällen/Teihmisten lapsttollen.

Tuhatajastait on tädesäs/Cuin yx eikain päi»
wliedesäs. Cuin ysnwartiuspois astu/ Cuin
lostctwuotawat/ heit lastet / He owat cuin yx v«
niästein. Cuin ruohocoht lakallu/ loca war»
Kintyllcucoistu/ Nopiast ehton poissurcastui

ha-
jepoisjaco.
Sensaatawuf ftnnim Ettspäällen

Hastud Jumal/lostme hucum näin «uriasi/
Sinun hirmusudes teleain/ Ett ätildtääld tem»
mamnain/ Cuolelnantiwull surkiast. Siel
fchtöim etees tule/ Tundemattomit synneim
suljet/Waltiutehencaswos eteen/ Joi;eipeitet-
t»taita toten,

Täst meidän Mu lyhy on/ Elomätist culuwa
enl Sinunsuuren wihas tähden. Wuotem pite»
»m loppuwat < Cuin jocujaaritus huckuwä /
Cuing enä testä »nahdan. OneliaicamseidzemäntWinend wuot / Ellin cahdcxan tymme»ldsuot/Eckiuparas/tusca/suru wur/ Cuin letensetintijnittapjuur.

Muttcuca sen nytvsconep? EM tuikttlimastA)«sttll,et/ Synnein tähden meidänpäällem?
"wg wihas wastan wapisene?Kenghirnmsut»

Cciij ta^
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tas peljZnne? Keng pyytane sijs pois'pa'zD

' HTrra opeta meitajasteleman/EttmeidänpitH
tummina cuolemaN/ lostymmärtäwäisex tuli<sim/ Sitt sydämellwahwall ainolislm.

HErra täänä sinuas puolem/ Palwelmsnu
tuiteng olem/?lrmahdawaiwaisuttam. Täyti
meit pian armollas/ Ett eläisäm lloidzem a>vu!>
las/ Huojen surtiuttam/ Ettsmeit cauwan w<,,.
wannilt olet / lotc onnettoulut tarsinetoltli,<
Meitilollilahut täällä/ Nijn sinua tijtäinijÄ
jällen.

Armotyös ofota palwelioilles/ Sinun cu».
Niasheidän lapsillens / Sen jältellfi)dann>t!<!
pala: H<xrralumalmeitlepyisolcon/ AMcanstygöm aina tulcon/ EaMn tätä anomjii
.halam: Kätten t»öd HErra tayttättzn/ Nem>,
däncansan»PäätäOn/ Caick hywin sielun»
minpuolesi/ Nijn ainalijtäm sinua sen edest.

klal. 91. ()ui lialiilac.
turwisistupi/ Idzensh»<

nen huomaus andap / Ia faickiwaldi«»!WM warios asupi/Hänen tygönstoiwonsca»'
dap. SesanopHErrall: Sinä minunturwanl
Minun Jumalan/minun linnan/ longapl!«il<
teainavscallan/ Hän wÄ«wäst minuapelasto!
Käsittäjän pahasi paulM/ Aldrantelwanlll'
tonwallan.

Sulillans on sinutwahwanwarjon/Wasian
wiholistes waino. Sinun suojashänen sijpeins
yll on / Rohwais sinuas/chä ole caino / H«m«
sqnqnwahwawacllus/ 101 l lujasi lupaistM
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«puusi Onkeihäs tilpi tutiturlva/ Cuin laimil
njanna sinua/ WaZn waarast wisiistaautta/ -
M lujasisiehen sinuas turwat.

Ptzn cauhian cauhistoxet jullnat/ Peljättä» >
Mneisinuapidc!/ Päiwäll lendawäisit nuolet
tuimat/ Ei sinuhun osata tiedä. Eik tartu tauti

nMpy.Waick tuhanet siwusas caatuis/ Kyine»
Rii tuhat oitiall curill. Silmäis nähden nut>
siuissurill.Ei cuitengan sinun satuis.

Sinä silmilläsilaoscadzos/Cuing pahat pal«
kans saawat. Se ylimäille» on sinun toiwos/Ei
sotuwahingonhaawat / IdzHErra hurscas on
tutiturwas / Cuin »visilst sinua warjele waaras.
AuutänpahutsuacolM/ Jumalan armosi ja
lväest / Eij widzaus «nitan majaas lähest /Ratb
Whassaat olla totta.

Sinust H«Rra onEngeleil kästyns andan/
Kätkemän siima jocahettes. He palwellllxens
lvisnstpäättäin/ Wartioiwat sinua wircasret'
tis/ Ia täsisäns sinuacandawat/ lalcas ettes o»
Klouckawa: WaicksKusit jalopeuranpääljul»
mau / Myrtyisen myös tyykärmen /Eip wahin»
goibze myrcky lolMrme. Sill idz sinust näinsa,
«l» Jumal:

Etthän min»«ahalaisja ikälvöibz/ Händs mi»«s hädäst päästän. Hän tunde miilun Nilnen
pyyutzis / Warjelen händsfa säästän / Hän aux«huuta minua/ händ cuuldelen / Hänen tytönäns
tuscasolen/ Hänen pianpois teman sield/ Cun«
«ian wijmein saatan hänell / Rawidzen händMliiM/ Händ autuuteen corjan Mlv.

c«4 »<»<,
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?läs. Zf. Vcnice exultemuz.

'«MM. In wcisiucam Herrall / Meidäi! au,HUM tuudeu wrwal / Käykin myöstijt?.
MWOxil/ Hänen eteens ja Psalmeil. Sill
HErrasilurJumal/PlidzcaickeinlumalM
Cuningas suur woimaU / Päät caickein Cunin,
gun/PxinansHerrainHErra.

Hänen kadesans on caicki mikä maastoniWuorten canscuckulat/weri maa omans owatl
Näit on hänen Kadms tehnyt / »valmistan pm>
«äns / Tulcatculnartacaln / Polwilleln langeta
cam/ Hsrran meidän luojan, eteen.

Hän meidän Jumalam/ Händameainacu»
lnarram/Mehänentättenslauma/Elatuscans,saoma. lostetänäpaän cunletHänen äänensj
nijnaltät paaduttaco sydändän/ Cuin ajall hni<tiuden Corwenskiusauxes tapat.

Siellsänne kiusasit minua/Muntyön näh<
däsaid. Karsin tätä canssa näin neljätylnmenb
aiastait/Tällcanssallsilnoinnäin: Sydämell
häll cxy ain / Eik oppii umn teitäl» tahton / loil
wihoisan »vannoin/ Ettei pidä mun lepoon M
män. -

Cunia olcon JM/, kiitos snurt cans Pojall/
PyhälleHengel myös/ Cuin meit auttaoitias
työs. Cuin seömbi ollut Allustana/ nijn mM
nyt/ Jo ijancaickiseld/ Nijnijancaickischen/M
dell Jumalaamoall.

l2;. anima»
sielun kiitä Ollrra: Monintcrran/

A"Mst hänen nijmäens pyhää/ Minunft<
lun
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lxMäHTrra/ Slävnhoda/ Mitä tehnyton
„iinullhywää/ Ettarmostans/ jllurcohdastans/
Minun paranda / andex anda / Minun syndin/
ick.uljanuyten/ Ricoxen ja myös,nu,!tpuut'
tti».

Hm» hengen hädäst aina päästä / Cuolemaste«
PArmonsylhäld anda mmm, saada / iahjans
laina wvarall täytä / Caunist inua layttä / Ha»
m hywyttanstijttä inahdan/ Tete tuorexmi»
«un/ja nuorex / Duomio» tuotta / oitiunsaata/
Willcuin tärsiwat waäryttä/ Nijldapahoil»
lopaidzichytä.

Mosexel tiettäwax tehnyt on / Tahrons / cuin
l Wou/ Israelin canssall tästyns/ HErraon

laupias/Aiwan arulias/Kärsiwä suu»
! nsthywydestans / Eij hau ijax/ rijtel lijax/Wi«

hidas/eit ijätwihas/ Eit synnei syynjal<
lmfosta/EitpahantyömpcrättlNtillemaxa.

Cuintaiwaspäalllnaan coruotet on/ Nijn
blma andawa on / Ar«nons peltäwäistens
M. Cuin cauwas län»estsijr,tyon itä / N»jn
Ristpoispitä/ Meidän pahntecon taalla. Cuin
Zmahta lasta armchta/ NijnHcxrra itäns/
mmpaänans/ Armahta peltäwäistens päal»
lwllotc hMd auxens huutawat täällä.

Hän tietä meidän heicon meilom / Mitä meis
tn? Olcm temu cuin poisrautcp. Cuinruoho/ttMsäns ihminen/Cuiucuckainen/Cohtcu»"istup /rohta pois lautep / Cosc tuull taäll pu.

Eittestä enä/ eitsiaus tiene/ Nijna»
Elom menep/ Pettäwä taäll meidän Mm

»- Cctz Ijau<
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Ijancaickiscst ijancaickisen / Hywäinylitz

Hlrrran armotvlottuwat/ Hänen oitiudenf.,
sypnijn/ iastenlapsijn/ Nijlcuiu hänen lijte,sansowat/Ain tclstyt muistain/ synnist suistaa
HErraistuimeson/Taiwastawoitan/SaW
eautt hänen waldacundans/lewiäp ylidzenii,
tein maacundain. /

K:jttatätH«rra teEngelit/ Wätewätlw
bit / Enin hänen tästyns teete / Ett hänen saiwj
änicuulaisin /lost cunniansaisin/ Hänen ftt»,
wäkenshäudnttM / Palweliat tecuinlM
tahdonstcet/ Caick hänen työns/caitispam
myös /Kijttäkättilwan HE Minun sielun
AM hand monin terran.

Se sama ty.stn.

meens ylistä/ Sill ett hän moninkcmn!
CunniansChristityil julista. Synnil

anderanda ainaiHeicpd hän tekepi wahwaxiN'
mons ha»» meille laina / Cuolenmst saattanxl'
pax/ Runsast hän meitärawidze/ HenM»
man myös vudistap. Oitiuden caitille taritz»
Wiattomat nuhteistpuhdistap.

Hän meilleniluloittapi/Hywäntchtonsne»'
janeuwons / Wiel sitte myös osottapi / Armcns
suosions japyhät menons / Hä»,en wihansM
loppu/ Elt stnsionjältenrangaist meit/ lapllitln
atist,nyöstottu: Ia lohdutta nmrhelistt/CM
taiwlis on maanpäälllewitett/ Nijn armollW
«uitpeitto/ Cuinitcion länn?steritet:
simninmejstpois heiltä.
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!! Emn Ist lapsians armahta/Heidän nuhtens
'b chM pian-. Nijnlumasmeit puolenscar<

Uhta/ Josme turwam hänen ijan / Hän tuuds
»< Midäll heicon luondom/ Ett cke olcm tehdyttuh»
>" Wst/ laolemwerratutruohon / Cuin haja ja
!i> Mstupuhtast/Cosctuulisenpaälpuhele/Eoh«

nse lacastu / Nijn ihminen ätist »nyösputele/
loperatpojeslahastu.
WttHErran armo on wahwa/ Nijtwastan

m» hand peltäwät / Ia pysywät hurscgn ainai
Mynsjaltenmyös eläwat. Taiwas on hänen
istulmens/ Ia hallidze ijancaickisest. TeEngelih

tastyläisens/ Cuin saarnawatlvoimali-
Meidän myös ylistämänpitc!/ iuotuden cans
Hlrra. Minun sielun myös ainatijtä /luma,
Unionin terran,

I'läl. l 09. Vcu3
V.c. Jumala suuresi hywydest.

Vastan wihollisians / Ia wainoi<
watitta waitiast. Cuin hänen oppians/

»ms/ Wihawat/wainowat wieckast/ Joitconhjasitirop jasadatta/Cninn anna idzens op
Ma, Eit ojennu oitiall tielle.

Heitmmstan heillen hywä teen/ Wapatan
feispirun wallast/ Heille hywDmttrucoilem
POänpoisweta tiest wääräst / Opill oitiall
Mannan/ Sanancautsaatan ammttsaa<An/Aincohennan/corjaniheltholhou.

Heininua/oppian/omian wastan/Cuin ttlail»
Msorjanaowat/ Idzenstäyttäwättyllsama.
W»/Wastan wätewäst wginolyat. Pilcka pu.
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huwatnMkyiselmielet/ Walhel wääräl>vi«.tallkielell/ Pois poltewctt olnan perät.

Isiwihaswuodat wainoitten päälle/ Puetpilcan pucuhun heitä. lultlumalatoinanna
ylidz olla/ Wiemän heitwillitys tietä. PM
Heitmäkewästwillitcon/Cadotuxencahleilhal.litcan/ Olconcocoeläwätirott.

Synnix rucol«xet rauwetcon / Awun anili
hyljätyd olcon. Häpiäncanswiradpoispanw
con / Toinen jälsian sen saacon. Corcorahmnen
caluncoriatcon/ Heildoudotomat caick ottottnl
Olcon ylencadzottutcaikild.

Isänsaitinssnnnid alat/ MuistosHEmn
edes olcan/ Heidän paällans pyfytön perät/Hi>
hincowin coseon/ salwcon / Kesten itäpäickt
puuttucon/ Elo ätildcoht cattecon/HäpiänM
loppuconhcildä.

Waimot lestix waiwaisix jäätön/Ain caM>
mansuruista chvänd. lapset waiwaisnaorwin
vlcon/ Cnlcuittkerjäyxistäytdn. Sitiädtoists
pölwes puuttucon / Pericund caicki cadotce»!
Heidän Nimensvnhottetolcon.

Ettei he auttuut tahtonet/Eit siunaustsaadl»
Heild siunaus cauwas carconep / Heist anttuus
ercaneraamat.Tahdoit tiroust saada/se
Päällens pyydid cadotust cauhiat/ Taai tolta
tapahtu heille.

Taainpäällensputewatcuinwerhans/long
cansa,ls candawat aina.Täll cuin wyälla wyit»
täwätheidäns / Eitwoi pois pääldäns panna.
Cuin juoma sisäll juoxepi/ Cuin Oliu luihin lv
japi/Wahwast sisallyxenwajop:
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Mjn heihinkirous tijnni ryhtyy / Ia sadatus

M jasalwap/ Coco cadotusidzens ihinein yh»
ivpiMincaickeintvsitay cowast/ Cuin,ninua/
»unoppinn/ opettaitan/ Wainowat onnan
«lioica/ Näin totta tapahtu heilien. ,

l?läl. li c». vixic vomiuuz.
MDAnoiHErmasnwa taiwas/ Christuxel
MminunHErrallen/SillsoletPoicanra»Mcas/ Phdencaldainenmoilllallan. Istu
»iinoikillll Ndellan > Siehenast ettminasi«
,Bwettlen/ Wihnmiehesastum laudax.

Sinun waldas widzanZionist/ HErratahtp
lWslähettst.Sieldä mysssanas iloisest/Mail'
mnmren leivittä: Caitispaicoissinahallidze/
Wtistts testell wallidze/ Että stpahndest lac»

Cl»scasuld pijnallasilurell/ Synnin pääl wal«
iimsimtu/ Nijncanssas mielellä hywäll/ Py.
Wstygös caatu.lotd vhri sinul wedetan/iap»
Myöskiwut syllnytetän / NijnMin yx amuu
ch.
H«rm mytzswalallatts wahwiff/ Eit cadu

ftilnillän ajall/Ett hän sinun asetti papix/ Mel»
Wckin tawall. Sinä myös ijät mjn pysi)/
Mwlinhgvhriälätply/Sepijnascauttpois

Eentähden monimnss wihastu/ Iarijtele v«
smlvastas/ mutt sinä mahdadsitt ihastu/ Ett
H«Mon sinuncansas / Suuret Cuningat wi»
s> isinis / lotc naura wat sinuapidoisans / Mu»
MhÄirohtaricki.

HZn
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Hän tahto wätcwäll menoll/ Caicki imcun.

natduomita/ Eitwäärij sallioll lewoll/ Mu
cuoppan heitä sowitta. Pirun jouckous caH

, lyöpi/ Wallanhäneldlnyöspoiswiepi/Eipsi.
tclyxitänestä.

Mutt ennen pitä hänen c,loleman/ Ia Gsanskärsimän waiwan / Canssansnäilltustssuorunan / Nijn cuiu oli puhuttu cauwan» C 4
mandenpäiwän sitt nouseman / Ia ijancaickW
hallidzeman/Nijn cuin suurwaldiasHElro.

Olconluinalan taiwast tijtos / Cunnich
«woima alat. Cuinpiti cansame lijttons/ Iahii'
dästmeitpois palat/ Han idze meille nijn M>
noi/Ia olnalsuullans myös sanoi / Cucast M
waiwatlnahta.
<«MW,Ntuas secuinpcltä H«rra/ Hsnen^

kerran/ SensmmMWMon lvSewa/ »naan pääll /

Myhs hywäst siunattu tääll.
Huonehäuell hywinmdzott on/ RickaW

cunnialNnyös muutoin.Pimiäs saa hänpaijk'
»van walon/ Enin walista sydämen halun.

Hän hywä tele/mielisest laina Oikein jntti'
melpuhu aina / Hän pysyp ain ijäisenMmD!
Jostacaikild cunnial cuuluwa on.

Jumalantygö turwanspane / Eik pääl cl»l'

caust peljänc / Hän loppuu ast pysy wahm»!
Näkewjholistensböpiän saawan.

Mielellcms omans aldixanda/ SenkW
tyll tarjox canda/Hän sijs tule
Eortiall torgptttux eunuian cans. ,
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Cuinlumalatoin sen n<?kcwä an / Syhchnen

Wusipyörtywa on/Caick hänen himonsaiwoi» -

n,M Poiscatowat astiperustuxen.
klal. »17.1.2uc121c Nominuin.

«Mllelujatlolllujall/Tecanssatcaicknäin
rM Kijtet Jumal suuretDMcunnial/loca aiceinsanans suopmeill

Mnpaitoin.
Armosi sulasi auttimeit lujasi/ Synnist/ wi-

kidast/ Pirun tädest/hclwctin hä«OCaut Christuxen pyhänPoicansllisnxemOnhywydest näin nmt wariel am / PirunMist/wahingoist monisti Opist wääräst/sie.lNMarast/ Meil totuunsroi/tvtönämwiellckosen.
I^weisull,kiitoslaulu/ Talwell kesätt/yli«

AM, Pojall pylM Hengell hywäll / CumMon algust/ Nijnlackamot olcon.
?läl. 110. DorninuMi

ifoscmurhe jawaiwapäallen tay/ HErran"tygtz silloin huudan/ Hau minuakyllä »utta
5. wi< Nijn ett ste cauwas cuullan/ Hän on stsa«
~ AiMäne/Cuin sielunautta waarast/Senpa«

!«">'ulllen bylninäst/Ia wieckau kielen paulasi.
Nikätaitaolla huonoulbi/ Cmn wiecas

„, lamahin»Ullattamieli/ Hän on nijn cuin yhden wäke»
,„ MiTeräwotulinen nuoli/Wabiilgotwalmis.

,i «cmän/Ia pitämän häijytjuoni.
Woiett minun Ms oleman/ Mailmas nijn
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häijyin waihell/ Cuin ininua Pyytäwätt!«!!,
«an/ Ia aina alas paineli / Minä elin
winnol/ Tuimanjakirreintestel/ CostMht,»
puhuin suosioll/ Nyn he luinua pyudidestell,

MuttHErranolcoil suuritijtos/CuininiW
alatiautta/ Nijlrä cuinon sinä lijtos/ EltsiH
minua hautan/ Minä tijtäli mytzsHTnaW
siust/ Sekä myös pyhä Hende / loca minuM
wie wisust/Etteiestä saakengen.

?sai. lt4-

MWOstiHEßraantä meitä/ CoscwihM
cunslun/ Ia tacapcrm lyö HMMMlotc»neitäpytawät ansan. losei hänF>

ra elijwarjele / Ia ldzecanssans suojele/

yncaickmeidäntecolu.
Ihnnsteu juoni ja wäti /.Ei meitä peljW

«lahda-Secuintailvatjamaanteti/McitnM
selitätaita. Costa he owatpahall juonell/Sil>
loinlnmaltoiscllmielell/ Cuin toimittaM
hywiu.

He olvat liucus jalvimmas/Eij woi >neitlck>
sij tiellä. Sitä myös sulkeheidän tillansiEtchi>
stt meitylösmellä. Cuin allotmerespauhl'
Mjnhelneivan wertam janowat/ Jumal m>
wastsitanälMn.

Meidä l,ä pacanax cudzuwat/lotc cij luw
last mitäntieda/Ia heitans Christityxtehumi
loidenElo japuhe on pyhä. OHLnasinmM
mcsheitos/ Heidänroirudensonpeitons/Cmz
cauwan sitä Kirsit?

Se ombi myösheidän lijttons/ Ett WD
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! f Olconlmnalan ainatijtss/Et»
, m smnct meits wauloins. Heidän nuoransa

ftick catteis/Heidan werckousa myösratteis/Ia
UliijnwallalanspääsijlN.

9Hsrm sinä nijtä lohdutat Cuin olvat tiu»
M/Ed tahdo myös sinustas luowutta/lotca
iiWähuutawatauxens. Sitä mevsein luiem»
>„c Iaidze ainatunneMe/ Ett se on sangen tosi.Waickwiholinen wielä ineitä/ Cadhettipi ja
„»öswaino/ En cuitengalltoiwsan heitä/ Eng

! clehtidan edesanscaino. Sill secuin maan ja
mmloi/ Autta meitä/ cuin tylläwoi/ Sen

l «iWlvahwastavscoli.
?sal. »17. DlimiuusXäif.

Mösei HErra ratena huonetta / Ia ylöspi«
Mdci sitä/ Talon menoi Myös toimita/IaMcaicki hywin lijtä/ Turhan semuildylös
läetm / Tyhjän tatu yhten haetan/ Hltckan
«,uis työtä tehdan^
ElleiHErracaupungitlvajale/Holholinnoi

jttorni/ Ia töisäm seas tarlele / Idze myös lij»
cm sormi: Jos hän eij walwo ylidzem/Turhan
M«i japyristm/ Ävartiat myöswalwowat
lMn.

Sen teettä te myös kyllä turhan/ Ett alatr
«nurheselät/ Vnest nouset ylön wärhain/Ia hil-
jontäyllenlewatt/ Syötte sittleipän suruncans/
long H«rra andalnatesans / Omillen ystawil»

insien te juoxelet/Iaswrta murehtpidät
Edestän «nuitapois syöxelet / Calu heillen cocou

DV W



4« Davidin
pydat/ lapset owatH «rian lahjat/ Cuinheille,
tarpenkyllä laina/ Ia murhenheistä pitcl.

Rijncuin sotanlieskädesäns / TundewasW
mansja nuolens/Jotta hän wttäpi edes/Wwarjelepäänsja suolens/ Nijn nuoretH<in«
tnytzs tunde/ lotc hän silloinsotun tnnge/Cchhän autta tahto.

Autuatowat/joiden wijni / SencaltHo»
täynäns / Eip yxitän heitä saa tijnni / Eit wil,l!.
,nies heit häwäis / Cosc he puolestans sotiwäi!
Päaldänswiholisij otiwat / Nijnheidän iniM
täypi.

WulätHlM
«»lleiCartonoit ja taloia/ Jumal »MD

Siunaustioca wuos jaota/lahieim
Millelaina? losei hän talos toimita/W«chsa taitantarwittä/ Turhan täsä työtätehlän,

loseilumalisell wäelläns/ Jumal h«W;e
«ttaacundij / Caupungeit caidzetädelläns/M
tielle waldacundij/Ellei idzanna armostrachi

neuwo pauha/Wartiattcoill
lvalwowathuckan.

Te cuiu pyritte aitt paiwill M/ Sittsm»
Ms syötte leipän / Murheill/ epäys surull j«>
työll / Pydättehdätrickaxteitän. Jumala
tadzooimllens / Tarpet/jaandaMisens/D
«uin he »narawat parhain.

lapsy Jumalouteillesuomit / loist pM
wurhetpaljon. loitlumalwijsastonlucM
Heuwijsast eläuä tahtop/ Idzheill elatoM
descavzo/ WerhaN tatMaM tchto/ M
heittjowalmidlime? .
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cuin sotamies tädestäns / Nuolens am«

Kttung tahto -. Nijn nuoriJumal ehdostans/
~ Hmeisest edescadzo. VNiehed waimod wieralha

!, ,mild/Saatta yhten ihmeisel laill / Ilmei heit
,

Autuas se jolta on kyllä / Sencaldaist nuorta
Me / Ei hän häpiän taida tulla / Costa wiholi»

, Ds näke / Cuin hän porteis heitpuhuttele / Oi»
~ timdes myös juttele / Asiasans wahuaupychp.
„ W/Poicaa/ Heuge pyhää/ Ruocoilla har«
z Hmahdam / Ett sois kädentäynöt hywää / Ta-

kin tMcuit tehdätaidan». Canswarieliswal-
l«undall» / Rauhan annaisnleidän maacun/

z WWitsijpeins ala suojaisa
?lal. nB. L«ti oinne».

WWUtuäs secuil» pMHErra/ Ia hänen
, MMtästyns aina seura / Kätes työ sinun e«

.GUlattä/ Iaonnentygös wedättä.
Emänd on sinunvscollinen/ Cuin wijnapuun

«chdelmellinen / iapses cuin oliupunn »vesat/Piytlisymbärilläftisowat.
Cadzos / cuing se nlies siUnatan / Ia caitell

Wlllahjoitetan/ Cuin Hchßrapeltäpi aina/
.. Hmnsimansrindaus myöspaina.
. Minäsanon sinul totutta/ Zionistlumalsi»'»in lohdutta/ Anda sinun nähdä ilopäiwän. Ie«

rchlcmin myös hywinkäywäu.
, Mewät myössinun silmäs / Ett tapsersinut

!>stndywät ilmeis/lotcrauhas sittsaawat elää/
ii IsrMncansmaanpäällä.
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Inuntygös H«rran tulen / Ia huukin
si)wäswaiwas/ Awa corwas äänen cN-M>U le/ Äläminustercanecauwas/ lo<iDfyndi tllttistel / Ia wäarydettahdot luestcl < <l».

ca woisinun edesäs pysy.
Josme sijs si)nmstäm tahdom / Wapax j,

puhtax tulla/ Sieheneij mahdu ausiom/ EU.»nausen pits muulla / Illlual silurcn arumz
«autta/ Tahto «neitä nijstä autta/ Händäinew
lvidzen»caicki<

Sentahdeu työni vnhotan/loca cij si)ndipti>
tä/lalllmalast turwan otan/ ToiwonuiyK
hänehenheitän / Hän alatminuaauttapi / Cm
hänen sanans lupapi/ loca on sangen tosi.

loshanwieltiusapi meitä/ laawuncch
lvijpy/ Cuitengin odotanhändä/ HänesnOi
tijnniripun / Hän luullattolewanhirmmmi
loca on sangen suloinen/ Ia walmisaMM
caickij.

Waick,ne oleulpchut täynäns /Ia aioasp'
ms eläm/ Nijn cuitenginarmoipäänäns /Tch
to hän warlstapäällem / Hän meitäfynnistM
stäpi. Iarieuaudest pesepi/ Olcon hänen ainolin
tijtos<

?läl. iz;. Tcce Hu2w onnuin.
§V)Nä Myhteys / tejrinainenrackaus / Wilill
F^weliesteuElon-Ynnäyhdesasua/Ilmanch
tän hasua/ Weljexet omallehdoll: Ihanaml»!»
Mlelistiloo/SuloisembsuotuistEloo/CaM
tallein calu jaloo/Iaparast/mailman luenoc.



Pftlmli. 4«
Kempi lylaisten testell/ Taloistaicaullisä»

" sten/luur parasparicunnas. Hywanhänhal»
l' Wes'/ Hywa oitias opetuxes/ SijnHT-rran
' stllnunnnas. Tälltalos hywin hallitgn / Wal»

>' locuunat wallitan/ Seuracunda edes seisotan/
5Mn caickedes cadzotan,

« Parcunbßalstmi parast/ Oliuwoidttta ha»
>' M/ Sepon HErranHengen woide. Hyödyt
s slinb ajaist nestett / Callimb cans kesäist castett/
l' 3um maan tuorex tehdä wöipi. Cust cuckaiftccuckoistuwat / Medzäd myös ihastuwad / iaihod

coick leidzottawat/ Hedellliat cans tijruttawat.
' SinunJumal sinuaurens / Menestyxen lu»
» PUMs lupais jatasti pysty. Rauhalisij raca«
, si«l< lavsirens lausu tästä / Suop maanperindöt

W)y. Työd menestywäisttowat / Caick »nenot
toimehen tuowat/ Suosioistensowinuot/M'

" mlisten olennot.
" Rauhaan rssteudarauhan/Warieluxenwcch»wnpauha/ Suotuis elo yhteinen. Seuracun»
'' Msuosius/ Oitign opin yhteys/Aina autta au»
'' Men/Idze näin Jumal laupias sen: Elona»
'' linemaisen/ Pnnilonihangisen/Saadayxiun>
" listen.

Ne eripurauxet torat tuowat/ Tappeluxet
, taloin, häjjyd häwityxet. Saattain sodat capi<
' wcaick/ Rauhattoman menonratt/Walda.
' tundaincutistuxet/Opispahanpahoituxen/Oi»

mld tield erhetyxen / Sielun cans cadotuxens
Mlumal suocon waejeluxen.

"' Mrra sinä minun tutti) tienet/ Tunnet mi»



4« Dabltl»
nuntiedät caick pienett /locs istun / nousenW. l«
can / Naed cmck tyyni/ edest taca / Taambat ajg. «

tuxentiedät/ Zoca tahold minun ymbärstier. «

rat.
Ei olesanacankieleni päall/ lottscohta tichj

taal. Mirkedell Min minulltapahtui Seto,.
nntuxellasjohtu/ Kätesps ain paallen macafiPaidz tahdotaseij minullmitäntapaht.

Tämä tieto minulltarpelinen/ Ia on ylin ih>
metinen/ Sangencanscorkiacallis/hywäl<V<
lidztck)ymmarrystsi)waä/Tietosi taitos/tWj
jhmeis.Tunnustan/ newoikäsittä tss.

Eunga sinun Hengestäsmenen: Cung«ms<
wostas pakenen? Jos ylöstaiwas astuisinmi,s
Sieläpedesänolet sinä / Eyt hamanhelwO
tulisin/ SicllMn lniuunehssssn olisit.

Ivsamuruston siflvet »ninultssrin/ Hnm«i>
fin meren äärin/ VNnä lendsisin/ jaasuisinfiel!
Kstesp minun sinneweis wiel/ Sinun oitiatö»
tescaick tsntta/ Jottei taita wsltta/ semimpeitti,

lossanon-Pilneyspeittä minua muoll/M
yön täyty waltiun minull 011/ Sinun ebesäsei
paxuinpimeys/Olepimeys/waanwalkinslPö
walaise cuin psiwä walwqin/ Pimeys paiM
cuinwalkiuswalttan.

Wallasassn minun munascyun / Halun/hi<
monmyis menon muut / Hitin cohdus minun
ymbsrs peititt / Wahwan warieluxes nmM.
Kljtän sen edestsinua toden / Ett ihmelW tehty
§len.

MmelisttHErraowattyös/SettnähdötV



MtiedHn »nöys/ Ei minun luull ollet salatutsi»
«ildiCoscolinäitincohtuntull/ Sijnsalgises

I' chyollu/ Cost alhall maas olin luotu.
Minun walmistalnatoinollen / Näkisilmas

.l «»encuins minun loit/luut suonet/ jocaJäsen/
chDvätl/ Caick/ cuin minullole,nan pitiratt/

",' tnnencuinne edestulit/ Josinun kirjsstiroi»
ttitelit.

< Jumal cuing callitminullowat Ajatoxes/ih-
i.' As luomat. Cuing lukematoin näiden lucui
~, s»iil/3n wois waicktutisin nijt juur/Ne saman

lngunylidz woitta/7lin sinUttzitäs tutttin totta,
z. Dsta Jumaltuimattappaisit / Wericairat
z, must pois ajaisit/ Hepilckawat sinua/ylpiät
„ e!»<!t/ Paidz syytä sinuawihawat. Täydell wi-

HHeitäwiha/ Jost jällensminöwihawat ijan.
llostutti lninua Julnala/ Coettel ftdäinen

~ fthjch/Kiusa minuatästyilläs tntti/Ajatuxen/
. men muuttin / Jostim pahan päatts lienen/
, Eina tielle minun wiene.

Ainylistsin sinua tijttelen/Etts sijpeis all mi,
Nxsuojelet/Minun luonut/ tehnyt/ holhon/cai»
«/ Cuins olet juurparhain tainut/ Taaitie,
wtygtzs turwall saatta / Sydänden si)nnistpoiL
solatta.

l?s»I. l4F.l.2uä»»lu'm3,
V.t. Tygös Jumal itimöidzm alua.

DMun/siMmen/sielun tijttMn/ HTtm
auttajat aina. Päämiesten pääll

turhan / NeH«rrateiautta
taine/Idzowat awuttomat ihmiset/ Synnisett

D.d iiij sai.



Davidin
sairat / cuolewaistt / loideng apu turhan rach,

Einijncorkiatcuuingast ole/. Eit ihmisttztän nijn jalo/ Cuin ei Hengensylönan jacM
Mullax/tuhax/tonmxtule.CaickeiuMldtäiH
culkepois/ Heidän juonens joututyhiännW
Cans caick Mwoituxenshuckann:

Autuaslumalal» idzens luotta/Hand auxenz
huutaaina / Hänapunon hanetlhädästuM
lohdutuMsi)damehen paina / HändetWr
woi kadotta / Idz Jumal hand turwins M
Hand holhop/ warjelepwisust.

' HErranwoimaanpuuttumatoin/ Cuinw
ta ain suuttasaatta/ Taiwan/ luaan/merenlcoill
tuin mjson/Hsnankäsi tehnyt on caickiaiHw
ran lupaus luja liene/ Ei ketän petts se tiem,
Wahwastvscowaisians auttap,
'

Waickas wätiwqldakärsinet/ HCrranpeck
odotjatoiwo / Hän puolestas puhu ja sotliup!
Äuttawoi/ taita jatahto/.Awuntuotygtzw
wawittens / Saatta oitiuden vscowittens / A
hain pahuden pois polte.

Tallill cowqll näljän ajall / lunial omians
corjat tiets/Ruocki/räwidze ruall juo,nall/Tai'
pentarjonam pitä/ FangitpäM tornein pch
jast/Puldeist/cahleist/pahastpänväst/ Wihcl'
lisetcarcottacauwas.

HErra sokiat näkenlän saatta / Murhelisedi'
lchutta/ Sorrub japoljetudylösautta / Ojeß
oitiuncautta / Ellin oitmtttotutt tottele /

ran armoon tunvaelle/ Händ racastap idzl
mal.

O vdoiwierait H«na warjele / Hädäsi wol»



Psalmit. 415
, säästä/ Orwoi onnctolmj auttele /

! iDwätiwallast päästä/ icstistlnuista«nurhen
», MHolho heitä/ tadellänspeittä/ Hndänyltzn»
, ndzenstosta.
« HErra hajoita Jumalattomain / Aiwoituxct

jttljtt/ Työttyhjaxtetc/ juonet julmat/ Htild
? ile,!mrcotta walian/ HErraon Cuningas ijan»
i Msest/ Caickwallidzewoimaliscst/ Seurq»
I liOHallelujaweisap,
; klal.i^/.^uäa^elulälcm.

MErusaltln pyhä caupung/ Kijtä sinultz
MHErraswahwast/ SMetthänonollsi»

< Mnull apun / Vstin sinun päästi myös wai,
II »O Hän lapseshywästi siul'.a,si/ Sinull myös
! mI,!U, lupaisi / Caitell hywäll hän sinun täyttä.

Sanansjakästynssinul! lahet/ Cuin onnen
n Wvat lnötäns / Ei mjtestäsaa eli wähet / Etei
1 «Mätyötans. iuma ja jää niden edessulapi/

Nttq «llyös pojes cuiwapi / Cowus ci siellcl
>l Njöspysy.

Wnlnmala tehdä pyytä/ Israelincanssall
.' «, Ei ole myös ilman syytä/Etei hän nyt cai«

> Ulaina/ Hauen sanans jalostpauhapi/Mutt»
!' halapi/ long Jumal si)dä<nen awap.

lii. Muutamat Evangeliumit Wir-
sixi tehdyt.

Matchei 8.
V. c. Minun sielun ktjlts HEtra.

täwi hahtehen/ Opetuelustens
ylidz lneren / Hän hänenslasti lewä>

!>W/ Asu ilmapuhaldaman/ Tuulispääpty'
Bo y N



4,5 Evangelimnik
lyd tuoxulnan/ Ilallod tyll cowinculkelnan/ lai.
«e lawahau läykyi jatäytti / VppomanHM,
kytti. Opetus lapsetperät peljästyid / HätiiW
HTRraherätid: HERra herciylösauttaiW
Hengenhädästä päästämän.

Ellesapumnyt ehtine/ lomebädässähuclu.
Ntln:Puhui herättyänsHcxrra:
plet arat/ Eansan »mnunvscottakvppowaniN
eij auta teitä» woiman ? Ong vscoo ollenganttil>
ls? Meren tnwenäxteti heille / Coht ilman 01,
häasetti / Heilgenhädäll heilautti. Tästtuch
hand tuscas turlvaxi / Hädän ahtä ald auttchli,

Cuin tuscattungewatpäällem/ 2luxhuM
HTrm herättäkäm. Hcttex hän nuckuwanA
kyp/Cuiteng oitiallajallawuxehtip. Vscollm
apuu häneld anocam/ Aurhudost hänhersm
auttamau/ Awunidzonmeill lujasi luwan<l)<
tykenäm tuscas turwan. Hänen omans meai»»
«lem/Eläm eli cuolem / Hänen omall ivereW
ostetut/ HänenNimehens cans casietut.

Cuin lastans äitiarmaidze/Hädäst händvlei
auttane: NijnEhrifrus »neit lnurheis muM
Waiwmft meitonliansvlwos autta.Ellei W»
chaistandane/Eroaicam oteem joutune.Vew
nelan cumming tänminen / Idkun alhost njö
minen.Cnutcuolemancorjaplmittygöns/M
waiwoistittuisttzlwos/NijnautuanilohynO
stn/lostolconlijoslEsuxen,

Match.«.
/s>UdzuCH,ristus: Caick tygsn

waiwatutminua cyulcat/ lotcaW



NirfixlttMt 4^7
' olet/ Teidän päöldsn cuorman
l' Ojennan. Sen sälytän selkäni idz oman/ Näin
' elämään tulet.
> Mnun ikenpäällenottacat/ Ett jydämestsi.

»elen/oppicat/ Cuorma tecmwacatkewiätz
' Mnnncuormankewiä/ iten soweliaö/Sen suh«
' W/ enin teidän on työläs / Sitt siclullen lewen
> itzM.

Teidänrastan cuorman cannoin / Cost Hen<
' gmistinpäctl ylönattoin/Kärsin Jumalan jnl«
l «n wihan. Tätä tääl aina muista mahdat/

Tuwatcat tähän/ cuin parhain taidat
ftoitailoseläijqn.

Minun ikeen ihanatwetakät/ Sanan lMe«
t»!itästynpitätät / TelMcuinteillelt teiu tääl-
Uestenän toinen toistanracastacat/2t'lkstpa»
jyahalcostaco/ Waanwoittacatpahahywäst.
Mincuorma canscandacat/losu te minua

fmatcat / Seteillen sowowelias liene / 101 l hi»
An häjyt lihan himot/ Cuinsi)nuinbeculM«

. !«op/AllJumalan wihan wiene.
M woite minuncuormancanda/Idz tahdon«!<ltnaw»«n anda / TeitHengelläu hallita tie«

««.Idz oltsttuscas teid«n tykönän,Teit eij tyn»
g»n chestäni ryöws/ iepon teit tääld wijlnen
Vienen.
Cujnracastam hecumat hartast/ Näky meil»llDmrisi,rascax / Cucakärsi,! wähän eräni Jos3uWl oitiullkswis eansinn/ Meillentekiö/min

» Meidäntsälltäytykärsi waiwa/ iuodutcaick
' t5rK



4!8 Evangtliunnt
tätä todistawat / Jos tahdoin Christityn ««.>
Mutt mailma waiwohin snuttu/ Ia Christ»^vstostpoispuuMl/Häijynhalunshimosolltn

Cuolemas eij rikasi autarickaus/Ei siiuruWnuorus/eick wijsans/ Tasan caick tuolcmsur,
map/ Cuin parhallansraitin/riemusnaollU
Hcki sairaxtnllan/poiscuollan/Cuin
ranteratk turhan.

Enkin cuolemancauhiutpM/Cuolclilanti»,
jisaicoi käändyä / Iapäin paranost M. Cuin
kieli ei sillen puhu woine / Eik aju ajatella tmi
AicaidzenstäMxwtta.

'Kengcatuajallans/ autuasliene/ Cohtawwens siehenriene / IdzensturwaChristuxen ty<
gö/Jumalanpelgos idzens täyttä/
mailman pahut wältä/ Näin odotaHE?m
tuloo.

ijancaickinen ilo tule/(Iota ei olecuult»!
ti nähti) ollen) Meill Christin vscolisill »vijmciii!
Sijnmeidänluurhenmaxctan/Waiwatnyt!)!'
set pois vnhotttan / lohdattacon JumalD
meitä.

Mtttch,7
V. c. Jumala suuresi hywydesi.

tirtastui/ ColmcnÄ'
nähden. Moses jaElias ilmeD

Christuxen cunnian tähden. He puhuit
pijnastäns / longtarsiwä olicohdastans / M«
dän autuudentähden.

Cuin Piemr tipinenkirckaudest / Ia taim
ilostsai maista/ Eoht tuusitaidonstarckallß
lotc ennen ei nähnyt coscan/ Riemust W^



Wirfixi tehdyt. 4^Mlillssanoin/ColmetMajaatehdäxensänoii
Mel/ElijalljaHsrrall.
"Dnääni pilwestcuului/ Cuin heitä yMbä«

/ Christuxest todifiain näin puhui/
nickciu eteeme waaroi? Tämä on nununra»

«Hoican/ Cuin minät/ sama Jumal jotaai»
,V Minust ijancaickisestsyndyn.
Dhoncoconans mielistyn / long tähden oö

inimlll suosio/ Myös muihin caickin ihmi»
!!,Äiinhänehentahtowatsuostuu.Händcllul<'

hän teil sano / Caicktehtät / mitä hän
Miw/ Caick cartacat/ untä häntteldä.
lleht opetuslapset wawadit/ lotc ennen rie<

mstmt sangeil / Sitt cuin Isän ääni cajahtii
Wstolit niaahan langen. Jumalanäändä
lckmdesans/ Ei liha kärsi turmelluxesans/ En»
«cuintircastetaNi
HckChristus ojenda ja lohdutta: Ett tastH

ylljätä mahda/ Tälnä nälöteit totutta / Ett v»
taidat. Mins Jumalan «i-

-mPoicaolen/ Cuiteng teidän tähden cuoleni
lmennustitvhrit/ Prophetat.

.

3ä»la Christuxen tljldäwä tirckaus / Cusit
paisti / Waattet cuinwal»

l«»vilcaus / Cuin opetus sen maisit/
»nennyitTaiwan lirckauxcs / Näld

wiassuuresihastuxes / On tulewaneläulän
l»st.

Tään elämän hecuma/ ilo jaloin/Cunnia/hy«
»«s/rickausrauha / Werrax wedetyd cans tai»

Onw»iwaisus/ hapiä/menotinba.
Ei



43» Evangeliumit
Ei taidaMll taitom käsittä/ IjancaickisenH
,nän hywyttä / long ChristuxenJumal „W
walmist.

Sielnätl» Jumalancäswost caswon / Engt.
littenjapyhaillseuras/ Ilosijancaickisesjmn
«en tuhattertaylidzetäy / CaickenHcuincuti,,
ajatell woi/ Paidz nijt/ cuin eiilmoitett liene.

Mix cuolelnat ajalist cowinpeltäm/ longlö
pidzelouautuantulcm-Ettijaineniloonsenjäl'
ken / longsuhten ei waiwat mitän olle. iNiM>«ijt wähä kärsiä «nahda? tijoiteng hänen cun>
mans tähden tahdo ? Cuin ansain on autuuw
meillen.

Mixcatowaistmailmaracastam/ Senhen»wm:perän pyörim. A>n ajalistpyydän wch»
sta/ Nain cadotuxen päinpyrim. Idzenhelw
tiupijnanpudotam / IaTaiwan tawMtw
hotam/ lotca ijancaickised olle.

Sinn ihanan iloisen elämähän /

tullatahdom: NijnparatcampahaelauMn!
Ia Christusta cuulla »nahdam / Hänen vscchos
mnaolcam/ Ristim tarsitäm. Näin sinne t»l<
lan/Cung ilon»lieit Jumalwiekön.

Match. iz.

F^palwelioittens: Palwelians edes täydatäft
Nlij tekemän ereenscohtoitens/ Nijntulita
tnsimaintn/ locct sai cowutt cuÄa/ Ett
kyunnenen / Tukatta lewM culda.

Ei ollut hänellculda taick mha/ MWM



Ä3iriiritehdyk. 4zi
> M simrta welca. lostmenooli hänell juur
! kyllä alatelcan. Silltästi

Ma hänenmyytä/ Wainlo»l/ lapset/ caick ca»
l, ,S Jollakin muoto maxöo pyytä / A»cap anais
,' s,'„n,den halun.
> Se palwelia laugeis maahantähän/Nöyrä«
« Muningastrucoillen: OhywäHErracuules

nP/ Ia armahda minun päällen/ Olekärsi»
> »en cummingin/ Minun nytktzyhännwel»

!,Maxa wijmäiseng penningin/ Tahdon mi«
z «mielesjälken.
>' Cadzos nyt sitä suurta laupiut/ longa täst st
« bmanäytti: Ettkarsi caiken wclanpaidziut/ l

Ui» siitpalweljatans wastan täytti? Armahti
' tznshänenpaällens/Welancajckeinandexan»
' m< Päästä Mlisexwallallens / Nijn cuinhän

'' «n anoi.
>" Nutt se sama paha palwelja/Wähän tyll Cu'
, Mn armoo muisti/löysi hänyhden cansa pal«
' nljan/ Jotacurtust wetikiristi. Se oli welca»

>! sM penningit: Max nopiastcaicki täten/Taick
- lmi» sinun paiscsnfuwmingin/ Cuule/enro-l' Wcanjätä.

Cansapalwelja langeislnaahnn/ Kärsi mi»
>«>lihetki aicaä/Kates lnaxm» caikenrahun / Et»

„ minua laita.Waan weliens eij jaä«
i VM/Heitn hänen pimäin paickan/ sielden«
i «mdlwospäästänyt/ Cuinjocaropoin saican.
~ Costa Cuningassai tänlän tuulla/Närkästyi

WM suuresi sangen/ Sen palwelijau tygöns
»»>!! i tulla-. Sinähalutoin/ wihan päälles lan«
sAnuostwezgn sinullandex annoin/ Cofcas



4zl, Evangcknmt
nöyrytiteteen/ Welliellesnijn tehdä umh!
Etkös ajatellut tätä?

HCrra welcans Menstygo luki/ Sillpaholl
palweljallentuiznal / lacowin häntn suorij«
futi/Haldun ättdain bowelillen jnlmal.
meftdäMest annaudex/ Cuin meill lähimäisn
tete/Irtca tulla taidaisitcandex/NijnluWl
meil tehdä IM.

luznal nleilnäytad laupiuden/SynnitlnD
caMllenandex annat/ Nijn tahdot/ testem
rackauden / Ett toinen toistamwastancanilW,
O Jumalsiehcn meitäauta / Täällä'näiMW
elom/Ett wijmeinPoicus calltta/ Tulisiin T«>
lvanilom

Match.20.
waldacunda on wedtt / <MDUlzpcrhenlsänän wermx/ locawij!!»

lä palckaistyöwate tcmx,
Vlos meni hän huomeneld warhain / Caick»
sljn ltzys/ cudzui peräns/ Kasti mennälvijnai!»!'
teen/ Sitt cuinpäiwn penningist Määräis.

Collnaunell hetlell vlgoslex/ löysi muitjw
tilas seisomasta. Kästwijlialneken /

wäx täx / lupäis beil cohtuliftst maxa. Nijn»
del hetkell jäyhdeM / Tekihänratt sama!im
to/ Meni Myösyhdelltoistakyunneuell/ S«'
maisHM caitsnpaiwän jouto^

He coht wastaisitnäin händn:Ei »neitkc«M
palcat tahton: Kästi heidäng wijnalnätccn-
Mennä/ lupais heilleaM cohtun. Nynckttl
perhmlsända täjte/PerhtnHMans mnM h">



Wirsixi tehdyt. 4;)
Mn: Täyspäiwäpennincullenglaste/ Ensi.
Masl/wijmeisistalcain.

, Mtulit cuin hetken olit työs / Paidzluu-
>in«sait täyden paiwäpalcan/ Sittensimäiset

~ ,«!!l!tftawans myös/Enämän: Saidhekinpai«
, chckan. lajnapisitperhenlsändätwastan:
, <?Mätwijmeistt työs olit yhden hetken/ Teid

ititlmraxem / meitlastain / lotccannoim cai-
imßvänhelten.
tilteewääryt/sanoi yhdel heist: Edksnmä«

, lÄMväpenningistcansan: Otcuin sinuntu<
z ««ematcastäst/ CuinsinunZin/tahdonwij»
i> chnanda/Engsaa tehdäcalustan/mitäntah«Madzoks carsast/ettolen hywä?Nijnwijmei«

mnsimisixtull on/ Ensimäistt wymeisex M«
1 «Ä,
i, Aristus sanoi: Mond cudzutut owat / Muti
i harwat / Sen idzepahudellans

„ nlwvat/ Hyljäin Jumalan hywän neuwon
',, !:„>o/Cuin eimaxa jälken»nailmantawan/Ii"

»«räntyön jaaision cadzo / Muttanda jälken
», nons aiwan / Waldacuunasans cuing hän
„ Match. 2t.

,c, Aricasmieswäkewatutzs/ Valmisti suunä
t, ÄWAinoallpojall/suuret woimall/ 101l»nnillns tahtoi näyttä. Iacuvzuu annöi / nuo«
z, sinnecahdottuknyta.
ii, Hän tästiinenn/ setä sinne jatänn / Wieraitli

5 häihin. Wancudzutudteid/nijncuitt
> W>A.Eittulletpitohinnäihin/ Otit esttti/heisl">sWen/ Tulit mjnpahoin päiwin.

Es HD



4Z4 Cvangetiumit
Häncudzui tygöns yhden !

hänen hywästpitä. Haa wastaisi nijn/ en«,H, ,
minä sinn / Eng taida myös tehdä sitä /

otin/ se minull suotin/ En minä tottel min,!! ,
mitän.

Hänsanoijällenstoisellystäwallens/ Eiiw,
«ullamitänpuutu/Tul iloidzeman/ minu» h«
nesan/Älä sinä minun suutu/ CuulerucouN ,
tuletygöntänn/Parhaxsinulcaickimuuttu.

Setaas wastais:En tullasais/ Wuttcolt,. ,
notrakennan ylös/ Cusa saisin asu ilman l,ch
ömb lnaitamyös toiseskyläs/ Sillftnullsane»i
sinneminätahdon/Tä näpäiwan menäpyi,»^

Sanoi jällenscohtpalweliMens: WiW
colmastännweds/ Kirut sinus/
Wäti häncns laste lewät / En enä odot eng
tu cocot/ Vxentijnni paistanperät.

Cohtkielsi hän sanoi myös esten. Minulle» ,
lvijsiparihärkij/ Nijl ajell«mhdau/jos muutm,
taidan/ Sillaicaonminnllatärcki/ Rickv»'
lvon/ calucocon tahdon/ Ia nijdenperäilMnj

Minä idzellän vstinajattelen: Cuing lnailx!!
mahdais käydä. Oikein wäärin/ cocon M»
Mitä minä saan nähdä. Minä juoxelenml
ftöxelen/ Josmuutoin sen taidan tehdä.

Han hati oliwai/ jacocon sai/Eit coscanck
audanuttyötä. Pöwijmeinlähest/ härjntß
ikest/ Ia tahdoiuijn cotiapyytä/ Wailllo <)>!»<
hylki/ j<roweu sulki/ Edzi miejtans wasta,'. !>)>)«

Sijtckielysi/ sittemiclyst/ Cuninganwim
MW Mutt joutuilnyöhäx/ jatuli tyM/S"
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i! Wdstaawat. Nijnidzens petti/ja hercutjät«
, tj,lotcensistolit wapat.
- Dox pois lujast meidän cujast / Ett sinämah«

Huonenontäys/wieraniilois/
Mne sijs pojespian / Ettes minua cuull/ jaen«

> Mull/Eij sesinull tarita ijan.
l C«tin si)lte/ jaminuahylte/ iapsen/ perhen jcl

> Wmon.Cusamahdanlewonsada/CungytznsiH
,«Manon: Cowa hettt lninun«nailman weti/

i Muxminäsen sanon.
» Willna cowa/pahan suowa/ Sinunpsälles
l »<i luotin paljon / Kirjoitet on minun eloni
' Pchton kyllä tarjon. Suljetti» taiwas/sillo«

>- llnwainms/ Meno on minull juurwaljo.
' Nytt minä cuolen/menenwierax tuonen/E«

>' Mhnndäwältää taida. Mailma minunpet»
chirupaulansweti/ Sitä minä watitta mah»

'« l«n.Helwettintuli/palawavuni/ Senedestan»
" Mnftada.

Wirsi tä,näM,wo meitä/ Ettemhyliäsvan«
" Kumin heitä/ Enäpitäinmailmanpitoi/Ta»

M ja menoinäitä? Jossm teemme/ nijn hu»
"' !«»ne/ Cadotuxen syöxem meitäm.
'" Match. 2f.lfHristlcund Christuxell kihlattu/ KylUmmil»
! lotcyW wastan heitänsla lanlpujanswahwastwalmistitf
" Rntsynneistt/ Ah luinalarmahd.l' Wijs wijsast myötans oliuu otid / longtyh-
'" ototta vnhotid. Wijpyisyliän vneljax caick
" >"l!tt.longwalwoa kästewän cuulit/ Meitsyn«

Eey Pljän
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Pljän tulonpuoli yönhuuto nousi.Handw

stantäytätt: Caicknousit/ lampujanstvalG
stalllanwirjäst/lotc tyhlnild coht summuitcur.
jast/Meit/,c.

Tyhmäd wijmein wijsaild oliu alloit. St»
ttelsit he heild/ ja sanoid - Cuingsitä teillechz
taidam / Ettei lalnpumsammu/ cuinteidänzj
Meit/:c.

Mutttygömypäintmunä mahdat/loilw
zuosta teil taidat. Htidän ostos ollesyltä tuli!
Häihin menit/ c«inwalmitolit/Meit/ :c.
Nijn owicoht kijni suljettin/ Sieldulwestz.

Mt teljettill / lotc vsta salwatu awat anoid -l)
H«rra miell awa/ hesanoid/ Meit.

Poistytön mengäten teitä tunne/ Hanw
fiqis heit: Kasti mennä / Sinijäisen idcunft
Mianpaickan/ Helwettin hirmuhun Haitian/N

Näin Christuxe»tulemustietämätöin < Htt>
tlcuoleman mytzshuomatoin/ long jältenä
armon aictt vlgos juosnut/ Paranoxen pcko
pols Msnyt/Meit.

Sijs manapmeitHTßra walwomanlV'
monajall ojendumau / Hä»en ansions olin M
man/ Hand hywäs elos odottaman/ Meil.

Seuracunnasowat stculaistd/ Cans H,M
vlcocullaised/ lotcChristuxenoliun hyljä»ck
Mailman hetmnast huckuwad/ Meit.

Ei taida tehdä autuaxansiom omad/ W
Chtiswxen ansion sitomat/ Cung luotain luja!
turwatcaln/ Mn elom caunisttäytMm /

ftnneisil jongImmlsuocon.
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Mailman myös suru fuistacam/ Autuudest
Wchemuistacam/ Hsrran tuloowirjestwar-
Mm/Nijnilontaiwantawoitaul/Meilftn.

Iliiclem.
M 3 Christityd ylösyerättät/Ia wisust am

l Wwalwocat / Näinäsurulisin päiwin/ Hl»
! Wtät niaatcochwin.Sill tulos on idz H«r«

ncchm / lyhetä ajataicoi / Caicksynneistt dno«
Nttahto/Keng edessljnseisowoi.

! 3i tetänauta siluruus/Ei rickaus eik nuorus/
Umolematygömtule/ Ei apunäistyhtano»

< iGinunlumaltyllcadottataita/ losftnnis
oiliicoid:Sijs idzes ainhywin laita/ Händ hy«
chesjoswacoid.

CuinChristus tule cnnniasaus / Ia caickein
> tUlins cans: Nijn anda hän äänen cuulla
' Medes täyty tulla / Eläwät ynnä taus cuolu»
i' !«>,< Duomiolla lugun tecon. Tete hän laMma»

» «»ja wohten/Pahain etthywäin eron.
.' Vscolisill on hänsanowai lotcoitiallpuolell
«/ Te siunatuttänne tulcat/ Waldacund

!>

> Te minuaainapydit wlhottNmnanäytitt lujasi.
«« Nehurscathämmästywät/ Tähän cuiiianj,»
lt lastawat:CoscnäimsinunnäitttarwidzewanlAtsinua palwelewan: Waan H«naheittä«u mlvasta.Caickcuinolettatehnet/Näitminun
' fttnimbitan Wastan/ sen oletminun suonet." Mnttnijl toisit on hän sanswa/ lotc wast.

'lMscisowttt: Helwettin teidänPitätuleman/
" Eeiij Pi.



4ZB EvanMumit
Pirun eans olelnan / Ett te minua
«M / Ett laupiut näyttänet. lulmuden oletch,
tantti Tarpeisan minun hyljännet.

O HERra/ sanowat he: Cost tarlvidM»«äimme / lostnswaiwas sinun ja puutt»«
Eng ole sinuaholhonet? Maanhan jällensw
<ta Heillen/Saattap heit häpiällen: Mitä etttch
net milmnplenunillen/Ett tehnet tätä minulle»,

He helwetintulen heitetän / Piruin huonian
teljetän / Cusa pijnapilckapuuttuinat / IwG
tu cattcmat-Hurscatijaucaickistllelälnän«lhli<
stuxen cansa täylvät / Iloon lackamat iloitz»
man/ Ia cunniancruunun saawat.

Jumalmeillannos annoi/ lapyhänftnM
»neillen soi. Jostckkem/ sen jälteneläm/TottW
4uaxtulem. Jospahoin eläm/ jastn hyljämlM
lumalauwihoitam/ Nijn tietä wajellamM>

Meitämidze cadotam.
Sittöeteemme olisollet/ Mutt cohdusach

ta Glollet / ellem paramin tääll idzem warki!
Kattein lumalansanoi. O HErrasieheninti»
annos laina / pyhänHenges cautta / Ett olism
Mll walpan aina/ Meit tygös wijmeinauto.

Marc. s.
häijyn eltineu/ WeljenseWt'
ryöwäis/ Johannes castajajull

MWAlinen/, Sensucurudzaut soimais/ F<»!>
giunHerodes heitti hänen/ Totutt eitoteltu erät!
Herodias häijy nainen/ Seisoi hänen yengcni
perän.

Ei jult juljemet bänd surmat / lost cc,B
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~ Edzeitaicaa/tilan turlva/Solveliast

t, Dan witi. Pyhä llliestmestata walmix / He»
Msyndymä päiwällen/ Wieraspidon wäte»
chwalnust/ Portonneuwonpiteestpäanäns.

, Saat sangarit atrioidzelnan / Hercuillans
„ liitä täytti/ Saatwieratwijnastiloidzeman/
~ ws jnopunmxidzens näytti. Tytär täja dan»

, taitawast / Herodexen mielisuofiost/ Hyp«
,i slichäjy pahast tawast/ Ilkiän äitinsä nellwost.

Taidantzin tapa kelpaisi / Wieraill jaHero»
Men. Hän pijcall lujast lupaisiiWalall wait'

> wtull jällen/ MittMns tahdois anoa / Waict
ixcknwaldacunda.Näin paljon palckaajaloa/

j mnexeijcuulunmonda.
~ Tytärtygö äitinsä juoxi/Kysi)in/mitä cunin<
i chanois. Se stel sanat suuhun fytzxi/ Werta
>, mhen jalonianois: lohannesjultimeitsoi»

u< Ett hän poispaiwildwiedäis/ Senpääts
„ «is sinull tuoda/ Anos ett coht setädais.
!i Cuin cumngascuuli/ m»tä anoi / Teetteli su<
ii chx senerän: Waanwierastens tähden tah»
, ÄlSeisolupauxens perän. Cuinmielesänsai»

menneng /Käjtböwelinpyrtijeitsiecail/ Por»»n mielen noutex semlneng/ColjtCastajan cau«
> lAleicat.
l, Wieraisteijyxikän estänet/ Wuodattalnast
>, woindwerta/ Eitheitanschnnist säästänet/Miellyidtähäll Mytertan/Cuintaaitapa tah»
j witlnäty/ Herroil mielintielin olla / Turhan
>Gntähden täyty / MurhaldmichenhurscanM.

E e mj 83-
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Böwel pyhän lniehen pään cannoi / Pijn,,

pahan porton käteen. Se wieckallaitilltnsan,
noi/ Cuin päänwerisen weti eteens. Heroiiashercupalanfai/ Pättweristä wielä tuckaislH,
stuiwallansaanensnäin/Päälkielen/cuinhilnl
luckais.

Herodes häwytöin cuningas/ Päämieste,,-
laporttonscansa / Elid hecumas/cortiascw
mas/ Irstast idz ehdollansa. loild lohannts
suurin saarnalnies myös / Poljetti» puhuM»
dcn/ Portontyhjän dantzintähden / Pitoonpii»
höwelildtuodan.

OpitotiroMttmkuinen / CusawerilviM
wuota/Cans«auhiatmuud työd tehtänen/Cuin
paljonpahutta tuotta. Suuret eij salli synncks
soimat/ Eitidzensojetaanna. SaarmitM
nolvatwätewällwoimall / loill »naxawatf«<
hoinpalcan,

Herodes huoranscans tuli / Hywild päiwild
poisperat/ Culcuinelit/cunniatcuolit/ Cl>»'
duit cadotuxen jjat, SijnEastajacaickeinj»)'
haincans/ Elämän crunuacanda. lostW
lEsuxen ginostans/ Enin Idcnst ilon anda.

siemenens meni tylwäinän!
MM loistmuutamat langeistien ohen IEI
K^V'rallatin linuilda syötin: Muutamat
ftwiraunion lyötin/ lotc idzenscoht ylösjM'
tit/ Märtydenpuuttest poudittjn.

Mutt orjantappuroin tulit sijt / Iot ynn>K
stäyyen tucahufit nijf. Neljäs osa langeis h»
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chinaahan/ Toi hedelmän satatertahan. 101l
c«wat cuullaon/ se cuulcan. Taiten tarcast tai«

Jumalan sana se siemen on / long Jumala
sM»all tylwäwaa on/ Necuuliattienwerrat
M/Jotta laiscastsanan cuulewat/ Pertelsen
Wiftest ottapois/Ettei vscoin autuax tlllla sais.
Cnllimlcalldaiset owat ne / Cuin sanan wa<

Dilollottane. Hehetler jaajaxvscowat/ Co»
tzpäällenkäypi waiwacowa / Iatillsauxettu»
wat/ Cohtavscosta pois langewat.
Sljantapuranmaan tawaiset/ Owat joitaa«

ftajaiset / Estäwat jarickaun suru suur/ Ia
ilckn elämänhecmna juur/lotc ei sanancas»
«anna/Eitsenijshedellnätacanna.

Hywän maan taivaiset täsowat / Cuinsa<
mnwisusti cuulewat / Sm hywässydämes tet<

Sen jällenelämänstäyttäwat/ Tustis
««ttärstwäiset/ Sanan tunnustuxespyfywäi»
s!t.
Meidän cowat sydälnen O lumal/Kanns sa«»as jaHenges woimall / Mailmaliset ested po-

jtttelvi/ Etei ne meidän sydämen lewi/ Ann sa-
mshedellnän cans cuulla / Ia vscoinsitt autnax
Alla.

F.uc. ic>.

ylpeys on wica sangensuur/ lotalumaleij
sikärsij woine / Cusa siidames se asu juur/ In-
nalan Hengieij olla sijntaine / PyhäkirjaKMwjar/ Sitäwiax nuhtele lijax/ Cuinmenyt
WMsaanem.

Eev lain
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lain oppinutlEsuxeld kysyi: Mitanttt«/e«elonsaanijancaickisen: Sanoi

sapysyd/RacastlllmalatsvdälnestcaiteMiin
lähiinnistäs/cuinidz sinuas.
idzenstahdoi/ Sanoi: Kong lähimäisenlicne'

lEsuswastais: Px ihminen lerichoonw,
elsilerusalemist.locasittcowalyckyincniWl'
hingon oli langeman walmis. Ryöwärtentö
sijntuli hän sijn / C,uin cuickpois otid/ handhG
woitid/lätid hänen puolcuoluexi.

Nijnyx Pappi samatiettawi/Näki hänen j»
vhidz lnene. Sill »natcal my3s lewijt näw,),!
Menepois/ eitsiccaelesijnens. WajelsSaw
rijt/ tiet sama sijt / Ia Mi sen töyhänmichn!
Annaht paäll sidoi hänen haawans.

Sisäll wuodatt wijna jaolju /Ia pani lM
luhtanspääll / Weimajan/ coriaishändp
lion/ Nijncauwancuin hän wijwyi siellä. M»
haa hän annoilähtes/ jasanoi/ Isänäll sille/ «!<

jahänd wielä/ Mitäs culutat/ palates maxa».
Sanoi I«sus lain oppenull: Tällcuinlyi»

wärtenkäsijntuli / Kenq hänen lähimäistnson
«l/ Näistcolmest/ cuinstäss nytcuulit? luur
cohdastans lain oppenwastais: Sen sanon M<
ta/ jocasencohtan/ iaupiuden työil täst tcki.

SittlEsushänel näin sanoi: Mene/Mtl
samallnuoto. lollpuhell häutiettäwäxanno>!
Ettei hän nijn tehnyt 01l millänuwoto. Wa>ck
«li taynäus oma ylpäyttäns / Caickein cuuA
terstaisi suurest/ lost wijmein häpiämänrupeis.

Se ihminen ou tyhmä tosin / Enin idzenj
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Mensingän turwap. Me en taida olla toisin/
W synneinwioistäynä curiad. SieheuSa»
«lorijtin turwadcam tijn / Sangen wij)ist/ cuin
«nlEsusChrist / Hän yxmäns paranda haa-

Luc. is.
> MUmal on wedtt miehen werrar/ lolloli/
> MPoicacari.Cownonoldutyllterrax/Se

Mnuorembisanaxlasti/ Mitä minu,» tule
Mtaloist/ Annlsännnunsaada/ Minätah»

> ttttlää juur jalost/ Muill n»aillemennä mah«
l lAiHaisemancotorupe.
' Hän läxisljte muille» maili Mutt eisijtpal-
< Dhyötyn.Siel tuli hän pian monda waill/Ca»

!»l>Hneld ylös syötin. Irstasta elämän tottui/
> Wcauwancuintäydyi raya. Muttsittcum

tzhyspääll joutui / Tulihanel meno paha/ lei»
' Myös puutumanrupeis.
' Amwi sitt hällenspailnenex / <Md;e siea lau»

«< Söirapaa wadzausa täyttex/ Eip sitäkin
uytynytcauwan. Han ««listi sijtewijineiseldi

" MO majanpäällen / Ett perhe fti siell yldäi»
l DiEinaltä ollutheillä, Aicoi nijn cotiamestä.
l' Minä täyn tästlma hän)lsän maal / Rico»

»nandexanon. Isan stdämen täändä Jumal»" tlttule minuntygtzn. EnpydästllenPojarens/
Minuncoirudentähden/ Ottacan wcnwoin mi»
«orjaMs/ Työhön minä meilellän lähden?bnbeuäjulteanoo.

< Isä hänen cauca näki / Inox coKtahän<
'-, ll>mstan. I« arulon hänencansaus teki/ Ott sy.
" lius/
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lius./M händ lastan. Parhatwaattededesw
noi/ Käst hänenne päälläns puke/ Sormiin,
hänelmyösannoi/ Eipsitäwicl mixitän lM
Etthärjän teki teumx.

Iloitcathywät lveickaisen / Minun cach
tällähettell: Sillminäsain jällensPoicG,
jocaon 01lpahall rettell. Nijntuli pelloldtc'l,>l!!
wele/ Cuin coton oli ainaollut/ Perheldsecck,
kyseli/ Mitänyttähänontullut/ MisttäM
noust?

lauluja hyppäs cuullu täsi/ Huilut jaH«M
myössoiwan. Mits nyttmahta olla läsi/ Ik!li,
lo täypi näincowan l SitäIsän juoxis uyw
tele/ losthänen tyhlnydens näydän/Miljaan
da tyll täteile/ HäijynPojansa tähden/ Cuioe»
caiten calunstuhlan.

Isänpalwelin elinaican/ Olen hänest wa«i»
myösottan: Ei cuitenganyhtän wohlaca»lV!i>nunystäwäneteen tltottan/ Waan tämän ch
dennyttahdoi/ Suurenculutuxen tehdä/
tttyn Härjän myös tappoi / Cuca näit my
nähdä?latätslpääryttärstj.

NijnIsä lausuiPojalleus: Cuulemitäwns sanon/ Sinä olet Coton cahdallans/ Si»
haldus mins caick annoin. Tämä welies on poi»
tullut/Häwin japerät töyhtyn/Hän on cauw
cadonollut/ Muttjällens, nytt ylös
tä minä ilodzen suuresi.

Sinust eij 01l coscan si)ytä / TallmuotoD
pitä. Edsinscungan tahtonpyytä/
myös catuu sits. Ed ole sinä tärsiu suurta >»»
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Cusast on sinun halus ? Omastas td mitän

ttiwa/Tallella ombi Calus/ Edtös näitäajatel

Nijnole nytt syndinen iloisas/ Sinull on lau-
Dlsit. Cuin tuletygtzs pynöisäns / Armonsa
lWnull list, Jossinä suas tahdotnsyryttä/Ia
«chts andex anot: Nijnhän wihanstyll löyhit»
lilSyndismyösandexsanop?Käy sinäsijtpel»
Wckcdes.

3lcon nytt lulllalan Taiwast /Kijtos sanot»
minä. Hänpäästsmeit wistist waiwast/ Ses«sinä sybämespaina. O HTRraaut meitä
Mst / Arlnos anna päälleln paista. Kirwot
Ritperkelen tadest / Suo meidänllos maista/
Mnmesenpäälsanom.

Luc. i6.
WAljn ITsus puhui wertauxil /Köyhäin
MDauxi: Ricas perhen Isänd oli / 101lslMosais 01l Cartanon haldia / Wäärin
»aldia/ Se sijs nijn candesen tuli/ Ett H«r«ms oma oli tuhlan. Cuingeuullan / Sinust
M? SanoistHEtra: Tee lucuMunhallitu»
Ms/ Cohdastas/Tästedes hallitaed saa.

CoscHuonen haldia taan cMli/ Murhes w-
lilldzellensajattel jalausui - H<lrramuldwi»
unetta pois / Caiwa en wois. Häpis terjäyxest
>Au. Tiedänkyllä mitän täsä teen: Coriaiten)
Huonts ottawad sitt minun. CaickH«?trans»elgolised cudzut/Yhdel puhui: PaliokH«r«
tonwelca on sinun?Ve sanoi z Sata tynnyri / Ottttjuuri/Käfti
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hänel'Kirjan>' otta/lHen sian tirioitwijslMnu
Sijn on kyller,/ Sitt toistlhän sanoicohta: Mtäsunwelw nmnH'Erranon?Tiet tahdon. S»,
noi: Sata punda Nisin. Hän sanoi: Kirjos
mahdatottaKirjoitta/Cahdexan kyunnend jum
lvisust.

Tätäwawhuonenhaldiat sijn/ kijttiHEna
nijn/ Ett wiisast eteensä cadzsl. Issus sanoi!
Mailman lapset/ Wijsamad liewät. Menoi»
sans/ cmnWaltiun lapset/ lostChristuscaickij
meit nain mana/ Tälsanal/ Tehtät ysiäwitEli»
naican/ Wääräst Tawarast/ cost jälltarwitais!
Corjatais/ Teit ijancaickisinMajoin.

TM puhel hän opetta näil»: Ett caickinainl
Tiwiytjaahenentwaltäm/Tarpesautamm!'
wastsijtwarast Ia tawarast/ Cmn meidän tr
känam löytän. Näin mailman edes tunnustan,»
Vscostan,/ Ett autuudenlapset olem: Sill l«nl>
piuutyö / mcisä nm)tts sen/ ettlEsuren / Vscost
Autuaxi tulem.

H.uc.,6.
nyttRlckast «nichest / Cuin wao>!

hänens caunjst / Gi myösylön Hercule
seff/ Niju ett sitä moni cauhist. lazarus wjV
Miesparta/ leipä häneldterjsmän tuli/ H«'
woist jaPaiseista «rca / Sanamondapch
euuli.

.Hän syödäxensMlmn pyyti/ lotcputM
ipöydsll ala. Tahdoi myös mielelänstytyl Sl«
caltaisen Herckuu ja«Valan. Coirat sijnoftti>
hal«ns/ Nuolit puhtax hänen Hanw«ns/R^



Nirsirj tehdyt. 447G,lb saosti Caluns / Ilmott nijupahatta'
Ms.

Cuoli wijluein seköyhä Mies/In weitinEn-
DTaiwas / Abahamin Helmas lewou löys/
silloin loplli hänenwaiwans.Sen jältenmyös
Uascuoli/ Ruumispandin corjastHautan/
eiektpijnau ja waiwantuli / Eip Raha mitä»
i^auttan.

, , Ucsäns pijnas/ ja Nwus/S ilmansa nostiy.
j !!§< Sai nähdä Abrahamin siwus / tazaruxen i»

. M»ilos / Nijnhuuti häntyll snrtiast: OA»
- päällen juurhmkiast/HläsillKipuulist.
! ll>zarus tygöni lähetä / Handä minä suurest

~ lch„n/ Kästhänen pijnaui wähetä /latewittck
,«in!mwaiwaz»: Wetenhän sormenskastacon/

,' Zhdyttätön sillä tieten / Täst tietis/ cuinpala»
!> en/ Ei r'äy jällenyhdengän miele,».-
li MuistPoican mistIlos/ Olit sinä mailmas

«la/ Wij na ja Mettä joitPidois. Malttat
Wuut söit st siella.lazarus parca sitä wastanl

>, !«si nältä jaKipuu. Sill iloa saa bän nytt lnai»
li> slMuttsinullonlttujaKitu:
iii Suur juopaombi wahwistett/ Meidän jatei»>'n lvaiheli/ Tie on M wälillnijnahdistett/Et»
h« »»Mntuleaihell: Siisrucoilen minä(sano

Minul onwijsiWelieElos/Panelaza-Nt l«z heitä Mstemän/Parandaman paha menons.
)lil öpoican sanon sen puolest/ Ei taida stcohtusti!'»«. Cuulcan Prophetait jaMosest/Nijn toh.
tt lAtUunzaxtnlla. OrncnsW Abraham Ei



Evangeliumit
he nijhill tydywielä/ lahet Cuolluit jaSw
nalnan/Nijnpalawatoikiallin tielle,,.

WastaisAbramsamal hettell: Ellei heM
sest woiwulla/ Prophetain oppij myös M
Cuin sois heitAutnax tulla ? Eij vsco he myisi.
känäns/Jos cuolluist ylös nostan/Sarnataisi»
heidän tytönäns/Eijcuitengan ottaisi wastan.
, Cadzos cuing Jumalaracasta /Köyhä jaa»,
nettnt ylön/ Pyytä hand päästä waiwasta/H
saattataiwanllsn. NäiD mesentähdenW.
cam/ Waiwaisi holhoman aina/ Eit jaltaiualo
sortaman/Nijn lu,nal meilarmons laina.

Ttltännyt yxitän ajatelco / EttRikas htitl.
, tänpojes. Sillrickaussuuriiahjaon/EiM

laittta toilnes. Mutt sitäßamattutyll laiA
Coscwäärinkäytetällsaattl/ Eik waiwaisttch
domautta / Cuin na ljäs maahaneaatu.

Awiostastyy laitta/ Cuin onMMW häijy tapa. Paha hcng heit siehentM!
wapa. Chrisnissen

tuitenginwahwisti/ lahjall jn ihmell caunW
Nijn cuinJohannes sano:

CaanasGalilean Maacunnas / Hääd elit
colmanell päiwäll/ Nijncudzutin Maria«<

dmcans. SillePidellenKöyhäll. Christusy»
nsApostolit, Iloisans sinnemyös tulit / Wch
loistaman Awiostästy.

Wijnanpuuttes 2liti sanoi: Poican/ Wi!>«
tätzpuuttu. WastaislEsus: SinsWaiin»!
Nytt tahdon mincl sinun suuttu/ Eit olemin"

aiw
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Mtullut/ Eng tahdo yhtän sano sinull/ Mi»

tehdä tahdon.
ticuitengan sijtä Sanasi/ Hämmästyn hä«

Militins / Waan Pawelloill sanoi wahwast:
Vilätätt hänen Käjryns. Sijn oli pand wesi
wsi / Juuttain tawan jältenCuusi / NehänMWedelltälM
Wa st luopui luonostans / Euin ennen oli

Mn. Christus sen wiedäcohdastans/Käst
tzwän eteen. Costa hän olimaistan Wijnan/
bdzniPliäntygöuspiau / Ia sanoi tällätä»

Wn ensin edestuopi/ Pidoisans parhan wij«
«i lasittecuinWätijuopu/ Huonommat
Msian. Hywänsinäsätkittähänast/lawie»
»illnnnoithuonommast/Ongoseoikeintehtyl
Sentähden eijyxiken mahda/Awiostestn lait»

!«, Se on solmu luja jawabwa/lotaeijpää»
w Mitta. Älkän sitä peltjätkö kengän/ Mutt
Acans siehen mengäll / lott eij taida mu«
llinelää.
Jos jocupuutos tule paäll/ Ia jotakinme-

MnTalois: SenChristus omalla lväett/ An»
lttäyttä jalosi: Christus tarpet parhain näke/
H<l>lWedenWijnaxwieltete/ Murhen myös
Zxtäänds.

Me rucoitem sinua Christe/ Pysy ainacau-
Walos. Nijnmeillhywytttyllcipists/ Srts
lrcus etts Salwos. PiruTaloistam carcom/

loudzellans meittarcotta/ Nijnme sinua
«Mrijtäm.

Ff JO,
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H. e. Sinun tygösHErra Chrisithuudan.
Jumalarmahtanen/M.WDWllmat wiholistans iltiät / EttmckanAW<»Poicans andanut on/ Ihmisexlhmi.

sten pilcax / Orjax ala surtian surman: Sywäst
ftnnin cadotuxest / Helwetin tuscast / Mailinot
vlwos auttaman/ Nij nautuax elämähän dscosi.

Keng arwatArmon awarutta / Tästaidot
tarckaull taine? Eij ole yhtätän wijsautta/ Cuin
käsittäne tämäntaick maine. Eivandanluml
Poicansmailman / Ettcadottaman nmilinotj
Waan »vapahtaman/ Hän maxoisi)unitm<ill'
man/Joi Jumalanwihan maljan.

Meit Jumalarmost Auttuax autta/ Paidzo»
man awunansiot. Christuxen lunastuxen caut<
ta/Cuin lain alaedestäm annoi.Christul! caitil
ansaidz Autuuden/long Vscollomax otam/Il»
man ansiotam / Cuin turwa päälChristuMl
Sillarmost Autulls on oma.

Cuin eij Vsco/jo Dnomittu on/ Eij taida hän
Autuax tulla ? Ettei pääll JumalanPojmi»'
scon/ Hyliä hänenansions ollen. CauhiacM'
tus sitä seura/ Eit idzens taida autta/ Synnisi
wapautta/ lost Christus apu on aino/ Vsce«'
wnstosalisexsaatta.

Sen Christus idze opetta / Ett ijäisen elä,M
saane/ Cuinvscoslopetta/ Tääl tunnusta Clp
stust lainne. SenChristus tunnusta tulduansi
Isäns edes/ Isäns lapser perillisex aiwa/Cu>
vzup caickein cuulden/Ilonijät händ Taima».
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lv. CatechlsmusWlrssxl tehty.

Jumalan kymmenen Kastyt.
fGMÄmät ne t»),nmenenKästyy owat/CuittVlMlumalan tahdonlmill tuowat / lotc

caut annoi/ laSinain
Vuorell meill cannoi/Kyrie eleison.
Minä olen sinunHEttaslumalas/Hlä mmt

ftiiturwanas / Minun päälen vsco wahwasta/
Minua myös Sydämesiracasta/ Kyr.
SinunHCrraslumalasNime/Pidäaina

swenihmen/ 7llä turhan lausu sitä/ Muttylist/
Mlejatijtä/Kyneel.
Muist lepopäiwäpyhittä. EttOrias mahdat

»ci. Sinun tyVs silloin ylön anna/ lalu-
Alall palwelus canna/Kyr.
M jaäitiscunnoita / Heildtijtosainpyds

Ma / Nijntyös Maan päällä menesty / Ia
Wnnlle pitkästy/Kyr.

l Ia sinä tetän Cuoliax lyK,Kädell/Asell/Wi<
M jaTyöll. Heit pois Wiha jaylpeys / Pids

' MnCansaystäwys/Kyr.
' Awiostästyn pyhs side/ Sinä wahwan ainci
' »dj/ Tydy sinun omanpuolisas/ Ole puhdas
' «isjapuheisas/Kyr.
'' Sinun weliescalu jarahaa/ Mwarast/eN
Msala/ Hlähändcoscan juonittel/Muttpydä

" !i»d aina suositel/Kyr.
!' Älä wärä todistostsano / Älä myKs coscan
' ttärin wanno/Racasta ainatorutta / Walhest
"'was pois luowuta/Kyr.

Älä sinunlähimaiseshuonetta/ EliEmän»
3f'j M
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dätpyds himoita/ Mitä hänenombi omans/ Hl<
tönsinun tulco huonlas/Kyr.

Suo hänencaicki ne hywät/ Cuin sinämyös
idzellespydät / Se on HErrantästy jalati/ H.Honhänmeitwahwastwaati/Kyr.

MitsnyttKästyjatäyttämän/ Ia elomch
ten jälkenkäyttämän / Pyhä Hengi meitautta»
con/ Iawoima siehen lainatcon/Kyr.

MMErraJumalasuwa Taiwas / Hän tchMMitonstiettäwäx sanoi / Meilcmn MMWWzpäälelälNwaiwas / laKylninenentH'
styäandoi.

Sanoi: Hläpidämuitlumalit/ 2'lläapm
kärjä heildä/ Minsolen sinunainoa Jumala
Tyqönturwa/racast minua/peltä.

Nlä laus turhan Inmalas Niine / Älä sill
sadatteliwäärinwanno/ Sitaauxhuuda/ tijtäl
pids ihmen/ Jostuscat tahtonet wälts.

Muista pyhittslepopäiwäs / lumalallpal»
lvelus edes canna/ Hänen sanauscuule/Kirctes
käywss / Muud Ascaret täs yltzn anna.

mjtä/ NijnnautitsaadMMä/ Menestyt
mytzshywinsijtä

lähimäistss älcktapa / Älä waha/ sorra/ alus»
paina/ Misthand wastan ole wapa/ Händm-
cast/holho/autaina.

Cartahuorut jariettait tapoi / Alsolehau<
ttudenhallus/ Racast puolisotasAwio/
puhdas Puheis/ Tsis/ Haluis.Hlswarast/petä/wiettel/ryöws. EritoM

omst
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M tyyni / Waan wirastas watuul pydä/ .

WnssijtsaadfichenMtydy.
Ka wäärin todisi lähimäist wastan/Hlä wal»

Utl/ paneuel / hawäis/ Totutt /Mut pydära»
Ha/ lähimmäisestäs ainpuhu hywäst.

Hlö pydä lähimmäiseshuonet/ Hänenmaa»nns manderens/saamans/Hlä seiso perän wiec»
Mjuonell/Salli ne hän en 01l omashuomas.

Hänen emändätänsälä hnnoi / Hänen Per»
Wns/Carjans tosin / 2ltä suo heitä tygös tiln»
M Suocaick hänell/ cuinidzessoisit.NamätMyttannoiidz Jumal / lakäste
Mn nijt täyttä. O Jumal awus jaannos
s«al/Ann meidän nijs ain elom täyttä.
ME cuin tahto Christjt olla / SenNimen
Mcansamyös Cuolla / Hänen tule tästyr
«Mtittä/lote eij meitcostan weitä. Nelu<
Ulansormillkirioitettin/SinainWuorellva»

' Motellin/SenhurscanMosexencautta.
' Muista tästyk ainapitä/Opi nlyssseuraman»W/ Sano idzeHEßra Jumal/ Cuinlain

«ns ei cuwal: Pidä minualumalasedest/ la.
lscoMllenftdämest/ Wieraitlumaloitmyös

'' MinunNimen cunniaspidil / Kijts jaylists
!>t«': Jos sen lausut costan turban / Heitän pää»
ovihan julman. Sitä myös lakin sinuldpy-

'' W/Ettäslepopäiwänpidäisit/latöilläspy.
ftäisit.

, Wanhemmild älä cunmat klels / Nijn cau»
"»n ja hpwin saat els. Älä myöslähilnäistäs

Fsiij tapa.
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tapa. Olehuorudest ainawapa- Hlä warast/ z>z
fimitsonhsnenomans.

NämätH«rrantästytowat/lotc Jumal!,»
tahdon meiltuowat/Hlä nijt wihaelipotti.Eill
ettnijsKncaunisoppi.Vscollcolmensilnaistt«y.
tetän/ Rackaudell/jälkimäiset psätttän/ CcscJumalhengenslainap.

Näitäpitä/ Sydämen paina/ SiehenG,
«neillen laina / Aut mytzsett mekästyistegoizj
Ia muisahywisä menois / Täsäsnrtiudes mjne<
<äisi»»l / Ett wijmeinTaiwastn wiedaisin / Chri<stuxenPoicascautta.

VsconTunnustos.
WWUE vscom yhden Jumalan pääll / Im
MW VN laupias Isä/ Cuin suurell woiinal j«

wsell/ Meill lahioi anda jalisä/ Hcmn
Miwan jaMaan luonut / Caick hylvätmM

E« Minahda epäillä sitä / Hän meitä tahto l«l<
«vita/Ia myöscaickij tarita/ Mitä me malM
tanvita.

Me vscomlEsuxenChristuxeupM/ lumll>
tlUl Pojan meidän H«rran / loca on Wsi>ml«
la jaTyöl/Isäns wertainen inonin terran/Hän
DSikispylMHengest / Syndyi mnösM
riast Neidzest/ Ristin päällen Cuoletettin/ Hau»dattin nijn astui Helwettin/Noltsylös omalwei»
mal/ Istu Isänsoitial / Sieldtahto tulla du»,
Wioll,

MvswUvphänHengen pM / Phdf«py<
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Johon Saarnatta fn Ca«

DCootan mondamaacunda. losacaicksi)n«
chlNlnetan andex / Päästetän myös lain can»
«st. Nijn «ne wijmein ylös nousem / Saam
«D nähdä toinen toisem/ Sittijancaickisene»
iNn / Pitä Christitydperimän / Ia nijn aina
MWnän/ Amen.

V. c. O lEsi»cuinge oled pynatlu.

ME cuin tahto auttuas olla / Hän tmmu»
M stacan vscons/ Ei se muutointaida tulla/

losei Jumalanna tundons.lss jaPoi»
MMPyydä/Hlä myssvnhot HengePyha/Nä»
ckcolm on yxi Jumal.
Minä sijsvscon Isänpääll/ Ia hänesripun.

W/ Hänonsnurwoimalfawäell/ Hänellou
Mvaldian Nimi / Taiwan jamaan on hän
!«mt/Caitille tarpttmyös suonut/Ei hänmeit
Danna.

Millä myösvsconlVsuxen pääll / Cuinon
Uistus Isäll Poica. Hänombimeidän H«r»
nntääll/ Wätews tyllä jawoipa. Hän sitt sitis
sthästHengest/Syndyi Maariasi puhtast neid«
B< Jumal jamies nyttombi.
Mrsei sitt catteranpijnan / Ristin pääll cuo»

ltttttin/ Pandin hautan caunin sian / Coht alas
»stui helwettin. Tääll muoto pääsi meitcuole»
mst/ Esi cadotuxentulemasi / Minpiru nytt
wwascadott.
Nousjällenscolmanell päiwäll/ Cuele,nast

wllwäell. Astui sttt Taiwasen ylhäll/ Istu I.stnsoitial tädell. Sield vscotan hän tulewan/
Ffmj Els.
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Eläwätfacuolletduomidzeman/SenwoiMnsaihänlsäld.

Minä myös vscon Hengenpääll / long'f,ri,
nilmttäpyhäx. Hän IsästPojastvlostäy /H.dexlohdunajaxhywäx/ Hänsanall pacanadco»
copi / Ia Seuracunda holhopi / Cuin on nijdeil
pyhäin joucko.

Sijnä sitt andex annetan / Synnit jawäärät
tegot / Ruumitcuopastylösnostetan/ laftl».
lvat toiset menot. Nijn ijanmickisen elämän!
Pitä hurscad heitans wetäman/Taiwahanwol'
pacundan,

Tämci on nyt minun vscon / Sen tunnustan
tiedos wahwas / Jumal hänen perustoxensonl
Sillseonhänenlahians/ Ett metäsivscospy'
fyislu»/ Ia Jumalanperäntysyisim/ Autami»
NMPyhä Hengi,

Y. f, Ist meidän ylhällTaiwas.

AYE vscom pääll yhden lulnalan/Istn caö
luojan/Taiwan/Maan!

nijscaick olewaisten / Näkymättömäiu/ näky»
jäisten/Cmniuoduthplho/hallidze/ Meitla,
castamrawidze.

MevscolnpäälyhdenH«rran/lEsuxenl!l'
MlanainoanPojan/Isästijancsickisestsyndy'
nen/On lunMst luinalatotinen/Isäns cani
yxi olendo / long cautt caick luodut tehdyt on.

Iyca meidän. Ihmisten tähhen/ Ia meidän
autuuden tähden / Tänn alas astui Taiwastai
Htt michuden Ncidzest Maariasta/PyhänHw
M Wäkl Sikisii Tuli tMer Ihmisexi,
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Jumala ja Mies yx Christus on / Cuin ede»

ARistijn nautiton/CuoliPilawxen wallan
! Maxoi meidänsyndim sill Cuolnnall / Wa»

,hti meitPirun wallast/ Cadotuxest/ cuole»
BCuopast.

Hän cohtCuoltuans haudattin/ Nijn astui
Ähelwetin / Helwetin wallanhajotti / Pirun
-»»»an pois cadotti / Ettei lneit wahingoitta

Cuin olen» Christuxenomat.
wlllchtnousColmanden Päiwän/ Pyhän
Nituxen perän. Sitt suuret» woitonCunniatt

Hän ylösastni Taiwasen/ Istulsänoi»
!«l!Kädell/ Wallidzecaickomallwäell.
Wens tullewa Duomidzeman / Suuren

wiancans jawpiman/ Caicki Cuolluit ett e<
> mä/Vscottsmatpijnan heitä/ Meitvscowai»
iifgKns otta/ Ilonihanan meill tuotta.
Mebscom pääll Hengen pyhän/HEnan wir«
ichnlumalan/IsastPojastvlwos täywän.
?Ayhdes Cunuioitettawan. Hän puhuiPro»
Min cautta/ Meit Jumalanlapsix autta.
W hscom Mailmasolenxln. Yhden pyhän

buracunnan/Cuin onvscöwaisten joucko/Sa»
ÄSacramenteil wottu / SijnCbristuspaä

Mwellan/ long jästnixmeitäm tunnu»

Vscom synnit andex armosi / Jumal anda
lmans ansiosi/ logwerellolemostetutt/ Hä«
«Pyhän Nimeenscastetut / Nain lapsix w<
«Inmalall/ Setapahtuvscollainoall.
Hom ja odotgm wiM/ Cuoluitten ylss»

F sh «ow
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nousemist/Wijmeispäiwäntapahtuwan/M
ijäisenelälnäntäywän/Iloon jariemunn lacko'
mat/long Jumal!meill suoloppumat. .

Isä meidän.
meidän yllMTaiwas / MetlM

waiwas / Tulelnmasilldnti,.
/ Ia caickij tarpeit aneleinani

Cuule H Cvra meidänrucouxeul/ Ota ln>)ö>z w
sian huocauxem.

Ann ainaNimesPyhittttä/ Ia
tast opetetta.Aut että me wäärät opttuxet/W<i!'
täisim / jamyöserhttyxet / SinunopisasM
sim/ Sinust myss hywinpuhuisim.

tahestytön waldacundas / Enätyx tulconsw
racundas/ Ann monda siehen täällä tull/ Ia sil>
teijancaickisestoll/ Pyhä Hengi meitsuojckci!!
Ia pirun wallastwarjelcon.

Suutahtosolconnijnmaasa/Cuinsetapch
tuTaiwasa. Autt että,ne sinuncuulisiml Ia
tustis nöyrätolisim/-Mitä meis on paha M
Sen sinä Hsrrapoisriisu.

Ann meil jocapäiwäinen leips / Ia
tarpell lahjoitmeits/ Tee itäwäx cuinmeilläo»!
Ia sinä meilltll olet suon/ CaiKst rijdastjast
dastai O H«rra meitspelasta.

Meidän ricoxsmjawiam/ AnnandexiHn
rapian/ Nijncuilnmtahdommielestäm/ 2»
hottameidän wihamiestem / Heidännuhtensj!
wäärydens/Coscas Herra meitnöyrytät.

Alä meit johdat tiusauxen / Eli myössynm
horMM/ Johonmeit tmsaja wtts/ Euinttl

'

to M
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!>t alat petts. Handä wastan seiso aina / O
neillwoima laina.

West pahast jahädästä / OH«rra meitai»
lMa/ Seta tääl terwen ollesam/ Etttaudis
,m>tzs cuollesam/ Ota silloin sielu huomas/ M
Mtulla sinun suojas.
Mden päälle cuinmeanom/H«rra menytt
lmsanom/ Iavscom wahwasta sen pääl/ Ett
lutahdot anda meil/Sillsinä olet andms/Iu«
«l^caickiwaldias.
MH«rralumal armolinenIsa/Taiwan

'' Wlnaan luoja/ jamitäombi njjsa /Köyhis
Wlapsias laupiudes cautta/Cuule jaauta.
Ne sinua rucoilem / tahdoisit armos andai

,' MeEanssoill/cuinmaanpijricanda/ Si«
«pyhä Nimes/ pyhittäIa tijtta/ jacunioitta.
Älwn myöslähes ainawaldacundas/ Ia

>a Mtallltsinunsturacundas/ HallidzemeitH
«pyhäl Henget/ Aja pois pertel,
kngelin jouckoTaiwas/ mielestäyttä / Nijn
»meidän maasaelomkäytts/ Tustisjawai<

nöyränolla/ Ia sinua culla.
R«widzeH«rra jocapaiwäperhes/ Ia mei«
lmmmmlainahänenwerhons/ Suolneille
ch/rijdat myös pois ota/Eip auta sota.

'

Noxedsuured cuil»tulewat candex / Ne sinä
s>, lttmannameillenandex/ 3M cuin memei-

W«inomiestem wian/Rnhotampian.
Wilma meitH/piru jamyösliham/ Mone-
waatipahutenjawihan/ Nijtwastan seisoi"l«s paina/ woima Willlaina,

EaM
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Caikesta sielun ja»nyösruuminwaarasi/HcaitestpahastiHErmmeitäpelast/laanNcl».

sta Hengirumnist eri/ Taiwahas peri.
Naita me sinun tastys jaltenanom / IaH

lmncaitest si)dämestäln sanom / Sill siuunft,
nas ombi wahwa sangen/Se embi Amen.

meidänlsämylhällä taiwasta/Cuin
mielda/

da. PyhitetolconpyhaNimesainoasta/C,,,,.
nioitettucaickild tääldä/ Taiwas ett meildlNW
paälda.Sinun ftnas an meidän culilla/lolM
mes pyhittä tienem/ lotapaidzii se meistM
tulla / Sesiehen meitnwienep / Suo sttöill»
nusta jasutla/ NijnNimespyhitett lienue.

Issan annoswaldacunda meihin tulla/ G
tclwastanottavscolla / Ett ijät sijnsaisimello.
Sun tahtos cuinTaiwas nijn maas nms an
ella/Cuinwastas on an pois cuolla/Ia
rät pois tulla. Anna jocapäiwaiuen leipäi»!
Ruumin tarpeill meit lahjoit/ RauhasculM
myös aicam/ Rijdat/ sodatpois hajot/ Työm
pääll fiunauxestaykän / Wahingodmeist pe><
lvajot.

O Isaricöxen jawelcam andexann/loillmit>
les wihoitin aina/ Eng lakatsynnisttaiuezW
cuw lne myös nnelestam nijden vnhotam < H«
dännuhtens jachynscohtam/ lotcaricoid mn
wastan. Alsannttusauxen länget/ Etemft»!
pois eri. Päasts pahastja hadast sangen /M
ainaapun teri. Mitcnnniaxessinsmeilanl«l
SuoTaiwanllopm.
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rucoilem i Cmn meito»

ll,"pMidzelEsusChristus / Cuulemeit/o»
>UI lapses olem / Sinä meil oledoitialsä ai»
BAiwa armolinen andiasi Woid myöswoi-
focockwaldias / Saatad suutadautta omiasi
Wd lujastiwacai wahwa sanoisas.
PyhittttNimesolcou ainai Sijnainosau-

mxtulla taidaln / Sitäylistä armost »neill lai»
lalTöill/puheill pyhäst ela mahdam / Walda»
»toi lähestulcon / Cusarauha / hurscausi ilo

' l!«, Nijn lnaascuinTaiwas tahtos oloon/ Ett
i> l estsoma tahtom.
' Mnmeil jocapäiwäinenleipäin / Cans cai»
>' iNisedruulnin tarpem. Ann audex »neill mei-

lwelcan/Cuinme meidän welgolistemanam:
' Kftuxenälömeit johdat/ Etteiylidzwoitais

» «iilvihamiehem / Pahastjacuolemantidast
u nftti Nijn sijt sinua ainame tijttänem.
'«' Castesi.
"" MErra Christus tuli Jordanit!, Isällsii
'" Mtahw täyttämän, Jaottaman Castett"IMlohanild i Wanhurscauttnijn päättä-

ck/ Silloin Easteja puhdistus/ Säättinja
, Seon elämän vudistus/101l syn»

Aimattomax tehtini Christuxen were cautta.Sijstiedä jaymmärrä nyt/ Mitäpyhä Ca«
?n mbi/ Cuinpois pyhti halnd häijyd/Ia Iu«
"" «lllnlapsexluopi. West on se/ sano Jumala/ff paljaswesi/ Sijn on sanancansl" Mla, Cuinriettaudttpoispese/Idzeplu.w «lmeitCasta:
M T"5



46» CatechlfmusTuMstetcamme myösmeltiast/ MitäChli,
fiuxen Castes tapaht. Isä huuti Taiwastsil,
tiäst/ Ett se maan Mäcajaht -. Tämä on mium
racas Poican /loca minunmielen tietä/ H«,
bä cuulcatt eliaican / Eij hän teit tahdo wiG
Seuratcat hänen oppins.

Poicaruumins cans seisoinähten / lohawxen tytön wedes.Kyhtyisen muodolla letenl G
hä Hengi tuli edes. Sijs vscocaln täydelisest/Cft
scame castett pyydäm / Ett sijnonyximieW
Isä/Poica/jaHengipyha/lotctahtowlldM'
säasn.

Chrisius oman oppins cautta / Tahtonsa»»
noi lneil tietä. Käst Cansaa wäärydestauttalHvscoon heitä wetä.Anda hcitäns nijllcastettolK
pyytämän Christuxen omax. Näinib autuun!
meilannetan / TullanmytzslumalanPoD
Näitä sä johdata mieles.

locanäitei tahdovsco/ Hänsynnisänsam
pysi)/ Pahus jacuoleman puscoo/Hänen hel>M

' tin ajaja sysi. SieldhäneisuinganvlwosM
Oman woimansa cautta. Ei työ toimi/ eij «M
«nies/Händälnyöstaidaautta/ Piru häneum
stanetta.

Wedensilmstäsä näke / Cuin nttuninpuhu
saatta/Sielun sana tirckax tcte/Pyhän Heng°
woiman cautta / Tällä sijs terwelistll wedl»
Tauditpois pyhitän sielusi/ Sill ston secoiteU
werell/ CuintiucuiChristuxen kyliest/
nm suuri tijtos.

Rlplsi ek ftnnitt pääsiasi.
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li, /fHtistus kasti sanaus saar«'.atta / Pmbär

caiten / Ia nijdenpääll lupa ar<
Ma/ lotcstn wastan ottawadtaiten. Sen
Wtsieludwirwotetan/ Synnistjapirusttir»
ssMmiSaavan jälleus Jumalanarmo.
Vaan ihminen heicko ja paha/ Eisitsvstoc»

„,, M< SillChristustöisänsainwahlm/ Kast)>,,!msneandexanda. Pappi sijs Christuxen puo-
s l i Päästä s,)Nlnst japirun jnonest/Jo sevscoll
W »iton wastan.
>«, Mitämaan päällä päästetän / Se on myös

ick'aspäästett. Mitä taall sidotensäästetän/
~„ cichällonsidottjasäästett. longjynnidrääll

Mrannetan / SenpääleiTanvascauneta/
Äbs Christusidzesano.
Aasijswastan HErransana/ Setäripis et«

j.v. wnas.Se ombi luja jawal)wa.Pirun mie»
sangen carwas / Sanaan suas aina totu»

1,5 l u. Se sielun aina lohdutta/ Sen edest tijttMm

ChrisiuxenEhtollstsi.
ittn MEsus Cyristus lunastajan, / Tuli meitä
w» Usi)nistwapahtama/Hännijtcattewll cuo«

»lemall/ Wapaht/ cuin olid eadotuxen all.
,hl,« 3tm me händä vnhotaisi / Nijnsääsi hän
,G »illmruaxi/ Oman pyhän ruumins leiwäsä/
cttl! hallin werensä wijnasa.
im! Ullsrua l pyytä meitwahwax/Ia taitest pa»
)n »iestlvapax/Vscocam lujasti sen pääll/Ia nijn

ÄnMllepöydäll.
LetW saapi nytt hMää / Cuin senvscov

Chi wah«



464 Calechlsmus
wahwasta pyytä / Että tässruas ombi hän/I<«ca cuolimeidän edestäm.

Coscmetätäehtolistpidäm / Ia meidäch.iun sillrawidzem / Hänen pijnans päälle mj,
stacam/ Jumalansana myös julistacmn.

Seombi myös Christuxen tahto / EtenU
näityhdestä hajot: luocam sijs jocainenlm
D/ Cllinruumin otta leiwästä.

CuNn idzens täsil tutkican / Ia nijnMw
eaa nautidcan / loca mahdotoin sijtä otta / El
cadotuxen päällens tuotta.

Sitätäsäsinä muistele/ M senpäällmick
myös epäile, Ettftnnid on sull annet andexlSil>
henruumis on meill pandix.

IdzeChristus sunfynnis cannoi / Iasench
den sinull näinwanuoi: Nijntotta cuiu miick
län/ Sunsynnisotin minäpäällen.

Senpääll sinus wahwasta luota/ Hänens»
nastans älä luowu suotta / locasynnilias»
ttttu on/ Setälle pöydälletulcon.

loca sen nytoitein tietä/ Ett häntässum
armon löytä / Se syötän täst vscos wahmi
Nijnsydän saaollarauhas.

IMcum meitä näinrawidze/ laPeiw
rauttaarmonstaridze/ Kijtosolcon ijancaick
sest/ Hänen suuren hywydens edest.

Hsrra lumald ylhäld Taimj
myösPoicans ylistäkäln wah>va!

loca meitrumill ja werellänsäruocki / W
hän meilleaun«uden tuotti/Kyrie el.

HEnasunruumis japyhä weres/ WB
. ston
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ftc<j« meit täs särkias eräs.Olcon myösmeidän
ftiund ewäs/ Wijnas japahtas leiwäs/Kyr.

Christe säruumis edestämme ännoid / Ia sillä
cklmn meille cannoid. Ed sin« tainlldmeille,,
»ta anda/lolla memuistos mahdaisilnecan»
lilKyr.

, omsiln tahtosHErra sichen waati / Että
liilleslsäs wihacaattin/Sinä sijs cuoletettin/

,IWWncansa sowitettin/Kyr.
l Httämän hertuncansa meitä wahwist / V«
«lljamckandel caunist / EttäMe sinun päälles

>,i mAsim/ laChristi weliem ainaracastai'
il, «lKyr.

illä Ultild Pyhä Heugespois otta/loca oikiali
«meille osotta/ EttärauhasChristicundas/

»z Vulda sais sunwaldacundas/Kyr.
, MutielenmuistalMelen/Kijtal<ksuxe,l

' "wyt / Taiwastän hamast astun alas/ Ihlni»
i ti illlmndunut. Meihinmiellyt/ tänne tuli/

Hneitäwi/iyMednawyid/ Opin opetti am
' O/SittPijnattin jasurnlattin/Meidän sM

... «dest: Meitä ett säästäis/Pojespäästäis
Wuxest/pirun tädM
Coleman »nennes/ ehtotenn«i/ Ehto atriali
«> <RuuUlins ruax/ werens juoMax / leiwäs

W< «ssowitti: MeillensiM/ jamyösjouta/
iwoWlemas muistox caisetu

suuritämä on juuri/ VscollyMNäv
M leipil eimuuturuumis sijn suotu /

>O Gg ns pP



6 Calechismus
näyhtenotetapa: Saala saadan/ taimllTl,,.
wan/Ruumis suulla nautitapa.

Taito ei tiedä / tieto ei tähdä / Piuinäryaii,
ymmärrä: Ruumis leiwäs/ weri wijnas/ C»
ga suulla nautitan. Sana simttap / Christui
täyttäp/ Vscotietä exymats.

Christus ftödän/ aiu «leildjuodan / W»senwuoxwähene / rumill leiwäs /werell wijna-»
Coconans cummasat ollene / Mmus mjn
taites cuinon Coconans Christuspysyne.

Nijnsepahacuinsehyws/ieiwäswijnasl!!!,
lemin / Suullasyöpi/ suulla juopiRuumin >w
ren mole,mn. Cliolemapahal/ elämähywälli E<
riesa on molemill.

Paha on wieras / catumatointäs / Vscttoi»
HErran sanoi / Eitä parane/ ainapahamiN
ten pysy synnispahoin: Synnixsi)öpi/ ducnch
juopi/Otta cadotuxen ansion.

Synneins catuwa/sydämesi sureiva/öjtt,
elänlätänstahtois / Hywä täs liene/ vscoatm
HErlanomanasctussanoin/HEnannwlelim
Pitäinoman/Sillchnnistpääsnensvscoin.

Tälläpöydäll sydämet nonräll / Armoi kw
wällastucam^HEnancuolelttallostetudollm
Täll vscoll näinnauticam/Cuin tott nalitidzi»
mjn tott tiedtäm/ Andexi syndlm saawam.

Näin laupiast n,eit lunasti Christus / Cm
»nallans cowall.Taiwantaridzcp/ruock/ra»
dzepßuumill werelläns »neit omall / Meih l
hänyhdistyp/mMemomistup/ WWM" ,
«Malanoman.
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I«sit tijttet/ ylistett / Ruumillas Meitruecki-

M/ wahwistamastwirwottalnast/ Werellcks.
sMistwiruttamast: Pnnälsän/ Hengenpy«

nytt/ cuin alust hamast.
Carecklsmuxen Summa.

NCdristityt nyt iloidcam/ Pitsdenvscosi)-
v dsmes/Iarohtiast tunnustacam / Meidän
M mailmanedes/101l luulal idze meit lah«
Wlacuutencappaleu jacoi/ Catechismuson
i>N!!!lli.

' Nysä nyt on ensimäine/H<lnan lsstyd jatäti/
! Mhäu meitä pitämän/ Ia ainatäyttämän
-' mti. RacastlumalatsiMnestäs/lanijw
, midzeslähimäistss/Nijnsäsljslaintäytäd.

Toinenvscomantotutta/ Ia ontäynänsops
"' Kylvää/ SeHumalan meilosotta/Isän/Po-

»< Hengen pyh. Vston cautta me andexsaam/
cnndim/ricoxem jawiam/ Christuxen pijnan

" Colinas cappal tasck opis / Tahto sijtt totuttä
" Mi CuingIsäld Taiwasta sopis/Rucoel/ ja

. sttä näitä/ lotchänen nimenstetis pyhäx/ Ia
„

M myös tmis hywäx / Sielun jaruumin
>°lt.' Neljäs cappalcudzutau Castex/ Se on henge<
~ !>«l!Nlti / Cuin synnyt meit Jumalan lapsix/

''perichnllin pois peittä. Mitä sä sijn oled lu-
'»/ Pidä se lvclhlvanja lujan/ Nijnlumal
Mijttouspitä.
Wijdesnimitetän ripix/ Se on mytzssuloi'

> -'«°ppi/ loca synnist on tutturiwix/Ia Casten
Gg ij lwft



4«8 Catechismus
Ntonmy3spodki/Setästslohdutuxensaap/Eil>
paapsynnidandex andap / Joshän muutoin».scopwahwast.

H«rranehtolisentapa/On näistä wijiminii,
cappal / Cusa Christus meilidtens jaca/ leiwä,»
jawijnan luonon allSillme hänen cansansyh.
distetän / lavscomeiswahwistetan / Sielu,»
myösrawitan wahwast.

Ett metämanopin mahdaisim/ lujastjaw
tast pits / Ia sitäymmärtä taivaisin» / Sen jHl<
ten myös lneitämkäytta: Siehenaut »neitrM
Isil/ Iapyhän Henges armo lisi/ Nijn mesm
alatikijtäm.

Aaml»wirree.
on nytmeild edes »nennyt/Ia waltius si>l»Häänyt / Auringocaswonsnostele/ lapai'

stensmieleluottele.
Sijs tijtosHErrall andacam/Ia cunniahi'

ntllcandam/locameitsynnistjawaarast/M»
nenysnä päästi wahwast.

Vni »neitsaatti nuckuman/ piru pyyti synnis
huckulnan/ MuttHErran pyhädEngelidi Mei'
täymbärinslendelid.

Sijwilläns meitäpeittelid / Ruman hengm
poisestelid. Sijshändäainakijftätäln / lasy'
dämest ylistätäm.

H«rraanwiel nytkin turwatcam / laaM
häneldHuutacam/Että hän tänäpän tettts/Mei'
tscaickistsisjaredtis.

Warielis tuscast/ jawaiwast/ Synnist ja<>'
tiäst tawast/Että me hänenkelpaisin,/ Ia hän»
lnielellsmwdaisim. A



Wirsixitchbyt. 469Hänenmyöshuldunsjahuomäns/Cukinan»
ll>wn hänen olnans / Waimous/ lapsens jahen«
gnis<l/ Carians/ cotans japerhensä.
Kijtos sijs olcon Isälle/ Ia cu,»nia suuri Po-jckpylMHengel se olcon myös / Cuin nmt

«hwistacaikestyös.
. V.c. Tule luoja lohduttaja.'

<nöhirmuinen nyt hämmästyi / Ett auring ar»iimas lähestyi / Sijskijtos HErrall sanocam/
lorpeft myös häneld anocaln / Hänen alans
RitämwannocalN.
Kijtos jarncous nöyrä / Cuin sulla,lda hengi
W/ Onsinullkelpawavhri/ Sill sanocam»ohwast juuri/Setäpieni että suuri:öHTnacaickiwaldias/Isthywsja laupias/
LitHnäyön meitauttelid / Engeliscauttmeit
>»l!elid / Cosc pirud päälleni carkelid.
Sen edest sä meildylötän/Ia si)dä,nestcowan

»>Mn. Sua wielnytkin pyydäm palwell / S<»
«Wllettä talwell/ Emb lne muiltoinpysy tal«

MrucoilemPoicalcautta / Tänäpäiwän
uuitsauta/ Pirun juonedpois hajota / Cuin
Blneits cadotta/ Ia jyndinainawajotta.
l>leH«rra meidän wartiam/Tukemkilpem
Adiam/ Johdatmeitoitialrettel/ Älilhar»Dell meitwedttll / Mutt sijpeis ala ainatät»

il SIMhaldus aunamme hengem/Halum/ ptt»
«työnl jqperhem/ Teesäcansammielesjal.

>«, "< Ei sielusitt cuole nältän/ Eng memykste»
Apeltcl. Ggiij Py«



Aamu
PyhH Hengi meill lähetä / Idze mytzs tygku,

suas wedätä/Hywysann meisä enätä/Ia
ainawähetä/Rijta myöspois säedtä.
Aljtnn sim Isä Jumal, EttstänäyäniM

Sild Häijyldheugeldrumald/H
»nuist lnyKs waroist warjelid. Wielrucoelen sm
nöyrast/ Muss läsnätsnäpänolwo/Minustmm»
h?pidä föyhäst/ Awuttas«ma ainaholho.

Eten exy ispitmst tiestä/ Tahtosjaltenam
ginels. iihan halud pois estä/ EteiweiiwM
tiellä. Wariell mua lulnal jaestä/ Pirun M>
lastpahaft / Hänen petoxistmls päästä / Me<
Wnwiriuswahwast.

Oitiavsco »null lqina / Poicas pääll Chtistli'
M. longs tähden andexann aina. Muusi)»'
dinjaricoxen. EdsinäHErramuahylja/Senj
oted minull luwan. Tall tunyal tygös culjcn!
i)l ucoellen sua aux huudan.

Toiwo minull luja laina/Cuin mua tuke >vch
wasta.Unnrackandes pysyy aina / Caickij W<
stityit wastan. Ett hywää mahdan tehdä/M
n.ttnwiholistengin/Nijneläcaickeiunahdä/Cm
sinulltelpaiscuitengin.

Sanas anna mun tunnusta. TainmailW!!
edes cawalan. Cauttwallan / waiwan / tuscan!
Catowan cmplian/ tawaran / Älä an eraitum
siuustas/Eit sanas totudesti Mun heituttansl'
nä muistos/Wahwist nma henges wacuudes.

Jimmun taaipsiwä wietts/ Etten wihoittissua misän / Mutta cunniares täyttä / Sithenal,
Motz miuull ljss, GMHGRW hqldusqMl»!

W
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Wnhengen/siellln/rumnitt /' Perhen/calun/
Maamau/ Caickicaidze warjelwaarast.
Kijtett olelssu Christe, Edest lunastuxen
A Meitrawidzet ja wahwistad /Ruumillas
j,„>.relläs myös. Sull Isä tijtosolcon/Armol.
~«läsnä ole »vijmeiseld / Cosc cuoleman caut
sW culten/ Coria ilohonijälseld.
ss><Vt näemme sen siunatun päiwän / Alas

paistawan paälle»u / 101 l lumall
Ulaist jocapäiwä/Meit iloxem/tarpexem Ml»
lMkijtctt H«rra hywydestähden/ longs jo«
Mwameillsuod nähdä.
Sauas walkiull ivalaisemeitä / Meidän Pi»

«ffydälnensill täytä: Ettem coscam täwis jyn»
««eitä/An tästys jaltenmeitäm tayttä.Waa»
Mwahingod/tuscadainwariel/ Cuin taita

'! «illollatarion.
Wariell meitäEngeleiscautta / Päastcar«

„
«»xistpirnn julman.Poicaspyhänwerentäh<
»Ma/ longidzemwalillpanemjasenru»

~
R,»< 101 l tiedäln sy »lneistanl pois pestyx/ Ia
mmllanaldpäusnyx.
tipaiwä nijnpitkä / etteiytz perHs / Nijnelä-

, ckcuolemanouta/ Moni ennen ehtot on tuo-
„, lmeras/ Cuin huomeueldterwen nosta juota/

ötki cuoleman tietamatbin / Terwenät nijn
sWin cuin tzin.
Autuas ain/3in päiwin muistane/ Tygöns

««däwäncuolewauhetken / Ain idzensHEr'
'«haldunandane/ Ruocouxill/bänenkästyns
>«lnn. Aut Jumal pelgosaseläisim/ PoicasWtääld erjaifiln. Gg mj Ehto



4?z Aamu
Ahto LVin-ct.

perestö/Ehto jayö nyt lz.
/ Päiws rn nyt poisculunm/P„.MD lueyspällen jouttunut.

Hltämmesijsvnhottaco/MuttkijtosH«lmll
andacam/ Cuintänäpän meit supjeli/ IacMst
Marasi warieli.

Sitä myhshäneld pyytäkäm / Ett hän olii
meidäntMnäm / Etteipiru n«itsurmiasi/ H
tänäyönämurhaisi.

Sinä siis laupias Isi/ Sun armos lwilai'
nalisä/ Hallidze meit tänäehton/ Ann rauhas
myöstullakehton.

SiMsittlewosaolla / Iapahus meistäM
cuolla/ Ett sydän sinus walwoisi/ larnumij
terweu nousisi.

Kijtos sijs olcon Isälle/ Ia cunnia sumiP»'
jällen/ PyhällHengelseolcon myös / loco mm
auttacaitestyös.

, lalsäsml.
/ Säyönpimeypenhajotad/I«

Milman paistel lahjojfa.d.
Si,mnChriste me furwamme/ Sinua myK

guxelnhuupg, mm?/ Uänäyönä meit suojelle - I<
laitestwaasqstwarislll.

Ettei pni meitppotgis/ Eikwiholinenmyli
woifais/ Elj liham meifä pttäisi/ Ia sinunlw
haaswttäisi.

Silmädn^vnenottacyn/Sydän sinusawal'
woconi AlälapsiqsepjshMle/ PZagnphäll
Melläspeittch» W



Wirnl. 47zWalwoHsrrameidänylidzem/Mainomie»
finivös hillidze/ Sinäpyxinmeitcl lunastid/Ia
Mlläsliepuhdastib.
ö HErra sitä tietele/ Ett piru meit tahto wie»

iB/ Sinscuin sielutwallidzed / Meitä sijs ai»
Bhallidze.
Senlsäcaickiwaldias/ laPoica hywyten

Ms/Meillesuo/laina/jaauta/ PyhänHen»
zmwoimancautta.

HVlelä wisitt.
päiwä on tädesäs / Pö eipysi) edestlsl

"Säwalaisedyöll ja päiwäll / Annadmeit
mhasatäydell.
3l«rra «neits auttele/ Iatäns ysnä warie«

!t<A>m lewät sinunrauhasas/ Tytsm pois car»
»tslltanas,
Eilmädpnensijsottacon/Sybänsinusawal-

»>wn / Suntätesmeitä peittatön / Pahutt ty«
ilnipoisheittätön.
M rucoilem suaH<zrraChrist / Kirwoita

> Mpirun juonisi/Häl» tahto meitsinuun sun»
l M/Sielun murhat jahucutta.

Vle oleln sun omaperhes / Sen tunnusta py«
f'Wes/ longasedestämModatid/lanijtt

» >!zzstneitjohdatid.
KWsunpyhäEngelis/ Ett hän meit sijwil»

WpeittM/ TänäyKnämeist waarm ettais/
' vyiiänmyös corpenearfotais.

NijnkäMm menytlepänlän/ EttEngelo»
«A,» tytsnäm / Ältäm tetän myös peljätkö/
«HErralhfauhaaterjädtäm.

Ggtz M
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Me annam meitäm sinun huomas/ 9ta >„«.

ts sinun suojas/ Nijn meidän täypi t»)ll hMnj
Engnucu pahuten si)win.

MMÄiwä tytönlpois culte / Yö syngic! simJumalanolcon julki/Kijwscw
ijät.loca mcit täuäpän tätti/ Ettti

meil!pahoin täin/ Rucoilcam
Armons soisedespäin.

Tämän mailmanlneno/ OncaitillcaMß'
nen/AinuastansH«rmnarmo/Ou jätpysi)>mi>
nen/Jumalan idzeniturwan/ eihänmuaylö»'
ann/ Eits myöslasteturhan/:/: MaickmA
maswihatan.

Sun haldus idzeni annan / Täll snrtiallelo!!!
Ihzninen werrax pannan / Ratt cuckaisc» lt>
doll/ Cuinhuomeneldainwarhain/ Caumsttyll
cucoistu / Ehton sittraute turhan /:/: Cuin hcki
lacastu.AndexannracasHErra/SyndinfaricoM
Joitatein monin terran / S uldarmorumlt»!
Jos sinä sijs ta.hdot soimat/ Syndinjawääw
den/ Cungan sijtt inahdan turwat/ -/: Cl<olm»»>
tiedän ansainnen.

Armos IaiuHENM hurstas / Poiwscmt
Christuxen/ Teeminua synyistpuhtax i Am
Hengestunvixen/ locamua johdataisi/ Tm
«itianojnulais / VNjn etten horjadaisi/:/: Etz
grinojasolispaidz.

Sielun/ ruumin cuinsluonut/ Canscaw
tawara,'./lotcasmulloletsuonut/Talomm!)ii
annan/ Sun kasijs / haldlls / huomas / Warjl>
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»twahlllgest. Corjll mua wijmäin suojas/ :i:
Wwiäntästlaxost.
MM-Uring' idzens nyt poissulte / Paiwä
ÄMmyösehwlle tultc / Yö ftngiä sittule
DM sian/ Cuincarcottawalunpian.
Sua Isä corteudes/Poicas cautt' tijtän nöy<

i?ies< Ctt«s muntänäpäu waarast / Warjellut
Karmiasi.

Mcuolemancauhistos/ Sattuu/ elick'muu
Histos/ Eis julmawihannehemsathan/ Syn*
Ä,jlmpianolesaattan.
Sull' olcon ijat ylisttzst / O hIM Isa HEtr««

»ösi Josrickonut olen wastas/ Anna ne andex
Vxestas.
Vill' cut' O Jumal' se liene / Cuin synnistäns

n>mx tienne? Mun jyndin tunnustansiunl'/Hi»käycansanoiAul.
Mu, syndin tunnustan sinull'/ lacadunsi)-»

Äulientiwull'/ Cadshuocauxin - laeijfiM
KlO laupias japyhin.
Wariel »nyös Eugeleis cautta / Tan' yön' et»

»itucahutais / Synnill znurhelltaick häpUli
l«nfierdzmeittylllewmld.
Vie wijmein surust ja pilcast/ Ann cadzel

«mngokirtast/ Nijn siMllnmst suakijtäuemi
Lelinytettijancaickiseell.

Cosca rvalkia huonesen oteta».
V.c.ljF meidänylhallTaiwas.

ACaickein cappaldeu luoja / Iapuuttss tar«
peitten suojaj/ Sä asiad hywin sowitad/ Iawodparhain toimitad/ Ed tahto myös aicoi«

MuttpaiMn yöstä eroitta,.
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Auring, paistensnyt poiswei/ SyngeHf,,

meyssian jäi/ Cauhlstusmaan päälle pouckch,
Pelco on jocaidzisloutois/ Sinäsijs »valtiuden
Isä/ Suntirckaudes meilllisä.

Waits Taiwan tähdill caunistad / laCuM
wololl maan walistad / Cuittnginauringoncal.
daist/ Ei löytä custacan paicast. HämarlK
wallan ottapi/ Ia hirmunmaan päälltuettapi,

Kwensijscolljostosotid/lostwaltianistitt,
tutid/lollhuonttttästidwalista/PimtydttM
ahdista. Nijn auringon annan sian / Soitte
tuli meidän pihan.

Näin sä Hcrna meit lahjvitab / luln,onfii
miän poishajotad / Tahdodyöllä setä MM
Malista meit»valon fäteill. Sentähdensinu!>
tijtälnme/ laturwisas ollpydännne.

Cuin säwaltiattyuonedtäytäd/ EttihnO
työnssaawadpäättä: NijnanChristnxestcol»
liost/Sielun istehänellenSwalistost/VstoM»
tawahwa ono/loca sijt tiwest tulen tuo.

Waick vni taas tulen sammutta / PäiilK
nijnpimjän silatutta:Walaiscuiteng sielu M
ca/ Ettei hän olispimiäsarca/ 2'lläumtsM
nijn nucku/ Että mesynnispoishucum.

Suo terwen jällens nosteta / Iapimeys m!'
tiallcostetta. Anna myös täällä ollesam/ D
tääldä poiescuolltsam / Tai paiste meitä ne»'
datta/ IaTaiwan walon osata.

Sen Isa/Poica meill suocon/Ia pyhä He«g!
myöstuocon / SinullpyhäColminaisus / D
wahwaPxikertaisus / Kijtoxen ainasanoP>n«
Ilaapuafinuldauomme,



Wlrret. 477aamu jachr« tvirret.
AM' Un Jumalan/ s«a tijtän ain/ Hywydes
M' tähden / cuinsaan«ahda / Ettserittäin/

ylidz yön(päiwän)taain / Mun warje-
IWinsuojelid / Rucoillem wielä / <!lä apus tie»
Uänäpän(tänyön)wastanmuuwiholistan.
Luojel-sielu/ ruumis/ elo / Coto/ calu/ perhei

l«tlft<Mjld cuinsoisid/Mun nurin täysi.HEr»
i,Mal/ corwas cnmar/ Engel haldiam olcon
uwMiam/Anna ainhimsicartapahoi.
RMilen minä/ etsoisidsins / Mull lepys/
jiMCHristuxen eautt / Andexani.a caick/ O
Kmnäit / Cuin ricott on puttupmuttoin.
ii»!! tiedät sen HTrra tyllä / Mitt on cohtaas
Mhtuntaas.

, MÄnnHErra convascumar/ Nyt tänä
. Mhuomen(ehton) hetken. Kijtän sinua Iu«
, Wnal/ EttsmuaolcdMtcn. Ia tänä yön

A>suojellut/ Waarast/ wahingost/tustast/
. ÄleilenHErra hmscas / Poicascauttmm
!. »del.
„ Ann andex jyndincauhiad/loil sun wihoitan

Jumal / Arnwlllas
>, Heille. Warlel pirun

Vstcaitest/ Murhest/wärän kielen candest/Wpiaisestcuolost.
3dzencoconans annan / Ain Jumalsunhuo»

~ Aj lapsen/puotiftn/wanheman/ Culun/ja
Äsuomas. Engelismua wattioidcan. Ellei

„ Amuapetäis/Eit wahingoumyöswedais/
MNsinustewitas.

!« Oitt



Amujaehts
Sittlulnal sua tijtän/Etts näin minun W.

lidzed/ lostidzen töihin(lepon)sowitan/ Etts
caick hywin hallidzet. Minä saanwiAstieW
Näitcuin minä nyt suld annoin/longpWeA>
men sanon/ Sull olconainatijtos.

Rljtos rvirret rualle mennes.
V.c.Nyt coickiChrlstityd iloidcat,

luondocappalten silmäd / HsW
päälles/ Ia toiwowadftld

rawinnotylhäld/ Coscahejuoxewad näljas.Ei'
«ä sijsheit oitialajaU / Täytad ainruMjajw
mal/ Ia heistä murhen pidät.

Coscasrunsan tätesawad/ locaoncaM»
aitta/ Nijn sä jaadmeillmoned lahjat!

Etei taida yxitän laitta. Caickeläwäd HErrasi
rawidzed /Heill tarpenskyllä »nyös taridzcd!lii
heidän mielens noudad.

Isa meidält andias jahywZ/Cuin asud ylhäll
Taiwas/OlconainaNimespyhä.lähertulMl
waldacundas / Sun mhtosolcon nijnmachl
Cuinsttapahtupi taiwasa/ Annmeilljocach
lväinen leipäin.

Ann andex myös meidän ricoxem / Cmn w
annamlnuittemsndämcst/ 2llä ,neit johdattw
sauxen/ Mutt meitäpäästä pahasi. Sill sinu» c>
jvaldaja»voima / Kljtos jacunnia myös»W
Nyt jaijancackisen/ Amen.

OHTrra cuinhallidzedTaiwas/la olcdls
pias W/ Meitä siuna janämädlahias/ ?W
faenänä ja lisä. lotwsannoidruumin ra»
nor/Ia ineidan hengeme pidox / Sinun laup'"
dMsuuresi.



Wirret. 4?y
Wrucneleln myössua nöyräsi/Etts annos

Misid »neille/nijtainanautitacohtulisest/Io»
i.,Mvä myösraitisteta. Ia ei yltznpaldisuden
lMjSunwihasmeidämpäällämsaatta/lE-
sMLyristuxentähden.

wirret w<m jälkm.
MWPtHckrra ylistätäm wahwast / loca
BMon laupias jahywä/ Ia tittMltthänd
MMsi)dämenpohjast/Sill ett hänen armons

l chwä. loca ei tetan ylönanna / Cuin tahto
'! »«n päällens panna / Eairen turwans jatoi»
' «!!s.

Herran olcon ainakijtos/ Hän jocadzenrun«
' iimocki/ Cuinwedcs/ maas elä jawijdois/Ne

Ä,nyösrawidze caicki. Häncarjanandahei»
Ämans/ Ia corpin pojad otta huomans/ lotc

' lÄähuutawadauxsns.
Isa meidänandias ja hywä / :c. Me kijtäm

longwaldavlottu cauwas,
Akein sun hywain tecoisedest/Sekä myösrun»

" Alahias.lalijatentämänanuontähden/101l
Änrmosruockimeidan/ Tällä hetket jaajul.
lluinruumis on saanut riemull/ Hänentar»

Mjatyllans: Nijnlaina myösHErra sielunKenrawinnons jaelons. Sun pyhull sanat»
'änd syötä / Ia elämän wedell aina juom/

' .'isuxenChristuxen tähden.
V.c. Christus JumalanPoica.

MMtoleHErralmnal/lasuurestylistM
juomall/ lost

. Wstett/ Slln hywydesmeit wastan/Enin wah.



4«o K«to< »ir«t
wastameidänvscom / Ettsoledmeidän luw
la«n.

lollpaällemraidaislmtuotta/ Wihae humus,,,
deu: Armostasäls ann tulla/ Meillwahingot
sill taick muulla/ IHsuren Christuxencautta.

HErrarawidze myös nijn/ Meidän sielunta»
tiast/ EttripuisChristuxestijn/ händainlW
staismatiast/ Etei häncofcan isois/ Murheisl
suruis lujanstisois/ Sittijäisesteläis.

' hywyttäskijtäm/IHsuxenW.
mutta / Sun lahjaas'me myisch

Mm / Jollasmeit tahdoid autta. Caickftiftm»
gi jaelämäon / Sinuldasaawadran>« iMl»n< 3l>
tonsun suuri tijtos.

. Nijn minsäruumin nyt lahjallas / RuM
fun armos jälken: Nijnrawid sielusanallM»
lei hän cuolisnältän. Sun sanas händ rawil
taita / Ia Isänmaall jällenssaata / Tainmi»
loonjarauhan.

Ann myös meidän / tällä hettell / lotctW
tahdoim tulla/Kestenämracasta hywäll initlell!
1100 toinentuiseldam cuulla.Wariel lneitw!>i«
nomiehen wihafi / Synnist/ häpjäst myisch
dast/Ann scwinnoncansa els.

Kijtos / cunnia nyt ja aina / Olconsullhpl
Iss/ Cuinsynnidmeist alas painat/ Armei
päallemalat lisä/ MevscomPoicaspäälG'
siuxen/Hän anda meil Taiwas istuxem/ SinÄ
lecunniaxsuurex»



lvlrnt. 4«j
sydä»l<en pohjasi / Kijttä»

WVtäln Jumalat wcchwast / Cuin ar«
monson meille näyttän/ Ruall juo»

Wl!lneit«! tä.Mn / Eläimed linnlld on rawin«
B< Armolisest meill tarinnut/ Caickmitäme
tlmtarwined..
KiMäm Jumalat H«Rram/ Tätstahto

' Cadzcuinghänmeillracas
W Ihmisesisen tyllä tiene / Etthän ontuisi/
W nahasi/ Coottu taiten soweljahast / Ia
Nltiunnateihanasi.

, 3uin ihminenHengen saanuton/Coht hänen
, mns wallnison / Äitinscohdus waickacaita/
, Wyllidzensrawit taita. Ehkseruocasnhei<
, llwiell,' Cuiteng ei puutu mitän siell/ Siehen

«slhilnftndytääll.
, Jumal maangin walmistan on / Eläilnill ra<
, lliilionsandawa sn / Wuorisi / laxoill/ castens
t Ma/ Maacunnil myössaten anda / Maasi he-
i, Mnleiwän/ wijnan/ Anda hän armostans

»/Näimbruumist ruocki ainjja»».
Calad wedest sanas jältin / Meill lunml an»

l, chpöydälkin/ Munad linnuist pienisi suurist/
i, «lons linnun pojadtmeille nijst/ Wiel meillsun
j, sumastas päänäns/ Hittvi/ härkä/oinas/ jänes/

önruaxjältensunsääuös.
i «3ijstijttatämHE«aaina/CuinpyhänHeni
~ Wmeille laina/ Ett hänenhywydens tiedäm/
i> lin sijs hänen kästyns tehtä»u. Hänen pyhän
,l cunniat/Vlos lewittätämmomall/Tä»

titijtost tahto hän cuulla ain.
Hh Kijt«



4«l 3luan jällen.
HCrra/ cuin oil hywa ijall / Iu«caickijcohtanmyös ainifan."

> loca meill ainalanpiad lahiansnäyttä/<VM
luodunscaicki nijl tyllrunsasttchM

Weisadcam meidäl» lumaMen HERwlllMstbstijtos cnnnia jocaterrall.
Hän ainmeit lapsiaus cuinhywalsä/ Ruoc»

ti/rawidze/ werhop/ tarpet lisä.
Ann Jumal «leivän hywyttäs ain muisto/

Suntästys pitä idzemftnnist suista.
SunPoicas cautt meidän H«rranChrift.

M meidän auttuum elämän/ ihastuxein:
Meillen ilox jarie,«uxsuurex sangen < Io«g

paäll «ne weisam nyt sydämesi/Amcn.
Matcustarvalsien wirret.
V. c.Wariel Jumal sinunsanas.

MMEsuxen Niinen waellamlne/ Hänen
leidzanna / Isä Jumal mil

WRrauhanne/ Matcas tiet oikiatohianne.
Christlls johdattajan olcon / Madcall mei<

waaroist warielcon/Wahingodedästäln estätini
luonist wiholisien päästatön.

Pyhä Hengi lneit lujadcon / Tustis M
wahwistacon/ Armons
däs meitä lohduttacon.

Cansaln Collmnasus olcon/Meit sijpeinsl»l<
suojadcon/Madcall <neitrauhas holhoconi M
joillmeitrauhas Mtuocsm

V.c. Isä Jumala Tanvast.
haldia maan Taiwan / Cuin caicki ele!

N!luonut. Ss juhdllnnm ja»lyöslaim«



Ruan jälleli. 4^
oled suonut / Että he nijden cautta/

Vatcansa taidaisidtehdä / lois sä heit edes
H, Ann waaradedesim nähdä/ Sinä myös
«itä auta / Talledes otetullrettel / Aina jany«
Mlhettell/ Sieludjäruumid kätteli/ Nijn
U sinua sijstijtäm/ Sanoden/Haleluja.
I«su Christe johdataMeitä nyt täfä madcas/

!l„n Olkia laitaosatta/Ested edestälil cadcais.H'.
liineistpojes erkane / WaanN)gömnopi«strie>
iMuhas meitedes wiene/ Sinäptie totinen
«,et/ Engelis jouckom/pane / Sulje/ wihamie<
N silmäd/ Hillidzetaiwanpilwed / Ann latiad
ftftweliad ilmad/ Nijn me sinua sijstijtämi
canoven Haleluja.
Pyhä Hengi wirwottaja/ Cuitt runsas oleh

iNeill / Ole tustiskirwottaja / Maall merellse<
Ucaniwill. Piru tytöm pois carcota/Sehsneld

niellä / Meittöyhij
!iBtiellä, «vinärinnois waicutä/ 1101 l meit e«
«jsaata/ Ann nähdä wieloma maata/ Cotia/
«is terwena tuota / Nijn me sinuasijs tijtam/
moden Haleluja.

* Punehtlwaisien wirfi.
V.c. Christus JumalanPoicq.

Hriste sinäapun ehdi / Eteem otetus mad^,cas. Sunturwillas tän lähdem/ Esieed e<
vestäm / radcais / Meitohja oikiat laitai
lvaarad wältÄ taita/Caickwahingob pois

MNoanlailvan lainell/
Hhij ' M



4«4 Ruan jällen.
lit/Meresi paidzwahingon,naineit/ Cansaas
ain auttelid: Nijnnytttn armos cautta / Mu.
ha meitmerell jaauta/Ann saada salamaat suo.
tuist.

O Christe JumalanPoica / Ei ole nijnsuur.
ta tusca / Jota ed ssylidz woita/ Taidaautta ja
poista. MeistH«rraäl<lpoiseri/ TNretttllll.
pun keri/ Ann Engelis leidzat meit.

Christe costsmacaisid hahdes/ Paisui M
pauhaman/ Sunherätid opetuslapses/ Aaldein
aldauttaman. Aallodasetid cohwites/ Mm
tywenex teid oites/ Pois tucahmidtuulen.

Christe tygös me huudam / Her«lmeitault«.
man/ Sun tygös ainaturwam/ Ilmastulea»
settaman. lambas lienen»/ omasole»n /Awulloi
cadzat puolem/ Meitälä ann huckua.

Jos aicam joon joulun/ Ets meit tääldw
dzuu tahdot / Ann andex jyndimpahus / Pyhän
pijnastähden/Semeil tmwa curim olcon/Mei»
dän huutom tygös tulcon/ Wahwist hengM
vscom.

losautad meid cuin toiwom/ Taydomsua
lijttsain/ Meitsaatadfin cuing aiwom / Cuini
kyllä woidtehdstaain. Ald hädän aytan aM
Sunsuuren woimas cautta/ Taidadwielcuil»
tnneng.

SaPetarinwesist wedid / Etei huckunM
doin all/ SäPaawalin apunehdid/ HaaM'
cost autidmaat-/ Cans caikensen seuran MM
Joonan meren pohiast päästid / Walascck»
lvadzast. ~

Nijn lupaisid awunanda / Ia tuscastß



lltinia. 4«z
M/ Cuinturwaussuntygöspanne: Tainne

Nt/tienem/ Cansaln oled loppuu ast.
litania.

MUmalTaiwastlsa hyws / Poica Jumal
M jaHeug» pyhä / Pr yhteys Colminaiuen/
MPx Colminaisus Pxinäinen/ Tygös me
luWsturwistulem / Armadpäällem/ rucou»
smcuule.
Tytönäm awullas ain ole/ Caswos käänns

midänrucoxen puolen / Päästä pirun pauloist
jonuolist / Häijyisthimoist/ mailmanjuonisi/
Mrieleyäpiäst/nettaisttawoist / Rijdast/ft»
Mwihoist/wainoist.

Wariele cowast ajast janäliäst / Rakeist/ ra»
M merenhädäst / Wahingost / tuscast/ tuli pa«
!O Taudistrutost/ piaijestcuolost / Aut hengen
«tles jaduomion ald / Ijancaickisen cuoleman
wollald.
Merncoelem sinunChriste/Näitsanna meili

Desta/ Holho meitain jaajall hädän / Syndy»
Ms/ vijnas/ cuolemastähden. Nonsnnises/ tai-
«»sastumascautt / Cuolles jattusauxismeitä
M.

' Senracundas Hsrra holhvele / Puhdaspy»
, s«nas suojele / Sen saarnaithengelläs halli»
' tze/Pyhällelämällheitwallidze. Oiteit opetait

"' «nul» meille/ Ia jdnasmeis hedelmä» tehdä.
' Poistäänä opin erhetyxed / Eriseurad japa»
" heituxed / Sanas jasaarnaittes sortahit / Wa«

stall seiso/ paina murtahit / Heidän juonenstyh»
" ihtehden/ Aut joitawaiwatan sanastähden.'



4«6 litania.
Waritl hengem/ruumin/ caick oman /

pinad/murhad/sobad tuimad/ Cailill Esiwalloilsuo sowindot / Hywi neuwoi / rauhalist M.
«ot/ Meidän maanHerrain/ huonens/ ueuwrnisans Wariel/ holho/ hallidze ain.

Kättemeitsijpeiswarionall/ MaacundW
lvariell wiholisten wallald. Murhelisij suru,,
sans lohduta/ Heille iloxi murhe muuta/ Holhd
töyhzdörwodjalested/HeibanylöncadzensM
estä.

Sairaintiwud/taudid poista/ SynmM
cuormastansa päästä / Fangid wiattomad >vl><
pauta / Syyst waiwottuitwahwist armoscaut<
ta/ Kiusauxistvlwostirwota/ Hengen lähteii
johdut jawirwotta.

SynnidwihoWllemandexann/Käänsheit
lneitäracastamall / Suosiostoinen toisen» cani
eläsuo/Caickimeitparanoxenwedäsatuo/Mtit
epet oikein sua tundenian / Kästys pitämclui sm
pHlweleman.

Ann maastmeresi meille lahjas / Enin »M
tarpexem tulla taidais / Sun nimes tijtoftl!
nautitnijt/Meitrauhas elä jaolla suoM/Per»
hem/ puolsam/ calum/ caicksuomas / PMviin
sucum/ corja huomas.

OlEsuEhristlumalanPoica / Siuä oltd
ainonarmo aitta/Ehk olemekelwottomad/ Su»
Isäldäs jotat anoman - Vscallam sun päsVj
cuitengin/ Sinä oled wälilniehem cumminM

Sä Jumalan wiatoin Caridza / Syiuust
meitpesid/ am armos taridzed / Sinswiatck

W



lttania' 48?
Rseid cuoleman / Jollme piti lunastetux tule»
mon / Armahda päälläm ann aniem / lujast lu«
soisid/tapahtucon/Amen.

V. loca pyhän Kircko wirret/eli
Messu wirret.

eleisott.
M<Sä Jumal waldiasHErra/ Cucaombl

Msinunwertas/ Taiwan maan sä oled luo»
Mnut/ Tarped myös eläwill suonut: Ar-
»Blähctalastaiwast / Päästä meit hädästja
Wilvast.

0 Christe JulnalanPoica / CuinIsäs si)da.
wstcoitad/ Sa surmata sinus annoid/ Jäsen
Nhwasta meill wannoid / Ettäs meit tahdott
mjatra/ Säpäälle»» ainaarmahda.
9 pyhä Hengi lohduttaja / Iarijdois paras

sOittaja / Wilpi meist poies ahdista / Totus sy»
tämiu lvahwista: Armada myös meidän pääl«
l«n/ Wedä meit oitialle tiellem.

Isa/Poica/ pyhä Hengi/ Jumalayxi cuiten»
D / luondocappales hallidze / Christicu»das
mikswallidze/ Annos cansatygöm tule/ Ia
nmdän huocauxem cuule.

(ilona in excelUlvea.
Ulnoan Jumalan corkeudes/ Kijtosjacun-

olcon. Hänen armons edest ja rackau»
dens/ Jollei costan loppu tulco. Nytonsuuri
mhatapahtunut maas / Jumalon ihmisten y»
stäwä taas/ Sijt olcou hesuuressa ilos.

, Meylistäm / kijt am jacunnioidzem / Rucoi»
H h M lem



4«3 Messu
lem myös sua rakas Isä / Cuin hallidzetTai.wan jalnaanylibzen/ Ia caickein/ mitä on nW.Caick cappaled owad sunkädesäs / Caickwapist.
wat myösedesäs/ Suurion sinullawalda.

Ol«suChristlumalanPoica / Cuinistud
Isästykönä/ Pirun sinä ylidzewoita/ lamei»
dänpuolem likene.Isäscans meitä sowita/Cai>
testhädäst myösawita / Wahwista meidänd»scom.

Opuhdas Jumalancaridza / Cuin mailman
synnidpoisotad / la,armos meillen taridzed/Rauhan myös eaikillen tuotad / Meidän säru<couxem cuule / Ia apuscansa tygöm tule/ Sini
pyhäfacortiaHErra.

9 pyhä Hengi lohduttaja / Sinä ilahutamei>
dänsydämen/ locaoled tyh. opettaja/ Meit
johdatcaickeen totuten / WaneNneitveMn
petoxest/ Al«t<teen me luopuislEsuxest/ Nyt
faijaluaickisen/Ameu.

Saamanedellä weisil
Hengi/ tule nytt tan / WahwistO'

meidäu sydämitän/Vscohon jaA
jayMrryxen / Jumalanmyösl>

nanwahwanpitämnxen/ Kyrie el.
OPyhä walkeus/ totuta meit/Käymän alati

I«suxenChristuxenteit / Että me hänespysyi»
sim nyt jaaina/ Hänen myösoppinspidäisM
siehen annoslaina/Kyr.

9 tir'cas tuli jaleilnaus: Sytytä meihin p«l»
lawarackaus / Pitämän sinun sanas jaoMxes / Sijnsmyöstijmrippumancaikestiusa»'
M/Kyr. Swch



Wir«l. 4^9
Owahwa turwa ja lohdutus / Murhelisten

ssiänden toiwotus/ An meidän sinun sanas nijn
Mlla «uulla/ Että me sen cautta mahdaisim ilon
Ma/Kyrieel.

lsäHErra Jumala/ loca meit
Christuxencallinweren wol»

malla/ Synnidpesedmeistpojes: Annty»
Mm 01l aina sanas / Ettme sun mahdaisim
«hdata. Sincl cuin asud ylhällTmwas/ Meitci
Mll aina johdata/Etemtield »nahdais pois hor»
M.

Tygtzs meH Erm ainahuutelem / Sill eip a»
fttlemuilda. Sitt memysssanaastylläcuul»
ltlenii Josme saam armo sulda. O hywä Isä si.
Metel/ Ettpiru «Mcowast waiwa/ Tahto to»
wstpoisnMU./ Ia walhen sydäminpaina/
Eillpyhä Hengi meill laina.o Jumala ja mieslEsuChrist / Cuinmei-

synnin caunoid. Sä meidän wiam tiedät
hllwi§ist/<ttäs fuas ihmisex annoid.Tygöm säftuas tänn wedät / O I«su weliracas/ lohdut»chmytzsmcill lähet / Cuin totuden meille ja»MIaTaiwan eteem awais.
öpyhäHengitulelitnnin/Pirunnuoradpoick
"dcais : Ann Jumalan sana tulla sydämin/
Alhemeistpojesradcais:Niji»mecaickipuh»
Aulem/ Ia tijtäm Jumalatsuuresi, Christu-oppij ,nyös cuulem / locameitpäästä mur»
M Amen sanom sen puolest.

SaamanMm«
V.c. JumalTaiwascIs« hyws.

Hhv Ole



4yo >- Mussu
lsa Jumala/Cuinruokidmcitjl,.

naswoiinalla/laca sen cuulepi tarcast/Hsepäällluottapi hartast/ Ei häncoscaupi.
dacuolemau/Mutt hywästurwacholeman:

Olekijtett myöslEsuChrist, Cuin päästil,
meitpimeydest / laoptidTaiwctstltilmuM
Sun pyhän sanasymmärryxen / S-e sielud aim
lohdutta/ Ia pirustpojes lnowutta.

Ole myös tijtett Hengi pyhä / Cuin mcitsa.
nan cuulon pyydäd / Sinä awa meidän W.
lnem/Ett Nlestil puhtastymmärräm / SeuWl
»neis aina waicuta/ Hywin töihin meit taidut»,

O pvhä Colminaisuus / Caickein ihmistena»»
tuus/ Älä sanas meild pois ota / Mutt iMwisen cautmeill tuota : Nijn me sijs sinuspysy»,' s
me. Peräs Myös ainakysymme.

Bsrv2 Deusvell?um rulim.

Jumal sinun Sanas/ Nijdeinw
»»lyös lyö alas / CuinEhristuxtnrackn

Poicas/ Istuimeldans pyytäwädpoies. ~^
O Cyriste suurin Cuningas / Hlä muitten an> «

nacunnias/ Holho aina Christicundas/WGI
lvanvastseumcundas.

Sanas sortajatalaspaina. Heidän juemi
estä aina/ Siehen yautan heit pudota / lohcn
,neitpy ytäwäd vpotta.

Unn heidän myössitä tietä / Etedfi is
pois heitä / Mutttahdod autta jawahwista/A
sca bätä heitahdista.chyha Hengi meit lohduta/Rauhan lneitw lt
dä jatotuta / Tustista»mitä tirwvta / Iacuol» w
Msawjrwsttt° ,

ipW



Virret. 4Y«

tapahtui/Ett
Wcunniasanshänelnäwyi/Ia cortial istu»

istui / Hänen waattens palle Tem»
M täytti. Seisoid Seraphimcahden puolen/
wssijpecullengheitoli ollen / Hecaunidcas»
wmscahdella peitid/ Peittex caxjalcainspääl
llitid /Cans cahdel sijwel lensid he wapast / Hu<
Mtoinen toisens tygtz wahwast / Pyhä on Iu»
«lHErra Zebaoth. Pyhä: Pyhä: Caiten
MG hän cunniallanstäyttän on.Wapifidpih'
hieledtäst huudost / Huone täytettin sauwust
jotuoxust.

V. c. Isi Jumalwaldias HErra.
Whä on Isä luwala / Pyhä on Poica lu<

Pyhä ombipuhdas Hengi/ loca hei»
Dlwos täypi. Sinä sotawäen pääuues/ Jota
«Mawihamies.
H«rra jalo fawäkewä/Eaikenmailmanlnyss
Mj Taiwadja maaowadtäynäns/ Sinun
Hlrrauttaspäänäns: Apu meillenylhäldan«
«lSm pääl sanom Hosianna.
Ne cuin sijsH«rra edziwäd Hänelb myös a»

wn löytäwäd: Se cuintule H«rrauNimeen/
Hywästi siunatan wijmen.Apu -.

s'Äl ajal autual ylistämme / Ainsua Ehriste
Sinulkijtos wirren weisaulme.:p„hz/ Pyhä/ Pyhä/ Hsrracortiudes.

myös sua tijttäwäd / Taiwansotawä'liwätewä/ NimCherubim Seraphim ttkewad/Wä/Pyhs/u.



4yl MessuSinun cansas nyt iloidzep / Christicundos
ratt riemuidzep/ Tähden armos alinomaisen»
«pyhä/PyKä/:c.

Hznuzvei.
Jumalan Caridza, Cuin ristin,

/ Meille sä armostaniWaickas silloin cowan pilcattin. Meidän s!,»
«infinä rannoid/Ia elämän meillenanl»aid/B
mada meidänpäällämOl«ksu.

O lEsu wiatoin caridza / Cuin surman ak
annettin. Meitä sätöyhiärawidze/ Ehtwääm
paällescannettin / Meidau tahteln siuclluoW
Ia synnidmeildpois wuolid/Armah:

OI« sunuhtetoin caridza. Cuin tahdodVmos Warista / Meidän nyt synneistenpäälw
Cuin afum alhalltäällä. Helwetin sinäwoilil
Ia piruld mallan pois otid/Suo «neille nytro»
ha/OI«su. Rauhan edesi.

caickiwaldias / long ombiwM

myös maacunda/ Sentähdentygöstulem.
Anna sijsmeit ollarauhas / Nijn caum»

cuin me eläm/Rijdad / sodadcartot cauwaslK
lä umrhaa saata päallem / Sowmdoollwtti
eaickij.

Eip oleyhtän maan päällä / Cuin sodadft
tvittä taita: Sill sinä cuinasudylhällä/3M
nijstavlwos saata/ Sitämerucoilem nöyräst.

laeliß
auta / Eip maan päällä lyytä ktti



Wir«t. 4yz

M/Cuinrijdad asetta taita/ Pawzi sinua yh»

Wariel meit/ meidänmacundam/Tulipalost/
Wenwuodost / Nildcuinmeit teeloittapyytä
,in<Sodaised hillidzesodast / Suorauha meill/
jltahalam.
Wnandexsyndim / O Jumal/ Autatästys

chädpidäm/Ei saarauhaa pahad tuimad/Hei»
liilsynninsstnlvalda/ tiedäm/ HywillHErra
Drauhan.

Meidän maanHerroillanuarnws / Orau<
, l«nCuningas taiwast / Ett rauhaisest hywä^

«u!vl>s / Maacunnad hallita taidais / Sowin»
, »Mickeincansels.

, Imnal sinun olcontijtos/ Tain lahjan täh»«jss umitten. Anu meidän elärauhan lijtos/
>. Kjnit tästys cuuljaisuten / Jumal caickiwal-

li«iH«rra.
V.c.lhmlsen luonbo lurmeldu on.

«' MMErraaicanamrauha laina/ Suurhäts
>» «Mon lneit nyt cohtan / Sen perän wiha-WiNmies seiso aina / Ett meild pois sanas
« schaan/ Christuxen Nimen häwäistwijmeinf
H Pyytä willityrens cautta / Sitä estä älä woi»

«ssäästä/ Sins täsä/woid ainsstauta.
Hsrra aicanamrauhan laina/ longcado>

h« A si)ndeintähden / Knll puhtan sanan"sinuld
»! l"Mlna / Jotawastoin eläm jltilrnähden. Au-
t lluAlnmepoishyljälnme/ Mailmanmenois

. zrlmolem/Tunnustamtott/pahus wallanM
! Jurlumalattomasteläm.



494 Christuftn
HTrraaicanamrauha lueilfto/ Mtidänsmdämen wuodat henges / CuillChristuxes,,neit

vudex Kw/ Oitiancatuinuxel»käändäis. HäpM
wahiogotpoistulsid / Sodan capinnd/ caicklw
pinad/ Sit caikild cunnia sull olsi.

Muuttamadwirret erinomai<
sistjuhlapäiwist.

Chnstuxm tulenllsesi.
/ NeidMf»

näyttälnän / Ihlnex inhimisttii
Sesyndyinyssull

malall.
Ei tapahtun se »niehen sieMenest/ÄZaanHlli

ran Hengen waituturest/ Sana Jumal W <
tänn tuli/Jumal idzeihnnsexyhdyi.

Neidzmcohtucannoi hedelmän/ Paidzpw w
toxeta neydzydeil / Ihmed isoid nytt li
wad/ lumalTemplis omas asuwa. »«

Sangarsamoisvlossalistans/ lonchn m
cobdust cammiostans / JumalMichexinieiltli H
man/ Weliexem meitäwapahta»nan: «>

Isästänsähänvlwostäwi/ Täyden mich M
Isän tygö wei. Hänen waldans ylidz caictn' «»c
iäy/ Istu Isäns oMalkädell ain. '«>

<Vnnlsäus cansHdeUvoi»ttall on/ lihch»
cotwens cuoleman / Helwetin woiman hänf'»«
witti/Pirun wauM meitäwapahti.

Sanan saarmll tästä on tltllut / Wall,» U
waiwafi ivalaisentM/ Pimiän W
staman/ Murhetta iloxi muttalnau.

Kytosolwn ainalMen / Plin ylistysP M



Tulemisesi. <zy^
«/Canscorkta cunniapyhäll Henget /Cuin
unnonawunannoimeill.
D Euracunda iloidze/ Plkäs wastan han«

gidze / Hän tygöstull tahto tänne / Cuin
ennustett on ennen: Hosianna H«rra a-

,«nna/ TällDavidin pojalle aina/Cans Cu«
z«ll cunnia laina.
)r<>tningiZionwaLald / Alva pcrttisawa«
l!i)tayltäs Christus wierax / Huuda hänellmar/Hosianna/:c.
M tule hurscas auttaja / Autuun ainoan«
»»Händwastau walmistidzes/ Weisa hänell
nuwirtes/Hosianna/?c.tadzos cunnianCuningas / Aasil ajaintule
! Nöyrän ja tyllaktzyyaw/lölv Taiwanta<
Wlöydäm/Hos.
iijttons werelt wirutta/Cuopast cuiwasttir-
»»/ Rauhanmeitt saarnatanda / Näin an< -

lcMtt-canda/ Hos.>in autuun hinlian täytti / Meillarmons
«näytti/ Sai wiholisistanswoiton/ lostA min ylistys olcon / Hosianna H«rra a»
mnoid/ TällDavidin Pojalleainol/Cans
wgallcunnianainsoid.
'ydämenowiawattam / HändmezvaffaliMTurwatcamhänen tygöns/ Eiijäshän
Mayltzn/Hos.
MldtnäldtMatam/ V3aattemcansba< '

'M/TuftistunnustamhändHErrax/Au<moninkerran/ Hos.ind wastan kaMm Mlmml/Kijtos wlrsH



49S Chrisiuxen
jaPsalmeill/ Huutam: Hywäst siunat M
CuinHErranNimentulid/Hos.

Olcon tijtoslCsuxen / Tähden taainluna,
siuxen/longlneilanswstansannöi. Kijteshz
nell/ näinain sanoin / Hosian:Täl:Dav: Sill
cunnian Cuningall/2lmen.

Chnstuxen siklHmlsesi.
V. c. eininuz.

wahwast/ SuleWsangen simomast / Ing Engel ilnmi!
tosin toiwotti / Armonawnnai,

wotun/ tunastuxen luwatun/ MldijanM
seld.

JumalanPoica pyhä / Caickein cappck
luoja hywä / Piosanspitäwä Taiwan/«
meren si)wänCorkia cunnianCuningas/D
sex astuialas/ Orjan pugunpäällens puki.

Pilwedpisaroidzewat/laTaiwadtäsisol
wat / Turwan aintoiwotun / iunastajan lu!«
tun / Estjsild itäwtzityn Canssoild caitild ha>
tun/ Vhreil ennen ennustetun.

Taiten tätä tawarat/ Ei taida taimd o»
<ad/ Sulkechttns sisäll / Eit mailman mch»
lenoll / Neidzesmacaismittamatoiu/ EH
mahduimaärätöin/ Maan jaTaiwantäys

Neidzen nuoren cohtuinen / Paidz puuM
neidzyden / Kättep/ kättyns candap / Tuoptl
ilmei andap/ Nätymätttzmän/ nähtäwän/H
cmckiseni Annoll awunylhäisen.

Jumalyhdyiihmistx/ Ihmex/ caxiyhm
chexPmmärryst ylidzen/ luolwn laijnohH



Silemiftst. 4Y7
Mnsiindyn/meille suotu/ Neidzencehdust
Muotu/Wapahtajax waiwaisill.
«pirun puustid costetan / Ewan omena ofie»

iMmonapuannetan/Fangidvlwosotttan/
l«wauowiawatan / Riemun rauhajaetani
l>iu,ettomill autuus.
Tttwo tosinturwawa/Meille tulle tästö wah<

u< Sydän si)ttyp vscoon / Tygöautuanlfan
. Ä„l!n. Tnstis luja lohdutus/ Idtuus iloo/ odo»

s<Hmgenwahwawaicutus.
lepo suotuis sydämes/ Elä,ns ijäncuolemas/

3l»!!N nämäd ilmeisesi / IsänPojasihmises/
Uentygtznsturwadcam/ Händäcaibintittä*
!<>nlIM ynnä Hengehywä.

MloidzeChristicundsydämest/H «rmnwoi«
Mmast armosi ja hywydest / Ett hänPoi»Mcans ainoan/ Annoi tulla mmlman/ Ia
Wcohdus Maarian.
JumalEngelins lähetti/Cuin suloisesi Ma»

mterwetti / Ia teki tiettäwäx / Ett hä,l pand oli
Wär/ IaChristuxen synnyttajäx.
Jumalatyllwoi ja tietä / Cuin neidzysyn»

W lniehetä / Nijn cuinme tässnäe«n. Sepi«
Mnfturen ihmen/ Ensin oli se jawijmein.
Mtillesttapahtparhaxi/Ettlumaltulimei-

lturwaxi/ Iaseu Pojan tänn annoi / Cuin au-
«en/ meil cannoi/ Nijn cuinhänlsillen wan»

Ceonsull suuri cunnia/EttChristussustsyn»
~ Maria/Sinäp tiwum / yxinäns/ Synnytid

sikäis/ Iapidit cmtengin neidzydes.



49« Chrisiuxen
Sämahdad autuas tyll olla / Ettäs GabMtaisid cuulla / Ia nijn Jumalanhuowan Id«j

aiioid/ jasuoman/ Sill ltzysidsä hywän luoma,,.
Ann armosHErra Jumala/ Hywintlätäl<

lä juhlalla/ Että »netin sydämesiKyttäisin sm
wäkewäst/ Maarian cansijancaickisest.

ChnstuxensiKämäst jaftnd^mäst.
ChristusCuningast/ Syndy.

neidzest Maariasi/ long walbao»e,i.
nen auringot/Maanäärinvlottu loppumltt.

Mailman juojaluononihmex / Idze tuli ih>
misexorjax: Ettihmiseu luonos lunastaisi W
duiansihnnsijhuckuwit.

Jumalan armon awarat aitta/ MaancM
jaTaiwan täyttäjä / Annoi idzensautuauni'
can/ Neidzen nuoren cohtuisen puhtan.

' HEnanpyhHwijsanspohjatoin/Wc>iM>W
tewäpuuttnmatoin/ Tänckn ihmentehdcltH
Ett neidzy sanasi sitiänsai.

GabrielEngel sen ilmoitti/ Maria vscM
tygönsotti / Paidzi »mehet neidzyrascax tuli
Pyhäsi Hengestsikiällsijtti.

Vmmärystylidzc/ wastoin luondo / M«
miehenawuta muutoin/ Neidzencohtuhed»
män canda/ Senhedellnän/ jold idzek luotoon,>

Ett neidzencohtus oli Jumal ja»nies / Eli»
beth terwetyxest ties / Maaria juurJuinalmf
äitix/ Six tuns Johan jocohdus äitins.

Coht cmn se pyhä synnyitääll/ Soimenp'
panda pahnain pääll/ Äitins wähällr<estal! fä »
rawitall/Cuin liuudt ia luodut caich ruocki»" >



SyndymiW. 493
Vst syndymäst Engelld iloidzid / Kijtoren
wialallweisaisld. Ensin paimenillilmei suo»
B< Se hywä palmen caickein luoja.
Vijs tlttos olcon lEsuxell / Ettidzens autta»
ilimioi mcill/Weliex wäli,niehex si)nnyi tänn'
Wkijtos Istn/ Hengen pyhäni

" «VApahtui täällä/ taainpäivin MM/M
' Mmcinen ihme? On tullut lanne: luuml
, Midz yhdcxlhmisex tsydex. Ibmistcnilox/
' wvotuxturwax/ autuudexaiwax. Caicksijs

°' Mam/HTrracunnioidcam/ lsijnnyt/
, ILsuChnsttijtet/ihlmsex/ Isyndyn/

Kylistett/Hengi cunnioitett.
Chnstuxen Synd^mäst.

I, WhäEhristicundiloidze/ luuialata myös
~ "cunioidze/ Sen suuren armonft edest/ long

«osullosottijancaickistst.
si, Mdmsuurellihmentäslla/ Armolisest osott
ili Me/ Ettannoi rackanPoicudcns/Ilmandu

«npMmiehudes.
:, Maria neydzy ja äiti / Miehets Pojan

W, weti/ Eip Wnäns ennen cuulttu / Ett mic»
!„ mrascaxtuldu.
il> 3xvusiPoica sl)nnyi tss/ CuinWäTai<
,i>! m istu las/Meille annettin turwaxi/ Se mw

s»»nist lunasti.
,!i! Adamin wian tähden menijn/ Caicki pahast
i>l wswlim/ Ett meidänpiticuoleinan/ Ia pi»
«, salatuleman.
3« Waan «teitäpäästi nijsts tz«still / MeiWn



52S Christnrn»
weliem cohtl«susChristi Cuin pijnan kärsei
tyll hir«nusest/ 101 l maxoi nuidän syndiln edest.Synnin/ cuolelnan/ Helwetin/loidencuopan
mtteljettin / Miehudenscans maahan hänW
Iarauhan M lneillen toi.

Kijtttty ijancaickisest / Olcsn Jumalarmenj

<dest/ loca sen nmwon piti meist/ Ett lnepääsm
pirunkäfist.

lasynnyid neidzeftspuhtastj <ll>
3äs päästäisid meid tustast/Kyrie tl.

JumalanainoaPoica / SynnyimMlch
«vän aican / Hän Mei häuenspahnoin MM
loca ei tehnyt tellengän wäärytts/ Kyr.

lotaeimaillnawetenyt/ On neidzencolM
iewänyt. Selapson heito caickeinedis/lonz
nmilm on cuitengintädes/Kyr.

Nyt näkyi oikia auringon Coi/ Cuin lvM
denmailmantoi/ Se pimeydetpois hajotti
malan lapsix »neit aiwotta/Kyr.

JumalanPoica taiwahast/ Tuli mailiN
wierahax/ Hän tahto caickiwaiwaised/ D«
cans saatta taiwastn/Kyr.

Köyhä hän oli myös täällä/ Arnmhtcuitn
ginmeidän päälläm/ Tahto taiwas tehdä m
rickar/ Iapyhäin Eugclins werrax/Kyr.

Näit onhän meil osittanut / Ia mielensst
ilmoittanut/ Sijspyhädcaicti iloidtan/lahäi
diainacunnioidtan/Kyr.

Versuz inrercalariz.
«Hristus alasastui Tailvahast/ Ia spM)i >



lDpuhtast/ Hän päästimeits simrestlvaiwast/

/sLicki Christityd iloidcall tällä juhlalla/Ha«
!"lcluja. Nytonsyndynyt neidzyestäidzelu»
«lai Se on kyll luja.Wapahtaja tuli taiwast/
Lyndyimailmanneidzest wagast/ Päästi meit
mmst.
Nyt näkyi auringonCoi / Cuin walkeude»

niyitälls toi/ long ihmisill soi.
Seauringo walaise / Osottatien taiwasen/

Mstsinnwaiwaisen.Päiwän anringedes tuoit / Pimeyden pois
mott/Walonmeilosot.

Se luetansuurexihmex/ JumalanPoiearu»
lllniehex/Sangen pienex.
Ihminen onhän jaJumal/ longawoimal

jttulwall/En löydä me murhat.
Esaias annoi cuulla: Ett Jumalomall suul»

!«oli luwan tännetulla/Ia miehen olla.
Samalmuotosemyöstapaht/ Jumalacans»

ftnswapcht.
Vihansapois laear / Pirun sydänpacat.
olöyhaluutan sneu/ Mixes näistpids lucul

3s»/ nijnett synnispois hncu/Sen sanonsulltotta/Christus siinmdpois ot»
ttlCuinRaalnat senkyllä osotta/ Halel.
Mljt on meill iloinen aica / Iariemnlinm
Wjuhla - Että Taiwast JumalanPoicalpäälletahdoi tulla. Se oli suuri
hryys/ Ia ylönpaldinenköyhyys/ longChri.
, linjj stus



52» Christuxcu
siusotti päälltus. Että tuli mailman wlttafi.Ia caickein ihmesten orjaxi/ Saattaman heitj.
loonjällens.

caunis lapsucainen / Ilmar.duiW
maan pcällä / longa st)nnytt puhdas neidpM.
nen/Suurexi ilozi meille. loseistlapsolis»
ilman tullut/ Nijnolisimmecaickcadotttmol'
lut / Ia ijancaickisest cuollu. Olcon sinun sijj
Hlirra Christus / Kijtos/ cunnia jaylistys/I»,
ta ed lne>dän sit« suo>l«d.

Siliäyönä cuin Christus syndyi meille/ Pai»
mened caidzid laumans tedoll. Nijn Engel G
wast ilmestyi Heille/Ia pahui tälläehdoll: Mini!
tuon teille lwwsn sanoman/ longapiti callM»
Hajoman/Riemuxi monin terran. Tänäpöneil
syndyn wapabtajaiChristuscaitcn mnilmanlil'
nastaja/IaDavidin huonen HErra.

Setaiwalinen sota wM/Ihastui sljtäftnO
Ia cohta tijtoswirren teti / WeisainEngeli»
cans wahwast - Olcon tijtos Jumalan cocku»
des /Rauha myös mailman leweydes / Ihmisill
jlojarienm. Me «nytzs nyt Jumalat
IaChristuft ainaylistätäm / loca on »neidini'
joonwimyt.

puhui sanoill nai l: Sauge»
hywän sanoman sanon teill / Ilon

«an ilmoitan/ Cuinlumalald julkiteillsuodA
' Prpiltipistunuorueaineu/Kyllcaunucl!!'

tien lapsutainen/ On teil chndyy neidzest nuoresi
jloxijät sangon suurcx.



Syndymifest. 5»;
Hän on Christus Jumeja mies/ Se

Watikäwöitt/ toiwot»»lyös / Teidänarmias
Woipa wahwawapauttajan.

Häncuolelnan hädäs teit autta /Synnist/ pi»
n„,wallast wapalltta/ Teilletcmdzep ijäisen au»
«,,/Io suoduncautlsän laupian.

Taai teille tähän mercki liene / Soimeslöy»
Mapsenpienen / KäyThristitt cauniscadzo»
«< MM lahjat»Jumal sinne on pann.

Edts herä sieluni? Hei waca? Cadzoskeng sin
sMsmaca? Sielon »ninun H«rrau Christu»
,»< Jumalanpyhä Poica I«suxen.
Terwesinä tulemast tann tygöl, / Cuin fyn«

Hjettcadzoylön/ Tän tulidtöyhydeskyllen/
luing tijtän sua taain edest ollen?
W H«rra sinä caick cappaled loid/ Euings o»

liklendan sinus noin? Etts «lacat heinäin ja
«hmn pääll / Joit juhdat ja harjädsyöwäd
>W.
Mmäd sinunfilckislakan lijnas/ Hsrrain

Hma/TaiwanCuningas/Caickcallimatcul»
chd waatted/ Huonodolissinullsittätmaata.
Näin syndyäköyhydes telpais sinun/ Ettstai»

wsaataistdrickaxmimln / Annoit tälltitts:
itturha on juur / Maillnallmeno tempi/ cansmussuur.
AHlEsujnen minunHTrraisen / Tule mi»

A sndancansinaistn / Al« ercane minust mur»
!<°l tuscas/ Anna minun olla oitias vscos.
Tästsangensuurestihastun/Ettstänuetpgön
chun/Taain edest sinua tijtän Christe/PnnVpyhäHenge ylistän.

Ii UN «»,



ChristuxenaZNngelilmestyi Taiwast/ Puhui paimeniss,
iloitwahwast /Riemuisilla,

lill/ Eijacaulaca/ lunastetud olettaCuolem!»,
cadotuxest.

Tänäpänpilti piscu/ SynnyißethleheiM
Se ikäwöirH«rraChristus/ Davidin canpm»
gis/Eijalaulaca/:c.

On H«rra suuri soinles / Käärit capMi,
Taiwas»laa jongon woimas / Caick hän hallitlvoi/Eija/ic.

taanihmeni Ett
Neibzyncohtu stlwäJumalan toi ilme/ Gj»
laulamma/ lunastetut olemmaCuolemamw
dotuxest. .

Ett luoja lasti näin nöyräx/ IdMsmM
tähtein / Ia ftnnyi sangentönhäx / Caickeintzllnähden/Eija/:c.

Muutoxen camalan teki/Tulitän orjax/P!>!>
jonkyllcowutt näti/ meitOrjoisaati herroiK,

Meriemullmainitmahdam/HEnanhyW'
tä /Kijttä cuinparhain taidam / ArmonsW
ts/Eija.

Pnnäcanscaickein luetuin / Kilwanlijlti
täm Istä Jumalatcuin suotuin/Ainons»tänn/Eija.

O lcon sulllEsukiitos/ Tänne tulewasi<P>
Pyhän Hengen lijtos Armonsandamast/ Eijo.

9?Mriemuita me mahdam / Nyt täll jo«l«
SillChristus syndyätahdoi/Ä

dzest/ jatäntttt«lla / Hän meidän aino auw
on/ lost tahdo,»/ NytM jos
zuhlatt.



Syndymlsesi. 52;
Ilmoitta Engel ennätt. luur Jumalan ar«

,M/ Pyhs piltti chnnyi tännä / Neidzen puh»
wparmoist / Se meill luwat lunastajal»!/ Täti
»littiwottu turwam/ Nyt/ :c.

Hän soimesmacaispahnos/ Waljuswajas
juhtain. Tuns härtcl H«rrax luojax / Neidzel»
Pcjanpuhtan. Sen aino apum jaelom/ Ia ai»
Mwöitilom/Nyt.

TästEngelin joucko iloidzep / Ilon meilil<
Wltta. Kyttäin Jumalat cunnioidzep/ Rau«
tzonmeill toiwotta/ lost Jumalmeitlapsixot»
lolTaain Poicaistns cautta cohta/ Nyt.
Ei woicuolema codotta / EttChristustänn

hndyi/ Hän jynniumeildpois elta /longeautt
lwlnn yldyi. Cust tilwan tijttäkäm HGRM/
Weinuidcaln myös moninterran/ Nyt.
Kijtet olelsil Jumal / Poicas tän lähM.

W/Kijtet canslEluscunniall/ Meitantta»
«sthädäst.' KijtetHErran Hengi hywä/ Eow
Mnaisuspyha/N'.,t.

HMAulajanyt lastecam/ Jumalasta jutel«
zMcaltt/louluwirstweisatcam/lEsuscau»

helmas maeais Maarian.Gabrielin
«nustos on täytetty / Eija / Eija / Neidzy nuori
An sai/ Ilman miehetPojan toi/ cummicki
Mydy tähänpiltti» wähän/ pilttin wähän/I.
sti«l/ Hlel lunastajat toista toiwo sill.Tosmcun»
mnCuningasEmanuel/Neidzestnuorestsyn*
byi/scmoi Gabri.lost prophetad puhelid Esijsäd
«»nustid/ Juuttadpation juttelid/lEsus/ :c.

liv Ps«



506 ChrlMen
Po?ad parhadpanhadcat/ Neidztdnuorel».

lojw.lt/Wnnhadwahwastweisadcat/I<zsu«l:c, k
Sioni sinun H«rras pidä corkias cunninsl

Cadzos sinun Cnningas/ lEsus/ :c. ,l
I'. K5. !t

L jubilo. Nyt 0N isti ilo / MaillM »!

H Messias maca />n pi^pio, Paista cnin a».
NNgarmas/ lvlacrlz iu zlcinio, el KO, s

Annniid '

mos aina/ 0rmel opiime, Ia sanasmeille loi' li
M/ 'lialle me puli cc, luli:
me post ce.

<D pacriz O nZti leniraz, PiruttUllO
meitcaasit / per nalrrg, crimina, Sijs sinä Wl!!t ;!

saatid/ c«elarumZaucii'2, Autasinn HEnaiAl!'
tasinnH«rra. sii

U!?i lunc zauäia, Ei surun siel sia/ CusaEngt'
lit laulawati la taiwatM <!>

cajawat/ ln cuiiL. Auta sinn H«rrai A», st
Xvlelätnsitt.cans weisatcam / Caikell wäellriti

Meidän Mrwam fa toum! -

Syndyi/ japandinsounen/ Paista cck s
paiws arnias / Oman/ äitinsä parmais / Alcu jo 3
loppu. >t<

. O lEsu wahäiuell/Tygös me lähenem/ Mut'
hes meit anna lohdut/Hywillentawsilleu tutut/ 3
O si cuunianIss / An meidänPysy mjsä/ Wedi
meittygzs/Weds.

O Isän rackausi O Pojan suloisus/ Synii
meitä pois cadotti Ia helwcttin alas wajott. si



SyndyMisest. §o?

Bts sitldylös noistid/Ia callill/ werelläs estid/
saata »neittaiwas/ Saata.
Cnsa onriemusuuri/Ia meno jalo juuri/En»

«lie weisawad siellä/ Siewd ei lauluatiellä/ Ei
,B eli wiha /Kärsi se Cuningan piha/ Sinne
shlilam/ Sinne.

namg eli
OMEill TaiwancortiaCunitlgas/Neidzest
MUnuoresipnhtast si)udyi ihinistx. s. i. ij.

Cuta cuu/ ilma/ auringo i Maa/ nlt«
Aähded/Taiwad /Ainpalwelewad. a. p. ij.
<?M me ihunstd mahdam / Händ hiljain/ ja

«rhain/kijts palwell uin. ij. ij.
Cuin meidän tähtem tulitänn / Synnyi ftn<

fttöyhä / Soimen pandin pahnoin, ij.jap.p^
öpDliclPllttipistuinen / Pudistmeitjynni»

si»!Ni TällsyndyNtälläs. ij. ij.
olcon sulll«sus'kijtosain / Tänn tulema»

ininäin. Pnnlsäll: Hengel: Ynnä yhtenl«
Dlapyhäll Henget.

In naraliDomini,
l!Aidz miehet/ miehen Jumalan/Engelid cu»

/ Tahvan/tähteintekjäM
myt Neidzy/ pysyy neidzen. Kijtoscortia»
malan/ Jumal lynnyiihmistx/ lolumall

hpyichmisill.
CoscalEsus si)iiyi meill/110 nousi EngeleM

3aiwan suurell sotawäell / Weisaisidcortiall'
»änell/Kijtos.
Engelpuhuipaimenill/ Ilmoiitiloisillmie.<D Christuxenuleilsyndymn/ Wapadtaj-,x



Hoz Chrisiux«n
lsydätt l«lpstn nöyränä/Capaloihin kääritty,

näl Waljuswajasolewan/ SoimesrowasW.
cawan/Kijt.

Neidzennijsiimewän / Hitin riestall ruM.
tawan/ Cuin linnud/luodudruocki caick/ M
,ned elätta/rawidzeratt/ Kijt.

Wijsad lapsell lahjoitid Culdaa / Pyhist.
lvu/ Myrrhamit / Ilimalax/ cumarsid/ cunM.
tid/ CuningainCuningaxtunnustid/ Kijt.

Tätä armoawarat/ iaupiat lahja jataw
rat / Sydän suruinenottacan Vscoll wastani jz
sanocan/Kijc..

O Issn pyhs Pilttinen/ Puhdist/ Ptst im
fynnistämi Puhtall pyhall syndylnälläs/Arimi
awull/ansiollas/Kijt.

Sue Jumalmeittäll juhlall/ Mieldäs/Wz<
den ilollolla/ Suosioll/ sowinuell/ rackaulil N
«ua ylistäin sybälnell suull/Kit.

loitcam sijscaicki / Nytt tähän armow
Ett neydzy nuoriäiti/ MeilsynH»

pyhän Poicans/Sen meidäntoiwottw
jvan/ Cans caickein Herrain Hlkrmn. WeP
cam tijtos tilwan/ Nyt tänä vnna wuon.

Joseph jototttunsi/MarijanpowespottiW
Engelin puhestymlnärsi / Händ Hengest fyhill
rascax. lostlEsuscuunis nähty/ CmnW
aruliasehtyi/ Custkijtos ääni ain puhke/ Nyt.

Po icainenpieni jynnyi/
wis parmois/ lostlss Jumal miellyi/ M>
löyhij corjap armoins. Pois suru furtia st>
tvatt/ Cust lijtoslaulu cajaht/ Nyt.



SlMMjjilst. 503
Mst wijsad wisust/ Edzeid fult lasta lahjoll:
DCuningas Christus? Näim tähden/tulim
Mill.He lapsen laupian löysid/Pacaliain tur«
Mtunsid/ Cust tijtosChriste sullon sitt/ Nyt.
Simeon st wanha / Ott pistupildinparmo»

U/Sanoiratt riemun cansa: HErrapääst
«tzäldarlnohis/NaimbanChristuxenHEr»
W<Mun autuun ainoturwau/Sulltijtos mo»
mlermn/Nyt.
Vanhan wuoden tiedost/ Meil paljopahut

lchtin/ Cuitcadumcaitestlnielest/ HEvratur»
«ttnlem rieten / MeilPoicas panidpandix/
Äldu wanhan wuona candeix / Ann Jumal
wlneandex/Nyt.
Cunnia olcon JM/ Meilainsansawux au«

«ei. NijnPojall pildill pyhälj/ Cuin meidän
mmm, cannoi. EttHErranHengel hywäll/
MColminaisul pyhält/ 101 l tijtos/ cunniayl«
MAinjocavnnawuon.

Pildin synnvttßethlehem/ lostihastuilt»
chlem/Haleluja.

Hän pandin soimen ,naca»nan/ Cuinhallidzeilman lackaman/Halel.
Aasi tunsi jaMainen / Ett se filtoliH«r««inen/Halel.

Saa»



sio Christupen
Saabasttulit sitt wijsahat /, lahjoill teith».

nellcunniat/Halel.
Hän syndyiaittst neidzesiä / Cuin wapaoli

miehestä/Halel.
Ihmisen luonompäällens ott/Kännentyttzl!'

sclpojespott/Hal.
w ««b«/mi/«, </i/!i>»i/«> ttM
lihaoll hänell nijn cuin meill/ EicuittiM

käynyt synnin tei l/Hal.seokset »oi b<?mi»«, Dea <ö stbi/l»«il«, ii<l/e/.
Werraxenstahdoinleit tehdä / lalsänsc<l>

swot Taiwas«ahda/ Hal.
Taällsnyttajall tloisell/ PalwelcamHEM

fytoxel/Halel.

Sijs olcontytos loppumat / Sen Colminai'
sudenlackamat/Hel.

N)lelä tHisin.
lapsi siMyißethlehemis / lostilonß

JumalancortianPoica/K
wisen luonen tahdot otta. Engel toiMaam»
sanoman/ Ett hänestpiti syndymänPojan.

Cuin»M morsian huoncsta / Tuli hänäins
cohdusta. Hän paudin sotinen pahnain Dl!!
Cuin caick hallidze omall wacll. Engel ilinril
paimemll -. Ett stPilt oli H«rra meill.

Wijsad nmald wierald tulewad/lahjoi hänell
mndelcwad/ SiMhuonestnmeuewäd/ lasto

NUOl'



SyNdywiscst. j«

M/ Tällänytiloiselljuhlall.
Christ cuin luonon said / Iafynnyid

tirckast. Rauckaus sinun siehenl" wei/Ettäsmeitpastäisidpilcast.Slnä naid
Hwaiwasa/Meolimtäsämailmasa/Helwet
Msämawoi.

Annoid sinuscohta sotan / Senruman pirun
Han Ia tahdot 01l lneidanotam / Costa hän
Dn meit haasta. Sinä saatid meillemuhan/Dmyös pääldam poiswaiwan / Pijnasja
Wlcinascautta.
Wn sinä myös caicki tästib/ Turwamansi.«MW. Orwodjamyöstöyhädlested/ Lu»
Hdcorjat puoles / losbewvanvscowadsen
M/ Ett ss netahdod anda helll/ Enin sin<ttu<
»wtoled.
Eins oled meidän weljem/loca meil cunnian
Vlab/ Ed sä myös meitcadzo ylön/ Jos mesun
Mesluotam. Engöst me mahda iloita/ Sill
Wus JumalanPoica/ On meidän racas
»ljein.
Tämän suuren armos tähden / Olcousun lij»
iChristc / Ettäs welijxes saatid meidän / Ann
«laina sits pistä. Sentähden mahdluniloita/«lumalata cunnioitta / Hän on meidänra«

Hristns JumalanPoica/Cuin on meidän
''HErram/Isästs vlwos coitta (SanoiRaa»
fmoninkerran.) Hän onstCointahti/ Euin»swalaistmanehti/ Caikespilneydes.

Hsn



sii Christuxen
Hän tulimailman lopus/Meidän tygwt,,

wast. Sitis Maarian cohdus/ Päästi M
waiwast. Cuoleman ylidze woitti/ laeläinö
meilletuotti/ Taiwan etcem awais.

ArmosChriste meill laina/ lapalawaG
taus.Vsco sydänten paina/Ia jynnist lackaim
Ann lneitä Meshimoo / Wilpi »neist peich
moo/laracastatotutta.

Caitenwoiman nytt Isa / Annoi sinuntätei,
-Sesi.mll tijtostlist/ Ettäs sen otidetees. Ei!!
sinult tuleautta. Ei sorta eli laitta / SitätW
woiinatoind.

Mitässaanutoledlsäld / ÄlsnijtacadM
Wie heitäTaiwastn sisall/ laawullaslaM
tu/ Sielläsun peräschsyn /latpkönäsawss
jyn/Caicken pyhäincansa.

V. c. Riemnibcan n«aa Taiwas wahwast.
cuinHTrra caickeinpyhin/Tetij

caick hywin: Nijn paastch
tästi tottu / Iaraitijn eloho» su,

stu.
Auta meitraitjut pitämän / Poltmspä!

myös aintäylnän / Eik atatiwadzaa täytts
mjnDeitämpahoin täyttä.
Ed aitoieteem sa määritcll / Edruotij taht,
Myöseritell / Eosc paasto isparanost tthta t<
dod/Sen nmloman huoman annoid.

- RaamatuSruadpnhdistetan / Cudk tiM
eohtnstotetan. Mitäsuuottaruumin
sillfiellullpahutlisäil.

Re paOod js myösrucouxed/ Muud»nl



Syndymisesi. slzMlanpalweluxed, lotceisi)däl»esi pnhtei'
Mu H«rraidze nuhtele.
Wcuintyöns päälle luottawad/ laitoxeu kir-

MuttHErmllenne telpawad/
»tchäncn päallensturwawad.
Micoilla tästid lackamat / Idze cauttas Isää
jinAlat/Hengestotudeshartahast/longhen'.
jmdistttetaitawast.
Rucous/mitjus/vscotarwitan/loilla paljon
Mlneiltaritan/Piru nijll<i<oht waiwatan/
>Md ja waiwad wähctäu.
,MHErm meitsuatijttämän/ laraidiste-l«ltpitH!Nan/Ett hengiwoitaisi lihan/Ia me
Misilnlsanwihan.

pijnast jacuoli masi.
MNmalantNttnätaidaism/Sunhywiätöi-
Utas muista / Sydämesi kijtta mahdaism/MSanas towtta tunnusta. Sen wacuus
ftelle wahwan/ lähetti meill cuin lu«
Mlost hand kyttä mahdan.
Cuiil mailMaslEsuskäwi/ Autuun tjenö-
stioikein/Hänest armon apu ain näwyi/ Wa»
Wvaiwasten cäickeitt/ Canssald o«nald otettin
Wtta 5Cyristus se wiatoinräridzn / Meidän
Aenwaiwatta.
kuin syön oli pääsias lamban/ Coht ehtswlchastt/Cusa leiwän otti/sanoin näin: Syö»wunruumin on tämä / Cum teidän edestän
»«ttan/ Cuoleman allcohtoiten/ Mutt

. Cans caltin otti jasanoi: Mun weren oMst
Kk tmck



5,4 Christuxen
caick juocatt / lonq si)ndeinnä maxox
Munruumistan vlwos wuotta/Nijnvsiastcu,
tästä juotta/ Munpijnan muistoistchW E«
estetud olet totta.

Pesiopetus lastens jalad/ Custtestenäintz
dstienem/ Racasta toinen toistam alat/ Cu«
hän meill tehnyt liene. Tätä tekemän kesten»,
meitä M/ Ett meithänen omaxcansax/ CO
tutatietä täst.

Costa yrtitarhasrucoili/ Canscuolmonl,
jvuincampais / Wapis j»werta hicoili / Kij«
tettin / puustid hän sai. Syljettin piestin/ p,M
tin/ Cansorjantappuroilcruuuattin/Duom
waäräll surmattin.

Ripustettin ristinpäällä/ Eiticad/sapedch
dni niellä / Häwäistyxed pilcad wiellä/ Hengen
ylön/annoi siellä. Caick tärsei meidän lmch
xen tähde,» / Pijnan ja catkeran cuolemaniM
son tekityll täyden.

Pandin hänhautan ristisi / Custcolmm
päiwän nousidz. WoitoncunniancanswW
Omillenseläwäxnäyttsitt. Näin opettaman!
sti mennä heit/ Cmnvscowad/CastensaM
Autuaxtillewadcniket.

Sittylos astui Taiwas/Wuodat lneillH
gens lahjan/ Meidän tuscasam jawaiwaö<l
tytönäm awuns cans wahwan. HengeV
tääll:n<it yallidze/lohdutta/aina autta/W
vainvliVzwallidze.

IsäPoica Hengi hywä/ Täst kijtos sun »lc
ijan.Ann meit vstosas pychws/ 3M loppm



Wuäsi. 5!5
Wijan. Warielwaaran opinwauloist/ Sod,st
Moist jarijdoist/ Pirun pahoista pauloist.
?HristuxenPijna mulstacam / Ia meitsm

suistaccun / Cuin hänen cuoleman
Mti/ Ia illeitäcadotuxen saati.
Sinäpaiwsncuinhsn petettin/ laoikiuden

iillii wedettin / Mones paicas hän pilcattinj
Wdellhedkellmytzspijnattin.
Puhtellhcintijnniotettin/Opetuslapsildcoht
jwin/ Pappein eteen johdatettin/ Wäarch?
lMajarlaitettin.
Päiwan coittessield taluttttin/ laPontiw

stteen saatettin/ Wsarin hsnm pMcinscaw
Minl lyötin japuustid annettin.
Murkinan aican hän duomittin/Widzoil
,f»sa suonnttin / Cruunull jaPurpural nau«
»!!<Ristins cannoi johonnaulittin:
Päiwsllpuolelristijnnostettin/ Ryöwsrten

Alripustettin / lawistettin / Sa«
"'chtticaljuotettin.
"H Sielnnsl»

täten cannoi/Kylki lspidzepisteuin/ Maa
Mlauringomustettin.

, Ilall ristisi alas pndotettin / Ia loseMld
'> Hanotettill/ Calleillwoiteilla woideltin/ Ia
: Mn lijnoinommeltin.

Wijlnein sitthautan cannettin.Ia wartjöi»
- «lhaldunannettin/ Pyhstiriansintaytettinf
, Sxwihalepvtettin.
" NEnChriste sina pilcattin / Ia hirnwlisest
' Vllttin/ Meidän tähtem nyt waiwasten/ Cuin
'"''"npahadjasaastaiseb.- Klij M^



516 Chrlfluxen
Mailman pijnas caut lunastid / Ia caiKi

ftnnistpuhdastid: Sijs olcon sinullekijtos/Cu»,
masetänryösylistös.
MMEsusristin päällä ripui / Werihänestil.

Haawoistoli häne suuri tipu!
WMSeidzemäst puhui hän sinä hetten / Nesti
nadsssydämestätte.

Ensist sanoi sanan armolistn / Isänsä t,'gl
taiwalistn/loca ombi suloinen cuulla:Ann hei»
dän andexlsä menons / Eip he ymmärräm
tecons.

Sitä lähinftuoi hän äitillens / WauiM<
dzopoicas silmillas/ Cuin oi» Johannes mnull!
Johannescadzo sun äitiäs / Sinä oled nyt hä<
nensitiäns.

Sen jälten puhui hän suloisesi / Saamjj
myösryöwärill lohdulisest /Ia sanoi mWst»
noill: Wisiist pitä su«»tänäpaiwän / ParadM
muncansani käymän.

Neljäs sano oli juut armias: Mixoled nnill
Iss nijncärmias/Ia heitid päälleni wihaMi»
näolen nyt pijnas ja hädäs / Tämän julnx»!
jouc.ontades.

Wijdenexstlnax siinoinn)3s - Minä jano>m
särastas työs/ Cuin oli meidän lunastuxeu hi»
da / Etlcat sappe löid heyhten/ Sen joihän ml
däntähtem.

Sen catkeran siemenpernsts / Sanan stnt
ruudenen edestä/ Nyt ei mitänßaamatudeD
Mitä tirja on minusta puhunut/ Seon joele
kulunut-.



Penasi. 517Vijmein huuti hänrolMst/Isänsä tygö cor»
W- Suntätes annan hengen jasielun / CohtaDääns alas painoi/ lahangcnsyltzn annoi.
kojca Päälnies näkinäinäd/Putowan luuli

7turingojaCuupaistens
Mt/ Wuori repeisjamaa järis/ Cosc luoja
chntäsis Waris.
Hän sanoiidzellens cöhta- Wisiistonluma»Cuinpijnan ja cuolemankärsi/ Se

chHErraonnlhälltaiwos/ Ombitlyt suuresliiwas.
Hepeltäisid Jumalat täydelisest / Ia Md
P ilolisest: Sitä me myösteMm nöyrast/
»hänPoicanstahtonsäästa/ Mutt waiwast,Mttameit päästä.
HttsiMwastan soticam / Ia pahus puole»
»oticam/ Cuin Christuxen cuolemansaatti/Wäm hand sangen suurest/Cuinmeitäpääst
Wjamurhest.

cuingasoled pijnattu/Postellpie-
Msty/jyliett/rusicoittu / Orjanrappuroil
Wcrunattu / Sunruumisruofiittu / haa»»iltu/ Purpurallpilcar naurettu/ Weri pääst/
HG wuodatettu/ Cocoruumis werta tiuc»
Win pDI jäsenedpiugotetud/ lalad/ täded
Mtungettu / Etioal sapell juotettu / Sydän
Mml! pistetty, lulmäll JumalanwihallMu/ Kyltiteihäll lapidzetungettu/ Sur-
«cuoleinall surmattu.,hinsuttl)ywshahmoslauwenut / Cansca,

Ktiij swos



z,B Christuxeu
swoscaunis walistunut. Sun ruunus ryuch
rauwelmt/ Waljoxonmuotosmuutunut/ E«
luodud caick luondons wastoin/ Hämmastydj su.
xid/ idtid/ lastoid/ Heidän HEnansluojans cuo<
leudot:

SufasEhriste ei löytty petosi/Ed sin<lH<kr.ra wäärintehnyt / Eit ollutfinusyhtänricch
Edt syunintietä sinä täynyd / Puhdas/ Matoin
raikist olid / Cuitengin catterast cuolid / Mtilä»
caickein ihmisten edestäm.

O camala duomio/salaussuur/ Syytömsy».
pän edest waiwatan / Cuin pahoin Miärickop
juur/ Sen siashurscaspyhäPijnatan/ Cm!t
Jumal ihmisen edest / tuoja luondocappaleni
syynpuolesi / CuingasChriste idzes näin nöyry»
tid?

Sä wiatoinwicapäiden edest/ 7lrnwn haluss
tawid cuolema,!. Ettspäastäisid meitpiruna
pesi/ Isäs lapsix soid tuleman/ Welcam nmxoill
lain näytid / Meilarmon jaawunnäytid/ Pij>
yas ja cuolemas cautta.

Mins jynninsiteil sidottu.long edestMM
«tett/fangittu/ Minä tuonen nuorill niweM! '
Sä cuolemantiwuillrangoittu/ Minäperkelm
cahlein culiennu/ Ia Jumalanwihan allolj!»'«
M: Sins joidwihan maljan edestan. lt

Purpmall pilcattu'. Minä cowacorwmne»
Singcul:ljai«en.Minärbykja':Pijkeillft!c» h
nattu. Minä turhas cuunias: Sinä spljc» t«
Wna iuo,nar: Sapell sinä juotettu. Min<W«
Gyms: muliM M«^



Penasi. ;,^

Mns waärintein: sillärangaistin. Minän»
W: Sen edest sinä widzattin. Minä häpiän
Mj Sinä waiwattin. Mun si)Ndein tähden
»li pijnattin / Ia ristin puuhun ripustettin.
Mn pahuden tähden sä cuoletettin/ Mun si>n»Wvhrixsinävhrattin.
9l3sucuing sua tijttänen/ Taanarmosa»

»tähden?Ett ntzyrytid idzes näintänne/Kä«
.il cuoleman caickcin nähden/ Aut ettänsen ain
Nistaistn/ Idzenpois siinnistsuistaisin/ longs
Gmsurtiastsurmatin. ,

V?uapijnas ansiost osalisex tee / Synnist we«
Hs wirutpuhtaxi /Sun haawais sisäll sc> mi»
»o me / Isasedes tee muahurscaxi. Wahwist
Mnvscoanlujaxi / Walwois/ tiusauxistur»
«chMutt pijnas jacuolemasolcon.
Cuincttole,nancampauxintullan.CoscsehH<

liiniimaahdista / Unn niielesänpijnas muisto
<ll<» < Sill minua sillam wahwista / Muntykö»
m awullasolwo / Cuolemallasturwaxen wl<

N)gös mua iloonwiene.
MM^Oi meitä Oyhij synneisit : Meidän

sy«!»iln jawmm / loisa «te olem sigi<
sMDned/lasitttulledilman: Owadmeit

uikij Heittäned/Tuscan jasuren waiwa«l.Pääl»ltnmytzswaiwaisten wetänyd Pijnanjacuole»
wn/Kyrieel.

Cuolnnast meitä autta/ Ei yxikän taitani
Mitahdoi «neitäwoitta/ Iapirun täsijnsta»

>?> Josmeidän nytt piti päsnnän/ lataiwanMens saaman: NijnChristuxen pitikärsimänPljuanjaluoleman/Ehristeel.



Chrisiuxen
losei hän alis astunut / Taiwast olasmA

man/ Ia lusndopäällensottanus/ AndainhH.mns cuoleinan /Iafitt snnnim pois pyhtt» Cal»
lin weren/scans / Nijn cuole»n olismeihin ryh.
tyn/ japitän ijät allans,Kyrie cl.

Taincaldaisij lahjoi / larackansyndamt!!/
Illlnala meille cannoi / Illnan nyt mjtätH»/
ChristuxcnPoicanstähden / Cuin karsi cuole»
man/Iatahto saatta «neidän paremban elämän!
Christeel.

Tällämeitanlohduttacam/ Cusameolem»
Ältäu meitäpeljänM/syndi taickcnoltlna.Sill
Christustahtomeitauta/Cuinolculsllurcöwiz!'
was/ Pyhän werensäcautta / HänpyytäM
taiwas/Kyrie el.

Smtahden aina iloidcain/ Caikcsta sydämesll
Isäst Pojas myös weisadcau, / SDpM
Hengest/Iarucoilcaln händäwahwasi/Ett ht!>>
gen hädäsautais / laannaisarwonstaiN'«j!<
Nijncuinhänmeilllupais/Christeel,

iAlHlninen ajattel aina Pijnani Ml jo
: Nijn »nä sull jallenslainan/

män jqtaiwgn/Idzes umn päqllen turwa / En
slema yltzn jttllna/Minäpä sun lunastin.

Embä ma sinua ostan/ Cullallch muulla
Hall/ Eng helwetist ylösnostan/ luonilljap»'
halltawall / MM omall minun hieMn/ lastp
gencallillwerellän/Mixes näitä ajatel?

Mailmancunmatsins pyydät/ Sen M
suuresti luMd<Kystyn sä pejes jysad/Sill >nw



Miasi. 5«ftnpäallestuotad / Rickaut sinä aina tahdot/
Mitttipun ylöncadzod/ Ia pijnanivnhotad.

Cadzoscuckaistttedoll/ Cuing suloisest heca<
jlvawad: Hesiuigencaunillehdoll/ Ihanastlei<
hMwad/ Salomon se sunrinH«rra/ Eiole
yhdtngan nijden werta Caikesa cunniasans.

Cadzos nytmatelewaisij / Cuing H«rra heit
midze. Nijn myöscaickij lendawaisi/ loill
mpcd hänmyös taridze/ Corpinpojad otta huo»

' mns/ Ia corjap heitä suojans/ Eit tetännal»
Mruolet.
locarahaa ahnetti lijax/ Ia cuolemam vn«

iotta / Se hänelltulepi pijnax / Ia helwettin pli-
M,. Jossi sijs halad taiwas / Muist »nisä l«H
tliilwaiwas/Ming pijuanmä myöstärstin.

Jossa sen vscod wahwast / Nijned tule pete<
tyx. Muttpääsedhelwetinwcuwast/ Tuledtai»
«mswedttyx. Sietsaabsitt ilos olla/Iaminun
tppin cuulla/ Isaniainmyösnähdä.Kijtoscunnialulnalan/OlconijancaicWst/
Pojan »nysspidäm turwancun / Suloisen op-
Msedest / 2srmolls hän lainadcon meille / Mui-
sta hänen pynans päälle / Ain wahwan vsconMsa.

Chrisiuxen cuolllusi ylösnousemisesi.
V. c. lEsuSnouS cuollulst ylös.

cuolluis olleftns / Cuoletti cuols'
W>maucuollesans/ Ia helwettin astui alas/

Sield woiton saalill jällpalais.
Helwetin häwit / weipois woililan/ Awoiki<

told ain ottaman / Rijsui ruhtinad/ ryösti/ ry 3«
'"sis/Suden suust lambadpailuen cappais.



xit Ehrlsturen
Pirun luolasi luowuttimeit/Cost kawi cauh.

jancuopanteit / Pasti meitcadotuxencahlest/
Ott onnettomij pois orjudest.

Woittons näytti wätewäll wojlnall /. Io«a
idze sai ansioll omall.Ei cuotuna cuollut ena tai»
«e/ Idz elämän andajat paina.

Maa mahdotoin hindaa mailman/Senruu»
«nistvuhäck pitämän/ longkädes lnodudcaicko>
lvad/Cans caick tiwed calliotcowad.

Haudattu haudastheräp ylss/Omallwoimall
timmopvlos/ Pääldänspoispudist solmudlsi»
teed/ Heit hitilijnad/ cuollunwirwed.

Colmandeu päiwän nousi warhain / Maa
mandere järislijckuis luojan / Engel ilmestyii»
lontuoja/ Pelgost pois pntenid payadwartiab.

MarijaMagdale/ muud waimod/Warhain
HEnan Halldallsamoid/Woitezll woidellaru»'
mist aiwoid/ Paade pääldwieritetyn poisMd.

Hqutnn hecuroititcadzoinau / Eip sield liy»
ned ruumift luojan,/ Mldä Engeli»» äGisA
Mielolit,Hy/ waickpeltäisiv.

9 ihanainen st Engelinen/OttitHErranrM
mistkengän ? Sanos meil/ lunga se wiety liene<
Ett woidellaxeln otta tienem.

Engel waimoillwastaiswaca: Mireläwät
edzitt mollein fecan/ Io nons/cuwidze teillen«
nen sa>noi/ Cadzocatt siaa/canskääri lijnoi.

Engel armas? Engel pyhä / Custast löydäm
H<zrran hywän? Cuf» händ eläwän vsanem?
UMuastiloll näbda sanem?

Hän edellän tay Galilestn/ Siell löydätlu<"



Vlosnousemiftst. flz
D lunastajan/Ilmoittacat Opetnslapsill / Ett.
MinpuhncatPetarill.
Kijtos sullEngel hywansuowa/ Sensuloisensanoman sattawa. Coht idze ilmanduiHErm

heil/Soitödens/jalcane/haawanspidell.
EtthersisHErra ja nous luoja. KijttätZm

H«rraa Alleluja.lost ilonmeillautuan annoi/
Le„ sydamei:pohjan meilpainoi.

Radan rakens meilrauhaisen / Cuin «neit ta»
luttataiwasen. Idcustilosijsmeilolcon/Wai-,
wisild walitus.waitedcon.
TWnytajallautuall/Ia juhlapäiwsll

tiall/lEsustcaunistnMjttcitam/HändyliaicK,
ylWkänl.

c^iirlKuz^ronoliizipalluleK.
pijnattin/ Vuspuh«i

vhrattin / Ristin päslledestämri»
Dstettin/Sen weri wiatoin ivuodatettin/ Cuol«
tmns cuolman cuoletti / Pirun wallan ylidz
Witti.

PoispyM welcapykalyxen/ Kirjoitetunki»
leuxen. Woiton cans palais pois helwetisi.
Nousi cunnian cansa cuolluist / Pirun rijsui^
saalmryswäis/Taiwan oweneMmawais.
Turwqll Isäntygö taiwan / Wapast »ne nyt

mmnä mahdam/ Ehristuxencautt edestämcuo«
lun/ Cuolluist cunnicm cansnosnun/ I« snst lne
tilitinkijttWm/ tunastajax lyyös nmistacam.

Balve: kclia.
V.c.ChlislusCaril>za pMptznattu.

NÄDispphmlpWnpsiwän i Ilollijäsikä-



jl4 Christurm
wöitty /IloidcalnkijttäinlEsusta/ Mainitim
mahdan; ja»«uista/ Tehtyi HEnau hywij tecoii
Weisadcamtijtos lEsuxel.

Päsiäis pyhän pääsinpäiwän / Pasin»pirun
pahoistpauloift/Cadotllxentidastcauhjast/Hir.
muisesthelwttm haudast/ CauttHErrancowan
cuolel»ran/Weis/tt.

Päsiäis Pyhän pääsin päiwän /Plös H 3rr<
haudast heräis / Pirun päänpoltiricki peräti
Cuolelnan cauhiun cadotti/ Helwetin hirmu,»
häwitti/Weis/:c.

Päsiäis pyhän pääsin Päiwän / NousChli'
siuscuolluist ylös/Pirunsuust saalinsai pM
Meitottioriudestvlos/ läll omistainlsänsc'
max/Weis/u.

Päsiäis pyhän pääsinpäiwän / CuiN Cltniall
Christus cuolluist / Nous Nrckautentij ldämä»:
Nijunoscamvuten elämän / Päästäm poispa»
Hudestpyhyten/Weis.

Päsiäis pyhänpääsin päiwä»»/ luotnin nmio
«neillmuistuttap: iuodudwesckmanwircowat/
Elämän ibanaftasilwad / liunud laulain wistt»
täwäd/ Weisawad tijtest lEsuxell.

Päsiäis pyhän pääsin päiwän/ luotuincans
mjn muista mahdan» / Plösnostvuten elämäni
Iltiäst elost pois erjämän / Kyttäin luoja luna»
stajatiWeisi^c.

pääsiäis juhlasi/ KijttätämCu<
Weisadcam iloisesi »nie»

lesi/ Enin pääsim punaisesi meresi.
Sen pyhH ruulnis vhmttin/ Iaristin jiäW

muy.



murhattin/ Hänenwerens wuodarettii»/ 101 l me
hnnistwiriltettin.
Meolemsynnistpaästetyd/larumaldHen.

zch säästetyt/ Se suuri orjuslopui myös/ Nyt
lnseoitiawapawuos.

Neil Christus I«sus wih'itöin/ On pääsiäiswmas wirhitöin. Syötämse» cans leiM cal<
iiost/Cuin tästi caickiwaldias.
Semahta 01l jalovhri / Cuin tärmenpään

mmxpuri/ Helwstinmaahan cuttsti/ Taiwan
mlljällensvudisti.

O Chrisielumalan Poica/ Merucoilem sm
Maican/Canssas cuolemast tirwota/Ia duo<
lckpäiwänwirwota.

Olcon sinun Christe tosin / Cuin cuolemast
»mousid / Kijtos cunnia jaylistös / Isän japy.
AHengenMyös.

U)lelä roisin, p.^l.

DKÄMs päiwm pitäkäm/
locaalnoast ar,nosta/»WDPäästimeitpirun pauloista.

Hänen pyhällä pijnallans/ lacatterallcuo»ll»>allans / Ia ylös nousemisellans / Saatti
Aitanttohin jallens<
Ei latimeitsillensoima / Ciolchnnilchngiäll

«ma/ Ei helwetti woi häwitta/ Eicuolenm
Wcadotta.
Caickein wiholisten wainod/SinslEsu meild

ft>s cannoid / Ia sysaisidpahan paickan / Autid
WoManaicam
AM tonnen teuras / Caridza puhdasfa

paras/



516 Chrisiurett
paras/

. suChriste.
Sinä stojttavhri / Cuin helwetin taidadtuh.n/ Ia päästäs fangidwaiivaised/ larauhMtttb»lised.
Wahwista meit oitiau vscoon/ Sun sanas

meilainasoicon / Perca pois wanha hapam
Pidä meit elämäspuhtas.

Siuullolconainatijtos / laytimainenyli.
siös, JumalanPoica IEsuEhrist / Cuinylis
uousidMolluist.

ruin cuoletettiu/Caickeinftnneisten
tähden/ Hän Mensylös nostettin/Ia saat

ti elämänlneidän.Sijs me nytt caicki iloidcam?
Jumalat myös ainacunnioidcam/ Ia weisal> !
cam Haleluja/ Haleluja.

Ei yhtän ihlmst nmanpäällä/ Cuolematasct> <
tatainut/Wiatoind ei löytty täällä/ Syndoli
eaickalans saanut/ SijscuolosittwallanD
lameitäcoht alansa löi/ Saatti myösptm
sangix/Haleluja.

NijnlCsusChrist JumalanPoic/ Amiei <

hänens meidän siam / Hän äikist pirun ylilze
woitt/Synnin poispyhteiumst pian. Cuole» /

man myös mahan löi / Ia heneld woiumn pcjes „

ivei/ Polti hänen jalcainsala/ Halel.
Tuonen jaelämän wälill / Oli yxt camala nj< ft,

tai Tuonicoht elämäntästll/ Waipui/jaheiM' tz
tin wijtau. Sen oliRanzattu sanonut: Ett M>
<o oli tuonen woittamit/ Iasaattanut häpMi' ni
M Halel. . h»



VlösnsuftMisest. s^?
Hän on sepäsiäis lammas / lost Jumal kä«

M annoi /Ristin pääl vhrattu hamas /Cunga
meidän synnimcannoi. Hänen werenswuoda-
leilin/ Meidänvstem päällepriscotettin/ Eipä-
Dmurhajatsisäll/Halel.
Pitätämsijstäts juhla / Ilon cansa farie-

mun/ Ett Christus tygöm tahdoi tulla/ Wali-
ftman meidän sielun. Hänauringo kircason/
bin siinnin ja myös sala tygZn / Ilnlei satta
Mtyyln/H.Ue.

Syökäm jahywin eläkäm/ Tällä makjan lei-
Majall. Hapoin taikinpois Heittäkäm/Cuin
«t temma pahal! tawal. Christus meitä ra»
ckwn/ lasielulltarpenstaridcon/ Elpvscs
WitakärsilHal.
/sHristus nous ylös cuoleman haudast / Ia"fäästi lnaillnan pertelen paulasi. Sijs me

sMm/Kyrie,eleison.
ViHimXpalcliali.

MEsus Christus vhrix meille/ On annet st)N>Mneisille.M Caridz kärsei cuoleman / Isäuscans
ft« elemall Armon tiell si) Mscd säästuleman.kuolojaelopotkeid / Hirmuisestyhtenotidi
nelon elämä weit/ Ia poiessoitt.
Mariasen tnnUUsta / Cuiu tiellpuhutell I««sta/ loca oli cuollun ollut / Mutta jällenslir«
Minstullut.
Engelin hän myös käki/ Cuincoht tiettäwäxli: Cuolluen haudastpois mennex/Ia eläwän



5l« Christuxen
Vstocall»enämin wahwoiMariantosi sanoi/

Cu,n walhei jawaloi.
Christus owallwäelläns/Cuolemast nousi jäl>

lens/ jasai woiton häneu päällens/Haleluja.
N)lelä wlsin. P. M.

MMEsus Christlis wistist wahwast / 9n
nosnut haudast.MO' Kärsei cowan cuoleman/AwaisiarnW

owen / Saatti rackau rauhan MeiM pääll.
maan.

Elämä jacuolemaCampalittästenanss/W.
mäylidzenwoitti cuoleman.

MariaMagdali Saatti sanoman ensi» sui-
Ett cuoluist Christus nousi / Ia osottiidzens clil>
waxi.

Silläcuin hän tawi/ AmullawarhaillhW
talle/ Engelitcaxinatisiett/ lacohtlLsch
cohtaisi tiellä.

Maria Magdalet me mahdan Vsco
loca »mttlEsureneläwän.

Caitet Christus päiwäll tolmanell/ Cuolluisi
«ousii Ia pirun pään peräti pott pois / KW
luoja».

»MEsus nous cuollllist y lös / Halelufa / Me«Aluojan. Wircois wihdoin haudnst jälll
Hal.C.l.

locasynnidcaickeincannoi / laristinpm
Hellgensannoj/Hale.

2 Päsiaisns päiwänä tosin / Osot iMske
romwijstn/Hal.



Hlösnousemisest. §29

Maria Magdaleensimainen/ Nattl«ksuxen
Mwnen/Hal^
, Niinnäid hänenmyös muud waimod/ Nä«
MPietari Simon/Hal.
Taas näwyi I«sus nijllcahdell / Cuinkäww

4 Wijmein illal hänilmestyi / Cusa?lpostolid
imid/Hal.
Ia wapisid pergost waca / lutittuiden oweiw

mn/Hal.
5 Costa sittwijckocauscului/ Apostoleill hän
iwstyi/Hal.
Caitill yhtentoisen terran/ Thomastutki ha«

GHTrran/Hal.
i Nijn myös merellTyberian / opetuslasta

Hal.
Costa he calad suured said/ H«rranrannalla

7 Jacob jaloApostoli/ Sanan saattaja taas >
tlilHal.
EllHErra heräisi haudast/ Ia päsikuolemanEtt HErm heräisi handast/ Ia päsi cuoleman

Mlast/Hal.
i Wijmeinweljetwijsisataa/ Meitvjeobon
mchawadsaatta/Hal.
Ett lEsus on ylös nousiwt / Ia wihottsth

Manut/Hal.
? olconfijsl«suxentijtos/ Ia ylimäineny'
W/Hal.
Vnnslsän/ pyhän Hengen / Cans kunnia

Mlistmmengik/ Hal.
AoisestlEsuxellkijtos weisatt mahdam / 3lalk

'z il ««Ml



5;» Chr/siuxn»rackall halull caickein nähden / Sydämetett tie.lell/ Cuin parhain taidam/Hänen laupmn ai.
mons awun tähden.Synnin siteist hän ineitwcl.
paht/ Isilns wihan päldäm pois lacaht / Autuu.
dex hänmeillencaickil tapaht.

Jumalatylistätät caick luodud julti/Kijttiin
hänen armonscortiat cunniat / CttPojchni
pirun waUanpois polki/Senaldmeitpästi/I«
lvaiwald monjald. Wihan/tirouxen ald ole»
mast/ Helwetist/ ijäisest cuolemast / Täst H«m
kijtos olconijätomas.

CaitiU cuinChristllxen päll meist idzens luet»
ta / Synnid Inmal andex/ ett armons anloj

M«t lapsix otta/ näin meillautuun tuota/Meil!
toden turwa» tustis caitis canda /Rauhallcinj
lohdutta / awuns / Cuin hänentästynspe<
täupyydäm täyttä/ Witzist lupauxenshäntch
to täyttä.

Kijtos armos ebest moninterran/ Olcon Isj
Jumal sun Taiwast. Pojan Christuxen myts
meidän HErnun / Cuin awullansmettpM
suurestwaiwast/ lapyhalHengel lohduttaja!!!
SiU meidän oitiantien osottajali.- Kijtos olcon
nyttjajocaajall.

MVEsusChristus sielun turwa / CuoleM»
Hän ylösnousi/ Synni»

DM nijn alas sorsi/Kyrie eleison.
Waick ilman sl)i»nittän tuli/ CuitengmhM

tuoli/ Caickhywn» toimitt/ Jumalancans nmt
sowii/ Kyrie el>

Synnin japirun hän wvlttj / Arlnon edej



Taiwastnasiumlstst. W«
Vtt,/ Hän woi meit au«a/ Pijnansjalvoit»,
Ns cansa/Kyrie el.
Herraa cuin cuolemastnousi/Rucoilcam ett

Di Tytönäns olla/ Ia Taiwan ilontulla/Ky»
citckisou.

ChnsiuxenTaiwasett Ms astumlsesi.
V.c.Nytt caicklChriftttyd iloiocat.

/ Ia astui
Vivettinalas/Ei händswoittan,lt moni/E°Elämän jsllens palais. Päästi lneitä nijn
wlemast/Iapiruncansaolemast/ Pyhänpij'

MuistttylösTaiwasen/lostolitullntalas/
sieldlchettlneillen waiwaisil (Tahdoinijnpp
liwalans) Pyhän Hengen lohduttajan / Cai»
!«>> hywyten totuttajan / Holhoman Ehristi<
lhristus meidän lunastajam/Istup Istns oi«

W puolell / Han on meidän edes wastajami
Pyyts meitaina suojeli: Jos»ne hcluen sanansi»mlein/ Hänen tygönsmielellsm tule,»/ Nijn
Usaam pyhän Hengen.
Jos ei hänolisylös mennyt/Ia astunutTai-Asen jällens/Nijn lohduttajat pyhää Henge/

eiolisjättcmyttMens: Muttetthän nwnico«
tians /Ei tahtonut vnhotta omians / lähett heiliHän Hengen.
EttmenyttsaimpyhänHengen/ Seonmeitsmlahja, Hlkänumtpeljsttätötengen/ Mutts>Mm vsco wahwo/ laturwadcamChristu<MpW/ Nijn cauwan cuinme elämtM/HänMTaiwastnautM, ilij IE«



5,! Chlisiuxenmeidän lunastuxem/Hala/ pyyndöi»,
luoja HM/Tu,

<WM lidalas mailmansywan.
Armo suuri sinun woitti / Ettäs

nimotid / Annoid suscatkeran cuoleman / Iasaatidmeillenelämän.
Helwettin myös alas astuid/ SieldvstoA

pois estid / Menidtaiwastn omall woiuiall / Hstlldnyttlsasoitiall.
Sinun suuri laupmdesiSaatti»mille täinän

autuuden/ Ei oma wätimitänwoinut/ los et st
sitsolissuonut.

Me tijtämsua I«suChrist/loca pästid meil
helwetist/ Olcon sinun annos edest/Plistös ij!,».
eaickisest.

/lsctnclit OliliNuz!i,oäie.
lsäns tahdon täytti tääll / Hillel».

Wja/ tijtos luojan / Ia MenS tuli wallm
Mll/Hal.t.l.Hänwahwatlviholised löi/ Woiton cunmn
hejst idzewei / lulkylös astui taiwasm / Elont'
rit hanestänsmalmcnsen.

Cuiteng on coconans tytanäm / Mailum
loppun ast alinoluan / Istudei» Istns oikiÄ!
Taiwancunniastyllcortiall.

Plidze waldainwallidzep/ Paicad caick täyt'
täin hallidzed/ Puhup ain I
hywätnanapedestnm.

Sield lähetti lohduttajan/ Hengenpyhän p>?
hittäjän / Tyhlnij oiteillopettaman/ Mmhelislj
lohduttaman.



3aiwafe»<stumiscx. f;z
Vihdoin hän wijmaintulewa/ Cans eunnia»

sMkyll cuuluwa / Vscowaisij sitt siunaman/
MTaiwan cunniancoriaman.
Wärij pahoi duolnidzeinan / laangaroita»

smman / Ole sinä lijtetlitsn Chrisi/ luur
»mm Cuningas wisiist.

V.c.Chrtstus «aritza pyh« phnattltt.
/BVEsus tääld woiton cnnnian cans / Tai»
Mwaas ylösastui nnehudessans / Ilo,sell
WEngeliiten sturall / Taiwantorwein Heli»
»illlheljäll/ Kijtoswirsill iloweisuill/ Taiwav
chttäintäysillriemllill.

Taick luodudChristuxenedesmöydyid/ Pil«
«dtaituid/ wiwatuodcuid/ Pyhäin polwed cu»'
mltelid/ Woitonwssttäweisaelid / Hän elon
«dost näkywäst eroi / Pois mailman cato»
»Bmeuostwieroi. .

.

corot cnnniall corkiall / Asett istulnan
Mns oitiall/Pääl caitein taiwastencsrteitten/
Toiwad caick paicadtävttämän / Waldainy»
ltzwMdze»nall/Caikild cuniallcumarttaman.
Eimeitäorwoixvnhottan/Meildläsnolemut»

tons ei ottan. Oncoconans tytönäm loppun ast/«lnickcaidze / hallidze/ huotiast / Kyll watewästdllrielep Christicuudans/ Hädäsmeitauttap a»
!»Mns.

0n ylhäl meil edes wastajam/AinIsän miel»
t»>!,eill lepyttäin. Armons andap/lahjad lai»
mp< luhduttajan ineill lähettäp/ MurheiZmeit
Wst lohduttaumn/ Waiwaisij waiwoiswah»Waman. ,

llnj Chrz.



sl4 Pyhast
Christus täll taiwan astunml / Tien oifia»«.

sott Isan maall / long idze meilen ansain on/ I.säalustastttan on.Tällvscoll edes astucam/TDturwalidzemwahwistacam.
I6sust yliaica tyttätäm / Cttolisainapu.

nam rucoelcam / Eorjais meit wijmeisis lvllj.
tvois/ Hengen hädäft myös holhois/ Coscaon
tujewaduomioll/ Sois meit pyhäinpermhsol!.

p<chästHengesi.
V. c. lEsus nous cuolluift ylös.

ilman alust/ luodut wl>
wirwoit wisust /

WWiMlsi) cocois / Heidän seurans hallidzil
holhois.

Prophetain sybälned/ suud awais / Tailvann
tiedot taidodwalais/ Ennusti ihmed/ lnaillM
scdmuutted/ Ilmoitti sillaudedsuured.

Hckrran suomasi helundaina/ Tuli tm>»
tuulispäänä/ Puhalshän jylinäll juurjalol»
Vscoistttäytti luwatuilllahjoill,

Opetuslapsij hän opetti / Mieledcohtmch'
rixmuutti/ Tetitäsä taidot taitaman/ KM
«udoi.ll opettaman.

Pahudestpaeanoitpalauttaman/lEsuxend
ston ojenduman/Hengiheit waällsi woimallais
Cocoisi senra saarnallans.

Casten ca«ltta auttuax autta/ Vscoisex >»>«»«

pyhäx saatta / Synnid alat andex anda / Am«u
ftn elämän ojenda.
Martyrid mailman wahwisti wahwax/Weit

Nmansurmad/ pijnqypahad/ Wiel tujtistw



Henzest. 5,5
VO!»»neill tuotta/Wielcuolemankielis meit loh'
M.

H«rra Henget täl! hallibze meit/ lollautta
!y,mn tästys teit. Ann olla yändtunvanam

nstisam/ Tääld tWös taiwas meit wieds wij-
Ui».

spmtUslgnKi2ratl2.
/ Mennä tä»

ymbär mailman / CanPja caickia opet»
»an/ Canssol caickij cans castaman. .

öllacat seHengi pyhä / Sanoi heillesanoill
«llills: Seteille opettapi caicktiedod/ Tulewai»
stdetttndisedk.
Cuin seisotte edes Sangarten / Corkiain Cu»

ningainangarten/ Mitä teidän tafipitäptthu»
mn< Teilleylhäld annetun.
Pyhän Hengen armo aumas / Opetuslasten

Mined / Täyni täsa laupioMa lahjoillans / 9»
M oudodtieled caick.

Heille annoiarmonsawarans/Kielillcaitil»
bsaarnalnan/ Canssoi caickia canstäändämän.
Mydestautuuten wändämän.
Eijs caicki I«susta lijttätäm / Isä jaHenge

»lWäm/Colnlinaisutta cunnioittacam/Suul»
losydämellackanmt.

astui ylös Taiwss / Sield lähetti
tän alas/Pyhän Hengen lohduttajan/

Christiounda wahlvistaman/ Kyrie eleison.
ls Hliftus Tarwas ylös menj / lost ennen olj

tänne / Istu Ifäns vikial Mell / Hal««diecaickoumllwäell.
llnij Ccht



5;6 Pyhsst
Cohtoman lupauxens jälken/sähet mailmaa»

pyhänHengen/Rackanlstnjä suomasta/ C»injuurioliwoimasta.
Wijdes kymmenes päiwä joudui/ Sitcui»

Christuscuolluistnousi/Nijn juhlajalo edest«.li/ long myötä oli ilo suuri:
Cosc «nurtinan aitaolipäiwust/ Hkist tuli p».

'hallustaiwast / Apostoleill stiloo lisäel/ Täyt
hueuenjosaolidsisäll.

Kieltentulistennmodolltuli/CuinmoniM
Mcuuli/ Eip jumalistenftdämed/ EMbät
mitänpytäned.

Cosc he nyt saidpyhän Hengen / Ihastuit ht
suurest sangen;Kielit! lvieraitt co htpuhelid/ lu>malastihmeit juttelit».,

Cuinpacanadsltäihlnettelid/luttadwastm
syljestelid / Sannoidwijnast olewan taynäm/
Joihin Jumalpuhals Hengens.

CuinPetar sen tuuli ja hawais / Rohtios!
wastais jasuunsawais / Osott heidän Mm
puhuwan/ Ia pilcka sanei huhuwan.

En taida me 01l wijnasttäynnä / Sillmurti'
nns on wielspäiwä. WaanlsänlunlalanHw
gest/Tämä ihmetänäpänilmest.

Joelinennustyst jutteli / Davidin Psaltarist
saneli. Sanad salwojd sybämehen/ «Paipmm
satoisen mielen,

Neuwo Apostoleild anoid/ Petari wastais
toden sanoi: Catucat/andacatlastttta teitäni

saat alldexlEsuxen Niinen.
Golme tuhatf <yiG cohta, Mnyi / Christurn

lxv



HtNgest. 537
nnbon/bscoon waänyi / Custetta idzens annoid
,M/ Otid opetus lasten opin.
Christicu>way_cocollsmjn/ Päiwa

mnyienämin/ Pybän Hengenwäellwoimall?
Dmalan pyhän sanan saarnall.

MerucoilemsuaHErraEhrist/Cuintaiwa«
ftssstuid wijjlst / Se sama Hengi meille laina/
A sydämin wahwastpaina.
Ett hän meit edzeis jakysyis / Ia tykönä m ai»

«opysyis/ Pahudest meitä luowutais. Hywin
Wiumyöstotutais.

Veni creacol spiriMs.
WUUIe pyhä Hengi luoja/Iatyllnäin sydän<
Mlden suoja / Täytä ne rinnad annollas/

sinä loid sun woimallas.
Sinä oled lohduttaja / Iarunsas lahjain«n»

Kja Sa cowadrinnadpehmitad/ Tulell jawoi»
ttlbcitlamnlitäd.

Sinä oledlsän sormi / Ia Colnnnaisuden
stlm/Sa walistab sokiad mieled/lawoiteled
tzmädkieled.
ymmärrys sä meille laina / Rackansjydä»

«mpaina/ lihan heickous pois estä/ Caitestpah»
hudestmeitpäästä.
Wiholinencorcotcauwas/ Suo meitä olla

«nyisraulM. Autettä me nijnetäisiin/ Ettäme
waradwäldaisim.
Isi meidän tuta anna/ Ia Pojan pägll tur»

«panna/ Sinusamyösl-ijuinppu/ loca
lävlwoslijcud.
ljqn olcon ainakijtos / Pojan cunuia samas



s'B Pyhast
lijros/lninvvhänHengenmeillanda/laTai'
w«,' (^oimeilcanda.

N?»elä wisin.
AWtä,',Ovetuslssoitia/OpilloMallme>t

Hopeta/ Ia hywydelläspueta.
Ex.!leityli>sedzile/ Harha teild pois johdat»

tel./Pirun pauloistvlos auttele/JumalanM>
to - »aattcle/ Sieluden hawad hautele.

anua / labjaslaina/ Pahus meistlla»
las pmna/Sanas himoon Myt aina/PMrrys
ylhä.omielanna/Sydämestsottuspoiscannll.

Perca sydämed petoxist/ Juonista jumala
tomist / N»»ll canaiuscauwas carcota /Kiusau»
xest mettkiöwota/ Elämän wedel winvota.

Aina muista murhellstj/ Ilahuta idkewäiD
Turwartuleturwattomain/Wapisewitsawch
loista/ Vscolla meitävdista.

IloU ihanall lneit lohduta/SydämentyllW
lämmytoi Rackaun halud sytytä/HaludhäD

däklM/ iihan himod pois läläyts.
Isä totuta tundeman / Poica Christusta lui»

leman/ Päälllunwtajan luottaman/ Ristisji»

wa.
ID P>'ica/ Henge pyhä / CocoCollninaisiitt

hywä /A' m?s anost an» mainidcam/ HäneU G
toswirsiweisatcam/lacunmacortlaanbacaln.

täytä sinunvscollistesst'
vämmet/ jasinunrackäudes tuli sytytä hei»

hi,»/cuiu monlnalstttieljUäPllkanat cocoisitjpy'



Hengess. szy

flcon kijtos ijailcaick, sesta/ A lleluja.
LVielä pldemäldä.

MWNIe pyhä Hengi H«rra Jumal/W«'vlchan armos woimall/ Meidän caickein
sydämen / Rackauden haiull

smtytömän/ Säcocodvsconybteyten/ Wal»
Wespaistell/ jatotuden/ Canssoi caickinasist
iielistä / lostkijtäm sua caitest ulielestä / Halelu«
joitijtos luojan.

S>< pyhä paiste / armon awu / Elämän sanall
mlais/meis asu Jumalat opeta oikein tunde»
m»/ Händisaxcudzumanja cuuleman/ Pois
M opidwärädwoimallas/ Meit hallidcosain
mnollas / Christuxen päälle autvscoman / Tur»
Nhsnest ainostain saaman/Hal.

Sn pyhä wattia/ lohdutusttäyn / Meis chtyt
htimed palaman ain / Rackaut Jumalan te»
styil'pitämän / laristimtärsiwästcandaman»
öHsna awullas meit walist / Ia heiton sydän»
lzm wahwist / Ett sotij wahwast «nahdaistm/
«luoleman caut eloontulla taivaisiin/ Hai.

Pyhäsi Colmhxydest
MSä JumalaTaiwast/ Älä meitylönanna:
NSynistmurhest ja myös waiwast / Sä mei-

Wiholinen poisajapidä me«tv«
snswahwas/ Ann meidän ollarauhas/ Cuin o«'
leintäältuonencauhas. Suomeil taiwasama»jo/Caickein ystäwäjscansa/ AnnwclW pirui»
»ch,la helwetin alhon lansa/ SenpMAmen
ftnocaln/WeisatenHal.

lE'



54» ColminalsuNtestIcxsu Christlulnglan Poica / PidcweitVi.tiall tiellä/ Ssoledwaldias ja meilbsanas tiellä/ Sinäcuole,nas cautta/ helwetist«teitä estib / Pirun cahleista päästid / Ia elämä»
meitä saMd. Wieln nytkin »neitauta / Cui»
murhesMllä olem / Ia silte cuin me cuolein/
Wedäsuas meidän puoleln / Sen paällAmen
sanocam/ Weisaten Hal.

Pyhä Hengi lohduttaja / IsäsiPojastvlwes'
Hywin tapoin totuttaja / loill meidän

sndälnen täytä / Armos paällem myös hajot:
Malista sotiad mieled / Perca rinnad jakielet/
Pahudestcuin nijs liene / Taidolla/myösmeit
lahjot/Ett metundisim sinun / Wedä meitC<m>
stuxen siwun/Cum sielustottaispois kiwun/Sci»
fääll Amen sanocaln/ Weisaten Hal.

JumalaTittwgst/Mekijtänch
wahwast / Ia vsconl caiteti st»WMpääll,Ett sä tahdod olla laupiasmelll.

O Christe Jumala ja mies/ Anna meidänpi'
tä mitles/ Cuolemas ja sanaspyhäd/ loiW
meitautuaxpyydad.

O pyhä Hengi ann annos / EttmepidW»
sun nemvos/ Murhemeistä ainapidä/ Isä/Poi>
ca/HengiPyhä.

tLngelelsi.
I. malcuiu caicki oled luonut/ <3l>

myösEngelis oled meillensuonut / Sm
edest whyom sinuacunniaspitä/ Ia ainatiM

Ne sMadEugelistgwasedeMowad / Jo
Mil»



Engcltisi. f4,z
Mlwan sinun pyhad tastystuowod/ lanijts
M sinuapalwelewat/ He warielewad.
Mutta sewanha lohitärmepiru/Engeleillhy»

Wlpyyts tehdä tijrnn / Zonga sä cuitengin an»
«<ld heidän»voitta/ Ia cauwas soitta.
Seruma Hengi osotta wihan jullnans/Chri-

snismwastan/ jahänen seuracundaNo; luma«»,nsana ja sitä pyhä oppij/ Wiha japotki.
Mdad jasodad Herrain wälillsaattaa Rail»

ja laijn tahto alascaata/ Matwisapyyts
,Mharhal tielle/ Ia ylös niellä.
Päallcm myös lyckä jynnid/ waiwad/ tustad^.

Kst myös nosta rakedsated/puuscad/ Tuu»
!l» jaweden hän myrkyllä täyttä / Taudid päät-
!m heitä.

Engelid hywäd ei silloin ole laistan / lywttai«
»asetapitawäd händä wastan/ Estäwäd händs/
Mpyha sauas/ Costan ftis alans.
Rauhan hetahtowadrijdast caickisaatta /la»

Wvyytäwädaina vlösautta/ Pyhäin rucou»
M candawad letenChristuxen eteen.

Taudit jamyrkydraicottawad pojes / Ia hy»
»Mllnadsaattawad meil jällens/lohdattawad
>Mainaoitmll tiellä/Eitsits kiellä.'

Coscas näinEngelis punedH«Rra tygbM/
Nijupirunpitäandamanlneitylön. Eiknxitän
lchninits »vahingoitta taida/ Eit alans saada.KijttäkmnHEßra lnlian M myöswarhaini
Veisaten sydämest cuin me taibam parhain i

ja muidemhylväin töidens tdest / Ia ar<
wnspuolest.



f4i Engeleist.
lijtonEngel / HLRra hylM

WWMHengeill / Wartioillas meit warjeleMIW Torju pääldälnpcrkeli.
/ Taiwan suurlsota.

herr/ Engelitteu haldia/ Seuracunnanwartia.
Pijrit meitEngeleilläs/ Saarra sota joucol»

las/ Sodi wastan wiholistam/ Sauwitsatan
seurastam.

leiris lyö ymbärillem/Caidze caikellcurillain/
Maatesnijn/ cuin walwoisam/ Meits/ meidän
«omiam.

Edes wie meiterisäm / Ilman »nainetlM<
coisam/ Engeleittes leidzamall/Rauhan rack««»
sanomat.

Synnist saata pyhyten / Wäännä wchvist
hywyten/ Widzeljäxiwirasaln/ Taitawaxitii'
woisam.

Cauwas careot codostam / Engeleil est ete<
Mm/ Pirun puuscad/puhalluxed/ Myrtyt/ tol!<
dittarmnvat.

Wariel waarad/Wahingod/ EngelciMt'
stspois/ Hädäsautaahtahas/ SielunM
cuoleznfts.

Olcon tijtoslEsuxel/ Engeliuenpäämichelj
Engeleiscmttkl caidzemast/ Corj»lmast/ meit
auttqnmst.

Apostoleisi.
wahivast/ luw

armost ja sanasi / longhänidzemilll
soi/ IaApostolitten äänitoi.

CostaEhristusoli päättänyt / Mitslsie>>



Aposteleist.
Uenyt: Nijtt hän lähetti saarna man/Aposto«

mallman.
Iu tästi caitille saarnatta: Ett bän tahdois

»P armahta / lotc hänen päällenevscowat/

Tällä saarnalla caicki maa/Jumalan tahdon
Msai/ Nijlda se wastan otettm/ Cuin pyhät
Htngel läytettin.
Cxngast sana lewitettin/ Cowadrinnadsill

schmittttin/ Jumalan Hengi waicutti / Ia mie«
invstoon paisutti.
TN oppi moninauroi/ Ia saarnait pyydit

mll,in / Mutt »naillnan wysas ylpeys / Sene«

Kmssad he laarnallans kää,.sid/ Wärydest
, MMnwausid/ kiitos hellle maan MIU

myös annetan yllMa.
. laina Hckrra siehen annos/ 3tt<s metydyisiin
.Mn saarnoins / Heidänf^nsanssitt eläistm/'IchMainatljttäisim.

Christujia cmmloltit/ Ia vfton oi-
tunnustit / He pid,t paljo parambalU

~, rmsuurentaiwan tawaran: Cuin mailman
Wnhecuman / CaickturKan cunlan catpwan.
sipä be waldalnwaatnnal / Cnningainco-

MästemäU/ Cuwij cuuroi l umarmnet/ Hen«Bmij tllnnioiuanet / Pacanain lulnaloit
«lMllet/Christuxcnvscostnbeilled. "

Kärseil enneu kyll cowuttaiTylyin tyrannein
eli «"Mg. Haawat/häplät/hawälstvxtt, Kyllä



544 Martyreist
ruriat culleuxet/Wihat/wainot/sangiuret/ M
nat/surtiatsuretnret.

Cosca tulepi huomiolla Christus caikella cuil.
nialla / Pyhät täs H«rrantunvil!a / Scisow«t
suurellr"hkiulla/ Wahwast wastä waiwaitanil
Tuunij tyränne»wainoimns.

HepciHengensahtaudcst / Sydämen tiwuil
surtiudest< Pyhäinperinöstpeljästywät/MA
manmuutttt hämästywät/ Waljltst waiwoins
walittawat/Kestcnäns curjastpuhuwat.

Engö me ennen ollesam/ Näitä pitänedM»
runam?Pidimheitjalcaportanam/Pilcaxpft
iijmheitpainuman/ Teuraxtehdä temMlliW
Heidän elons hyljäelim<

Cadzo minga he cllnniasa / OwatantuM'
sai Viehenhe owat säästetyt/ Pyhäin perinttl«
päästetyt/ Jumalanjouckonotetltt/ Jumala»
lapsix luetut.

Mitä meit auttimailman meno?Coreuslw
pi/ pralliius paljo? Wattein calleintzijldäu»M
Muitten paljodpalweluxed? Woimawätew»'
walda tuima ? Cunnia cortia/ suuri saama.

Cullat caludcaicktawarat? Taicksugutsuv
retawarat? Cuinsamois sanansaattaja/ Cm
joudui haaxi juoxewa / Cuil» lindu leteni ljw««l'
ti / Cilin nuoli ammutt stwautti.

Perätpoispyrijttijruttain / Joiden jäliet»
tutacau: Niju netin ojetolteisit> Cauwasca,
tin pois culteistt / Htild cuin wario cattift
Cum ei ollucanolisit.

Oho meitä ennettomij Tieten tyhmij / m>>«
ttM



,45
ltmi/Etel» totellet totutta/Engs bsanneautuut»
m<Engäarnwn aurmgota / Engä täynet oiti»
M-NnwlnsetwaMast walittawat/ He hiljan
hckncatuwat / Aica cadotettuin catua/ Joca»
Wxencaatuneill. Hephelwetin tulm duomi»
W/Pirun canspijnankituman.

Pyhätps pysywät Taiwas / Engeleiniloisessms / Christuxen cansa cunnias / Isän / H«kr«
WHengenhuomas/HErrallkijtoshywinsuo-
mstl Itcust ilonomillandamast.

CaMstPMsta.
fHriste mailmanWapahtaja/ Ia caickein

lunastaja/ Siehen iloon meitä we»
Wlongpyhäs nyt saawatnähdä.

Cuktn oli meit wicapss/ Mutta meidän syn«
m nmxoid sä/Sijs caickivlos walitut/Pyhäis
sMsä talutit.

Vxirutto meihintartm/ Ista ei pyhtij
Kittu. Sinäsijsomalltadelläs/ Pesit sen pois
smwerelläs.

«' Endisen tawan wielä pidät / Synneisist tet
,« Asatpybät/Necumtäall synniseläwätmaas/

-I Cmat sinä ylösTaiwas.
' Mecuintäalläwiellmatelem/ Sunpyhäis

l> cklle ajattelem / Cuingahenyt wapatttan/
« Naiwaft/ joll«nerascautetam.öH«rrameitä auttele/ lapvhäisjouckon

sMele/ Am»asittalinomaisesi/ Canssaspysyy
'« 'i^caickisest.

"' Euo HEna mitä me pyydäm/ Pojgs cauttai
Mm Hm»



546 Caik<st>pyb!sts.
Hengenpyhän/ Cuin yx olet Colminaisudes/ Hhallidzetijancaickisudes.

VII. Muutamist Christllisen opin
cappaleista.

Luvmtsest jaftnnm algust.
- Sunarwj

cauwas / Minun ja muidenM>
Sinä löittaiwan / wcdell jamaaniIamiehen muobos Men.

Adaminfi ensistö loit/ IaParadijsin hänellesoit / Kastit hänen sanas pitä / Soithäncll wal»
lanylidzemaan/ Mond hetkenautitasitä.

Caittllnijlle cuinHErra loi/ Pyhäll sanat'
lansjollcaickiwoi/ Adam piti andaman ck
men/ Mitson taiwas/ wedisja maas / Cailt
luotin hywäxilniehen.

Sen jälten»lyös saatin nähta/ Se armo cuiu
hänest lähte/Costa hän idzelläns sanell: Rastas
tyll on miehen yxin 011/ Apuu me haem hänell.
~' NiinAdamisi luotinwaimo/

siy<gcn caino / Cuin me M tunnusta mahdaM
Alasi hetäwit / eik sitä nchn /M mitanhawcl
taitan.

He lijtl: Jumalatsuuresi/ Heidäncaumni»
lons puolesi/ Ia elitmenos hywas / Heolit mut<
hetilman surut/ Iacahden elit yhdes.

Kärme tijpeis ylöspuuhun/ longpiruM»
sanat su:chun/ laEwancubzui tygöns/ W>>'
sauden puust hedelmän lwsi/
pions.

Nijn sanoi cohtawaiinollen: Syö tästä m»



luomisestjasyminalglW. 54^Hlä myös totelle sltcl/ los muck
niulet/ nijnwijsaxtulet / Stnedestmyösmua
M.

Ewa kielsi sen - Mun luojan ei sitä
im»sois/ Hänen sanas minä cuulem/ Iosroi«
ftte»/ saa tietä hän sen / Nijn cuoleman alam»
le».
öEwäcauniskylllvaimo/ Vsco minua/M

llmino/EdMnedeftcuvle/ Hywätpahat/ss
W simt/ Wijsax cuin Jumalatulet^

Sewaimoparca luuli tclff/ Cohtwijsaubeli
Wwälls/ Vscoi mitä lärme sanoi/ Olnenan
Mtärmen pääll luotti / Ia michens.tygö canoi;
Cuin Adam omenan näti/Hänen miclenscohi

DM/ Vscoi hänen waimos sanan. AdamvN'
Htt/Mielestäns pudot/HEtmu kästyn ja nmlan»

Nijn waimonsransomenen söi/ Secadom*
Mheille toi/ Ia halvaisit colM sijnä / Sijtä
lch ett olit alasi / Häpiälnän myösrupeisitynä.

Hefijcuna puusi oxij taitoit/ Ruumins nijllä
cha peitit/ Ia olithäpiäs suures. Sinäpaicas
«illltit alcans/ Idcus japaljos Murhes:Sama!! ajalla jähetkell / HErra lumaltuliWl/Adamittögöns huuti: Hän istui cuurusl
eliääoetsurus / Hänen caswons caickiMuttui.s Ada»! >nix olet alast ? Cnca sun on tehuyk
Wax - Mixvlet Myös nijnarca ? Mä cuulttl asj
«W tulit lähes/ Alasi olen myös mies pam».
Nijnkysyi JumalMens hänel: Mistas hä-Mm,rupeisit täall?Kieltypuu stnun siehen wsin< Muntästyn ricoit/ sanan sicoit/ Cucasuii

Vrchtiaxteki? Mmij W6«



548 luomlsesiWastaisiAdam idcu suull: Sewaino cuin
si annoitmull/Mmun sen tekemän waati/Wai<
mocohtsanoi: Karme wannoi/ Ia tähän wm>
wansaatti.

Nijntärmetlumalensinkirois - Miehen ja
waimon ole wihois. Wadzallas sun pito inyii
käymän Edes jataas/ matele Maas/ Maata su»
vita Myös si)ömän:

Waimou siemen duomionast/ Wainojaiw
ha sinua bartast. Sun myös sikjöitäs lycki/Tule
myössiemen waimost wijmein/ locapääslw
sertaricki.

SittEwa tirois toisell tawall: lapses synnyt
suurelwaiwal/Kiwun jataudin cansottcl/Mie<
hen ala idzesanna/Etes lnunkästyn tottell.

Nijn wijmeinAdamit kirois: Etesmuntä'
styän pidell / Mutt pikemin wailttoas cuulil:
Sun työscautta wahan maaautta/ Sunch»
tessetirotuxtuli.

Maacaiten sun eliaicas/Ohdatelt tuotan jo«
capaicas/ Ruokiwaimos/lapsessa perhrs/b
dzäs hiel/ jatatestyött / SielMast että»' cuclet
jallens.

Nijncarcotheitcikrydimast/SijtaruwM'
niustja rauhasi / Cuin hän heill ensistamwi!
Suurenilon Adam silloin / tastens pääld lM
cannoi.

Pani sitt tulisen mlecan/Sen puun etten/mj»
cuin liecan/Eitahdo sitä tiet sill täytää.Mim»
stllwielaTaiwastttelhsi/Jottei hänen W>)»'
täyts.



jasynninalgusta. 54y
Nytt lu«nalat sydämest rucoilcam / Pyhä

Hengi häneld anelcam / Ett hän sen miecanpois
Ms/ Christuxen tähden Herran meidän / Tai<
N» ilon meilletuottals.

9 Christe puhdas waimon Siemen/Cuin t««
!itTaiwastH«rranNimeen/ Särkemän tär»
mpääts. Tyghs mlem/puoles culjem / Para>
Osinnleitjällcs säädä.

Perlftnmn pahudesi jasen al,
daChristuxenawust.

V. c. Cudzu Christus; Caick tygön tulcat.
i»«,Da»nEwa algustspndtj teit/Meit can»
MU sas caickij cadotuxen weit/ Pois onm a»MWpuolipääsnyt / Jos ei idz Jumal ar<
mhtan olis / Colminaisus ollu olis neuwos/

cadotuxen syöstyt.
Mun neljälulnalas owat / Jottatäsa edes

chuwat / Oirius/ Totus/ Armo/ Rauha. Jotta
Mijäisest lujat owat/ He ihmisen pääll duo»
mionstuowat/ Tawans jällencutinpauha.

öitiusojenspäällcandaman: Rangaistih»
iHpitssunandaman/ OHErrahänrickoi tä«
hs. losei hän rangastetux tule/ Vittcusaoi'Nes olle:Ett sesol waistan jostus.
Eä hurscas ijäisest oittaolet / Cuing ihminen

longaistur ei tule? Cuiu tästyshyliyxi saatti.Cm tnhdeu ei taida semuutoinolla / Mutt tay»
<y ihmisen ijätcuolla/öikiudes tätä häneld waa«

Totus tule täsä täyttälnän / Mitä oiliusedell
Waiwaista inhimistMstan:

Mmiij Ettel
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Ettei fanaswncuus lljpotais / Cit sanattomaxsuasoimatais/ Ihinist ijät cnolemallcosta.

Wacalumalltai sanasonmyös? Cuinil>
nuuentieltynpunn hedelmäsi / Coht cuolemall
tuoleman pitä. Hänrickoi tiellys/ cuins tyllä tie»
«et/ Sanas woimal caick luodud liene/ Älä am
liwistysitä.

Naiden cahden cowast duomiost / long he
lausuid ihmisen luonyst/ Maawapis/caickk,!,'
dud jaTaiwat. Armoo ittein täsa armahtelcl
Mauharack rascast huocaille / Ihmisen
senwaiwa.
' laupiuslausuitästlidcufuull.HCnacorlmj

callistM cnnll/Arlllon aittaawa mMawoi.Cuin
tarwitan armoi / jostsar,nad / CmngsIsixar>
Woin cudzutta»nahdad / 101 l ei ole loppuu pä«l
armoin:

Suljer tijn wihaswuoxsuu laupius / Onpll>
ramb laupius/cuinangaroikius / Eustcunnio
suuri sull liene/ Etesnijn ranMis/cuinsaatjli
ivoit/ Ihlnist jongasibzecuwas jällenloit lK<
Pollashänelalvuxriennät

Rauha cansrauteisrucouxen: 2'lläaunai!!'
mist tullacadoruxen: Muistsowinnonluml
rauha/ SuodsowindotracaKatrauhasi Cust
«tailild tijtos sull ijät pa>lha / Muistrauhan m<
y>oisaauta.

Rauha lausui laupiull näitä : Suuren nw
wonEngelin näytän/ Hänawuntähänkyll tk<
ne. Seon wiMlumalanPoica/ lougtygl
Mhdoimkäydä aicaa/Hämbawun andaja liene.
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laupiusrauhan cans maahan langeis/ Iu«

MlanPojan eteeil cuin tarwe ängeis/ On ihmi»
„tn hucaställ haawa. Säp Jumalanneuwon
linlaja lienet/ Ihmisen apuun neuwon tiennet/
Kinoon owi hänelle awa.

Hänen siMmens armoon aukeis / Hänen
smnscohtrauhan mttrauteis/Aniet«>htcuul»
lalupaisi/ Hän tiesitiedon jataisi tawan/Mui»
stimyös Muodon jalöysi neuwon/ Cuing ihmi»
mawlln saisi.

losihmist wiatoinda olis/ Ett wiatoinwi»
capään edest cuolis / Ihmist wiatoindaei löytty.
Mjn JumalanPoica idz wälimiehex/ Annoi/
lupais tulla ihmisex/ lunastuxen hinnan tayttck.

Idzensnöyryt/Isänswihanlacautt/ Hän
synnist/ helwetist meit wapaut /Pijnans jacuo»
lemns cautta/ Josta Jumala meihin mieltyi/
Meit lapsix otti / eit ens tiellyi / Händ Engelit
M taan cautta.

Slcon sun rijtoslssu Thrist/ Cuin meidän
cllmmncamwitwiW / Aldcangianduomion
mitstästid / Taiwanowon eteem awaisid/ Cai»
N päällesvscowaifill/ Iloon ijastn meit pää»
siid.

/ AdaminWmvian mutta / Synnin myrky päallen» pe»
WMriton / Cadotuxencaicksaatta / Cuintästjulkicaickijnculti/ Christuscuitenginmeit wa»
poht/ Anda in allsurman meidän turwan/ Nam
autuus meillentapaht.

Kärme Ewan
M m mj pois
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pois länget / lost hän «neidän päälläln jätti!
Euolemau ijäisen sangen. Silltarwesuurlyll
waadeijuur/EttlumalChristurenannoi/Rac>
ta Poitans/ ar,nouaittans/Cuinelämän »ml.
leannoi.

EuinsewaiwainenwanhaAdam / Synnil
nmt cadotti cansans : Nijn Christus meidän
Wapahtajam/ 3)?eill Juhalanannon ansaidz-Cuin Adam meit cnolelnan all heit/ langenw
xellans tuiinall: NijnlEsus tott meit ulwes
ott/ Sicld jällenscuolemanswoimall.

Ett JumalPoicans lahjoimeillen / WihA
silleils ilkeill / Eninristis rippui meidän tähdmi
MeniTaiwas ylös corteill / long cautta säästä
cuolemast päästä / Meit joshänen päällensd
scom/ lunastajam/Nieidäll llwjam/ Ken pWnt
suolemantnsta?

Hän tie/ totuF ja elämäon / Owi / Wallius ja
Sana/Isän ijancaickinen neuwoon/ Meilar»
most annet se sama/ longawunpääll/ memah»
täM/luur turwalisest luotta. Ei kengän w«i/
paidz st cuin loi/ Meit poishänenkädestäns oM.

Secancan lumalast on wisiist / Autuudest
pois moninftrra/Cuin turwa edzi ihmiftst/Hyl<
jäinChristust meidän H«rran / Turiva toista
tuscas lnnista / Paidz Christust cullaist ija»!
Enin meit lunast/ armost sulast: Handpeckl
peljättäpian/

Euin Jumalahan luotta lujan/Hän on paidz
wahingon waara/ Se asupäälcallioncowanl
'Peruftos on hanell wahwa. Kärsiä tusca / ahd><

stust^
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stusta/Taita hän ja myös mahta.Turlva häneli
MonlEsuxen paäll / Cuin meitainaauM»

Sydälnestsinuld sits anMSanas ettes lnuld
Msottais.Sen jällenminäsuurestjanon/Mull
Misyndi wahinqot tuottais / Cuin minus asu
häijyll hasull / Mun turmele joca haarald/ Cuin
WMule / sanas cuule / Se sit saap olla paidz
imra, '

Sunsanason mun jalwoillen / luur wal«
wh paistawa lyhty / On se myösminun sydä«
Ullm/ Yr ttrcas cointähti. Jota on paidzpi»
,Uy>< laick / Sepä suur Jumalan lahja/Walon
Wb<l hengen anda / Nijl cuin mcasta sitä aina,

Lyanhurscaudcst.
MVUmala si,u«»t hywydest / ArmonscansWmcitäcdzi / Synmst ja caitest pabudest/
MChristuxen werelpois pesi /Eicmswm täs
»mäntelpa /Ei ne andex anna welta / Armo me
Wjättamhäneld,

Waicklati on wahwajahywä/ Enmebänh
ttitan pitä / Syndin liha wajoisi sywän / Eit to<
ttlllakij,nitän.Eilllumalapäälltmwihastuis
Muttpiru sangen ihastui / Ettricottinluma»lon mieli.
Hengewaatilumalan laki/Cuin sydämen lij<

Mataita/ Eipmutoinlumal olepäti/ SenMll/ cuinme lnadcansaamm / Muu ihminene«heito jaliha/ Täynänspahutta jawiha/Hen»Zewastansotij pyytä.
loswiha sijspiti wäldettämän / lakirollsSoiniopäiwqn / Nijn laki niyospitatäytettä.
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män/ Ilman estett maanpäälle / Sill Jumalo.sottsuren woimans / iähät tänne rackanPei.
(aus/ Annoi häuen ihmisextulla.

Hän laiuedestäm täytti/ lolllsänsiviban
coht lacaht. Meidän chnnin hän myös peitti / I«helwctistmeitäwapat? lain tygö nyt sano mah.dam- Ed sä meit sill dvomit taida / Ehristus on
sinuntäytän.

Cosc me nain Christuxen idze / Vscom japa.
«em tunvan /. Nijn,jyndcuinsi)damessmdzel
Näändy jaraute turhan. NäinH«rran edes
hurscartulem/ latij myös mjelelam cuulem/I«
pydämhandspitä.

Vston cans tule pyhä Hengi / EuinvutenelK
man wiepi. Se saatta toistit mielen meihin/Ii
lihan himet poisrepi. Nijn hywät työt edes we<
betän< Endiset coht pojes heitetä» / Nehaistwat
lulnalanedes.

Vfto myösrackauden myötänstuop / Cuin
händ ylistä ja tijttä. Se lähumisen hynmäsuop/
Ia händä autta Pyytä. Miu Jumalan lätitä>
tetän / Ia welM wicapeitetän / CulnEhristus
idzekasti.

Ei rajaus palcautähdtn/MiHn tee elieteens
«ta/ Waan heittäcaicklumalclntäten. Cm
sen tyl! edes tuotta/ Hywä tchds ainapyyda/lu<
malsanois luja ja pyhä / Sen sinul aicanas
sta.

Sen tele sijs Jumalarmostans/ Ett lnefM'
»list m'lem< myös hänes ainoa»
stans/ Ett me näin luetan hurfcar. Einmsole

»M
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cnin pahuus / Inmalqs on hywys ja au*

tuus/ Olcon hänen ainoantijtos.
Lhnstuxen hywlst rslstä.

caickl Ehristiwtiloitsat/Wahwast
WMsatcat / sydäinellcrt/ ticlel! - Sen
suuren rackanden tähdel» / long hän onosotta»
nutmeilcn/Hänen pyhän Poicuns cautta.

Pertel mun oli saanut sahran<i/ latlwnen
MMll solmust/ Synnill ja pahudelltahrais/x
Hamast mun äitincohdust / Ia siehen wajotti
filwemän/ Sitä cuin»na elin enämän/ Suu.res
elin minä tustas.

Tässnytivaiwasmnmntyöni/ Ei taitanut
llMänautta. Ei o>na järtielttoimi/Woinut sijy
Mosftatta, Nijn syndimun saatti huoleman/
Sill että,nun piti cuoleman/ Iähelwetin wajo«
Mncauket.'

Sen natilsa arnwi täynäns/Cuin asu ylhätt
taiwas/Känsi cohta caswon pyhäns/ Mun päin/
cuin olin waiwas / Ia arinaht caijkest si)yä,nest/,
Tahdoi mua myösautta hädäst / Iapahan per»
Klencahteist?

Sanoi sirtrackallPojallens: Joudu pian hei<
dänauxens/ Cuin owat nmrhes mailmas/Iasuures fangiuxes. Pääst heitä synnist ja hädäst/Nljll myös sen ruman pirun tadest / Ia anna
suncansasels.

Poicaosottlsällensnöyryden / Tuli maal;
fMe luun tygön / Ottpuhtastneidzest,mehu<
he.ll/ EitHtonMdauulaylön/ Panimun.stM
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dinidze päälleni/ Saat mun Isäns ystäwsx jäl.
ltns/ Ia lepytti hänenwihans.

Annoi sitt werenswuodatetta / 101 l ftnnim
Vlwos pyhki: Iapyhän runminscuoletetta/loil
tllonen cauwas nyhti. Hän cuollesanstärme»
pään polki / Ia sydänhelwetin owen sulti / Tai»
wan lneidänette«n awais.

Meni jällenslsänsmajan/ Cuin täyttänne
olitecons / Sieltahto ollamun opettajan/ la.
lähettä pyhän Hengens/ loca muamurhesleh»
dutta / lumalatmytzswndemäntotutta/ I«
walnvistatotutenaina.

Nytpita lninun tietämän/ Hänenteconsja
menons/ In ainawahwastpitämän/ Hänen op<
pins ja »emvons/ Caick willityxedmyöscatta'
man/ lawäärät opetuxet walttaman/ Eceli
hänen wijmeinen tästyns.

Isääsiis suuresi tijttätäm / Tämän armonsa
tähden/ Ia händsainaylistätänl/Että Poicans
annoi meidän / locameit päästä pirunridastl
Synnist jamyöscuolemankidast / Oleamfijsi,
loisamaina.

Ilesuxmr^tnvstä.
FM* Itett olronlEsuxenNimi/ lahywin

lausutt aina: Sill se on sarcuna/ jame»'
mi/ Cuin meillerauhan laina. Idzeppä

bän sen todisti / Jumalan lapsir meit sowittil
Cuin vstom hänen Ni»nenspääll/
pylmllHengell.

Polwensacaicki taiduttawad/ T'aiwahasl«
maanpäällä/ Helwetin woimadmyöswaplst'
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Wt/Coscl2susmaimtan täällä. Ei olenhtän
MutNime/ lost siehl autuuden ime, Paidz -

lesuxenNime puhdast/ Ia hänensanans cnl'
laist.

NamattU meitäkästepi / Cunllioittamantätä
Ninw Sillsewoimallans estapi/ Pirun jupnet
iaihmet.la necuintuolluetowat/lEsuxen ui»
menwircowat / Sen cautta caickiMyös sairat/
TerwN)dtns jällwssaawat.

Jumalmjl lupa autuuden / Cuin/ Icksustau«
huutawaat. Ne myös lyötäwät waHwu«

te»< lotc hänen t,)göns Nlrwawat. Cosc hän
buomioll tahto tulla / Silloin cowut saadan
cuulla/ locaidzenpitä edeskäymän. Työns jäl«
lenpalcanwieman.

Tämä wirst nyt opetta/Cuing sielu hywnxens
taita/ I«>uxen Nime mainita/ Sitä myös cu,p
nioitta. lEsuscudzutan lunastajax/ lacaiten
VilmanWapahtajax/ Hän synnid andex ltteill
nnda/Ia armons caikillcanda.

Jumalan sattan walnast jaylen
caozomistst.

nyt tähän aican/ Tetuin Christu-
/ Ett hänsanans jotapaic«

WAkan/ Tahdoi umilmas julista. loca nyt
sanmtan julkisesi / Pahain jahywäin edes /.Se
smaplHiMcaickM/ Ia täyttä hänen Mle<
lens.

Adam conmcorwaisndens tähden/Ölis tullutcawuxen / Mutt lunmlrohtaisi hänen/Ia an-
nei lapauxm/ long hän piti sangen wahwam

Eil



sj« lumolM
Elt mitän epäillyt sijk'. Sill nuorten edesji
wanhain/ Sana ain wahwudens pitä.

Noepyhä jahurscas mies / Ei cosran ylinan.
net/ Jumalan sanaan luot 'idzens / Cuin hänelleli waunott / Etei mailmanpidaishuckmnM
aldoin täsis eli ,vedes / Ei HErrnn sana pihz
puuttuman/ Pienden jasuurten edes.

AbramvscoiJumalan sanan/ Cuin hä„U
häneld tietä/ Iapm sen kyllä wahwan/ Waick
ti hän ymärtän sitä / Mitä JuMalottapi ettensj
Sen täyttä hän lujasi sangen/ Jumalansanapi»
tä totudens/ Ebk mitä wastan lange.

!oth myös silloinpelastettin / Cosc Sodmali
Jumal cahdotti / Engeleild vlwos taiutettm!
Sillhän'H«rranpäällluotti. luMaltyl!war<
jeleomans/ lacuolemanhädäsautta. Sillto»
tisev owat hänen sanans/ Pyydä autuaxmM
tautta.

. David päämies jalotöisäns / Propheta wah«
wawalallans / Jumalan sanaan luottidzenel
Seuwöstäytettinajallans. Sillett tuli.hänen
sugustans Christustänn maillnan alas. Jumal
tnurhen pitspuhestans / Setä maan päälM
Taiwäs.

Mariasi puhtasia neidzest Synnyi silt tähä»
inailman / Se cuin sitispyhäsi Hengest / I«sus
C 'lstus meidänHTrran. Prophetad fa Pyhä
tiro uus/ Ccntis paitois osotta hänen. lumalalisauas ombi totus/ Nyttalat ijancaickistn.

Hänlsänscausmeitsowitti/ Oman nnel?il'
bcnscautta/ OMan opin meill ilmoitti/ Caick
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Wi hywin laitta / SijnsW seiso meidän au»
tuudttni Ett me hänen päällens turivaln.luma»
wsanapitä wahrouben/ Mlluttnicki r«ukewat
turhan.

Kirjasi japyhäin esimerteist / Saadun nähdä
j„cuu!ia /Ettei se saa luopua Christuxest /

mituax tulla. Heittätän pois oMata!l«
smÄlotc ei sielutaida autta/ Cosc Innml nijst

nijnhucum nijdencautta.
Vscon pääll/ Jumal meit

Mmxteke/laijn täytän, rackaudell/long lähi»
miscui näte. Näihin cahten cappaleu solmel»
llinlCoco laki ja.Prophetat/Cusa toisinluma<
li>!polwellan/ Turhan slel tehdän työtä.
Mttsejoutonylpiajasuur/ Cuin seiso tätä

»rastan/ Hän Jumalansanan walhex jum/Cu-
McowanM lasta. Sill osotta oman pahu<
ws< Eip sthänba auta Mitän/ Jumalansana
Mwahwudeus/waickhau sitä naurun M.

Perte! myös znaillnan isandä / Hän tiucus
ylMr juoxe/ Rijdabjasodadlisaynds/ Sana
»mstan juockonsföyxe. Waan Jumal Zylte ja
MM/Ett he sitä pyytäwät esteli/Hauen saZnns
cmmingin jnllpauha / Carhuinfa sutten te«

3l<sijsClmstit hywästoiwos/ Hlahälllmä'
VnmD / lumalchllwsiauttajouckons/ Ia"'kesthädäst päästä. SillHumalan sana/ jo.
hous luotat / Sn wahwemb/ cuin heit cucan/ St
G» sull rauhan tuotta/ NiinminHErra idzelupa.

Tur-



Jumalan
Tmwatcam sijs meitäln Jumalan/Ett «<

mons/melllesoisi. Ia olismeidänturwanä/Eilsanans ottaisi poisi/ Hän on luwannijtsau«li/
lotc'eunlewat Christuxm sanan / Ia lKscaxpyytäwät sen cautta/ Olcon hänentijtos aina.
' sun pyhä sanas/ On vnhotttuxtul.

lut / Sielut olit juureswaiwas/ Ett st mjn
warivs on ollut/ Sen sian Mensomin»Ihmisten tästy ja juoni/ Pyhä tirja vnhotettin!

Cuin totuuden meilletuopi.
HEnansana on sielunruoca/losta häura>«in<

nons saapi/loca sen jälkenei huoca / Ei häntai<
wastmitän caapi/ HEna Christus cumuarm<
hax / Sencaldaistn opin cudzu / loca wle sulun
«wrhax/ longperäs on cuolemansuidzu.

Serackenus mahan lytätan / Jota ei Hsm
säänyt/Semaamyösylöstynnetan/lotanl)'
lc hänMännyt. H«rransana lujanpysy/luotta
cant sen paal wahwast / Sen perän cutin mchtt
kys»/ Cuin tahto päästä waiwasi.'

SijskijttatamHErraawa/ Sensunmar»mons tähden/lonZ hän mcil alati laina < D
pMemroala nähden. Hänen sanastirckasM'
ta / Ia meidän ylidzem paista / Wärän opinfc>
jessoitta/ Cuin nwnellwiell «»akiast maista.
.

Sijswalkeudeswaeldacam / Ettmeeläst><
sml/HErran sanaratastatam /Ei semcit tiell.
te»nma paidß. Pimeydes pian combastuta»!
Dtuumismyössi)östan pahoin/ Astelet harhan
«Ontan/ lalca myös loucatanwahoin.

me malMy walitts / Ia myössumest'huc!>



Sanan «voimasi. s^:
Wlla / Ett ihmiset wihawat walkiat / Ia pyytä
Mydesolla / Mutt Herra Cuin cauwas loi«
Mwalistasokiatmielet/ Pimeysmeist eritja

Tuin sydälllcs wiele liene.
WaickTaiwasjaMaa coconans / Catoja

Kckmtule/, Saana pysi) cuitenginmuötonans/
Gnwni sen huckuwan luule/ Senpääll minä
iMluotan/Eng sitä tekemäsi lacka/ Eng myös
M suotta / Eht cuca Wihans4'äällell

106 minä nyt talla muoto / Tästä mailmastnin l Taiwasontosin minullcoto / Sielilou
whmst perin. Sijs HERM tijtän sen cdest/-Hiinsanans tyttäpitä/ Päästä minuacaitest ha»MArmons Ul»öv jnillulle lijttä.

Mrucoileinlsä sna / Cuin lnurhes ja tustis
Mt/Wahwistwahwanvscoon mua/ Sunpy-
l',!„Henges catitta. Cosc mä iätän tämän luo»
Unllosta ei hengispäästä / 2lnilon cans silloitl

wlelä wlsin.WNn pyhä Sanos O Jumal / P.Mld ottMpeitosollut/ Siehen ast milttällarmos
«päiwin lopuldmailmaa/ Kijtosolconain
Arral/ Ett sen saman jallenssaiMa/ IaelänettWlajall.

Ce sana seltiästsiirnatan/Nytt ilmei cqickeinm, O H«rm nijdenpaall armahda / Cuin o>wlvielPimeydes/Ei tiedä/ eitwoi tärsi sanaas
, HErra heitä NäM""«llsEttcihukuiscadotuxen.



sst Jumalan
Josoitia Christie olla tahdot/ VscosoMs

pyydä pysy/ Caicktincansrackauspitä Mlihda,
Rauhan perän edzi jakysy / Christiwelies Chri.
siuxentähden/ Kärsi holho/autaijan/ Oiriao>
matjeto pids tähde!/ Puhdas jatärsnvä sydä?,.

Jumalarmosawul ainoat / Se meitds ta>
pahtu taita. Sichenmeit saata sanäslpoimll/
Hengelläs holho jaauta. Tyhmijwalaistygös
wäännä/ Cuin ei tiedä sanas totutt/ Eik sltä wiel
tunne/ heitä täännö/Cuintehuwat omaa hullut.

Hsrran sanaa wihapumilma/ Siehen suot
suuret suttu/ elied/ ilkiäd/ juoned/ julmad/ Sitä
wastan ainaon cuulttu / Ei fa sana paidz H<ir<
ran suonmt/ Cutista Cuningaintiuclld/ EiKtt'

, sarinwallad/wainodttuimad / SitäcaWa
lvoi/cuineihum.

SM Jumalansana elpuuttune / SenChri»
stustodex täyttä. Maa tosin jataiwas yuckime/
Sana eicatowan löyta / Se ijaisest ain on l)ysy-
ws/ Paatunuin sydändenkiukux/ Cuin ei senty»
gtzmieldpita pyydä / Waan wastan seisomt
suutux.

, HErrasentäydextodextienen/ HändediM
anna totta / Cuin fanas silllren setä pienen jA
stollwahwall wastan otta. H«rra hädäshänell
apu ole/ Eihucu/ autuutentule. Annaaucuu»
destMlisna olla / Rucoelcm H«rra meitcuule.

Täydes titdos sm tunnustan/ Ett Chriims on
minuntnrwan/ Hall minunon werelläns luna«
stan/ Ald:uo!elnancauhiansurlnan. Häncuo»
lelnau ttdasmuncorjapi / Andap/ autu«nnon/



'Sanan ylöncätesi.
Wnsanajänssenunnullupapi/Wietuolemast
Bwanilon. JumalaTaiwast/ Me kyllä walit'

mahdan»/Ett mailmaon cangia wastas/6" Cuin alatnähdä taidHlll. Sinun sanas y»
lhncadzotan / Totus myös pojes vnhotttan/
Mlhe on nyt wallal»saanut.
Milmas nyt edes pidetän/Petos jaihmisten

Mu < Totus myös jocaidzeldhyljatan / Pyhän
l,rjc>n lnollismtttu / Nyt näemzne sitedesam/ Ett
.ewatajaton kädesam/ loistChristus sanonut

Seoitia Jumalanpatwelus/ ön nauruxja
filwxtästty / Wallan on saanut cawalus t To<
tuson walyex wääty. Sijs Herran tästy täyt<
M», Toinentoistm wiatpeittätäm / Sillrac-
tms laintäytti

Waan seon toisin muutettll/ Pirun petoxill
jajuomll/ Jumalan sana on snudittu walhen ja
Mpinsuonill. Me olim exywäiset lambat/ My«

cuuroit/ rammat/ Sill mi meillpai«
oiendollut.

Me sinne tänne juoxetim / EipaMjtk/ngän
l«,i»ut. Pertel met laumast poscuockeli/ Emb
«ne händ walttä tainet. Secuin meit tähän asti
uidzi/ lohdatt tien oMallpaidzi / NijlMne sittchtnxentuliut.

Mutt tiltet ole lEsu Christ/ Enin armahditwidinpäällem/ Iakirwotitlneitpirun juonisi/
' Mnös oitialtiellcm/ Wielä nytkin mei<
l'Ma/ Sinun pyhän Sanas cautta / Sen ca»

' »'lanhengen juonisi. Nn ij S"'



Jumalan
Sanas HMM aina wahwista/ Iatunnusidzewasta. Älä meit tykös pois ahdista/ Et mesua mahdaisim lasta.CorjatöyhäChristicundas/

Warjelaiuasturacundas / Saat hända'taimniloon.
Jumalan edes muchettlMlsest mei-

dän elatuxestam.
V.c.O Jumal annaminullarmos.

pääll panenturwan/Hän m»n
cnorman Huojeta tahto jataita. Mnrhcssurus händ

Hänmua autta suutta jasaatta.los awun ccms
wijpy/edesaina kypen/ Rscoll/rucouxil/itkul
huocauxil/ Cumming mua autta/ eten laita.

Mun surun heitän HErran pääll/ Aineläi»
säntääll/ Hän murhen »ninust pitätiene. Hän
tarpetarwa/surun näke/ KyllandalMtärpet/
lupauxesnils luja liene. Häl» armost aiwa joca<
päiwä/ Meitrunsast ruocki/ Caick tarpttsuepi/
wleoswuodelrawiten edes wiene.

Ei nätynnäljäscusankäywän/Ruocaterjä»
wän / Sen huscan sikiätcoscan ollen. Imnal o»
millens ainedes cadzop/Heitrawittahtop/Cum
ainahänen tnrwins tullep/ Eläimet/ lmuti caick
luodutMuut / Hän ruocki näit/ wielcuäzmitl
Hänel jacamatoind hywyt wiel yldätyllä.

KijtänlumallttlninnnHErran/Momnttt'
ran/Ett murhenmust tähän ast on pitän.Elai»
sän on mua hywiu rawin / Tarpet ain tariul
Cuin tete wiel/ en ena pyydä mitan/ lumalaM' ,



etlscadzomisest. 565
,mx juur/ rickaun suru Saatta / jaylpiäx / Ca«
lotta ijäx/ Cuin yldaisestracastetan sits.

Cuin cuoleumn cauttpois lähdentääld/Ric»
wspois jäap/ Eik silloin/eit muunassijtapu
liene. Waick cuing suurricas jocuolis / Cuiten»
gincuolis/Pxtietääldcaickijvlwoswiene.lE»
susanassaarnallsielun n»all / Eliaicananruoti
mia ain/ Tasttustis jacuolemas turwa olle,

Ilimala»»hMtst toista.
V. c.O HErra Jumala armolintn Is«t.

MUmalat tijttcl yljaica «nahdam / Cmn ar>
M mostanda meillelaupiat lcchjans/ Sielun
Mjaruumin meille on hän luonut / Tarpet
Msuonut.
Hmeisestilmaantähän «leit ontuonut/Chri»

cansax/ Casten cautta coonut / Meitsa»
mns saarnallrawidzepi aina/ Synnitpois pai»

Hallidze meitä Hengellänsa pyhäll/ Wahwi«
ftp waiwoislohdutuxel lujal / Ett tustistur»
wthänentygönstienem/loldapu liene.

Meit pirun panloist aina vlwosautta/ Oin
Mväncaidze. Engeleinsäcautta / Warjele M»
rois/ csei meitsaa surmat/ Sepiru julma.

Meit lapsiansaruocki lahjollansa/ Onhädäs
consain ainaawullansa/ Suohäpiän alla wiho<lisem tulla/Meitrauhas olla.

Sijs täysi turwa HENran päälle pangam
Vldäiseslawun/ elatuxen anda/ wieWijmein
Mlds peräsi tämän elon/Autuan iloon,

Kij«



;6s> JumalanKijttWm Issust edesi näidenlabjains /Ru«
coilcam wirjäst/ armollansett corjais/ Cost wij.
»nein täällä/ Hengen hädäsollall/Sois autuast
cuolla.

Nijn vlem oikein nautinet hänen lahjoms/
Tääl olletrickat/ jälkeuhänen tahdons/Ettolem
saanet ilon ijät taiwas/ Pääsi»ed pois waiwast.

Vili. Haa Virret.
Nmala cuin caicki loiOwaxi cunniaxeus/
Miehen hän myöskin edes toi / Ia mi»
mon hänen turwaxens. Hän kästiheity»

despysy / Cuin weren jalihan / Suosws toinen
toisians tyjy / Cartain tora jawiha/KiMlu<
malan.

Jumal myössanoi miehest: Ei taida hänyxi>
nans olla / Otti sijs luunsen tyliest / Irng wai<
N,ox annoi tulla / Hywäst sitsiunaisi heitä! Sa>
noi sanalltällä : Te mahdat nyt enändateitän/
Ia cafwatmaan päällä/Kijt.

Mies sijs pojes wopucan/Isäsi ja äitistänÄ
Waunelwnswahwast suosiman / Seon häueu
lähimäisens/Cowutta ja pehmeyt. Hekästenäns
tärMn/ Mitä lu,nal on wahwax tehnyt/ Al<
käncucan särkekö/Kijt.

Rmoilcam caikest sydämest/Tämän paricun»
"qnpuolesi/Ettlumalheit pääsiäis hadäst/Ia

-n pahasi juonesi/He,t6 m,)3s alati auttaiÄ
" ''amenoisans/ Wijmein sitttaiwastn«

'mnChristuxen cans/ Kijt.
"sei HErra lakena huonetta..
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zMmala asetti awioskästyn/ Sikiöitten sijt»
Mtälnyxi/Ainrackaudesynnäidzkästen/Toi«
«wtoisensawuxi. Sijn sikiät canscaswatetta<
m»/ H«rrantundogtotutettaman/ IostIu-
«limolconkijros.

Ett cukin awios elä mahdais/ Puhtast paidz
liaurenn haluij / Ia huorutta wälttä taidais/
Kltyisecoituxij waljui / Niju awiosäätty on
My/lollonelompyhyttnwäätty/lost/^.

Awios tästys myös idz aldans/On salaus san<
M suuri / Nijn Christus on Seumcundans
cms/ Cuin awion wäli on juuri/ Cuinmiesmmonsaracasta: Christus Seuracundans s»
inWlostlEsuxenol.it.

Synnin cauttuscatt,llipäalleul/Mvnttmu«
Wuxttjawaiwat / Cuiteilg awiosäätytäällä/
Eitaineteadottasaada. SenHTrra wahwast
mrjeli/Caidzi/ kätti/ ainautteli/ lostlu. :c.

Awios tästyu lainaina Jumalsuur cunnias
M. Sen pilcait alaspaina / Cans caick cuiu
nckowatsitä. HuorinteNät/salawuoteiset/ Ia
sMrubzatrangaistp/lost/ :c.

Awion onnen am ajattele / Idz Isä Jumal
Taiwast/ Tarpet anda ja warjele/ Päästä mur'
hest jawaiwast: Joshehänd auxens huutawat/
Hauen tygöns myösturwawat/lost/:c.

H«rr» armostasain warjel / Tätätinpari»
cundas waarast/wahingost/ cuinontarjon/ Aut
Oix waldacundas. An heidän awiolijttons/
ckäwahwan/sijnftosios sua tiM/louglumal
suocon/Amen.

Nu nij V. c.



563 Hää wlrret.
V,c.Autuas st cuu, pelts HErra.

MWH Utuan onnion/jolllumala/Waimon
MWOwalidze tawoin taitawan. Cunnian
MMMcanscainon/IMalisen / RaÄanar.
man/ainavscolisen.

Se miehens »nielen ilahutta /, Ilox jhanaxi
nmrhen muutta/ Taloin turwa tawara ivahlval
HCrraldsuotu suur fuotuis lahja.

Autuan onnion sill waimolla / longlunml
andahywäl huolla /Rackall/ latiall/ Jumaliset/Cllunialcuuluwall/ tomelisell,

Selniesonturwawaimollwahwa/Rackaun
riemu/ilo aiwa / Holhouxen suotuis suoja/ Ar>
nwst auettu laupias lahja.

Ettmeil näilltaidaistapahtuu / Awion alcu
tttsasundo/ Rittatriwothaureudet/ Cauwas
carttacaut jacaickhiwrudet.

H«rran pyhäs pelgos pysytäln / Hänelda»
wiou onneanocam/ Rucouxellalat pyyMmi
Sitt sen suomeilsaada/handtijtäkäm.

V, c, Cuin kirtast coin tahti coitta. -

UinChristus Seuracundansracasta/Ain»
olnasta i Hallidzeholhop / autta:

ScurasundaEöristuxellcuulia / Hänen
jdzenspitawci/ Astoin oma yltäns aina: Pnuäl
yx on/ / Chrjstus
cansa/ Ec on salaus sangen suuri:

Niin yltä mahra morsiamellens / Omalar»
mall emännssllens/Ratt racasolla aina/ Hol'
Hoin hg,ldä / omb ou»a lihanen / Caunispacans
Wjncuckainen/ Rielnustrackautttäynä. Mie»

hch
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htll< muiston/Enlälld ainaihanainen/ armahai»
ncnl Suotuis/ suloinen iloolle.

Mieheusala idzenspitäwä / Miehens mielda
Msnöutawa/ Micheils cans waiwois wah-
M!!.Kejtenäns ahutahkerut/ wims wirjät/töis
ttittwat/ Eunnias toinenwisenspitain. Toi»
Moisens/ Hcicksutta pyytän peittä eunnian
Ma/Pllns yhtäi jest candain.
Kärsiwäisttkastenänstustas/Pnnäyhdesoi»

Ms.vscos / Pysyin HErran pyhäs pelgos. Ett
mil! munat tapahtu taidas / Apuu tähän tar»'
ssitlinmiwast / H«rran Hengen auxhuudostV

Hengi Sydämet sito ftwinnonsiteell/
RM>un iteel/ sen meilH«rra suuri suocon.

V, c.lEsustntahdon tyltä.
VDzlsäasetitarmojt/AwiosMynalgust/
VSiunaisitmiehest ja waiuwst/ Sitiät sikiä'»m jalost/Senwarielet/auta taina/Mail»llan
Mosmones/Edkannaalaspaina/Onpidat
Oäsmenos.

Nijllcuinnyt yhdistettin / Sääbysperäua»
wx< Jumal anna armoö ehtijTuex/ turwax/
wux/ Suoraitius/mckaus/rauha/ Ilon on»
«whmns. Sijt sinull cunniapcucha/ caickmetätätoiipotam.

lEsu idz awio säädyn / HäisCaanascauni'ftit/ Puuttuisweden wijilartcbden/ Awunih»wstn muistit. Wiel wesi tee naizleuwijnax/Nurheinutta ilox wäha wenyt täyttex/
Mnpustlwmrjsx.
RMullMmttsido/PuhdasHengipyhs.

N«v Suo



5?» Hzz wimt.
Suo suosiot/sowindot/ iloo. Elos Puhtas pids
Vnnkärsiwäisex tottu / Cnuwail yhdes elä/ Suelohdulinen loppu/ Ann autuas ilo.

Divina pruvi^encig.
algust(tiedän) Meidän G.WWtim Ewa»n Adanull mielMcns wiene!,/WM Heille siunauxenssuowan. <Vnn raclw

des elämän/ SititztäsijnMmän. Cutacadtti
cowan Hengi häijypahan suowa. O ilioidzefiHäähuone: MieswaimoouHsnald yhten luo<
tn/ Häneldsiehen siunaus suottu/ Hänhäahilo»
nell onnen tuone.

JMJumalanon hywä tys/ Cmnnytiivicl
täsil tete jasuo. Michel! waimons wiel edestuo/
lotcjoonennenyhtenluon. Racast yltä puoli'
sotas/ luotu lahjasHsrraldotas/ TydytDu
sinun ymas / KijtäChristustnäin suGiomch/
O iloidze sö Häähuone-. Mies/ :c.

Surun murhen/ tuscan/waiwan/NWcuin
awios eläwät/ Salli C!>ristus päällä käywäu.
Muttjos he HErrapeltäwut/ Ascosthändaup
huutawat/ Nijst onhanheitauttawa/ Weden
wijnaxtehdä suutta /Murhen myösilox muuta,'
9 iloidze/?c,

Iumal juurhywä sinunsuop/Ia morftnnel'
lestäfi talos/ PW sinä idzes tähän tuot/ M
arinastasracastawos / Rackaudei» jällcm,dan«
Hedelmän annan andane/ Sencanscauniste<
läne/Hänen heickeuttans tärsine/O iloidze/ :c.

Hsrra teithywäst siunatcon/ Joitaidz »M
stänyton. ?lwunHErra tepeljättät/Ain awioi,'
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„Mst tijttäkät/ Catti- metilwan tijttäka,n Isäi

Henge pnhdast/?lwiostatynsautta näini
Miele ain armost sulast/ O iloidze/ :c.

IX. Walltus wirret ynnä lohdu-
tusten cansa.
wnnost jasen tun-

nusturest.
Alitta waitiast mahdan David Cu<

Scn tosin tietstaidan/

tonvoitin / Mun suurten syndein tähden / lotc
sola tein janähden/Hand vsiast wihoiti,!.

3 Jumalidzen tunnustall/Syneisex waiwai»
syl Sill tunnen luina «ninusiln / Ei mitck muuh
llmxjCuin jocatahol/Täys liha«l häijyhimo/
A»mailmanperän tilnmo / Ia muilpettä pa«
hl!!!.

Ah armahda pasllenHcxrra / Munluma<
lo» jaluojan. Syndi mun pettä moninferran/

, öxpahutans punjan. O lniuunturwan/ wariel
Mnpanloist aina / Armos mull Jumal lainaa

, Nhän armon aitan.
Älä an minun pois heitä/Pnn minun pahu«

. wcans/Sunsanas/ Cuinsyndij laitta/Wäke<
, »»lwoimallans. OHErralulnal/Almmun
', wohwansinuspysyy/Ettti tengal, mua si)si/pois

>.
<!«»!» sijp^isalh.s rircas I«su Christe/ Muntoiwontukitur<

j. ><Ä>/ Scl JumalanCaridzaidze/Pois otatsyw
~ mtuorman: Apuni tulwos/Sinä taidat/stnWtiedäu/ Muaijmsenjloonwied^/Idcunat<

kchrlos. HhuA



571, Wolltusmirret.
O hurscasHengi pyhcl/ Gaat jaivoitlvoimai.

las / Anda tuta totuut hywa / Cuin Christusft»uattans/Onopeltan / Hand tundeman operoi!
kein/ Cung panen turwancaiken/Suo ettänspl3
Hallilan. ',

V, c. Sinun tygösHErra tulen.

Synuissijuct syndyuttoi
MMlem/ sitt elänetaina. Oitian op»
pisylön cadzoim/ Kijttämattölnat lahjoisw,;.
fioin/ Cans cangiatkästylles olim.

Cateus/oawaluswärät walat/ Rijtamal
wihawaiwo / Petoswääryswäkiwalda< Toi>
nentoistanswastanainon 2lhnens/ ylpeys/coi»
rus coreus / Pramnts juopumus/hecuumi huy»
rus/ Pilcat/ pahat tawad meis owat.

lill cowall aiall/ Sodall julmat!taudill Nlimll
Elumden rutoll oauhjall/ linduin/ calainpois
catomalli Tarwettencaiteittpuuttttlnall/Cni<
kelwaiwallzatuKal!.

Syystolen oikein ansainek/ Näin simgeusM
ret wanvat. Oikeinlumal tneitrangaistt/SyN'
nist etten lanta taida. Cuitmgin cadlnll cackl
nnelell/ Sydammkiwull/caikelwäel/ Siehen
mcitaultaOlumal.

Ettäs olet,Wm/ turwistulem/PoicasChrj>
stuxentäyden / Cadzs hänen pijnanspuolen/A'
la rangais ansiom Men/ Cuule cuinminginlU'
couxcm/ Annandexlssricoxem / Poicaspyhäx
pijnan tähden.

Idze wannot / ettes tahdo Synneistn cadM
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talMlltt ett käännyis/ elä ulahdais / Ah Hsrra

«lllista / Cuin Poicas turwil tygöstulle/
Unnos ala otta ollen luwannut sled.

l Sydänsurninensinullvhrion/ Huocaus/ru<
»äyra / Hutom / huuocauxem tygöstulcon/

Whyljäcanssas köyhä / Käänä widzas/ huojen"
Wmi Wähen waiwam armad päällem/ A»

, jmehdi Christuxen tähden.
Amas autidomias enneg / Pästit hädäsi wä'

tmälltädell/ Omas olem lapses lwmn / Ostetut
Metahdomtapani parata/ II»

Uelainätäin ojeta/Cuinsautat/stusua Ajeäin.
l.Paral>!Q.V.c.Warlel Jumal sinun sa.

Nmhätä cawa täsison / Suur ahdistus/ tu»
Eng idzestäm apua löyne/ Eng

custanneuwo tähän tiene.
Seuracunuancocouxen/ Käiln cansnöyrän

tutturen/ Tygbs H<zrratas huutamau / Hadä<
smapuuanoluan.

Silmännostamyltzsitcull/ Edzim sydämen, -,

«tllwalltiwull / Syndeinandexsamistsinuld/
Poicasturwill tullen tygös.

Senslupat laupiastcaitille / Cuin senedcstsmrucoille / ITsuren Poicas nimehen /Eauna
WdänwälilNiebcm.

rygösculjem/ Caitild ylött
anuttlltolcln/ Tuscatunge/packo päälle/ HcräH«rra apuun täällä.

Poicas pyhän pijnan tähden /

w hätäm / Callist corwas/cuule huutom/Ebdi
»utem/hucummuutvin.
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Alä soima synnejäm suuri/ Annnea»,derab

«wst juuri/ Tuleturwax/ nouse ylys / Auta ah.distuxestvlos.
Ett autetut sua tijttäisim/ 1101 l caitin sua yli.stäisim / Vscofas cans wahwistuisiln/KastMesrnuliatolisim.

tahdon tijttä / Cuin munsyntin
Vstoll,m:an har.chen lijllä / CuinWRCastesa wannoin / Hänen Nilnenstah.dontanda/ Haman cuolemanast. Se nmchslewon andä/ Päästä myösmua hädäst.

I«su cuinmielesricoin/ Töill/ puhell/ ajatu»
xil/ Mun werellaswirutitwihdoin/Holho mua»
seuturwill. Rucoilen pijnas cautta/
mullwihainen / Teimbän paljon pahutta / Jotawalitan waiwainen.

Synnisäolensijnyt/ SynnisäitinmunM I!
Syneises elämästtjnni/ Rippunut olenain/An
andex/äla näit soima / Sunarmohosturwan<
Sinullsieheuon woima/Autaaldsiinniucuol»
Man. l>'

Nijncauwän tuin Mun mailmas/ Suotck
zaolla / Pyydän sinuld itän ilmas/ Ett syudin
Mahdais molla / Setapahtu pijnnscautta / Iasen pyhän Hengen / Cuin hän arulollallsauttal
Vdista sydändän.

ol<lsu Cointähti / Cuin pimiäs walaisct!
Sasmusapuni ehdi/Sydändänrohwaist/Sun
sanas cautta tirckan/ Mutl lohdutus laina/Suo
<ten tulispilckan/ 110 itcUstanna.

OlEsu Isil oma/ Suanöymst rukoilen - Ole
tch'
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l>,l,ä!lalinonlan/Sitthywistnrwasolen/An<
,aw,os mun saada / Costantääldä lähden / E<
IhelweUin caadu/ Suo Taiwan ilo nähdä.tVielä rämä.

elämän H«rra / Tule minul tur-
Avax/ Tunnustanjoca kerran/ Synneisex

mua curjax. Mun jyndiäneil taida salat/
»mpalionmua waiwa/ Pödpäiwatpaällen
M/Murendamuaalat.
)lsu ann arnws saanen/Täällä wiel eläisän/

kutygöständyä täinen/ Ia parat idzen/ Pa»
jjän / Palio tch.len tiedän / Häijysi/

tlinj joug tähden/ Sydämenon tipiän.
Ristian minä myöscannan / Kylli) lön mieli<

DDng Jumalminulpääll panne/ Sen tiet»
Mtarvelisex / Cusa minä turwau cuiteng/
Im Jumalansanan/ Sijn lohdutuxet löydän
Min/waiwoisan lijoiteng.

Vscomull luja laina/PäällespuhdaslEsus/
Couttcuolemasconamuaaina / Eten ercailis
sinust. Sinun sanaas minä turwan/ Costwij»,
,mntääld lähden / Ota sieluni silloin tähdetTai»
»miloon lujan.

WMösHErralssu Christ/AiuuastansHckon lninuntoiwon / Toista turwa en tieds
«Nmistäu/ Taysturwaolet sinckwaiwoin»

ollut/ Eitketänmailman
ftidzfta tullut/ Cuin lnua waiwsst woipäästä/
Mdan tästä tygös/ H 3rraautaznir.uaKM»
Mun siMmsimM suuretowat/ Sydändä.



5?6 Valitus «virret,
ni waiwa ja soima / Pois ota syndin nelMwat
cowat/ Cowancuolelnaswoimal. Sanos suloi»sell Isäll«s/Etts maxoit wclcani werelläs/Näin
pääsen pois synninpaulast / Iacaikest waamst,Cuin sun sanas luja lupa wahwast.

Anna minull awarast armostas / SeMa
Christin vsco / Elltunvattun olisin mvustas/Wastoinwaiwoi jawsca. Aunenststracasiasi.
nua/ Nijn lähimäistän/ cuin lninuali / Mijinei»
sellän ole apunau/ Munas lnyös ainijan/Pirnn
petos minustcarcot pois ijan.'

, Cunniaolcoulumalallainoall/ Isälle,nei>
dänluojall/ChristuxellcauslsänPsjall/luM
stajallem Hsrral. Sill pyhäll Hengell ol«n
myös/ Cuin apuntulcon caikestytzs / Etttaida»
tulla tellwolisex/ Täst ajaliststla wijmcin i>
jancaickisest.

ihiminen synuis siinneintn-maanut/ 9liä>
Anen yhden yhäldacnulla saanut/ Cuinlästi
nosta/ Eit lobduttamast laainlt / Walaistp ml<
tiull/ cnin coin tahti amull.

Hän sanoi: Cuca on cuin mnn herM M'
Se wastais: Olen sarnaja lähettett tygös/ Nous
plössi)nnist/ Rucoille Jumala
alca coht anm wirttäpydös.

Hän sanoi - Sydän se suruinen ei woilaulai
Cofcwanraphäudcuoleman cuormaja
Sitä suurt smtiutt walitanet owat caick cau<

."./IdzHerraTyrlftus/Cuinßamatutpar'
>rwa.
wastais - Ennin clliil sunneinenMto tää»'

d!)«!
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h„z < Eunättsluinal hand tygöns armollans
M'lds. Autuas sielu/ jollJumal suo snnans
Wä/ Päälisex armons paistell walaise händcl.

Nousi syndinen täst tunF idzens lewon saa»
NN/ Nati waltiun Taiwastpäällensä walaise»
,M i Suusi sydämesitais tijttä H «rra sillhaa-W/Hnellnöyrel turwateil tällä tawall:

Armias Jumal auting anna paistaa
SmvMul mua poissynnistä walaista / Sn.
Män lohdut/ sielustan pimeys poista /Tänä»
pm »ma annaystawytes nosta.

Se armon auringChristus tuli tygtzm tän»
UjHitist neibzest/ cuin enimstett oliennen/ Meit
mpahtamanaldcadotuxen wallan/ Canssans
ftoitalnun Jumalanlapsix jallens.

Mun sydämentijttä / Jumalatmahta / Cuiti
tiftllincauwan muasynneisan maata/ Miele»
slänolisydämenicahleis ahtais/ Sichenastcuin
tchnsiinnistälaäta.

Cosc syndi idzens tahto Mll sieluni anget/
NijnwapahtajatChristust auxhuudan sangen/
M annaissyndin sywäld »llua länget / Eib
mistä sitä helwetin pijmtcangiat.

Lihan ylpiäst wWudest japelkämät-
tömästrohttudest/ paidz ylidzen f a wa»

stoin Jumalan sana.
mesitein a jatcldaiwoitus / Caittson hywä
öitoiwotus/ Cuin nettwopyhsKirja: Mutt
lumotta eteens suotta / Pyyts tyhmä iaitsns
chMSetttetMtuthä.o s MO



578 lihan jaHengen
Mailmaisismenos on tämä tosi/ Ettei kengen

kieldswoisi. Tietä tämäk myös mahda-. Se a,,
woituswieltyhmcmbon / Cuin Jumalat wa<sianseisoo aicoi/ Jumalwoitonwoi saada.

Sensatansai tietäensin/ Cuin alusi oliEn»
gel ylin/ KirckaudesJumalan edes. Sitthän
ftnhulluden löysi/ Että »vastan
Syöxcadotuxenidzens.

Adam Ewa esiwanhitmm / Ilos olit caickein
caunemas: luojan sanaan suotsuutuit. PcMlens pahatpäiwät/ tuscattoit / Cansanscvole»
man all meitäsait/ 110 itcux meilmuutui.

Tott tämätyhmä ylpeys on/ Cuin Naamatsen sinul sano -. Jumalansanahan suuttu/ Seo»
petta cuingsopi elä/Jos tehdä nijntahdotMU/
wijsaut ei sinuld puutu.

PharaoCuningas cuuluisa / loca julmasi
JumalanCansaa lvaiwais/ wihaisjawainl'!/
SeisoiH«rran sana wastan/ Jumal händw
ritti cowasta pois meren pohjanpainoi.

Gamaliell mies wijsas wanha/Sanoise caick
tule turhan/ Cuin Jumalan sana pylMstck
SenPawall tylls kinsatsai/CoscaH«rrahän<
bä mahan löi/Damascunmatcanreckell.

Mitäs teet? Mix ajatellmahda/ Etesluma»
lan sana cuulla tahdo / long tygbslähettä ar<
most / Etts autuax sen cautta tulisit / pidät taan
cuin jaaritusolisi/ Cawat etteicosta carwast:

Oletwijsoikyllä wijsas/Tarwidzewan edvfto
ijäs/ Sitä Jumalan oitia oppij. Sen mielen
pirutt sinull saatta / Pyytä callsanscadotuxe»
caqta. Pjlcallpijnay fmunpoM. S>?
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Sins musta mulda madon ruoca / Cuined

nijhju sanoin luota/loitalumalidzeon puhun/
Cunqs ivijmeisellns tahdot tulla / Cuin maitma
pii lopvun snlda/ Armon aicapois culun.

Maasmacat ylös cuonos Wtty / Ruumis
tung woimas on Mm) ? Sinä ivihaisitlulya»
lan sana (wielmailmasolduae)cowan/ lotes
lumalkärstcauwan/Cuolluncadzoolexjonakz

Sen ylöncadzoitcuin sinun loi/ lawoimal»
lons caick ylidz woi. Et san ysndensingan cart»
tl« Hantygtznscudzui Masua/ Pahoin pidit
hmen pilckana/ Wihan widza edsaa wältts.

Jumal julmasicaickcadotta/ Cuin sana wa»'
fillnseisatta/ Noudattain omijvnins/ Jumalat»
tenmst jotcaelane/Heidänhuulluunsloplln saa»
m/ He heitetänhelwetin vuniu.

Sijscohta caicki catucat / 2lrmonajalt ojen»
tucat/ Sallitat teitsn ojet/ Idzc Jumalano»

' mistsanoist / Ottain nijt sydämen jalosi/ HErra
liDinainijät.

H.chan ja Hettgen njdast.
MMPt tänu tulcat Christityt ja cuulcnt/
WMCuing sielu jaruumis rijtclewcit/ Ma»
OWmlmas tciäl rijdasa ain elswät.

Rmtmissano: MW6raivio jalo/Mnlmeno»
Niyös hyws/Kyll caluu tarjon/ Pyörin/ en iloa»
nipanepaljon.'

Sielu sanoi: Caste cuin) anoi? Sjjnchnnist
luopuapoiswannoit/IcknalallenlupauxenseN
annoit.

Ruumis wastais:En tuulla sim sais/Eng he.
9oij tumas
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cumatherculistheittä pois/ Eit dantzeitpitoj<i
myösolla paidz.

.Sielu sano - Ricas mies jalo/hän hecutnas e<li täälylönpaljon/ Helwetinpijnattawax pD.
byiPahoin.

lausui liha -..luttujaswihan/ caickmailmracastawatainijan/ Täll tawaratcocowatmi»kenijän<
Eiraha auta/ huoca hengi raucka: Costa cug.

lema cotep meit jalouckap /Ruulnis rucka ruax
mätänetouckain.

Sielusurewa sitt pijnantulewa/ Siehenast
tmnruumis on nouscwa / Pnns itcusijäisesDkiwwat.

Nuumisrijtele pelgostpuhele: Minua st nu«
ristt fa nuhtelet/ Ah aina surulisij juttelet.

Eten saa etsmield myöden wiela/ Minultz
Mailmas hecumanpois AM;/ Cuing sopi elä
ajalisestl en tiedä?

Sielu sano:Cohtcatulnustehwo/ChristuM
cuolemahanturwatcos/ Mailman myös häijy
mmohyljättös>

Herran pelgos täytä ainelos / sitiasvscss
«Ny3spysi)neös / Min cauhiancadotuxencar»
taneos.

Nuori ehdin wiel pamnof? tehdcltääll / CM
elämähänsuutun wanhall ijäl / Rupemailw
puuttunen muld lNytzspiald.

Näingsmaxontuot/ sille cuin sun on luoni
Ettspaheman puolen Ms hanell suot/ SitM
tietamatHinjossensaat.

Catu<
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katumus tehty telpa/cuin se ehti loco tapah»

Mssecuolemanhettel/Costaruumisthengiriu»
tiipi retket.

Sielu soimas: Ei ole omaswoimas / Costa
tahdomidz/paranost tehdä toimes / loseilu»
ml laina siehen «neillarmons.

Cosc hanclldzu/ silloin händ edzi / Aica paras
enparanost silloin candn/ Costa armonslunml
siehen meilanda.

Cuolonajalt/catumustyllcawal/Cuinkieli
ei puhu woi sill suustans/ Eit aju ajatella au»
tuuttans.

Cuollon jältenpandu on owi telten/Eiparan»
noren paicka cusan cuulla/ Nijn itcun ijanoaicki»
st« tulla,!.

Ruumisraucka wastaten huoca: Nyt sinsliuirhellmuamurtelet / Surullmunsydämeni
lxndelet,

O sillä Jumal/corwas tänne cumar / Aut ar<
wllasmua pamnnoren/ Pois synnist etten m»
l>scadohtux»n.

lEsustaiwastcadzomua waiwaist/ Perte»len pauloist muavlos auta/ Pijnas jacuolenlas
cwancautta.

Aut Hengipyhä/lohduttaja hywä/ Mailman
turha »,tnoo wälttämän / Hänen häijy hecuma»ws'hyljämän.

Sielu pucka: Sinäruumis rucka/ Waits co»
lvintyll mua aina luckat / Oitius minull/ emms
Ousullhuckan.

Hengi jaliha/ candawatwiha / Harhall meit
Ooiij liha
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lihaängö exymän/Hengi pita lihan himot hilli.
dzemän.

Auta lulnal meit wäältämän harhoi reiti
Aina pelgosas täyttämän elon» / Nijn ettäMd
tulisimmiwan iloon.

lu<>pumuxesi.
Waickiasti lva.

litta mahdan,/ Täst ihmisteu litiästtawastl
Cuin nyt ain llähds saadan. Ain tilwan juo»
mus/ tayttämys/On raitiswallan saanut! Nuo»
ns wanhois paidz exittämyst / On caick pahenne»
zrencaanut.

Raitjutt racasti luoni muinen / Caick asiat
hywin säättin/Nyt tilwan juoxis jocainen/Wa«
la jaidzens tayttci. Pilcat / panetell/ irwitel/
Riettaitriwoi myös naura/ Muutoin mailmas
eiminäänpidell/ Taiou hnllun ajanaura.

Juopumuswijsan / Wallan wäkt<
iväld pois otta / lain oitiunhaijyst häiridze / Ta»
wat hywät pois soitta. Ei se mitan säätyy edes
seiso / Cttin juoma iouteld nouta / Taito toimi
turmelt hanes on/Eit tarwtztteil töihin jouda.

Cansans caick pahat tawa: tuop / Häpiän
rieltan mmm maan menon/ Cuinainatilwoi»
juoma juop/ Idzens wie hullun elon / Rijdot
saatta matcan/ murhat / Wahingot/ waiwat
nurjat/ Htild omat surtiat surmat/ Sennäp
täwätesttuwat turjat.

Noa näytti idzen s fuopunux/ lost poica om
händpilckais / ioth tuli ivimajt huocunur / Tyt'
täritänshäijyst häwäis. Herodes wierasM'
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stns / Se sucurudzapannain/ Wuodatta wereu
iviattoman/ Annoi pahan portonanien:

PidosAmmon hengells anM / Elcl myöse
«leroi / Cosc palwelja Suuri pääl carcoi/Ia
Nilan häneld pois teloi. Sodan herra Holofer»
mswoipa/ luoxin joii caickein uähten / Outo
mimo häneld pään pois löi / Häpiä hänell
tehti».

Mlsarßabyloniancunlngassuur/Riemui»
fmpidosparhallans/Waldacundans/ettahen»
gmsjuur/ Cadottipoispikimällänb'. Alexander
Mldwoitti/ Raitin mondawaldacunda/ Cosc
»'ijnall idzensvpotti / Pois toimi tuli ett mutt
nmda.

CmnbysesKeisar kyllcortia/ Raitin njtins
hyivin hallidz. Cohtcuin wijnallcaraiscurckua/
Waldans hänwärin wallidz. Weljens hän ta»

Mwerenswuodat oman/Näihin händ juomus
lvMis.
Cuinwtran wireys cocon weta/Senrunduus

whtaculutta/tainaxottama waatiHata/Maildwijmein poisculjttta. Cuin raitiuswiriästwi'
ras täip / Sijn caick hywin on sen wuoxi/ Mutt
siellä coto tylmill jäp/ Cusa aina ollan juoxis.

Wesi taudit/ rumin tustat/ Rinnas abdistos/
Mnpaco/ pahat puscot/häijyt ystät/ Postein
lypyt ja jaco / Kätten wärjstys/ cosivoincohi»stus/ Hengen myös häijy haju/ Silmäin puna
paha pullistus/ Näitylön juomisesihajo.

Cosc calu ja terweys juom on / Nijutäyty
O o mj «r»
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ferjänläntäydä/ Taickwarcais/ jostnuoran juo,
dutan/ Ellei crij enentaida. Nämätwidzata»jäisetowat/Jos juomarei parane wiel,?!/ Pij>
nat/ tiwutijaisetcowat/ Hänell helwttintules

- liene.
Ricas mies joitääll mettä/ wijna / Pois pää.

sityäneldhywät päiwäns/ Hän helwttistuärä
pijna/ Saatulda/tulikiwepäänäns/ Semah.
ta calliso.lutolla / Cuinraha ei woimara/Sun
helwetis täyty idz ijät/ olla / Pijnas catterasti'
tnmasa.

Mana meitChristuscartaman/ Ettei suur
jUomussyömys/Meissydändpidäisrasltamani
H<kr:anpäiwspäälleny:ienyisätild/Cuinpau<
lalinnunpaäll/ Rijnitcu ijänenseura.Ojuoma»
trattaiqtelenftentääll/ Cuiqs tuletpertelentm»
fax.

ö lEsu Christ meidän HErram / Autamei»
tähenges awull / Käyttämän meidän eloterram
Raitistratki caitellahull/Ann vahaa tapam ca<
tua/ Elsaina tahdos jält»n/ Anna juopuiM
carttacauhiat/ Sitt me sen pahudest sellem.

Zlnttcknfturest.
MMS6 lumalattijtMam/ lal«susthänen
WMPoicans / PvhciHengemyösylistäkämi

Täss ja jocapaicas / Cunniall ja suurell
ntzyryll / Caikesta sybämest/ Pyhän sanansa e«
pesti lonq gnnoi meilletöyhill.

Muinen se tuli puhutnx / Prophetainsuust
lujast/Ia eauwan sijtten wijwytyx / Märättyn
mcan ast/Ettpiti mleumn näljän/Ei jällenruu»

min
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Mliruan/ Mutt Jumalansanan pyhän/ Sen
B><ln sielun ewän.

Asusi suuri löyttin/ Kästell lalnmas la<una/
Hilnbirmuisestmyöshajotti/lambatlaiduimest
Mn/ Ei coscan idzens taiuu täyttä / Nijdenrie»
s«l jawerell / Waau wäkiwallall wäräll / Illl»
m» wihans näytti.
Sepetoidzensistutti/lEsuxen tirckon pyhän/

laoitialllumalansvnhotti/Idzensteettlisian/
Hän paimenet hucutta tästi/ Cuin lambaitlai»
dmelltoit/Ia wallan saada aiwoi/ Caiteu lau»
Mnteltell.o tätä suurta surtiut/ Plidz waiwaisen lau<
»m/ Etteikellätanollutrohkiut/ Jumalansa»
»«puhuman/ Sen pahan pedsnpelgost/ Hän
Ws/ caickijkäteis/. Hän polti/tappoi ja säkeis/
E»in wastaisithänd ehdost.

Tämäu nytsurkmden ylidze/Taiwast armah»
ti Jumal/ Ett julmasufinain wallidy/luonell/
Mrell tuimall. lunlalHengenstänn lähetti/
MMiellenohjaman/ Iapyhä tahtonsopet»
lainan/ Meit tygtzns wedätti.
Nytontaai tapahtunut / Cuin cutinon tietä

staimt/ Sen ilen on lumalpois ottanut/ Ar»
Mlsmeilandanut / Me olemMens saanet/Jumalan sanan puhtan. Cnin salas on ollut
AMqn/ Wihan widzan all sleinmaannut.

JumalansanaMät / Cuin sielun terweys
»n/EM pyytä susi Mä/ Cuin wihanswisca»
Mon/ Ett nätesanan sarnattawan. Puhtasii
Mlstettawan / Sijn löytä idzens sidottawan/

H st,
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9 sinä kircas Christe Jumalan Poica Tai.

tvast/ Sun olconainkijtostästä/ Ettäs meit
päästit wcmvast/ Näytidmyöswoiton wvan/
Wastan Antichristust/ Ett joimittawanstunte
Wisust/luonenscanssaawanhawan.

Wahetän sinun waldas/ Sinä julmaAnti»
christ / Sun lahcos jo aldans / Owatsaanet
wamman wisiisti SillChristuxen suun Hengi/
Sua tappa jasake/ Cttäcansas lopun tete/Cmn
mailman meno lange.

Caickinämät näintapahtuwan/ RatkiRa»
mattu meille sanoi / Sen waldacunnan lopun
faawan / lom pitkäld pahutt jocoi / Se on joil<
meitullut/ Cuin cauivan tättysmacais/loca
lulnalan jananmeild salais / Ia opet oma hul»
lut.

O sitä waiwaist tompelit/ Euin tätci ihmetel»
le/ Waanmahdaiswuodatta kyynelit/ Ettto»
tuttsaistiedettä/ Tien oitianosata taiwas/Eil
autuutt vnhotta / Cuin vscottamat cadottal
Wiep jäisenwaiman.

losoikeilltahdottittcl/Wälttäihmistenopit
pyydä/Apostolit jaProphetat/CocoRamatn,
pyhä: Pitä sinull tyll tarjon/ Jos tutkij nijt
»nieles liene / Cusas sataman saat janiemen!
Suo Jumal lneil caitill annos.
iA)lumal ijancaickmen/ Cuinmeitwastan»'

armolinen / Kijtan si)dämel ettänell!
Sinä algust loit ihmisen / Ia soit Paradijsina»
sua bänell.

Vanlis hänentästit pits/ Pirun juonisi?
litl!
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Wwi M/ lost caick synnin ala tulim/ Ia
!,Vcurjax/ pirun orjax/ Näin cadotuxe culijm.
Idz Jumal päällem armahti/ Poicastänne

.nrcm lähetti / longspijnancautta meitostitl
estit / cuolemast / pästit / Ia pertelen

fliustitcostit.
Sun olcon tijtosH«rra taiwast / Cuin mei,

t« uliin pästit waiwast / Armost sengin soit meil»
Mon/ Sanas sarnall jaopisaurall/ Johon
Ramattu ennen sanoi tämän / Tain tiedon

«ildpiti estämän/Antichristuxen wallan/long
icktyxill ja willityxill/ Piti oldamanpimeyn
»lla.

Tämä tapahtunut näin on / Ett se peto mail«
mm willin on / Pois weti meit autuudentields/
Armahti Jumal/sen löi sanal/ Tiet oitiatjol
meit jällenwiettä.

Christe cuiumeille,» sen armos soit / Edestäm
ftus Hengel pedon tapoit/ Olcon sun sljttij»
tzscaums: Wiel ntMn sauall/ Hengen mie»
MMeit sotcm händwastan wahwist.

Suomen maan watwHlsi.
V c. Cudzu Christus caick tygön tulcat.

WW HW Imnal/ suin asutTaiwas / Ea»WUdzat meidän päällem täsö waiwasiMMCuinsuruisesSuomesa liene. Wäki-
Aldawallidze jawäärys/ Waiwgisus/näM
sWri surtius/ Cuin caickityllä sen tieilent.

Nyt on meilsuru suur täsätuscas/ Meidänftrlva»,tule/ OH«rm hurscas/ Annahda john-
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cum pois perki / Älä Nlttista meidän pahudt!«
pääll / 101 l tänch, olemtyll ansainettääll / Kij.
ruta/faapumkertij.

Tunnusta tule »neidän itcu suull/ Etemcuu.
tiaiset ole ollesull/Mut synnis elänetaina. Suu
sanasolemhäpiäll hyljännet/ Eng paljo simi»tän pitänet/Näitäcatuisin annos laina.

Sarnaitten oikeist opetuxist/ Heidän myös
adgarist/vhcauxist/Emmetaiueparatameitäm
lostolemnytcowancuormanall/CuinontD
surkias Suomenmaat!/ Idzem wihaulwidzanallheitäm.

Turha cunnmt caick pyytäwät/ Suurna i'
dzens ilkiätpitäwät/Plpeys swrftdämes maan»
«e. Tygönsryöwylrickautrepiwät/ waiwaisten
wahingotedziwät/ Ahneus alanscaick caanne.

Turhij waloiwannellfakiroili/ Riettaittiit
tehdä/ japuhcipuhell/ Eihapiäxensingäntiets.
loca mielin kielin ei ollataida/ Eikvlkotullai'
sutpitä tiedä/Ei uunänmailmas pidet.

Nyt lahjat laijnlumoiwat/Wäarytoitiudtr
wändelewät /Köyhiw ohidz oikius käätän / Cui>
stahuuto euulu/corkeuten/Waiwaisten walitui
surkinten/ Päälle,,, Jumalanwiha wäätän.

Se julma Phawo jouckoinens / Israelincanssa coconnns / Orjulla wätistst wainoi/ lett
julmutlulnalnakitaiwast/Egyptin maata cu<
rit cowast/ Pahat meren pohjanpainoi.

' Cuincaatui stcorkiaBabylon/ Caitenival»
lanscans joperät pois on/ Coreille caitillecar»
M Ahabin ryöwys murha maxettin/ Sikiii<

neni



Suemenmaanwaiwoisi. 58y
Mssurtiasttaaldteloitettin / Monentoiman
m>ele»u,altex.

Christus cudzui luuttait catunmxen / Mut
Woitibzenscangiuxen/Ty lyyt/tnra,lniutteh.
ml Wäkiwalda/ wäärys ivallansait / Rastan
mgaistuxenpäällenstoit/ Hirmuiscst hehawi»
ttltin.

He sodallsurkiall suretettin / Rlltoll ratk cau<
ftll, cadotettin/ Ia näljäll catterallcnololl. Äi«
tinDsänslapsens tappoi jasöi/lostosatiucu-
tltilltarjoxjäi / Surtiast hucuit monellnmo»
lell.

Cadz capinat jasota snurt Suomen maali
Nmettenpuuttumuspackopääll / Kengwai-
mmick watitta woipi. Syndim suuret siehen
sMlöytän/ Kyll aina idzem iltiäst täytam/ Iu«
mlmhanöwidzalllyöpi.
lollem pian parannost tehdä taida/ Meit

Haisema widzo wiels waiwap/Ett cauhiast ca<
Na caickia/ Cuullaxes catuums cowa liene/
Atmgin siuuas siehenriennä Ettäs wiha hus«
Mnaisithaitiat.

Niniwessaarttaisyhdestlonas/Paralioxen
sämcohttaawyit paänans/Ia waiwatmärä-
tytwäldit. Meit manata» paljo ainparanne»
ftllildzem anna mpahemmin pahennoxen/Eip
Ma olemeill maltti.

O sinä suruinen Suomen maa / Cadz ettei si«lluntäy cuinSodoman/ Cuin lohtin lahidze»M laitti / Caicklerusalemin cauhjat cuwat/
Häwityxen muodot muut sinusHwat/ losc olis
<»demstapaidzi. . M



Pertelmliulauresi.Hlsann HErra huckua cadomxen/ Armellas
auta meit catumuxen / Ett olisim armon lijtosj
CadzoPoicas pyhän pijnan pääll / Meitwai»
ivaisi waiwoistwapadatäall / Sijts sullolcon
»jät kiitos.
perkelm/hänen jäscnittens jamailman

waino<st/ tiuftuxist/ jamuista mskist.
anna minull aru»os / Apus jo

WHI ituwos/ Muutoin minä epätoiwou lan>
wiholifttmua tiertä ymbärild/ Cai>

keld curlld/ Sinust ercane»nan muaänge/ Mail<
ma muawlha/ oma myös liha / Synnis si)«dy»j
pahudes yldyn/lota HErra suren surest sangen.

Pahin »vihamies paha hengi piru/ Juoneni
cans wircku /Pahuttans paljo pyytä jaca/ W
caunixkij ldäwäxmenons peittä/Ia hywaxnä>)t>
tä/ Mailma myös mieldy/tungetaca. Muodeil!
mml mönill / pahoil juonill/ Alatwäijy / Henzi
häijy/ pauloin nma pytämäst eilacka.

H«rra täld inurhajald »nua warjele/Sijß
allsuojelle / Perca puhtax Hdämen ja »nielen.
losed huonehta ylösrakenna / Idz cocon Hale»
M/ Meidän toiwom totta turha liene. Se on
myös wisii/ OIssnChrist/loses armadapW
ollen tykönämtääll/ Me idzemijäisenwaimn
lvienem.

O HCrra minunpyydä autta/ Arinos cauttol
Oletytönänloppunastiaina: Nijntahdonw
jasttiusata pääll / Mitän wointääll / Jos nw
toin minull hcngeslainat / Nijn vscon todest!
Christuxen puolest/Ettei mailma/eit liha nkp
run Taidamuav<co<tasvoisvaiua.



Perlelen fiuftuxest. Ml
Waick coco mailman japirun woima / Tuiki

Ma/Tahdoispahuttans edes tuotta: Nijnon
«siitytönas jaturwn / Sä suurin/ HErra /Kyl
M woit ylidzewoitta. Nijnkäydä tahdo,: oi»
Miet myöden/ Engtottelyhtän/ ehtc^ucaolishäui Christuxehen tahdonidzen luotta.

Päiwä sangen suruu täynäns tulep/ On lä«
, Cuinei
, chntt Christepijnaspaäll/Elaisäns tääll/Cui»
, lm wirutt sinä tuotat julki/ Nijnsrangmseti
. Sliurct/ pienet/ Helwettin nait cadotatfaick/H«
, liHErratykösmuapoishyltä.,
. MInun tygösHlkna Christe Huudan/AnnManien apuni keri / Ett olisin vscoscaslu-
. M jan/Eten sinust pois eri / Todest tMMN' Mhywytees/ lasinuu suuren armoosi hä»

, Mharmias/Kljnit mua,totutees/Coria mua
' j!Msuojan.

Wielensanon HTrrasulda/Simtat mmull

Holismi pyytä. Anua mun olla tonvos wah»
l°as/Kärsiwä olisin tustis / Nijn murhes muu»

~ stinlCaikestiusauxeswaiwas/ Cuintääuä ta»
,„ fthtutaidais.

Auta että siMmest woisin/ Wiholistn andex
Wll/ Heil nijn aina hywääsoisin/

,„', tietön t'.mda. Ettan suaseurat nlahdaisin /Rac».
mssydamehenlisä/ Taiwalinenlsä/Tstoluataidasm/ Nijn alati loppun aNijn suurt tusca äläann tulla paälj / Elk ilo
Nriemuist ratti / low tuolla tulis taick elä

'! täätj/



sy» Perkele» kiusaurest.
täall/ettan vscostas catten. Als minun anna iH,
casta/Cmnmuasinustpoiswedäis/CaiteftD
Vlidz caickein mailmaja / Ainot sna racasto
pyydän.

Tääll minä seison suures sodas / Piru pyyt,!
mull tehdä waiwaa/ Ia capzo parastans tyll ce. !
wast / Halduns mua saadaxcns toiwo / Silla».
ta sinä minun heitouttan/ Muutoin minäW.
sist langen/Kyllcowinsangen/Sniä minua lo!
duta/ Sunßamattu tunvaxsano.

morsian puhdas/ HeräHzf. !
Ia tijtaChristustsunsuW >

Cuin cadzat päälles wijmein. Ia anne,
pyhätsanans/ Sinun Menssaada/longcaut< l
ta tahto nyt alans / Cuin vscolvgt hänenwll'
lans/ Cuinsä nähdä taidat.

Muttpiru mailmM pämies/ Cuinidzensei!'
säästä/ Ei salli tottut tulledes/ Waauwalhen

Ei anna hän yhdengän totut» <

ta/ Ia Jumalansanaa puhuu. Häntästesaar» ,
najathucutta/ leicat/polttajavpotta/Eitm
händsetänhuhu.

Hambaitanstyll tiristawät/ ipirujahäm
lahtons/ Iasua Christicund litistäwät / '!

denheidän lahtons. Ole jaeuitenginwahwa/I»>
malsustmurhm pitci/ Cuca sitä nykäise/jam>>
lvap/Hänen silmaterans st caiwap/ Idzeph"« 3'
sano M. ~

Cadzos cuin Jumalluuttat / AuttiEgyPA
maald/Pharaonin jouckomensvpott/CanM
PäDwedenald.lerichV langeis maahan/M <

siitti



P<rl«len tl,usauxesi. ' W
stittNvm äänen. Nijnlumalaawunwahwan/
Wen andawiel saada/Cuin eisuutu hänen.
W» myösneMidianitit/ Jumalan cansit

woiwais. Sitäteit myösAmalechijtid/Etthe
Mtapuu täiwast/ Hcxrraheit?ohta lupaisi/
Gidtmin cautta Päästä / Cosc wäti sitttorween
fuhalsi/CohtpacanatkestenäNssurMaisit/Cax»
tzmmend satatuhat nlieftck. ,

Muista cuingHeriaDavidin/ Pä«W Sau»
linMtst/ Hän tahvoi hänen surmat cuMiugm/ "

Man hän pääs pois edest / Abfolon myös oma
ftica/ Taca ajoiIfäns/ HanPyyt händ mald v»
lastitta /Kijnötta jayliMvoitta/ Muttpa»
hm petti ibzens.luinal »nyös opet sotiMan/ Wastan lerobö?
M/loca sei: CUningan Abian / Ahdisti ylenco«
«»».Cosc hän nytsuurest waadittin/NijnHEr»
lamoilitluuttad. Sitthäpiäncansapätttin/,
Wihainiehij täca ajettin/työtin wijslsatatuhanHerra Myös tappelclttän tonlt/ Sen CUNin«
D/?lssan CoscSerah Mnssottuu/ Tahdot
lumalali Canssan / H« mm silloin aux otettin
lliitesta chdaittest. NijnMust» cansa woiteti
ATuhanentuhattheisttapettiu/laluuttat
Mstihädäst.

Cadzos cUin Jumal suojeli / HistiatCunini
W lonM päälle päätans wäändeli SanheriKWiast/ Cuin asett häntnswätewäst /leruft'
»in eteen. NijnOngel löikHll winhiäst/ Mon<
lttuhatt sijta wäest CuningaspoisPäästpatteit

CuulescuingaHErrasoti/ losaphattn ui>
Pp ' tM'



594 Perkelen llusauM.
can/Cosc/Ammon sa Moab ottiasttthänd^!«»,
stan/lumalancanssa walitti/ Apuu ylhäldpy».
sit/ NijnH«rrasen mjn sowitti/Etttoinen t4senslopetit/ Ialutat wapaxpääsit.

Muista sijs sinäkin aina: Cuing Jumal nijl.
leteke/lotc pyytäwät alas paina/ Sitä ChrG
tyt wäte. Häil tahto sua «nyös wariel / Hiurej
vn raick luett. Ann pirun händanspyristell/Sj,

, naail suas wahwast litistel/ Nijn st olet hywi»
tnett.
WMlelen mixsuretmailmanpäall / Cuin

cuite,lg catowa tääll / Jumalahan
_si:as turwa / tzän tietä jatahtosm aul>

ta/Caites hädäs/Poicans tantta.
Etts Jumalanolet jaIsäxentull / lapftstz

tin läsnä ana apus01l / Minä waiwaa mällW
sin/ En custan tääld apu tiene/ Sinä aino apm
lienet.

, Eliall corpitrnoca toit/ Ia lesten tytönrua»
hänell soit/Cuin sadttt eitaiwast tullut/Colu>«
ajastain cuuten cuucaun/Hänest murhenpidit!
azlnoitawun.Päästithändlesabelinwainost/laEngelii
cauitruoteit hand jalosi/ Cuill hänell wei wetti
leipää/ Coht tawi pitkän maltan einet/Neljil'
,tyznmendä yöt japäiwsä.

losephEgyptin myytmorjax/Cusa wätiml>
datärsinurjast/Iwrlumalisudel!stähden.Hö
nen asians Jumalnijn laitti / Maan herrathö
Mnwmnein saatti.

CrM Danielit ahdistettin / Ett jalopeura!,



PtMn fiuftuxest. 595
etsin/heitettin / Hsnd HErraeivnhottan/ Hck»
M tygöns Engelms annoi/ Cuin jalopeurain
Man tijnpainoi.

Colmetnuorm tulisen vuuijn/Ia
anpalawan Pädzijn / Palamahan paistatti»»/
TulenwimanwoimanEngel esti/ HGrm heit
HM ihmeisestpäästi.

Jonaswalas calanwadzas/ HaVss sangen ö«
liahtas/Yöt japäiwää colme/ Händlu»nalsletö
dävlwosautti/ Ett oxenspeto jamanl saatti.
Wielwäkewäoletlu»naln»)t/ CuiniMsest

llttpysynyt/ Suntygös turwan aina/ Sinä <m«
Mtuscas tule / Ole tykönan/rucouxen cuule.

Milman meno/rickms/ hetuma / Autuuten
liautwaan ön rätowa/ MuttChristusyxinans/
Autuuden ijaisen»neil ansaidz / Häneltijtos ol«
ttncaikesCanssas. »

V. c. O luckal äimäminull armos.
woi wastoi»käymist ivälttä/Waail

Mailmatdja päamiehildll
Wsuott.ta: Nijn tiedsn/ tams on nnnun tai»
ten/ Turwam aicon/ Minuanlumalnn apu«
l)un totta. SM tiedän toden/tulepi oljen/ lu>
Nlwoimall sangentuimall/ Wiholistwastan

«fttancohta.
Cadzo näintahdon wastata st)yni /Sen caie«

leittynni/ Heitämlumalanhaldun jahuoman)
Cilläetei mailman walda walMNll Pysycaw
ivan/ Puuttuman pitä ajaisen woiman/InMal
»utaPoicascautta / Sydämen tllrwan anda
lujan/ Hänen pitä woiton wäkewättuoman.

Pp ij CM



596 Pertelenliusauresi.
Caickmaillna nurinkäypiwi§ist/H«naDisu Christ/ Ole awullas tyktznän tuscas/ Cad»

cmtengwastoin täylllisen pääll / Cuin lvaiwa
»m«a tääll / Anna wcchwan muaollavstos/ Etts
täyty täsä ajaiseshädäsi/ Edes käydä/suo lninun
nähdä/ Ett lohduttajan olis sinunsanas.

syndinen suur/Waiwoill wäsi)tetyli<<v-s<lV aica/ Is joutumalllnuldan olen jwtl
Enidzen woi ftnnist poi/pitä / losei Jumal
armollansama / Suoluinalwielwähämullikss/ paarat Pyydän awus cautta.

Ehtmenoonainminullcowa/ Monttmut»
het jatuscattuimat/ Caikeldcurildtiusauxeto»
wat/ Munpäällän juurpuuttumat/ Cuitengen

- epäel sentähden/SslulNalauolettujtisturwal
Tygöstustisturwata tahdon / Olepsapnwß
ivowwahwa.

. Muapelgosaspyhäspids/Käännä caickM
haxem/ Olem oudot culcuwierat/ Annaarmos
jota tarwidzem / Esteten ripuiscatowas tun»
nias / Muusmailmanmenos turhas / Custsuu»
tlinsun simois fa sarnois / lostSumalmua w«l»
rielwarniast.

En apuu löydä Marten luguist/Kirjoist/köll«
steift caikist/ Wastallwaiwo! swrij surui/ Paidz
sinua ICsu Christ. Sinäparas lätär Wdzetl
Seka sielut/ ettruumitrupet/ Meitidzeloit/ lst
«astit.callist/Mull elonhillidz holho/ hallidz.Huudan tygss Isä Jumal/Poica/pyhäHM'
giparas / Munpelasi peicold rumald / WalM'

s"st



Pttlelenlluftuxcst. 597wariel lvaaras / Ettän pästsin pois pahoist/
Milmaniapirun pauloist/ Christe »nua antw»
Muta/Pyhän pijnaswoimantantta.

«MYdämest muistamahdan/ AinHsrranDMhywyttä / Kijta cuin Parhain taidan/AKHändarmons edestä / Cuin sangen suri
c,>! Auttamua muista ain/ Sijs hänen tijtos
flco»/ Nytnijn ijäisin aitoin.

Cuin mailma mua waiwap / Pertel cowin
W/Syndi sysäudäucaiwap/ Cuolemacau,
tzistap. TurwantygöslEfuChrist/Näitä wa»
stM wisiist/ Oletmun tutiturwan/ Ainoa ain
»uttajan.

Mun tawaran/cunniall/ cruunun/ Christe
Icholot / Caick muutmitt minul ikansonei
schesmitänole. Suntähtes/jostarweon/
hengen/ caick aldisolcon/ Sun cunniastunnu*
sWI/Cnswielolisansios,

Syndin ann audex Jumal / Nuorun ikäni
lmt/ Poicaspyhanpijnananfiol/ Caickpois
hnhott ijät. Catcaispirun paulat ED juonet
i»l>!!at. Isaarmias auxriennä'/ Oma lapses li?»
»en.

Estä«en tefis«ostan/ Cninolistahtoaswll»ston/ Cust cowintl» lisin tuscan/ long wiholiseni
MSitt hänihastuis juur/ Cust tipckolis mull
suur/Ett yldyis ylpiäx tästs / Eik sittpahuttans
Dstä

Wariel mun caluncartanon/ lapsen perhen
Wlifon/ OleEstwallan wartian / Warjel/ hal?«Rolho, Mlrhelisij wirwot/Saimitkiwust

Pp iij tir»



598 Ruttotaudlst.
tirwot/ Wahingot/ warat/ wariell/ Meild/ cuin
atnontarjon.

A«n muu sada suotuis loppu/ Euinerjö tsy'
tä tast/ Tygöo silloin mua johtu/ Ollcs wijlneii
hadZs /Kiwus/ awun hawus / lulnal ole awus/
Eorjamua taiwan ilo»;/ Cans pyhäis cuin sM

, Ruttotaudisi.
« V. c. IyseiHErra auta meiti.

MMM? ltampahaxen pango sitä/ loslsä ineit
KUM lapsians lyöne / Ehta cauhia cuoleman,
MWMtitq/ Taudis taick rutos liene '/ liene
lvidzat wielwihaisemmat/Nältä on tattera cuc<
l?lna/Pijna tiwuill tiduttainpitkäld.

Sota suuret pienet surettap / hapset äitini
rohtuu luotta / Maan tylmill caiten häwitt«<
Ratelep/ tuliMloll poltta Ei oitiutcufan/waan l
wätiwalda/ Ryöwysitcu joca haralda/ Opa<
nunb en cobta cuolla.

Ett sijssyysi synnintähden/ Meitlsiomall
tädellenspiexä/KärDsmjatytytälntshäniEt'
teitipiämän widzan all si)äsä. Hänen hylyntch
tölls tsulä olle /Meidän taxpexen taitulle / Hll
parannoxen meit wäsnne.

HErran sanan sarnathyljämme/Manauxet
pidam / Wäryll caluacatowaift pyy' '

tamme/Armottomasiwaiwaisi waiwam. Eie> '

le meisoitiutt/eit armoo/Eitrackaut/waan m
ha m waino/ Synnis ellwlpeltämät aina.

Ettemidzepahuttam ojenna/ EngynMH '

d,öndälnOyryt/ NijuIsä curitoxel cohenda/Et,
ttttuadotuxehen cqdu. loslsä lapsiausrangoi'



Rnttotaudisi. ,syy
sto/Hywaxotaidzesen ansaidzet/Kijtä/ tärsil.,
fMidza.Tunnustain suaS chypaxi/ Cumar Hsrran tä«
wmla/ChristuslEsusotaturwaxi/IdzeshH»
«„ huomaus ann alat/ Händrucoel/ Sacra»
Mntij nautidze/ Hän tiets/ tcke cuinstarwidzeti
Il>co suo ela eli enolla.

Paidz HErran tahdot ei taida/Rutto ruuetl
tMantappa/ JosIsäldenä Ma sull suodun.
Micksmstaseaickcaappap / Eicnitengtiesä.s
sWhunryhdyis/Eikwahingotsijttsinuhnnyh»
h,)is< Eht tuit tuima tattuwa liene.

Eipä waiwu warpuineugan/Paidz HErran
tiedot ja tahdot / Waipu wähemin ihminengän/
M H«rra alatjwartioip!/ Eht ihmisten edes
Whia olle / Ruton cauhian cautta cliolla / Se»
Mllis on Jumalanlapsill.
NijnMns cuolleis/cuin eläis/H«rran omat

aim oleul. 101 l määräthetki on mennä edes/ Ei
stast mrtta/ waan cuolep/Woitox/corgoxcukin
misicuolle/ WielChristusmeilsitte elamolle/
Mix me fijs cuolematpeltäm ?

Täs elämäs ei ihmistll ilo/ Eit waiwastpäsitt
Owä/ Slehenast cuin elost on ero/Sitt luwat«
tun lepoon täydän / Ehk carwas jacattera st lie»
«e/ Cuin surun lueist suretta/ meit wiene/ Wai>
wstvlostautuan iloon. G
Wallnistacalnmeitam miclclläm/ wih»

loinCuiningin enolla / Waick cuing cauwas co«
win c«rtele,n / Täyty taicka «nuolla/
Wchwan wapanwuodenwoittanntdn/ Syn«

Ppiiij nist



s?G . Ruttotaudisi.
Pist surust/waiwastpäsuyt on/ Cuin cohtaChri.stuxencnolen.

Teecatumus/ walmisttuonelan / Aintähänapim auolsald / Christuskiwut woitti cuole.
y,an/ Se pidä ainjydämes sisäs. Cuin HErranpijnan päall turwa / Se ijät ei cuole/ eit saasur»ma/loppumattjlon laps liene»

OI«sucaswos käanö tänl Auxem ehdi cuole«
mankiwuis/ Pyhä Henges «leit hallitcoou aini
Ettem epäyxin liwuis. Ankärsiä tärsiwast curi>
tostas / Ettem. pois luywuis armostas / Sittsi,
nuaijätkijtäin,

V. c. Costa tussut on.
OMMHIsa päällem armada / Wihas lvidz«i,

maahan caam / Ettakildmcnc»,
MWWala»nqan/ Syndim sen matcan saattai
Ettsomallkadelläsmeitpiexad/Nuolesmeihin
qlnbut za syöxat/Euiteng lepy Christuxen tahdc.

Rinnois sydämen tykyttä tiwust/ Sieluni o»
surteuttäynäns/ En löydä lepoo/ eng lohdutustlHengiänmurhe murendapäanäns / CuulelD
ylös heraHC-rra / loses auxelnehdi MterrM
Nijnpttätpertipois hucum.

Jojalwoinhaltdasseisonen/ Canscauhm
cuoleMntibgs/ Eiihmisiyhtanole.tytöneni
Cuin mua waiwast lohdutta 2lhM
yiaywiHnma woiwallas/Nyt unnuloleturwax
ywullas/Elnh apuu lnuald custan tiene,

Lastuscqscaicki muntuttawan/ Muacam
histuwat/cuin kirot olisiu/ Poisminustpat/caick ystawän/Ehk huudau heit/eip hecuuli'

taamhat muu näkewät/ sas<



RUtotaudist. - so?«zns caick minttst peittawät < Cuin haisewa
M)täheill olisin.

Caiteldmailmaldhyljät MIsä sins
mua hyljä. Ann cmdex si)ndin/awux tule/Cuole«
Unkiwutminnkdtewen / Sencanvascauhi»
Dspoisota / Pirn cauwas pois carcota / Hls
swmuawihasas tuolla,
Wnaslsilepyrucouxen/ Teetäsäihmeit/

Mniuaauta/ Turwantygtzs/ näehuocauxen/
Wu lewia nimes cunnia sen cautta.los h<»cun
Msunhywääsijtäi Euollurunmiseisua tijtä<
WsuakijtetänH<zrra.
SlTsumun wapahttajan/ Omallwerelläs

,N!!in ostit/ Autanyt vscollinen auttaen/Poi«ftpciswihaisetpuustit./ Isästädest joudzota/
nuolimuren < Sensurmajan Möcohtahuda/Wsunweljäsuwrhais,
Cuitmgtäytön tahdos jälten/En panetähänM idz Päälle /l Tiedpgs tott tuniman tarwim

m / Elä elipois cuollaMlda / Tottminull ta«
Mptahdospärän/ Elän eli tayn cuolemane«
ch/Yx cait nyt/ omqsolen Christe.Pyhä Hengi nma lohduta / lacaickiacuinlwlnilan pitä/ Vscoanvdist jawahwista/ Ann
mutuas/anon sitä: EttChristusolisainsi)«
AOn / Hänen pijnansmuisto mun nuelestn
Menscdasseisonm lujan.

Christus mun oman/ lwnäp hänen omansiPijnans ansiot ei suo tull turhan / Idzen annan.!!"!en Huomans/Mix sijspelHn cuoleinan suur-
A? SieluniHErrasiloidz wiel wähan/ Hän

Pfv auh



sai Ruttoeaudlff.
auttap ciwlemast elä,nahän/ Turivawjta hänentyqöns.

tuhwax / tomuxtuleman»
ruumin pandu on lahoin/

Muoton caunjus pois cadon / Maan mullastK)ll luotu lienen / Eläisän en pannu näitmieleni
Ajallinen elonpojes puutunut on.

Mun majan musta wuoten walju / Oi cuo»
lem wieras cauhia/ elon ilmast catcoit/ Cuin
warjo waiwucohta cato / Nijn caick ikäpaiwän
wailmas tijrust pois carcois / Cuiteng mun ilon
on / tiedän taas nousewani / Ia Christuxen cans
ijatelawäm..

I. Vers.
Ihminen waimostsyndynyt/ Oi cuinpianen

lvaipunut/ Cuincuckainen lacastu cohtcaatui
Ihmisen W lewotoinnijn loppu.

Mlln majan musta wuoten walju/Oi/«.
l l. Vcrf.

Christityt lewäwät lilUlalan suojas/ Waan
Christusduomiolltulduans/Heitherättaenti'
sell ruulnillans i Sitt cuin he yltzsnousewatf
Paidz cuolemanpelgot eläwat/ Jumalan tilt'
tan caswon ainanähdä saawat.

Mun maja» mustawuoten walju/ Oi/lc.
Ill.Vers.

Cunnia olcon Isiin lun,alan/ CansChristu»
xen Wapahtajan/ Ia stn pnhanHengen lohdut»
rajan/ M?it<°' ainaauttamast/ holhomast/ Wo>
am wadwistamast/Ett cuinuw cuoleminamml»
manwaiwoist/ HE Aran huoman annam hex»
WNphyjM taidos: Mun majan musta ".c.



EboKmast. 60;
Christe wiatoin / loca myös olet

»Wnuhtetoin/SynnistMameitä päästit/
»WldzecuoliNneitasäästit.

Vun catlcran pijnas tähden/Cuul annolisest
i,cmxen / Costa nnnnn pitä cuolenmn/ TääldH
«iDpojesercaneman.
Wa ei selitä silmän/ Ei mytzscuule minun

lttwan/EiktielismlsanNändele/Sydäntiwust
Wele.

Cosc järki/toimi poistule / Apu minuld caicb
Mluile/ Silloin sinä IE su Ehriste/ Muu tuv».
nmainoaoletwistijt.
Ma sijs ,nua hädasa/ Warjel lnytzs idze cuo-

l«la/ Pahat hengetpois soittete/Mua henget-
Uuojele.
E<c sieluruumist ercane/ Ia sinun tygss pa-

Km Silloinota hänbä huomas/ Duomiopäi»
»anolconomas.
Dlösnousemus onnellinen/ SuoI«su meiK

Karlnollinen / Hlö si)»chi silloin nmistele / Anno»
Dandex anelen.
Nijncuin sta olet sanonut / Pnbeisas tosin

donnonut/ Totisesi/totisesi sanon/ Näillä sa<,
Ma/myöswannon-.
locaumn sanani tätte/ Tahto «mMwältä

Hatrettet/ Hända minä tahdon autta/ IaI»sinicallssowitta.Ei hau myös tule duolnioll / Ehk eroieetan
tiäldcuottoll/ Muttcuoltuanstaiwan ilontu<leißinnun myös ijaiscn culle.
Zci-Hg lneill suocotl arnwliifcstj/W Jumalalaup«



«<?4 Clwlemasi.
laupsallisest / Etttulisimilo sian/ Riemnidz«mau tfliwaas pian.

kenen edes tmlitan/ Sitä tusta ja,

den/ Cuin nuornatulitchdyx/lotttoiwoncui'
tengin pestyx Ehristuxen pyhall werell,

Tuonenminä annettin pandix/llMttin inyös
niailmanfangix/Nijn cuin lammas luoton/Ei
yritän mua guttataida/ loseiHErrghengeni l
ann saada/longhänminull suocon!

Terwen en tainu tietä tätä / Euing nmillm
«maperänswetä/ Synnill surullolensaarttu/
Cuincala werckon januottan/ lostJumalan
sana.awuntuotta/SesydämckoniturwansM<

Walwon ms eli lepän / Christuxen cannan e«
tttn / Minunfyndin suuret. O HErra auta mi»
«ua / Ette,»',ns seuraisi pirua / muapyts,
«mrhen,

Sill rucoilenHEßraChriste i Tygön sä si«
nuas pistä/ mun sillein
01l nijnsodas/Ettei wihanms mua cohdaiöl Eit
saispahalretkel.

O Jumala minaanuan/ Haldusjahuoms
cannan i Sielun/ruumin/nöyräsi/ sun pyhä»
Poicas cautta / Mua,taiwan iloon auta / PN
ainmurheköylM.

V- c. O HLrra sun pyhä sana.
Jumal tahdot tapahtu tott / Sun

«>"tahtos hywä onijan/ Heill arnws apuso»
fyttgtcoht/ Euin vscoftspysywät lujan/ He"



Cuolemast. soZ,
Waut / Pöjaspijnan cautt / Heidäntytöns
ziipois culje / He huutawat / tyMturwawat/
llNusheitHErrahyljs.
Sinämun toiwon/ tutiturwan / Olet elon/ i»

>l„!,l!ttlun. Ei mitan taida tapahtu turhan/
lpoidztahdotas/long annan haldun/Sun sa«wsmtodistanep / Ett lugusasowat hiuscar«
m< Meitwartioidzet/caicki caidzet/Wahwast
«iNtygösturwan.
Milmas olem culkiatwierat/ Synmsja

BMa. Cosctäyty wijmeinpois erait/Ia fil»
«ittijnni paina. Sielun suu suomasvsion huö»
«s/ Hands haldus silloinota Synnin sota/
«cknan ota/ Poista mnst japois soita.Rucoileillumald sinuldwielä / Cuin wij«
Ristldpiruinna kiusa / Etten sua silloinpois-
!,O. Muttapysyisinläjansinllsa. H«rrahy.

K«< «ut muaköyhä/ Pois sen pahan hengen pau«
lchCuin Mlta edzi jocahetki/ Sadaxens minua
lWleins.

Idze minull oletluwannu/ Olla tnkönän joca
!M/ Sekä tuscas/ hädäs ainijan / Ettwijmei»
sillhmgen rettell / luuroikiatietmua silloin
wlNijn ilon ijäiser. sangen / iuotansenpaaW
«päel/ Sydälttest weisan/ Ämen.

V.c. Sinun ty-.ösHElla tulen.
Mhywas tunvasEhristit/Christuson Meit

/ Waickhän päällempanteistin/
syystä olem ansan / Cnm julti tunnusta/>Oaln / Cangius on meis/ tuin nähdäsaadan/

liene.
Haldus idzem aina annam/ O Jumalracas

Isän,/



6<vs Cu»l«masi.Isam/Hlämeitcoscanylönanna/TällollesW
eläisäm/ Täallowat murhet/ surut/ tuscar/ Cue.
lemanaftaina pahatpuuscat / Sun tylAäs,,
lootoiwom.

Mahdam ajatella tämän paäll/ AndaM
Jumalanwallit/Hantn Engelins wartjam en
Mll/ Tahto meitäwariel iahallit. Cllin cam
poimnsacorja / Sijpeillsall/otta heitwarionj
Nijn Jumalmeille ,nyös tete.

loco macam eli walwoM / HErran omat ai>
na olem/ Cajret olem Cyristuxen ansion/.Hän
autta meitä ollen. Cuolema Adamin eaut tulii
Christus meidän apum oli / Händ aina tijtti
mahdam.

Iywä hedelmät ei sane / Ennen cuintule 01l
Mnllan/Hijn meidänrumin myös lnaane/Mul<

. llax/tuhax täyty tulla/ Ennen cuintirckauttn
täynei longChristus walmistan liene/Pijmni
jacuolemans mutta.

Mixpeltäm ajalist cuolema? Hihdoin tääli
täyty erij / Christuxentygö oleman/ Mlxcate»
watpydäm sierij?CuinStmeon mns lewosw
te täälb/ Syneins catu/ vscoopLhristuxeu päälll
Eiolehänelmitänhäts.

Auta Jumal pyhall Hingelläs / KarM
kärsimän tuscam/Poicasvscos meitpidclleoiA»
tein banest eriäcostan.iahteifäm anna autuM'
ro / Corjasiclumtaiwanilon/ EusaftayäM
täm. ,

, toiwon on ijäinen Jumalan pMIIi
Cumou elm/ «pun ja tarwa:l/ Se ajoi»



Cuolemast. 6c>?
! M tuolema on tarjon mulltääl/Ei kengän päst
, smald julman. Ei auta taito/tawara/eikwal'

h.!<Cosc cuolema/ cuintulisytty aldans/Eaick s^-
mlda vois/suuren/ nöyrän/Rickan töyhän/caick

, ,„„ilma tähän apuu ei löydä.
Eiauta täsii wijsaus/miehuscan juur/Ei Cu»

, ningalinenwoiina/Einuotus /ei jalous/ pieni
< uicksuur / Caick caatatuoni tuicktuima. Cung

MNimrodjalesabel?.S«nl)erib/Salomon<
i. Samuel? Samson/Antiochus/Asael? Tuom
, lcheli/Caickelämastvlos ajeli,
l Dijna neidzy hiuxenfa patmicoidz / Käwi ca«
z ymaucaupingincatui/ SijnSichempämies

Mäckäis/himoidz/ Häwäis/coht sijt wahin»
i! gmsattm.Pijcanweljethäaentapoittästtyöst/
l> Cons Caapnngin miten mies wäen myös/ Sen
» Mit? Nain jätti/ Caick cuolenm
i M/mitä jaloustaick nuoruus autti.

loco istun astuntaick mitantääll teen/ Wai«
d, Nisutta» ajattelen aina / Synis syndyu/ eläny

)> iMin tieten / Mailiua suurt suru mull lainai
> Coce kiusaus on mailmanmeno / Nyt iloidzeni
>i lyfpän/ olen näin/ PettewZon mailman elo.

Se on tarpeline» sit culleltgin / Ett tnnvans
l! Jumalanpääl pane/ Hand hartast auxhuta aw

i' cckengin/ Hänen tainc. Sesurui»
»' sonslohdutuxensane/Hänestmurhenlumalpi»

!!' täl handautane / Mutt ylpiätt hän häpiään
smttane/ Pois cadottane/ Eaickein pääll cuole»

' wmaane.
lunastajani sinö HErm Christe / Euin cuole-



3oz Cuolemast,
man alaspainat/Esi ettei se wahingöttetisnnili
nnstän/wahwistvstoaniaina.Cuin en lustana<
pumuald tiene/ Silloinsa aino apu mull lien»l>j
Cuoltluan tiwuisauxeninenä/Sijt ilon w«U<
Armos sillom sinä minull snone.

aicauitullut joon / Ett eriän tääldä jo
lähden / lunastajani lEsusilloin / Warjell

Mua ansios tähden/ Hatdus annan sielun he,i<
gen / Älä jätämua ettei tengän / Mua eroittasi,
nust saisi.

Synnit sattawat Muä Murhelisex/ loitai'
siamboncuinuleren sanda / lotcsydändänsul.
lowatsurulisex: Cuiteng en tahdo idzen anda«b
pälyfen/Mutta muistan/täMHErralssutt'
lvän cuolemaspääll / Siehenturlvan/stmP
NUttä.

Sunruumis jäsenmmMen/Idzens sichn
sieluni turwa/Olen sinus/elän elicuolcn/Oma,
ainaolenH«rra/los Minä cuoltn sinulMn cw
len/ Elämän ijäistnMinultuonet/ longsmll
cuolemnllas ostit.

Ettäscuolluist nösnUtoted / Seii tahdenc,!
jsäminähaman/ Haiwas astumas lohdutta«<
dell/ Ss cuolemanpelgoswoiautta/ Eusase<
let/sinne mua wienet/ M ijäisest äin
lienen/Sijs iloisesi tääldä nyt lähden.

Menen lEsu tääldä Wös/öjenäntWlch
jalcanperät. Sit nijn nmcan lewosas »r.yi»!
Tästii tengenrumistani Kerät/ Mntt sinäD'su JumalanPoica/ Cuin wietmua tirckautes
«ehta/Nijnijancaickisin iloon.



EuKtemafia.' 6ZH
SenElian esin,erckij näyttä / Cuin eläwäld

Mastn wietin/ Tääl lohdntuxell »mitä täyttä/
' §« semeilde wi§ist tietän/ Tämän jältenelälns
, Oloinen/ CuinsenäwyiEljastmuinen/ Cui»

»rellpuhutteli Christust.
Ettäruoleman hetti.läsns on / HcZ ÄraI«fi«

! Mholhö/Wahwist minun toiwon javscon/A»
! sxttanstytönäniolwo. lohdut muacuolemat

> »Mn/Senpeltoa minustpois estä / Su»yuo»
> Midzeni annan.

Mn mailnmst lähtetähbon / HCrta sinun
«Mtulla / Ruumin lewos maasmacawa on/

> Munisuo tytönäs olla/ Ruumin domiopäi»
< wännousewa o,» / Sielun«insyhdistettäpä sn/

Vnnoltmanijaise^ilos.
Wielä toisin.

MK IssistlEsuChristftn tiedän/Ettwih<
> doin «»un tääld täyty cuolla Costa /

) »nill muoto/ entieds / Eng tiedä/ cusa/
Micka muolla/ ne yxinänsfinä Christe lienet/

! Wsasainostansliene/MiVinen loppu mull
" sttä pyhän Hengen cautta/Sydämeni sinu<l
' hcki Muaeuolemanhettesauta/ Sen jälkm
' loiwnipala. Sinä synmst minunpuhtax pesit/
' Aldkcundas asujax mua säsit/ Sen minä v-

wwahwast.a HVrralcksusuarucoilen/ Pidämuatastv»
- M/Enimän silloincoscacuolen. Canscaites
'' Muxes jatustas/ Täsil turwasann mua py-
' Wlnjan/Etten sinustluowucunan/ Eescasie,
Mtuumisteri. Qq Cs»



sls Cuoltmast».
Coscasetapahtune ollen / Mull lewiereO

mostas anna / Etthywäll oitialltaidolla i He»,
gen sinun haldus cannan/ Christilistsoitias»,
scos/ Oikianoumtiedon lewos/ Täst surkiMj!
tygössitwllla.

Jos mun Mlv tahdot corjata / TD W
muolla wierallamaalla / Waltiall/ wedelll tO
dalleroitta/Tandin taick ätildruton alla: N
mos awull tykönan olwo / Pyhall HenM
mua holho/ Munvscoan wahwaxwahwist.

Josheickoudest taita tapahtu / EttalastH
m näytän/ Jos jocuharha puhe joucahtu/M
toimtttomast idzeni täntan : Ett se tapohl,
paidz lniuunnlieldän/ woitaick taidaho!
lit idziän/ Mull wiax älä sitä soima.

AhlEsu/ ann cuoleman tiwuis/ Minullj!
lviä autuas ero / Ettei minun sydämen limii
Epätoiwon ja epäyskieron. Auta ettäturm
lveres päall / longs edestäl» salleit wuodatt!
taäll/ Sillsydämeni silloin woitel.

Cuitengin en määrä etees/Mun loppunm
to/aica japaicka / Necaick hallusason tiew
Tahdosperäncaickjne laijtat. Sentiedansi,
lämän andaja / Mullelon autuan oletandm
Cuolensijscusa/ coff/ cuings tahdot.

lost minä oitiastaydestaidos/ luurct,
«an annan sun huomas / Cuoleina on mm
tvoitto waiwois/ Sinä elämä olet mull el«
Tiedän wissist / wijmeispäiwän / Munrum
maanmnllast ylöskäywän/ NijnelmnähH»
naswoimgll.



B.c. Sun tygösHTrra Chr<ffe h»M»i.su Christe JumalanPoica/Cuineo»VWwau ulolenmscautta/ Cuolon cauhilln»iFWlneistpois soitar/Pijnas tähdenmua au»
t«< Costa cuoleman tilnpun kaydän / Cuin ääni
ncomjs cuulu / Eit kieli woipuhu / Eit stlmill
ftl, nähdä/Mtieto Nlitän tehdci.

«losca kiwusttiwistele / Nju e» ajattellcl
M/ Caick ihmisen apu Nwistele/ Eittustan
»a saada/ Silloin Issi, tygön joudu/ Wij«
WjstllanmuaaUta/Poissurtiudest saata. Cuo»
Ktieles mua nouda/ An tiwlln lyhenyst saada.

Minust pahathengetpoisests/ Mull lohdu»
«henges laina/ Silloin sielunisiteist pässiä/
Aja caunist sinun suojas.Rwmis myös maas
«a lewättaas / Nousendotansodotta/ Toi«
wsosotta/ Ett iloosinuldcuulla saisi Duo»
ck»ttehentuldais.

ölewastajan wilmeispatwcm? Syndin pij»
wmutt peitsi Suo mua armosi ilon kaywänj
tzhäis seuran mua heitsi Ss sanot: PsllesMhscowaon / Hän cuolemast cohtelontäy/
?it duolnionallnäy / Eht ajaisest cllolewa onftiheittthelwetinhautan..

Hand wapadan lystewällMell / Cuoteman
«uhian tidast/TaiwanilonhcindpanentähdeO
An pois pastan hand wihast. I«susChristus
«tma wistlst/ Suntuloos odottamanVscoltt'wimni Osa luwamst ilosi i Sinne n«la wiet
Mdvlos.

'ljncauwantuin meelaMtM/ Niin aja»
telcammnastttfsäll/ Ettcuolema noutapi



sil CuolonaM.
meitän / Hän caikill kyllä tisttäwä on/ ivaan ni.ca/ja hetitietämätöin/ Hän tahto caickfangiu.
tenheiM.olEsu/Ol2su/)lnuwälttäl)«hc.
jateitä.

Cosc me wähin näitajatelem / Nijn cuolem
tygöm matele/Iapytameitpiranuottan. Sen.
ra nma/sanopi häncaikill: En tahdo mc! mj.
wpttä sill/ Fangix mä jocadzeuotan. OI«lsuiVI<isu/ päällens me aina luota»».

Terwenjawahwan ollesamtääll / Mixeng
me muista sielun paäll / Cuin synnin corinM
candamanpitä/ Hywyttjacalu pytelem/ M'
hantähdän paljon myösrijtelem/ Em autum
tahdo tietä. O ihminen/O ihminen/ Sieluwij<
meinmaxapi näitä.

Ruumisse hamanhelman /lamustat>nul.
lall peitetän/ Mimbsä tälderoitetan. tangot
sitt tawaratraatelewat/ Sucu calua myös j««
<ewat/Cocon saanu vllhotetan. O ihminenll)
ihminen/ Milläft sieluwirgotetan?

S ielu duemioneteen wedetän / Iasangenco»
lvast peljätetän / Piru händäkiusa jawaati/
Tybnperän silloinkysytän / lotcpalMnch
denpois lykitän/ Nijn itku wallan saapi. Oih.
minen/ O ihminen/ Sylwi sen matcan saatti.

Sentähdenturwa Jumalanpääll/Racast»
händacaitellwäel / Se sielullessattapi lewen.
Hänen sanaansa myös cuule / Nijn ed sä pijna»
sitt tule / Waan ijancaickisen ilon. i l)
lEsu/Mmeitaimaylön.

Wphä jaslastoind auta / Nijn cuolluitpyt»



Cuolemasta. sy
Mlshautan / Talut ne exynettielle /Murhelist

.. MMs lohduta/Sairantygö täymän suasto»
. M/ Nait Jumal meild ano täälls. O ihmi»

m/ O ihminen/Älä näittcoscan tiellä.
, Hitäin nijdentähden myöslerscatco /

, iPjWen päätteturwatcaln/ Cuinslsäns wi»
. lacaht/ Hän sinun lunasti jällens / Pijnall
, werelläns / lacuolemanhädästwa»

ch. OI«su/ 9l?si»/ Sunarmostasst>ta«
Uediavica.

cuinelä m lnaan päällä/ Olemmacuo»
MA lellial»salwoc> /Keldö umaldapuusaam

meille/Täsä surkias alhos, Mutt sinuld
Hmayxinäns/ Memahdamittetyll hartast/
sltmesun nnhotim niju carwast. PyhsHErra
Jumal/ Pyhä wätews Jumal/ Pyhä laupias
«pahtaja/ lawahwa auttaja/ Hläannmeit
mtucoscani Cuolemani cattemntuscan/ Av»
Bd meidänpäällem.

Mecuin ftnnildwaiwatan / Mahbamsuu»
Ohuolla/Händsainamyöscaiwatkam/Cuin
tchoi edestäm tuolla. Den Cyristus M yxi»
«änsl Hän otti päällenscuoleman/long alla
«Mnpitsoleman/PyhsHEma Jumal/Py«

Ala anna myösmejtö/ Helwetin tuleen
heitettä/ Armad meidän päällun.

Mecuin häijyst meitäm käytäme / Ia aina
Wmseläm/ Cucarietaudetpeittäne? Cuino»
d»t tullet päällem: Sp-pyhä Heng yxinäns/
PDnit jydälmstpoispyhti / Hywäthalutsian

Oqiij , KM



«lH Cnollmasia.
Hcki / PyhZ HENa lumnl / Pyhä/«. Älä mcit
pois cadota/Eit cuolonhautan wajota / Armad
meidän Mllem. witlä toisin.
/l" Oco mailma walittaue/ Caickein täyty cuol»

Ei yhtsn anniastlöyttäne/ Ke«s piti
meidän puoldam? Taan syndi yxinäns tehdil
tais/ Ettcuolemaoweneteemawais. Ssntch.henmahdam huolla/

Christe/
Armad Päällem/ Cait olen Adalnin sikiätl

Synnill saastutetut itiät/H«na armadpäaW,
Käyn, tästell<uole,ttat täällä/ Waickeloso.

lewan luullan/ Ei tengen elämät annmeillenl
Eit tahdo auiemcuulla / Keug taita päästä tästä
luolast? Eip tengänmeist pääsecuolost/ Enm
cuintuhax tulla»!/ HErra 'v

Ehriste /
Arlnad päällem,Eit ole ittu surtia sieur? Si«

mruumist eri juur/ armad päatlem.
Meildystäwäul lange nähden / Meilesim<r<

tix stlrtiax / Sama tiet täytä täyda meidän!
Maistaman cuolemat tyrtiät/ Enin itäns kiy<

.
hä/nijn ricas / Kestenäm olem yhden caldaiset
täs/TäntäytY cMeinpyrliä/ HEna^.^,,.»>
Mixeng me ajattele sen psäll: Kestell cnolemt
seifom tääll/ H«rra armad päsllem.

Mailma iloitamahta / Jumal tahto anda<«
lon/ Hän on juurarmiascshta/ Meitcorjaty'
göns ilon. Sen Christus yxinäns tehnyt onl

elämän ttee,naw»n yn/Ett mahdmsim W



Cuolemasta. 615Haleluja/ tijtos luojan / Ei olecuolema tä«
Mvaanvni / Paraman satainansaamculn-
Wng/Halel.
ti sielu caolemat maista / Tämän elämän pe»

M latt ei enäslt laista/Cuin sen tete nytt erän/
mätänemän/ Tähden Adamin

liiiigttnall/ Senlumalandex annoiterran/ Ha«
W/ t. l.Ruumis iloncans nousewa on Hen»
Mjälleus saapa on/Kijtos luojan.
Muat lewos lewäiiewät/ Odottain HEnan

cho/He sielunruumin cans tulewat/ tai»
mn ilon. Mikätaine suurembriemu oll? Cuin»sm am taiwan cyrtinll/ Nähdä H«rra tirc»
tmwaloo Haleluja / t. l. Mahdam ain ajatell
smpäll/ Cuolemancautt elämän käym taäld/

Ruumin hautamisest ja«flos-
noustmisest.
ruumis täms/Vscowahwa

WMpitätämme Hänen pitci ylös nouseman/Myla H«rran edes seisoman.
Maa on hän ja maasta tehty / Maahan hän

myisjällensehty / Maasi pitä hänenedes tule-
mn/ Cosc taiwantorwi rupe cuulumalu
Ruumis maasa «nätäne täs/ SieluH«rra

f>)ytä oll» läs / Cuin hänen hadäst tahdoi antta/
Pojäns cowan cuolelnancautta:
Hänen tuscans jasurunsa / Owat nyt saanetlyunsa/ HäncannoiChristuxen cuorman/ Cat»

«lis nyt cuoleman nuoran.
Sielu els Herran huomas / Ruulnis hauba«

O q mj t«l»



As Haulamlsest,
tan sen suonlas/ Duomio päiwän ylösnosteta!,/
Ia taiwan cunnialltircastttan.

Mesltlll tääll nienosturhas/ Mutt hänenhyiväsil turwas/ On cunnias/ei mMnpilcM
Paista cuinaukingo tirtgs.

lewätkän hänwahwasrauhas/MuttM cuin
«lem tuonen cauhas / PyytNm aina walmitel»
la/ Tulep «neidänginwuoron enolla.

Ehristus meidä»» lunastajaln / Ia tustis wah.
lva lohduttajam/ Vscohon meits wahwistacen/
Iataiwan iloonsattaeon.

Jam
Ehristittytcuulcatt nytcaicki/Cuing

tule täyttä teitän ratki / Cuin te teidän
hautatt/ Mnpaldinen „iur<

he ei auta.
Teidän itcun te hillitä mahdat/ Toiwss olcat

Masainwahwat/Ehristus cuin npus tuoleina,
sta/ Cuolletylösherstttämaasta.

lotcaerinowat ostiaspscos/ Ei ole ne »nisä»
kän tuftas/Eithucu/ nelepäwäthetkex/ MeM
H«rranChristuxen tätkös.

Gecuinruumis paidzihenge on nyt/ Hänen
hywäxensonlmnal suonut / Jällen nousepa»
ranlban päänäns/Kircasna jacunniattäynäns.

Tänlcl suru suur surkiapois pangam/ Ei taai
taine 01l cauwax sangen / Ennen cuin hengi ha»
luillens/Omaurnumisenratttulejällens.

Sen samanuleiltiettäwäxtete/Häntäin cau»
nistoxet/cuin näky/Ett me meidän toiwomM
Oytam/ Enottet leM lewawän löytän.



Hautamisest. 617
Mdän tviholisen on senwallin / Ett olen»
jHtnftnnjn all nijn / lost cuoleman cowan
«utttälläns/Ts yty tulla maan mullax jällens.
Cuiteng ältan peljätkö kengän / Tule tääll

«znmullall cunniasangen/Ruumis ylKs tay»
MMty / 101 l cunnian cnmlning Jumala
Htts.
Wncninmekylwäm/jaheitäm / Maahan

Mn jywät ja peitam / Eng pelkäsijnhucku»
Mnijtä/Sijttjäll enä hedelmät nijtäln.
Wn Myös Jumalan sanasi tiedän» / Run-

mttuin täckll maanpolven wiedän / Nousetirc»
«kijlldäwän päänäns / Hengellänsyhdistett
ihttäynäns.
Wästanotamaaruumist tätä/ long tähän

twos lastein jätän, / Kätke hywincuinannet
fthaldlts/ Anna lewosas lewätä aldis.

Hän hengen asuin sia on olln/ lumalaldelä»chsiehen luot» / Hänell snureman cuiiian wiel
chyton/ Omaxasumaxenspyhittän en.
Mtte nyt/ mits pandu on tähdell/ Tule Hsr»

nicuin sanoi todell / Hänen cuin vscop mnnB<leu/ Ylös herätän wijmeisnäpäiwän.
Sun cuolles silloin jällsaanet / Pstawäs caick

«in maafa maanne / Eaick nmthän elämän
Custt ilo ijäinen liene.

V<c. lEsus ristin paäll ripui.
jaApostolit aicallans / Mailman'"lopust waroitomians / Mitkä merkit tapay»

l«wnpiti/Ihmisis jaluoduis/sanoit litl: Euistchjomuwttnduomiopaiwa.
Qqv - M'



s,« Wijmtssest.
lElusannoiEvangeliumitts/Mailmallea.

wux autuuten/ Mut mailma nytsiehengin suut»tu/Plöncadzo/vftostpoispuutu/Näistnätylu.
Antichristt«xen aica jo ilmeion/ Sen H«.

rasuunshengell tappa ain / Oikeit opettait he
wainowat/Wäärat nousewat tuin willWwätl
MistnäK)jo/lc.

Mailma paha täynänspahutta/wanhemb,.
tans wastan ynseyttä/ Petost/walhett/wieckaut<
ta/ Rijta/ wiha/ waino/ waarytta/ N.

Muodotoind myös ynsiä ylpeytt/ Waatetten
euwatoind coreutt / Paljo puoletoindati M»
»neut/ Tuchain tapaili tyhia cunniat/ N.

Rickadtawarat tygönsrepiwat/ Wätiwal»
daatöyhät tarsiwät. Corco cortia on töyhäin
cuyrma/Ahne odotus waiwaisten hywitys/ N.

Wieraspidoi yöt päiwatpidellän / Maärl
mitall tilwankilwoitellan/ Pli aica juoximba
juodan/Hecumas ollan/ huorudes maatan/ N.

Rauterackaus/totus/poispuuttu / lupaui
wala walhex myösmuuttu / Näist ei waroii»
dzenstmailma/Eitlumalan sanallojettana/N

Evangeliumin opist öyckäwät/Sill pahudenj
pyhäx pcittawat/Eip yxitän oppia ota/luUu>
»nalatpilckawatjocaaica/ N.

lulllalan osa ain vnhotetan / euin ei yIM
Jumalatoliscan/Papitpahanelttfildpoljetan!
Ia almu waiwaisild wähetän/ N.

Eanssois capinat/sodat suuttumat / Wem
wuodatuxetwachmät/ Monetinuutet/ mulckau»
ret/ Waldaculldain cutistuxet/ N.

Ahdistuxen tähden epailyxest / Eaick cansft



Duomioft, > siy
Mttupois/Soisit ennen aicanspois olewani
Mllas maan alla macawan/ N.
"Mailmanpahudenpääll cadzv/Armas auril»»

woi / Paistenspeittä mustaxi
»„ttu / Hala pääsin päiwa/ «leihin suuttu/N.
luuidzens vsein werisexwetä / Tähdet pois

Mapyytäwät/Taiwan awutraimsiaraute»
B<T»ulettuiulatcauhiast myrstywat/ N.
Maa järise/caswoncadotta/Meretpauham

Wlistuwat / wirroista calatttncatowat / Me<
hit wiljastpois pelettywät/N.
luodut lopun perän huocawat/P<Wn päiws

/ Mailina» pahudest pois pyy»
Mwapaxpahain orjudest ikäwöiten/N.

Joudu jotulewaslsfuChrist/ Tee loppu
Rilman pahudest/ TulejoHuomiota tetemäni
»emmstygösottalnan/Meillesuo suotuisLmmiopäilvs.
Silloin pahatpirun canspijnan/ Helwetin.Henheitetän. Cusa tiwusijäistsparcuwat!

W aijaiorjaa oloaln/ Oi oli gngara st duomio
ftlWl!,

HywätH «rran tyaö temmatan / Taiwan i«
Wn iloonautuan / Änell alatheljäll he huuta»
«: Pyhä/Pyhä, Pyhä H«rra Jumal/Chri-!<«isilo suotuis duomiopätwä,

DlezilLclics>!lg,<
Mlnoi PttlM:Duomio päiMn/ Wihan
H paiwen/ waiwanpäiwän / Mailman y»

alaisinMywän. Hirmusuur silloin o«
/ Costa dupmar on tulewa/ Caickiwiftst'idzewa.



Hto W<jme<s«st
Taiwan torwi änenanda / Pauhinanbau.

doillecanda/ duomiollwaatiCaickiwalda/ Coce
ilmawapisewa/ Cofca luotu on nousewa/ Totisiduomaritwastawa. >

Kiriat edes wedettäep / Cuis owat suur«ettpienet/ Mitks ilmastehdyt liene. Coscadm»
»nar on duomidzep / Salaisus caicki ilmeni
Maxamatei n»tän jääne.

Mitän turca silloinsanon ? Kenelds mylsO'
pu«non/ Cosc hursoastustin wapanon/ Cu».
man cumngassuuri / Synneiset autuaxarmcst
juuri/Teet säi sinun tulen turwis.

Armias I«ksumua kätke / Mun tähden sinus
annoitretket / Ms hucutmua sillhettell. Wia<
toimbas wächtettin / Ristin päällä pingottttinl
Minumbstähtencuoletettin.

Caick cuintulewat candex/Dllomgranna en<
«en andex i Cuin lugun päiwä meiil walkeis.
Wärisembachypäs parca./ Sydän wapisetyll
«rca/ Engä cungan saa tästcaraat.

Ryöwärcatumuxencannoi / Synnitandej!
«ndawannoit / Minulltöyhälltoiwonannoit.
Sydämeni sinua halais/HErm annos MM
tvalais/ Eten vunis cuumaspalais.

lammas laumanmuapistä/Wuohistpahoist
pojes estä / Andain oikiall puolell olla. Syistä»
häpiMnfittkirotutt/Helwetin tuleen hyljattyiti
Cuvzu muacansa siunattuin.

Armososottminullköyhäll/Rucouxelturm»
nöyräll /'lopull tykönän ollapyydä / Muista PY"
hän pijnaspäällen/ lostasarmotthwö täM
Waiwaisel uml wieapMen.



Duomiost. <«

IMcalcklsestelämäst.B. c. Cuin tirtast cointähti loitta.
NVAan elämänperästparambat/ Toiwemcl
Mioista tulewat / Cusa meidän waiwqm
Wmaxetan/ Cans iloll itcuncosietan. H«r«
Bemast suolpast owat/Maa vfi/vudettaiwat/
W owat vscowaiset asuwaistt kijldälvaiset/
Mtt cuin auringonterä.

Eelminaisuden caunincaswoin/ Ilmeisesti»
jKicadzoin/ Cunnian cruunun cans candain/
MutitentaiwalNawarat / Eiwiholisijcuulu
chir/ Eik itcuu/ walitust/tuscaa. Eipä eipä!
wlemacal»/taicktautican/ ei waiwacan/Caick
Mtcadonnetcauwas.
Wapan wainoist/ wäkiwalloist/ Synneist/

sMist/caickist waiwoist/ Paidzpelwot/lewos
lchs/ Rcluhas ratki juurautuas /Rinnat/ rae»
lMstpala/Toinen toistanswastan alat. Tai»
MaiwanTiedoll täytetän/mielet muutetan/
Rtrawitan/ Wiljaldwijsaudellpyhäll.

ollanEngelitttlielos / Alatautuitten ilos/
V»nystäwitten stas/ Sucuin/sisaritten seuras.
Nlieitten/Wa„he>nbainjoucosTuttnin/tuu-
lnnatto»nain Tundemattonlat Tutur tnlewati
<ll>ckpysi)wätPyhai» periunös/ Idz ilmeiasizAis Jumal.

Asu hywydens/pyhydens cansa / Sielutruu-
«itrienlull täyttä. Ilmei gruwns alatnäyttä/
Kltlttowattertiät tijttämän/ Heliälläänelly.
Amän/ H«rrantöit tunnustaman. Ilosiha»««s »väsymättä lacka,nataloppumHt.a/ Suttu»
Atpuuhinaspyhäs.



s:i Ijancaicklsest elämäsi.
Taiwan Cuoriscumajawat/VruinvutlM

tä weisawat/ Cumise will curcuill laulawat.
Monen myösmutcaisilläänill/Plln Engelein
ten tiellil/ Jumalat alat ylistäin. Eija/ Eijll
cans Ellgelin caickein pyhäin caick pauhawat/
Pyhä/Pyhä/Pyhä Jumal.

Sen ijäisen elämänMeno/ Niemuu Ninschilöo jalo / Ei osa suuran sano / Perät pois puhet.
tin puuttu / Nijhing cuintorwill on cuultu/ Eit
silmill ole nähty näitä. Cusa cutinPnnä yhten/
taicki tijstanlEsustijtä/ 1101 l wsiton wirtti!
lveisain:

Ei taito tästaida tietä / Eitajatuxenwill'
stu/ Eit olemeill ilmoitettu/ Wiel muita cmii
vnomillens Jumal/ walmistannautitacumall!
Neymmäryst ylidMywät. Christel«su/Dz
ftnsaidzit näitä/ Walmix meillwalmistit / Su>
tytönäs näitnautit saisiln/Amtn. '

Mailman menon ja tapain turhudest/
wieckaudestjapahudest.

elämän surtiudest / St wijstj
sarna mies / Coco kinantin<

oittaturhudest / Cuin toden tyll ties / Ett
caick nainturhij töit tetewät / lälten menotoi»
nentulle.

Caick mailma hecuinan ilos edzi/ Tasähä»el<
läns ptzytäParadisij < Tääl on itcun alho/ m»r<
henmedzs/ Cuin tästonwiP - Costedzitän ilce»
st muuttu nmrhex. Jällenmeno/ sc.

Kull tpöts/luurhett mailmas liene/Jota Wl>



MaiAan cketlön vahubefi. sij
littasuuret että pienet/ Cuin cutin tämän taita
lietl!/ Edestäns nähdä / Täsll sota on / waiwat/
Wdit/tuscat.lälteu.

Harwa wijsauttwisust pyytä / Seiso sen pe»
M / yöt päiwät / Mielicarwautt saa paidzfyy»
tj!Ett pahoin käy caick/ Cik asettawoi asetetta»
M.lälken.

Caick wijsautylöncadzowat/Sehsuckioioue»
te aina on suur/ Cuin häijy hecumattahtomat/
Ittaedziwät juur/ Caickandainsywän satianhdä.lälken.

Moni rakendatartanoit/ linnoi/ loisajat»
ickainasuaxi/EittiedäkenellekimmoAsuinsia»
Monen perinnön wierasomaxotta.lälk.

näem monen lyöwän mahan / Cuin suu-
«lltKyllsraketton / Ain muuttaMulcatasaa»lon / Se mailman juoxuon / He hyppäwät/ lau»
Wat/ iloidzewat. Inltentohu toinen tulle.

Mielbans myöden he asettawat/Tehnensky l»
lwijsast lwlewat/ loist wijmein laiWenwoit»
wat/ Hapiän tulewat/ Sentietä saawat su»zudlsitiäd.lälken.

Sijn tyhmän toimensnäyttäwät/ Ettpeto»
Btawaratcocowat/ Nijtluulewat lapsilleus
Wwän/ Nijden nautit saawan/ lotc vois
KlhlMnwahällajall.lälken.

CuinMailmaist ainaajatellan/Eletän oman
chon perän/ lähte äkildtäytä täalds/ Euole»
An erän / Edest pahan ja hywän palcan saa»An. lälken tohu pahatulle.
Eijs neuwo tarpelinen liene / Tee nM Ju-

mal



624 Mailma» Mttb«
mal sanasimslmytta / HändpM/ paranW
rieilna / Näin suas täytä / on cuoleman hetki chtämätöin.lälten.

Cuintoisin tele/ wäärin mene / Sen wahinge
sma wijmein näyttä / Ett hullu leick se liene/
Synnis ainelä/ Cust cuolemancadotusseurai,.
ne/ Sitttohujopahaiuiluton.

Keng nautita mailmat tahto / Nautitte
mjn/ettajatteleain/Cuin huomen tuolemanfi.
däiscohta/ Tääld mmän/ Sillnwnen mailm!
pahoin pettä/ lältensrohun pahan jätts.

AHAilmas mainittawar menot/ Tuimattil'
">"wat/ ilkiät elot / Edes taisin caicki käyne!
Cnin mtinwalittataine. Mailma hywij M>
hoin polte/ Pahoin suopi cunniahan kulkee.

Taiwanwaldcuunda ei edzitä / Jumalansa»
n« ylöncadzown / Jos jscu sen wastan omi
Sijt omaparastansodotta/ Vlcoidzenscauni'
stellen/Ehklumal/ siMnd tutkistelle.

Cukinkayttasisunsjalken/lumalateitotttl!!
«ik pelts, Eit oiteut/eik ketän Häpe/Mieldäns
möyden myöscatck teke /-Cuincadzo oma H»M
E» yhteisi tarwett yolhot pyydä.

Pramiuttpuoletoindapitäwät/Corjamtt'
pain wallaskäywät/ Hecumacajalist edzwätl
Rickaut tygtzns repiwät. tain myös lahia W
wdze/ Mäwyn että oitiuntaridze.

Hywä tsillli asia yyljätän/ Taito/ cunniatt'
pachljetän/ Totutt ei woi kärsiä kengän/ W
myös oitiuttsemmengän / Cuca nnlwonl)ywä«
«mda/ Pilcka nauru täyty sit<and«. M',



Ruomlu' sliHallman lnuodollwijsast laitta/ Cuin pur«
s sin tänn wäta taita/Mielitielicunman can»
Todenpuhe wainon anda / locapaicas nyt

)0!n tay/Ett caitishäijyt tawat näinnäyit.
sttei lan tahtotehdä/ Meildä/ cuin sen
mtyll nähdä/ Sentähdeneymysstääll tai»
lalteil lneidänl u, telen täyda. Sill nurin
ckedtstataistnon/ Euinlunmlpäällem ar«

on. .

<<2)U!> »nielestän nmilma on camala/ lacaD>suot/turha/tyhtcl/ PettäwäWmeuoo
«Mtawalli, Muutell monell mondpahoin

, bMMijmäin wiewaärälltielja liuckall/los
, !«hdl»n täintiNvalla ela/ CuinratästaMhända/
, mincoht louckap/ Costa torotta/ cohta pettä.

Hän Hamanin aiwaylös nosti / Ett polwet
. Mcumarsithäuda/ Cuningänsuurestsuösiost
, j,W/ Cuullacaickein täydyi stnäa«bs/ Coht
, «w muuttui / cowin täwi / Hirsipuus/jota

millmteusridax / Sijn rippuwan ätild idze
I, «yi/Mailmapettihändpahoineräx.
,' Suur Sanherib/Abimelech ängara/Achlchf
i! Mbel juondenscans/ Achitophel jamuut suw

«tsangarit / Mailina nosti nijtt ylösaldaM
~ NljnHoloftrne-s sotaHErrä suun Äm Mield
ii «iden luulitheillkäywans/iangeisiccorkiqldä

loilkcowin juur/Puuluitpianheilhhywätpaiz
'

i, Ei yMn luotta mahda mailman pääWCuin
Aliioneld seturhantehdän/Hänätildcohtlani,«i«uin liuctali jaäl/Cuin tyll ainalaadan stnäh«



<sls Mailman wtnon pahulxsi.
dä/ Dlrwatcantodestcukin Jumalahan/ W.gos pyhös pysykö» aina/ Waick waiwat stt mah<
ta mailmaraha/ Tustan tunge/ surtsmw laina.

CuitenqChristus oinainscans Hädäson/Heit
armo luest viwos autta/Davidi/Danielit!mil<
,na on »vainon/ Israeli Pharaon cautta. Jo
Josephin/Elian/Jeremian/Heitwapahti w«,i<
noitenskädest/ Nijnvscowaisians wielainijanl
Auttaahdistuxesthädest.

Caictein pyhäin esicuma osotta / Mail,mi
niewän tärsiluäilpitä / Sen suruisen sydäum
lu,nal otta/Vhrir otolisexi sits. Canscatuwl»,
mielen / oMan vscon / Cuule rnceuxen / and«!l>
nien/ Hän haluisest hnojendaMtdämtuscM
Taicktääld corja »jäisen ilon.

O Jumalwahwistvrholisetvscoon/Cuorw ,
Ni woisin tewiästcanda/ Täselämässmusuuc
«n jatusca / Mailma iloo ei taida anda / Christ< ,
corja muatygöstääld/ Omas olenelän cuolen! z
Hengelläshallidzeaina pyhäll/ Cansasijätfte
»les olla.

RuHMinAntlchnstttresi. ,

röyctis cuing rätes täy nyt? Cuiog,
eläntuiki tuiman/ Caictein ylidzcw <>

WD>tiast corgottanut/ Sen pahan PMM
julkii>chnan/ a.as tallancans watlwallan/W
jatmaanpijrin pääll l/ loco oli pieni suurD Hlvadeitjuur/ Ikeesalakäymän täällä.

Waldacunnat/ pääruhtinat/ Sins ylinc»' ,z
dzott caick sangen/Ed uhtän luullutäälltohti'
wan/ Suu waidas »vastan ängät/ EdeStlili lä>i j«
Utiyhä,mes täst/ lolllumlllMsanaeli sus



st?
Wun rumaßuomsöyxi sinetuott/ Cutatäy.
ssinnijncdlulluss.
Laick «»e sen tyllä tiedoin todest/CuinRaamcl-

Mnchda taidan» / Ettsinsepchumalaspuo»
W Meit syöxit suurin waiwan/Jumalansa
Mweitpoismonast meit/ ihmisten juttuine-
chi Meitähajotit/pois wajotit/ Petostespohj
jNPträt.
lumalal, sian jaChnstuxen / Epäjumalan

Miltiän/ Sencauhian Antichristuxen/Cuin
Mmttu sanoi seltiöst. Idzteti jalox mailman
»«lor/ Idzens pyhimax cudzu aunoi / Ia teki»
eijnicuin tirjoitettin/Prophetain cautta ennen..
Cadz lu,nalan edest sua palweldin / Sull

h.uorall/ Cuuniat/ palwelust
Bttchtin/ Cuin wäsran opin nuorallPmbcirsWt/Caicktijnnisidoit/ Mailmaiftt walda»
Uhtt/ wahwastwainoit/alaspainoit/ Ed loh«Naketäntienyt;
Ruori/wanha/waimo ja mies/ Sen tietä»

»ck pits sangen / Ettck lesabel jaBabylon
nDOn nptt jomaahan langen. Cuin oli cun<
ms< tcki idz wijsax / wallidz ylpeydens wallas/

on js
tzoldans.

, Jumalan julttnempyhssana/ Sulloli vscottWialalda/ SillruockimänChristuxe,l lcluMa/
»ilmashajonutawamlda: Ettpyhäspelgos

DlndisimChristuxenmeidsnHEr»
,« Ijätt pyhydes jahurscaudes/ Händ palwe<

,!,
»« Rrij Nyt



sts Antlchristurest.
Nvt ptljät on enä sna pahan tawaist/ IW

syunis syndniytts / Cuin idz JumalanPM
tanvast / Edestäm cuoleman kärsinyttä / Sun
hirmusanoin/vannanpanois/Wapisit waiintt
tttä miehet/Kästys pianJumalann ijan/ Cl>ick
eatoisttsuuret pienet.

Hinnall synninanti andtlit / l)man wäM
waldasperän /Kettä culda/raha sinull candeliti
Ei ne ftnnis surnet erään / Ei ijäs sillull suot/ eit
annet muold/Sisusjälkentäsä laitta/Muttsift
lunewäl/ Jumalansanal/ ChristuMlambck
taita.

MeilRamatun olet turmellut/ Ia pnniHk
jättänytpahoin / Caick oletpolttan jasurnellut/
Cuin wastaswasiata tahdoit/ Nyt onluinol
armonssUomall / Ilmoittanut petoxes caickij
Caussana:» sarnanshelcon laumans / Oitick
titUohjanutratti.

Syndylnätä on seihminen wiel/ Cuin jltoM !
caick tirjottU taita/ Joit jouckonscansPaam
on ajatell/Pettäxens joca maan paicka/ Monell <
muodeU/ säätyinssenroill Cardinalein cawalil,
neuwoil/ Munckein menoill/ Nunnain eloill! <

lesuitain jumalatoMain juonill.
MerucoelemsunlTsuChrist/ PMst mtit«

pahan Paawin otjust / Cuin on seAntichriM
lv-ssist/ Meitteritstntolvasttoirust. OH«M
Cyrist sä olet wissist / Cuin yrmenswoit ml
äutta/SynnisteilshDäsi/Msts/Pijnasjacul'
lsmascauttai 3!,'



Nälja» ef<Ruton aM. styMicaimispsalml/joca pita wei^ttan»an/cosca soca/ «alta «I, Runo saapumilla ja.
fäsis on,

p. I. 5.
ATa pois Jumal / paidäm julmawibas/A-sem angar jawerinen widzas/Hlspahmta
M anfiom arwost/ Wan aiu,anarmost.,

Jos sinä meits/ synnin syyn perästä / Curitat
ick/woipedesas kestä / iuodutn.jncaiGlopet
Wsolle/Ia perät cuolle,
Anna sijsHZrra/ synnitandexmeillen/ Ar«

Mwalitcon oikeuden puolen / Sinun tapas
mb, si)„nistarmon otta/ Cuin päajles luotta.
Mixsinssuuttut/HEfra luoja suuri/Maan

, mtoiilpäälle/nijnangarastjuuri/ Mtämeo»wmuut cuin muldgj lika/Täynftnnin wica.
! Meitperisyndj/pahuten täs paina/liha myös

schHengewastan aina/ Tätä sijs heiko / luon»t
> Sinunwiyas waihel ja myössynöimsuurten/Pme sinunPoicas/ristin naulat/iuurhe/Cru»«u jl,köydet / keihäs/ ruoko/ ruoscat / Cuolemaul! !»s«t. '

. As caunista Walas heitä / WaanPoicas' ftinall/ hänen wikanspeits/ longjydänweni
l' Wkyltiwesi/Synnit pois pese.

« Eitä meillaiya/Isalumaltaiwast / Chri«>l wncauta/cuinmeitpastiwaiwaft/ Ynnyli-
t Wn/ Hengencansa pyhän/ Jumalanyhden.

Chnstllllsist tawHlsi.Cullalnen H. 0.
ottnlumalan'pMeturwa /Ihmisten a»



Szo " ChrWW
pu sn juuriturha/ luinalan sana on woimalli'
nen/ Waan ma, lma sangen petolinen.
> L eamt nyt elswclt ilkickst/ käytil sinä idzessi.
lviäst/ cunnias pidä aina tallella /ja muistaDmyösracastella. ,

c hristitt tätä ainajattele/ äls sinä toistapa,
«ettele/ lukidze tieles hambais taa/ hywänta»
wan/sulljuuropetan.

v uomita carm parambatas/
huonombatas/,pahan lopun ain ylpeys/
on setä myös coreus.

eisunpidckrickauttas/KerftamanrijstastO'
waratas: Sillrickauslumalaldatule/stjsjU
sijttarwidzewille.

r ortunavstin meitpettele /cunnian idzes oin
harjoittele/ cosccnlda jarickausjattäwäti»
maja siweystaileljääwät.

<3 alaterein Canssaa Apostoli / hywckn ttwtn
ainaneuwoili: Christus puhuirickast miehchij<
toisiald ktzyhäst lazaruxest.

«ywis töits ain muistele / hywä tehdH oi»
pyytele/Kijttämätöin on ainawaärä/caickiaN'
stan ilman määrä.

i dzes harjoita nuovudestas / työhön jaopO
juurwoimastas/se wanhaa ikääseaunisttle/suil
hedelmäntöistästuottele.

icielell onolewanansystäwä/ waculfydäni»
säns pahoja juonipitä /suullails tyll suloiststft
huttele/ waan petosi myrcky ajattele.

tygös myötäkäymisiä/.taick toistl»!
wastointäymisi)s/ älä sinä M<M huitendeleij"
iä myös paljo Mile, ' «



lawoist. s;»
Melestäs wiha pois luowuta / toimehen si«mstotuta/ eipicaisus menesty asioisa / joistca»

Nimleswijmäinlopnsa.
se sinulle tule kij»

Mi/ sijs opettajas <un cunnioita/ tyhmydest l>
Ms luowuta.

o>kius ja wahwus edesäs pidä costas tutkit
järjtstäns sijs cuuldele tarcast caipausta/molem-
«t puolet juurwisusta.

? ois eroita idzestäs ylpeys / sill caicki hälväise
i tereus/ jocaidzens alenda styletän / sijs harjoita

sinus täyttämän wieläpitä / surullist
Astan / cuule sits /murhet älähänelle lisäile/
mnrastasi cuor,nakewendele.
K öytiä idzestäns myös cuulcon/oppican/ wij»smmax myöstulcon/ joca idzestäns ylönpaljs

M/ caick häwaisejanaura sitä.
5 eurasa pyydä ollahywäin/ a latieansa lnytzs

stvmin/ wahingolisij ainawältele/ cuin alati
llinita juonittele.
loisen wahingostälsiloldze/ sill onni sinun

nchs leitidzettoisinans sinä ylösnostetan/toist»
msjuuralaslastetan.

U siasi idzes äl<irijmll/ rickauden tähden anna
Han / cuin synnilj jawäärydell eogotan / se sn»
M jamurhell haastatan.

oi mitä nytwielä walitan/eoretst myss ih«loisistkirjoitan: Sen caltaisetaina ylön anna/
josuloistenseuran idzes wanno.

Xerxes luotti wounans päälle / ei se hywäx
Rrnij tul»



' ChriMsisttawoisi.
tulluthänelle/ hän tuli omildanspetetyx/ lyitin
wiimeinheildcuolliax.

V lidzen caickja cappal.'ta/peW jaracasta Ilu.walata / tee caickij nijtä lähim,näiselleo / jonas
toiwotmyösidzelles,

weisatcam/lumalatmyjj
ylhäldjulistacam/ jocatehnytonhywintotM
Kijtos hänellijancaickiftst.

Hlsiyria lerusal>mln häwltoxesi,
MMblstoria on tcsin Cootn cocc l»n

WW sten myös paan!,n.lst/jaeaictcin niaa<'an
tatumast/loitei heillennnustctthopust, Pro>Phetait ei hetotellet/ Christust ei palio hywäilltti
loca heitkyynelein cansa / Catumchau neinvoi
zawäänsi,

Idze stjsHErrc» monda wuot/ Tunnustähdn
heill edestuott/ Ain armojanstariten heille. Ett
olisitoiltzintäändynet/ jaei pahudeftlisnäändi)'
dynet/ waan tullet totuden tielle: Händä idze y<
Wämän/Christustjultijulistclma!,/
näitwihaisit/wainoit / Sill combistuitcowin
waiwoin.

luurusc/Monilaisien mevckein cautta. ludillai'
set juur jultistst / Cestusta waMn waldanncsti
Kestenäns capinan nostit/lonqa hepoiescarce»
t,ft/ Pijleill perän myöstarcotit/ Wijsltuhatt
Ccstuxen Knihti/ Paetes silloin hacati» ricki.

Costa Nero tämän tietäsai/Etttehty oli >»!lt<
ha toi / jgKelsariu lati lastett / SanoihänSe<

tamie.',



Hlstoria Jerusaleminhamitöxesi. sz;
Miebilleus/ Tulteillpuhu jaAelillens / N»no?
<„, minä sotaan Hastett/Vespasianus joudo/Sy»
nasta sieldä wate tuo / ludalaiset sodan alcai
Mut heidän pitä saaman palcau. ,

ludalaiset menitAstalon/Kehmt/tääld,'>ne
Wton t«om/ Ia caluacaiteapallon. loill poi«
skiin me poispuolestam/ Wiholiset estämhuo»
Mam/ Eht cuing he olisit wahwat/ Muttei
jMmondavalainut/ Eit hewoijten päälle cä»
ninimt / Wi,skylnmendtuhatta siellä / Tapet«
linja lyönntiellä,
Vesxasianus wo?'mastans / Galileankijrutfi

sthdastans/ Sillä siellä oli pal/o Wäle, Polti
jmurlia,smonda miest / Waimot jalapset an»

tkipiest/ Wiclä sijttekin cuolemans' näki / W.jsi
iKinendtuhatludalaist/Ilmanyhtäkän »nuu«
nlmst/ Ilman myös wailniotja läpsit / Joithejolwoistkiwen krspseit, "

Ei nuort eik wanha armahdet/ Eivhtänla»
siacarwahdett/Sillseolisurlialeicki. Cuustu.
Wimorta nueW sitt/lähetettinAchajan nijst/
Htnniendacaiwamanpoicki. Colmetymmend
ckattmytin pois/ lotc olitorjana suuris töis/Njstuhat cuin natihätäns / Cadotit heidän o»
niMtens.

CmnRyswäxit täinän tietä sait/ EttGali»
leosoli tehty näit/Jerusalemin cocoisitheitäns/Eiella be cauwainmurhaisit / Ia toinen toisenssurmaisit/ Wältäin omia paitans. Weri siell
duoti lackamat / Ei pääsnyt Monda hackamat/
wckCanssaolisuureswaiwasl Ett ryöwarjt
tMäisjapauhajs.

Rl v I«5



6;<. Historia lernsaltmln H3w<toxeff^JumalanTcnlpli sowaistin / Pappein pääst
hiuxet tohwaistin/ Werta olilTempli täynäns.
CaxikyinmendtuhattHerrast miest/ lostphus
tnllnusta/ joca ties/ Ett tulitpois päiwildä päq.
näns.Silloli hätä hädän pääll/ Mouda waw»
Heitwaiwaissiell/Wiholinenwihainenedts/C««pina/ nälkcCaupungin tädes.

Vitt Gadarenit sanoit näin/ Olcammiebet
täändäkäm päin/lyötämme lujasti wastan.Vt'
spastalnlstarcka mies / Heitwastancohta»tu<won ties /Ettei päästänyt yhtätän lasta. EelW
tymmenb tuhatta mahan löi / Caxi tuhat ftngi.
xipois wei / loput jotcei joutunettäsijn / Upotit
heidäns wirtoin jawesijn.

Titusse tyly sotamies /Taitense tarran neu«
won ties/Cuing Jerusaleminsulki/Wallit HH«
»vahwist wäkenäns / Grawit myös caiwattym<
bärinÄ Ett hätä näytin julki.Näljällyeitmwi
ahdista/ lasteheuneuwonswahwista/ Etthei»
dän sijnätijni nappais/Ia jocaidzenhengen tap<
pais.

Costa he näinolit stantzatut/Ia caikilda ha<l<
roildfangatut/ Nälkä sijtjuuduiwierax/Eiol»
lut lyitäu ensingän / Phtä leiwän pala stmmen»
gän/Taicka muuta tehtäwä teurax. Ei ollutM
raWanhemmal/lelpsell leipä anda anowall/S!<
tä cu inolis talnuut jhöds/ Mutt täydyi lasta«'
«owat lyödä.

Nalta heit waati huistiman/ Ia joca nurc<
kaanuistimau/ Ei pidetty luckuelitelke. He söit
sitä cmn cauhista / Ia caicki carwatpöphiD



Historia I<rusalemin HZwitöxest. 6„
M oli oma jälki. Hätä on ollutheill sangen»
suut/ Tämä on toinen tosi juur/ Ett monda söit
Mäolti / Joitahe jalwoiUanspolki.
9fits waiwawaittat / laittuwierttshai»

liat/ Cuinsiltzäwaimoldacuultin/ locaoma«
löi/ Ia sijtä cohta puolen söil

Cmn wanhax eläwäx luultin.Mlltta sotawäeld
tMM puol / longn jälkenhän suuresi huol / HH«
chryöwättinjawiettin / Cohta myös matiast
httin.

Ananias selkiäsi tunnusta / Ett sata tuhatt
Wiuista / Hän on silmilläns nähnyt. Wijsitoi»
jlckymmendtuhat/ jotta Titusaicoi murhata/
Mutta ennen nälkäännäänyit / Toisi eisijn saa«
t,iar»labta/ Eit cuollnt haatan carwahta/I»
tzesiäns oli cungin työtä/ <M päiws Myötä.
lotca taas Caupungist carcoisit / Tituxen le-

leinpackoisit / Fangiuten heittäin heitäns / Tu«
h«ttsiellä sittyhtei» yön / Sanottin heowat cul«
lllnssyön/ latahtowatnyt senpeitts/ Halai»stincaicki cahtia / Huowitcuinolitwartiana:
Wn edzittin culda jaraha / Nijden waiwaistel»ihmisten nwhan.

Satatuhat myöspoieswei/ Ia ruttotauti
mahan löi / Ain ajal sedzemän wijcon. Cahde»
f«n kylnnlend tuhat wiel sijtt / Myösrutto tau»
limaahanlijt / lotc hyljäisitlulnalanlijto».
Sijtt cohta Eaupungi woitettii»>/ Ia sanoum
lellot soimin/ caick ylös alaisin taattin/ Templi
<n»ös maahan lyötin.
Almndrin sitt lähettttin / TuinCaria edell



Hzs Historia Jerusaleminhäwitöxest.
a,ettin / Seizemen toistakylnnlend tuhatt/ Carl,
klm»mend tuhattcannettin/ Jalopeurain luolan
«linetin/ Iamuiden petoin murhat. Phdestäai»
«oast penningist/ Colmkymnlend annettinlu»dalaist/EttChristusoliheildahalpa/Slllmatt.
tin tämöcauppa,

Nvt ou tqs lyhvkäisest cuulla saat / Cuingle.
rusalem on maahan lyöt / Juvalaiset julmasi
cuolltt/ Mix ei Hesana totellet/ Opetuxia wastan
otellet/ Eit jmnalast niitän huollet. Nijnlu»
»nala »vieläkin costelle / Jos et sinä händätottele/
Kyllähän wielTituxen löytä /loca costa sinnss
paboia töitä,

Sil! oppi hywäChristit M/ Pydälumalan
Sana olla läs/alä händpidä Halpan/Cosca näin
hacattu wijnapuu/ Orilla täytetty Suden suu/
Cadz ettei Jumalanna sua salpan/loca oleten»

< nenpacanoll/ästenwedettChristuxentiell/Sill
pyds händ seurat aina / Mtm taiwan Mill jäl<
lens laina/Amen,

Cäickiwuldias/Sinäse totinen luoja/
meille ruumihin / ja caickinaiset

O ICsi» ChristllimalanPoica/ Ia synni<
sten ihmisten turwa / mitssynnW
jacuolen»ast / jawahwista tottsenvstoon,

O pyhä Hengi lohduttaja/ Hallidze Christi'
cundas/ Puhdista meidän sydämen/IaPyhits
se/ sinun lumaludesasumasiax.

Ist/Poica ja pyhä Hengi / Yxitotinen Iu«
»nala/ 2lr,nada sinuas meidänpäällenl/ Iaauta
Mits/ ja johdatataiwan llon.



Vx< surullinen Weisii. 637
lsunma olton Isälle/ Pojalle japybälle Hen»

M/Nijncuin olluton algusta/ Ia nytja aina/
Mncaickisest/Antem

Tuli kastysam
rastas/ Cuin hänentääld ilosian/Tah»

«wiedcl täst tustast / Courat cowae on cuole»
mll/ N< sielun rnulnist otta/ Tääld ystäwist
ftngen ätist/ Pois täyty luopUä cohtä.
Ajaall jollenun ajattele/ Tulemeilltuoni wie»
M/Ei häntorwella stittele/ Cost meitätahto
MMx/ Nuolet cowatMNut owat/ Cuincaicki
mahancaatai Wanha januor/ pieni jasuur/
linijtawälttätaida.
Ruumin tääll mullaxi tule / Sywällsi)sätäll

sMau/ Caick eläwät sitö sure / Ouinmailman
Mcanda/Ettsijnnillän näinylidzen/Olen cuo«
lmntuottan/ Waan sieluni on wienylilooni
Ilsus jongpääll olen luottau.
Gabriel Engel ottanut/ Seniloll ombiwa«

<!«««/ Murhen iloximuutanut/ Pirunpauloist
ftlastan / Mutt ruumis tääld / tämän nman
Md/Tallelle paunanrauhan/long ylidze mo-
»isuure/Ia itcu wirtta läl^laä.
Alastiminä mailMahän/Oleu jatllUrhell fyn«

l>)n< Tänne sysätty waiwalM / Nijncuin yxi
lindll lendou / Tustät cowat wauvat owat/
Tääll minua sangenrastaft/Nyt cuolenla/waa-
iiminua/Tääld caiken mailnmnmattall.
Riemuiten paljo tietänyt/ Eläisäni tassit»

«W/ Sill ittullolen synvyuyt /WurheU elänyt
mail'



s;« Yrlsurullinen Gelfckmailmas/Nytwtjmeiseldcuolemaälild/Tungl !
mull idzens wierax /Se sielunicohtruumistani >

on/ iöi minunmaahan martaax.
Eicuolemajtayxitän / Wapahta lnmuatai» <

tani Miehen/ lapsen eikystäwän/ Sill tullut oli >

joaican/ Ettcuolemalninuncowan/ Solmeis <

.siteillä sitteill / Ilman armotwoiman pois ott/ <

Ei autaehtän itken.
Tunnen todest ett kylläkist/ Nytglasinonvl. >

wos juosnut/Sencauhiauriesun nyt tegin/lost <

ei kengän olepaasnyt/Kylmän macantääll/paa» <

rin pääll / Pois erisi sielunruumist /En murhtt <

sill eng itcuatied/ Pääsin wihamiehist julmist.
A laspain on pääni caatunm/ Mullax jatuh» >

wax tullut/Ruumin on perätimaatunut/Cuin >

en täall olistan ollut / Wijmein ftwäll minä l
maan slsäll/ SyöMn madoilta si)ötc>/ Näin nyt
jätänmailman tämän/Eick paljopana «nyötäni

HErranhaldmi annan sinun/ Minun puoli» > k

san racas / Ett enää taäll näe minu / Sywäl
maasaminä macaan / Nyt sinusta eron otan!
JätänsinunHEnanrauhan/HlainuchentäälV f
mun tähtey/ 2lnn sinuassaata hautaan.

Enmnuel cuin inun lunastan / On ijäistst ciio»
lon waiwast/ Hän sielun on nytomistan / Paip
nutsen tnllell taiwae/ Siel o»; ilo jotasanoo/Ei
taito eit toimitaida /Johon pääsin pirun täsistl
Ia osaisin oikinn laidan.
.

Nyt myös sinun armaspoicaisen/ Täytypi
tänne jätta/Sinunanau haldUlllEsuxen/Cuin
«tahdo IMMs l Hän tytt surun pita sinust/



M snrulltnenWeisu. szy
Wrhtsiloxi muutta/ Hengi plMwoiinalhy.

«ä!/Sull loydutuxen tuotta.
Rastasi murhen suas waiwata/Mmun tähs

«nianna/ SillEngelild sieluni caimatan / Ia
M ilohon pannaan / Pyhäin paristaiwan
Ws / Olen ilosa suures / Murhen lacan/ eteen
»rot/ OnEngelitten Cuori.

Vhttistst «idänJumalan/ Käsijnannan ja
uuhan/ Wchen/langon jaSucun oman/ En
01l wijwy sillcauwan / Mä täst ties ole,, mat»
Wies/H«n«l«su»uinua auta/Sielunipääsi
M hädäst/ Weres japijnas cantta.

«laickystäwäni rackahat / Hywäyötä teillsa«Wjkisuremantarwitrastahast/Ylidzelnillun
«/Tiedän todest ett iloisest/lall toinen toisen
Wn/ Taiwanilospyhainelos'/ Riemuiten
Hmanpöydäll.

Joonyt lackan pois laulamasi/ Sill langen

mn caick jätkinjaänet/Häuwainoist mcit wa»
fcha/ Repij pois edestänipaulat/ Häud caicklMtyMwät/laAlleluja laula/ Amen.



Evangchttmitjaßplstotatj
Cuin Suoines cllnakin Sunnuntai-

na/ Juhlanaeli Pchapauvanä coco
Ajastajaa luetan.

iLnsimäisnä Slmnuntai-
na, Advencis.

MM< HErta Jumala nleitä sinunwolmallas/jj
">!e cuulcman meidän rucousiam / että <»e <i„m
i>ar>?luxesjalunastuxescautta< calckmalsistanili'

oän sijndtin waaroista ja ormolischpelastettälsin ja warjella<sin. Sinun Poicas lEsuri»
Chnffuxen meiVanHErrancautta/jola sinuncansas>z>hänHmgen hhleydeseläja hallioze ijancaickisestiianM!'
sthcn/AmeN.

HpistolankirMtZ P.PawailAp«si«-
li Romarein tygö/Cap. 1;.

weljet/ ttta mescncaltaisia tiedä!N!!!tj
nimittäinajan / ettänytonaicavnestaw

sta(stllameidän antwdemon nyt lähembäiiacui,,
silloin costa nlt vstoimma) yö on culunut/ jäO
wä on tullut / scntähdtn hyljätkäm pimcylei,
työt / japukecam lneitäm walteuden somastlllo.
Waeldäcain soweljast nijncnin panvälla/ eiy'
lönsi)ömiseseitäyltz«juomises/e.icammioisM
haureudes/ eirijdasjacatiudes. Waanvukmt
teidän päälle» H<xrm lEsus Christus.
hotcatrunnlistan/ waan eihaureuten.

Ihmisen luondo turmelou on/pag.ssl.
Woi meitä löyhiä synnisit/pa.;. 519.

?LVanBclillMn kirjoitta P. Match.
Evangel. Cap. 21^

aitan cuin he lähestyitlcruM,"»«



CvauMumtt iaEpistolat. «4l
Öljymäen tygö/ lähetti

Ds»ö caxiOpetuslastans/sanoden heule: Men«
zjt kylän jocaon teidän edesan / ja te löydätte
lMAsintamman sidottuna/ jawarsanhäuen
«nftns/ päästäkät ne jatuocat minulle. Ia jos
Mteillejotatinsano/ nijnsauocat:H«rranij«
Mrwidze / jacohta hän lasteheidän. Mutta
«zMt tapaduit caicki / että täyteläisin / cuin sa»
MoliProphetan cautta/ jocasanoi: Sano»
OZionin Tyttärelle: Cadzo/sinun Cuningas
ckjmulle siwia / istuin Asintalnman päällä / ja
Wlaisen7lsin warsan päällä. Opetuslapset
«it jateit mjncuinlEsus heille olitästenyti
solutit hänentygönsAsintamman jawarsan.
lopanit nijdenpäällä heidän waattens / ja-istu»,
«ithänen nijdenpäälle. Nijn monda cailssast ha-
M waattensteille. Ia muutamatcarseit oxm
suista/ jahajotit tielle. Mutta tanssa/ jocaedel-
U»wi/jajotcaseuraisit/huusitsanoden t Hs»
jiNilcDavidin Pojalle/ tijtetty olton se jocch
OHsnanNuneen/ Hosianna corkiudes.

3^ucHus.
z)me ijancaickisest sinuakijtäm / cunnioimm jaylistäm/

«täsarmolisest meille wiheljälsille/jolca synnin tähoe»
mleman ja pertele» mallan ala joutunet olimma/ olet si»m pöicas asettauutLuningaxl / jocaon tvanhurscas »a«
Bta,a/ja cuolemallansmeiiä meidän syunesstämpelasti.
Al< rucollema finua / ettäs armolisest pyhän Hcnges caut«
lwcltäwalaisisit jahalltdzisit/ etlä meto»emtämän »an<«lsca» Cuningan ala pidaisim/engameitam hänentöyhy»
Wmlsjayxikertaisudestans/nijncuinlnailma/pabennais/
F«lw wahwan vscaluxen cautta haum käällens/ saisim
«l«!ct«le»auwut>eu/Am«n.

GI - ».SM



64» Euanaellumit
2. OmmumälttaAdVemis^

LllErätä HErra Jumala met»an sydämen/ sinuna,!,,,A)caises t«cä walnlistaman / että me hänen tultmW
cautta / puhtalla mlelellä sinua pallyelisim. SmPoicas lEsuxenChrlstuxen m«oän HErran cautta/«,

iLpistolan knjyltta P.ParvaKApHsto-
lt/Romcirem tygö/Cap, is.

9?Ackat weliet/ mitä ennenkirjoitettu onistmkirjoitettu/ että meilläkarsiini.sen jaßamattulnlohduturen cautta toiwo olie,
Mutta karsimisen ja lohduturen Jumala/«.
daconettä tetestenän yximielisetolisitta / I<ch
xen Christuxen perän/ että teyximielisestyhdO
suustakijtaisittelulnalata/ ja meidän H<llmlEsuxen Christuxen Isä. Seutähden corjam
toinen toistau/nijncuinChristustin on meitäl».malan cunniaxi corjannut.

Mutta minä sanon:lEsus Christus on elluc
ymbärinsleickauxenPalwelia /Jumalan totu»
dentähden / wahwistaman sitä lupausta cum I<
sille tapautunut oli. Mutta että pacanat la»'
piuden edestä Jumalala kijttaisit/ nijncuin tii<
zoitettuon: Sentahdenkijtänminäsinuapltt!!'
nainseas/ jaweisan siimn Nilnees. Iataas <ck
sano!lloitcatpacanathäuecanssanscansa.l<!
taas: Kijttäkär HErra caicki pacanat/ ja caicti
tanssa ylistätän handä. Ia taassano Esaias-
Senpitaoltlnanlesteu juuren/ joca onnoust»
wapacanoita hallidzeman/ jonga päälle PM
nat toiwomanpitä. Mutta toiwon Imnal«
täytt ätön ttitä taitella rittnulta jarauhalla / v

scost'



jakplstolak' s4j
stch/ ettsteillä pyhän Hengen woimantautta
Helmen toiwoolis.

Nljncauwain cu<n metlsm tääl/ j>ag.6«.
«' KpanZelmmltt/kirjHitta p. Lucas.

Evangelista/Cap.2l
MVlehenaican/sanot lEsusOpetnslapD
Mlens: Ia merkit pits olemanAuringos/
MjaCuus/ jaTahdein Iaumasa Canssal<

' UaMus/epäiUyxen tähden. lamerijaallot
,!' swpauhaman. Ia ihmiset maasapitä cuiwet-

i«npelgon tähden /ja odottamisen tthden/nij»
' muinmaan pijrinpäälle tulewat/ silläTaiwan
,' «i»ltltpitä lijcutettaman.Ia silloinheidän pi«
, llmteman IhmisenPojan tulewanpilwis/ su»
, !lll« woilnalla jatuumalla. Mutta cofca nä»

Mpäänne ylös: Sillä teidän lunastuxenne
Mnlähesty>

, Ia lM sanoi heille wertauxen: Cadzocatstcu-
Wita/jacaickiapuita/cosca nepuhtewat/nijn

.tt nijstä näette ja ymmärrätte / ettäSuwi
, Mnä. Nijn myöste/cosca te näettenämät
, Hchtulnan/ sljtätietkät / että Iu»lla lanwa lda-
, Ma on läsnä. Totisesi sanon minäteille: Ei

l«»ckl sucucunnan pidä ennen huckuman / cuin
«nät taicki tapahtuivat/ TaiwasiaMaaon
jockuwa/ waan Minunsanani eipidä huckandu»
.Mutta cawchtacat töitän/ etteiteidä siMmältchan rascauteta syömisesi ja juomisesi/ jaela»
»veninurhest/ jasepsiwätule ätist teidän pääl«

Ssij lm.



544 Evangelinmit
len. Sillähän tule nijn cuin paula caickeiu yli<
dze/ jottacoco maanpäällä asuwat. Nijn olcot
nytainawalpat/ jarucoilcat/ ettatemahdolli»
set olisitta caickia naits waltämän / tapah.
tumanpits/ jaseisoman IhlnisenPojan edes.

Rucous.
Jumala taiwalinen Isä/ sinä joeasinunPoicoj
olet ilmoittonut/cuinga taiwas jamaa hucku/meidäncuolletrumim wircowat/ja me cäickiDuomiol.le tulemma: Me rucoilem sinua/ettäs lahdoisit meicäpn.

hän Hengen cautta sinun Sanasas ja oikias vscos pitää/
synnist «molisest warjella/ja caickinaifistiuftuxis lohtua
ta/«ten m« meidän sydändämylönpaldisudella/jatäM
«lämänmurhellarascautais/waan olisin, aina raitiit «al»
woman ,arucoileman/että me sinunPoicas tulemlsMur«
ivaten sinunarmoihis iloisella sydämellä odotaisim/ja hä<
«ncauttans ijancaickisen elämän tulisim/ Amen.

!). SunnuntainaAdVentts.
60//,S«<-

<<2>E rucoilemma sinuaO Hkrra Jumala/ettässtt»l«
taisit corwaS meidän rucouxeem/ ,a walaisisic si»marmollas ineidän mielem pimeyden. Sinä joco el«l

jahallidzet/ ynnä Po,an ja pyhän Hengenyhteydes/iM
«aickisestijancaickisen/ Ame».

tLpistolan kirjoitta p. pawaliAp«lk.
Connch.lygö/1.C0r.t4.

AAcktt weliet pitätön «»eitä Chll<
palweliana/ja Jumalan salaisuden

haldiana. Ainoastansse haldioilda edzitän/ etts
he löytäisin vscollisixi. Mutta wähanminssijtä
tottelen/ että minäteildä duomitan/ eli inhimili»
seldspäiwäldä. En minä idzMn duomidzemi»
nuani. En minätiedä mitancansani / »uutta en
lninä sentähden wanhmscas ole/ lvaanH«rraenst



jaEoisiolat. «45
,n se joca minun duomidze. Sentähdenältät
Winitco ennen aica/ siehenasticuinHckrra tu-
le/M sengin walteuten/ saatta cuinpimydes
Mtty on/ ja julistasydänden aiwoiwxet/ ja
silloin cntin saacunnian lulnalalda.

Sanoi HErraasuwataiwas/pag. 4iz»
Kijttet olcon lEsuxenNimi/ pag' 556.

zLvftNltliumm kirjylta P. Match.
Evangel.Cap.u.

aican/ coscalohannes/ jocasilloinMifangiuxesoli/ cuuliChristuxentytzt/ lä»
hetti häncaxi Opttuslastenskylmän HH«

«tldä: Olctcos se tulewa eli pitäkö meidäntoista
odottaman l NijnILsus wastais/ ja sanoi heil-it! Mengät jasanocatlohannexelle/ necuinte
tuuletta janäetts. Sokiatsaawat nätbns / on»
duwatkäywät/ spitaliset puhdisteta»/ jacuroit
cuulewat/ cuollet ylösherätetän/ jaköyhille saar«
mwnEvangelium. Ia autuason se jocaei pa«
hene minusta.

Cosca he menit pois/ rupeislEsussanoman
lohannexestcanssalle: Mitä te läxettecorpeen
codzoman? Ruococo/ jocatuulelda häälytetänl
Taicka mitä te läxitte cadzoman? Ihmistäkö/
lmatetettuapehmeillä waatteilla? Cadzo/ jotca
fthmeitäcandawat/ ne owatCuningastenhuo»
«isä. Taicka mitä te läxitte cadzoman ? Pro«
fhttaco? Totisestsanon minäteille: Tämä o,»
jlllombicuinPropheta: Sillätämä on st josta
tiljoitettu on: Cadzo /ulmä lähetän minunEn«
gelini sinun easwos men / jocaonwalmistapa fi«
«Mies sinuntt«s.

3tr«j R^



ö<6 Evangeliumtt
Ruc«us.

Jumala taiwalinenlsä/ joca sinunP«<««meidänHTrran lEsuxen Chrlstuxen / olei andanuulihmiseri lulla/jaseutähoeniäuän mailman lähettäny!/ «>

«ä hän meitä wlheljaisiä ihmisia / synmst jacuolemast««>

pabdais janijnijancaickisestaumariftatats. V.e ruco,ll»,
finua/ meidän sydändäm pyhällä HenaelKs nijn Ha11,,,»,
»au / että me ylidzen caickia sinun pyhäSauus racaff«,i>
sim/jacaickinaista pahutta wältäisim-, löytäisin myösslj.ts joucasta/jotca ei smunPojassae ICsuresta Chrlstuxe.sia idziäns pahmna/ waan häneu cauttans aumari tul«»
stat/Amn,.

4< Sunnunt. Adventis.
»V Hhene meitä H3rra Jumala sinunwoimallas/ jatule

suurella awulla meitä holhoman/etlö me sinun arm»s
awun ja laupiuden cautta ntjtä saisimme nautita cick

ft»nnitestäwZt.Sinui,Po<caslEsuxenLhristuren/n,
l3pist«lan kirMtta p. pawaK Apysi.

Philipperein tygö/ Cap. 4.MAckatweliet / iloitcatainaHerrasa/ jataas
"5'minä sanon: Iloitcat. Olton teidänDey»
den caickille ihmisille tiettäwä. H «rra on läsnal
slkät murehtico / waan olcon teidän anomuxen
caitisasiois Jumalalletiettswä/ taitella rucou»
xella/ pyytänuftllä jatijtoxella. Ia Jumalan
rauha / jocacaiten ymmärryxen ylidzetäy / war<
jelconttioän sudamän jataito n/Christuxes I«l»sures. HErra Christus tul, Jordanit/pap. 461.

Christus JumalanPoica/ pag. 5».
iLvangcklmin kirjoitta P. Ichan,

Evangelista/Cap.,.

A?Atänlä on Johannientodistus / cosca D<
VZKdalaiset lähetitlerusalemist Papit jalM

Ssmj Ml
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ti,t/tysymanhänäldä:Cl>easolet?lahautodi«
sti/ja eitieldänyt. Ia hän todisti/sanoben: En
Ml; ole Njn he kysyit hänelle; Cu«
Msijs? öletcosElias ? Hän sanoi: E>». Olet»
«sPropdeta? Hänwastais: En. Nijn he sa»
Mhälielle. Cucastassijsolet? Ettsmeanbai»
j>„!!!,e nijlle wastauxen / jotca lneidän lähetit.
Mtäs sanot idzestäs? Hän sanoi: Minä olen
huutamanänicorwes / walmiftacat Herran tie»
MijncuinEsaias Propheta sanoi.
Ia jotca lähetetyt olitolit/Phariseuxet. Ia

pysyit hänelle /ja sanoit: Mixi sijssinä castat/
jestt sinä oleEhristus/ etkäElias / eitä Prophe»
to?lohannes wastais jasanoi: Minä ca»
sm medellä / «nutta teidän testellän on/ jotaet te
tunne. Hänonsejoccrminunjältenitule/ jocn
mun edellänitinon ollut tengän rihmo»
jttnminäole telwolinen päästämän. Nämät
topahduitßethabaraossittäpuolella Jordanin/
cch Johannescastoi.

Rllcyus.
i>3rra Jumala talwalinen Isa oitein «a lohtuli-
Vnen/ectä me sinua tijtäm jaylistäm/ettäs senFutuaxi
fttewaistn öasten Oacramentin/ pyhän JohannesCasta»
M mutta ensin asetit/ jameitä myös siehen statlt/ josa sinH
Me/sinun PoicaslEsuxen Chr<jtuxen tähden/ synoem
Werisaamisen/pyhäss Hengen jaiiancalckisen elämän lu»
»onnut olet: Merucoilema sinua/ pidä meitäwahwas v«
s<»llure« sinunarmas ja laupimees / et«n me tästä sinunluMrestasttanänsepäilis/ waan sillacaicktnaifis tiusau»Mttiiämlohdutaisim. laanna meillepyhä Henges/eltH
maina wÄlälsim syndiä/ ja sijna puhtaudes/ euin me Ca«
fte olemma saanet/pysywaiset olisim: Eli jos me langem/
W tl«ha<nh<M!l!seuhelk«lden tähden pysywäiset olla/ et,

Ssiiij M
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tumuxM meitöm paranaisim/ jasinunarmostas ja lupau.
sestas tdziäm lohdmalsim/ja nijn ijaucaickisesta aaluan i».<«fim/Amen,

luHlupäiwä«H.
Jumala/ joca inailman sinunPoicaslTsi,.

ruumillisella ftndymisellä ilahuttaml
ja lohbuuanutvlct/merucoilema sinua nöyrasti/ettanM.
«ui» me läsa mailmas/ hänen pyhästä syndijmästänsil»,.
dzemma/ mahdajsimmyös hänen tulemtsesans wijmeisch
duomtollewapaat olla. Sinun raflan/:c.

Epistola Hnklfjyitettu Ebreerm
tWö/Cap.,,

«?Ackat weliet/Jumala puhui muinen vsein
jamonellmuoto Isille/ Prophetain cautta!

<nut4a näinäwijmeisins päiwänäon hän meil>
lepuhunut Poicansa cautta. longa hän on cai<
kein perillisexi, pannut / ja on hänen cauttani

S wailmantehnyt, Iyca/ etts hän on hänen cun<
«ianskirckaus/ ja hänenolemuxensjuuricuwal
za canda caickisanans woimalla /jaon idzecaut<
tans meidän syndeimme puhdistuxen tehnyt/ja
istu Majestetin Malla puolella / corkiuxisa /en
hullut nijn paljoparammaxj Engeleita/ että hä«
ylimmäistmmän nimen on heidän suhtens pe<
pinut,

Sillä kenelle hän on cofcanEngeleists si»n»<
nut, Sinä oletminun Poican/tänäpän minä
siWnftnnytin? Iataas: Minsolenhänenl»
fäl-s/ ja hän on minunPoican, Ia taas: Cosca
hän tuoesicoistn mailinaan/sano hän: Händi
pitä caicki Jumalan Engelit cnmartaman.
MuttaEngeleistil hän sano:Hän tete EugcW
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ftngixi/ ja hänen palweljans tulenleimauxexi.
Wtta.Pojallens: Jumala/sinun istuimespy»
ftijlNicaicklsestijancaickiseenl/siimnWaldacun»

waldicka on oikeudenwaldicka. Sinä raca»
wääryttäsentäh»

ttnon sinun/ O Innala/ sinun lumalas woidel»
lutilo Zliylla/ enä cuin sinun osawelies. '

'lasinä olet algnsta maan perustanut/
j»miwat owat sinun täsialas. Ne catowatt
mutta sinä pysyt; jahecaickiwanhenewatnijn»
cmpugun sinsheitä muuttelet/ jahemuuttu»
M. Mutta sinäcohdallans pysyt/ja ei sinun a*
Mifas puutu,

Caicki 5Ol.
Sijt o>> melll iloine», pag. 501,

GpanZflillMM kirjoilla P.IohM.
Evangel, Cap.i.

MMlgusaoliSana/jaseSanaoliluma»MWKm tygönä / jaJumala oli se Sana:«WWTämci oli algusi; Jumalat» tygöns.
Acki owat stn cautta tehdyt / ja ilmansits ei o»
lemitäntehty jocatehtnon. HänesoliEläms/joElämäoli ihmisten Walteus/ jaseWalteus
fiineydes paista/jota eipimeydetkäsittänet.

Vxi miesoli lähetetty lulnalalba/ jongani»
«ioli Johannes. Setuli sijtä waltelldesta todi»
stoinan/ että caicki vscoisithänen cauttans. Ei
hinollut se walteus / mutta hän oli lähetetty
Valkeudesta todistaman. SeolitotinenWal»

Kus / joca walista caicki ihmiset / jotcamailnmn
tulewat. Se olimailmas /ja mailmaon hänen
Mttans tehty/ jaei mailma händstundenut.

. Ssv . Hän



s5» Et>a>,gellumit!
Hän tuli omillens ja ei hänen omanshäntt

lvastan ottanet. Muttaraitille nijuejotca!,«.
nenwastanotit/ andoi häu 'voimanJumalan
lapsixitulla/jotcavscöwathänen nimene'päälle.
Jotca ei werest eitä lihan tahdost/ ei myös mil.
hen tabdost/ mutta Jumalasi syudynet owat.

Ia Sana mli lihaxi/ ja asuimeidäujeasaini
jame näimme hänen cunniansnijncuin ainoan

Pojancunnianisäst/täynänsarmojajatotutta.
Rucous.

tijtäm sinua HErra Jumala taiwallnen Isa <!>suuren annos jalaupiuoes edestettä sinä sinu»
ainocaisenPoicas olet tähän lahlttinyi/

jameidän hänen cauttanssynnist ja hancalHsest cuolemost
grmollftst pelastanut. N?eruco«emmci sinua/walaisemei»
dan sydämen pnhön Hengencauna/että me sencaltoisensi»
nun armoe edest sinulletijtolliset ylisim/ja sillä meilämca!,
ckinaisistlusauxls jaahoistuns lohdutaisim/ janijufimi
Potcas lEsuxen Clmstuxen meidät, HErran «aultq <W.
tuaxl tulisim/ Amen.

surawaiset sanatkirjyltra
Esaias Propheca/Cap.y. 5

9?Ack«t weliet / Canssa jocapimeydes waeljl
suuren walteuden/ ja jotca asuitpimiä'

sämaasa i nijdenylidzesetirtastipaista. Siw
lisät Canssa/ jaet sentähden ilo lisä / llmttasinun
edesas iloitan/ nijncuin elonaicana iloitan/ nijn»
cuin saalin jaosailoitan - SM sinä olet heidän
cuormans iten/ heidäl» oltains widzan/ jaheidän
waatigMsauwan särtenyt / nijncuinMidianin
aican. Sillä caicki sota ja meteli /ja wrristt
waattetpits poltettaman / ja tulella culutetta»
mau- Sills meilleon lapsi fimdynyt /jaPM

s»
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gineille annettu / jongahartioitta Herrausonl

nimenscudzutan: Ihmelinen/Neuwol
luulula/ ijancaickinenIsä/ Rauhan

Päämies. Että hänenHerraudens on suuri ole»
N/ja elrauhalle loppua / Davidin istuimelle ja

Waldacunnallens. Walmistaman sitä
j« wahwistaman duomiolla ja wanhurscaudel»
lchaumst nyt nijnijaucaickisuteen. NäitäHCr»
WlulnalanZebaothintijwausontetews.

iLvangellumm kirjoma P. H.ucay
Eyangelista/ Cap. l.

MMljns paiwinä täwi yxi kästy Keistrilba
MMAugustuxelda/ että caicki mailma piti
WUwerollifexi lastettaman. Iatämä we«
«n lastmius oli ensimäinen/ jocatapahduisil»
leincoscaKyrenius oliMaanherraSyrias.lch
cutinmeniCaupungihins/ andaman idziäns ar»
Ntta. Nijnmyös JosephGalileasi/ Nazare-thin Caupungist ylös <neniludean / Davidi»
kauvungijn/ jocacudzutauVtthlehem: Sillä
I>ä,l oliDavidin huonest ja sugust/ andaman j»
izens arwattta/Marian hänenkihlatun Emän«
As cansa/ jocarastas oli.

Nijntapahdu; heidän siellä ollesans/ etts si)N»
<!?tta,nisen päiwättulittaytetyxi. Iahän si)«-
HttiPojan hänen esicoisens/ jacapaloidzihä»
»tn/ japani seimeen/ etteiheille ollut sm majas.
Iapaimenet walwsit sijnäpaickacunnas pel»

lolla heidän laumans/ jawavcioidzit yöllä hei»
iÄCarians, lacadzo / HErranEngeli seiso»heidän tykonäns/ jaHErran tirkaus walais hei»tä että he suuresi peljästyit. IaEngett sanoi heil»
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le:Alkätpeljätkö/sillä cadzo/minsilmoitanteil. jle suuren ilon/ jocatulewa oncaickelle CanssalltiTeilleon tänäpä» simdynytWapahtaja/HEn«
Kristus DavidinCaupungis. Ia tämä on«il.
le mertixi: Te löydätte lapsen capaloittnm sei.»nes. Ia Engelin cansa oli suuri taiwalistnst.tawäen joucko / jottatijtitlumalata/ jasanoit!Cunnia olconJumalalle corkiudes / jamachrauha/ jaihmisille hyws tahto.

Ia tapahdui / ett»Engelit menit heidän ty.
tönstaiwasen.Nijnpaimenttpuhuit testenäns-
Mykammeßehlehemin/ jacadzocam sitä cuin
tapahtunut on/ jongaHErm meille ilmoitti. I«he tulit tijruhtain/ ja löysit Marian/ jalost.
pyin/ nijnmyöslapsen jocamacais stimes. Co<sca hetämän nähnet olit / julistithesensanomn
<uinheilletästs lapsesta sanottu oli. lacM
jottasen cuulit/ ihmettelit nijtä puheita/ cuin
heille paimenilda sanottu oli. MuttaMam
tatki caicki nämatsanat / tutkistellen hänenM
Znesäns. Ia pailnelltt palaisit ylisiäin jacm
«ioittainJumalala / caMstacuin hecuullttj«
«ähnetolit/ nij ncuinheille sanottuoli.

Rucous.
Jumalataiwalinen Isä/ joca sinun pyhäinE»<

hillepaimenille ledolia ilmoitlanuc »let/tieleänylh«l«
pelkämast, jalästcnyt iloim/ e«ä lunastaja Thristus sy»«
Kynyt «<i. Merul°,lem«esinua/ ettäo pyhän Hengescaut>
<a estäisit caickmalsen pelgonmeidän syndämmlstam/jam<i<
<ä «kialla/totistlla jatjancaickisellallolla«lahutaisit. Ia joi
me täsä mailmasolemme ylöncadzocut/ wihel)ätset/ radol<
«lstt ja saattamattomat/ t«ä M tuiMM HölranChrl-
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iMloänWapahtajampioaisimme / joia«mibän täh,

!«»nihmisex tullut/ auttama» meiläcaikest pahasi j« <jan«
„iis!<>uttuutta meille saattaman/ Amen.

,° H.ählMmälsnHSummnt.luHlusi.
' /s?H,ckiwaldias ijancaicklnen Jumala/ tawoita meidät»
' sinun meeles jälte»/ettäme sinun rackan Poicas

«utta aina hywtsä työisä lisannylsim/ jolleynnä sinun»
< MhänHengen yhteyoes / olcon tijtos jacunniaijancai<

Hoijancaickiseen/Amen.
. Epistolan kirjoittaP ParvaliApost.;

Galal.tngö/Cap.4.
, AMtweliet/ nijn cauwancuin perillinen
1 eiolehänenjapalwelianwälilläe»
. nilusta / waicka hän on caicken tgwaran Herra/
, - mhän on Esi»niesten jaHaldiain hallus/ ha»
, «Isäldämäärättynaicanasti. Nijnmy.ös^

m/c^scameolimmalapset/nijn «neolicka waa»/
tmvlconaistensäätyinala. Mutta coscaaic<d
eiiliytetty / lähetti JumalaPoicans syndynen
Aimosta / lainalaisexi tehdyn / että hän ne / jot>
«lm alaiset olit/ lunastais. Että me bänen
>»psixens luitaisin. Mutta että teotetta lapsett
He»i Imnala Poicans Hengen teidän si)dä»
Hn/ joca huuta: Abba/racaSlsck. Nijn eick«lmeleerja/ waan lapsia. Mutta jos lapsia/uW
ftowatlumalan cautta,

CaickiKhristltyt iloitcat/ pag. 501.
Hvangclinmin klrioitta p. Lucas

Evangelistu/ Cap. l.M Joseph jahänen Äitins ihmettelit nijts
Vcmn hänestä sanotti». Ia S imeon siunaism/ jasanoiMrialle hänenHMens: Ca.
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dzo/ chMon pandu langemisexi janoustmWmonelleOsraelis / ja merkki/ jota wastausil >

tan. Ia smungin sielus läpidzepita »niecantay.
män / tttä monen sydälnenajatuxetillnoittttai»
sin.

Ia Hanna ProphetissaPhanuelin tytär U<
serinsugusta/ oli joutunutpitkälle ijälle/ jaoli
elänyt miehens cansa seidze»nän ajastaica hänen,
«eidzydestäns. Ia oli lestens lähes neljä yhdeM
täkymultndäKjastaica/ ja ei lähtenyt Templist
palpelemastlumalata/ paastoisa jarucouxisll
yötä japaiws. Iatämä tuli myössillä htttelli
siehen/ ja cunnioidjiHErra/ japahui hänesti

" caitille/cuinwapauttalerusalemisodotit.
Iasijtte cuinheolit eaicki tehnetH«nan lain

jälken/palaisit he Galilean heidänCaupungins
Nazarethijn. Mutta lapsi caswoi jawahwistui
henges/jatäytettinwijsaudella/jalumal«ngl'
«woli hänencansans.

Rucous.
Jumala tcuwalinen/ Isä/ jocapyhän Simtz'

cautta ennustanut olet/cuinga Chri.sius sinunP°i>
ylösnoultmM monelle IsralllSO»

fttttw oli. Merucoilcma sinua/walajse meldän
fiyun pyhän Hen,es cautta / että me sinun Pollaö lEft»
fenCbristufen oikein tunoisim/ ja mettam caickinaists m/»
scasfa ähdiftuxes hänenHqönspioäsim/hänesa ylosnou'
sislm/jaen tämän suruttoman maiimau cansa meitamh«<
neen louckais/waan caickinaises waiwae jatiusaures/cui»
Sanan jaTunnustoxen tähden meidän paällem tulla M

bais/miehultstt olisim/ettäse nijntapahtu/eittiue Ma!"
n»»Sanaas wainowat / ole sinunWaldacundaelapM

ne jotta sen vscowat ja sijnä lippun»»t/ tv ailewol
' tzonlaictisest «utuaf! tul«w«/ AmtN»
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Vdenwuo en päiwsnä.
lumala/joca sinunPolcas meidän tähten lain

vorMn ala annoit/ja että hänrumisans ymbärine lei»
,M. Anna lncillc armos/ etlä sydämen caitista
fM himoistaja haluista ymbärms leiculuxi ja puhliste<
i« lu>is/ Sinun rackan Potcas/ lt.

iLpistHlan kirjoitta P. pawali Apost.
Tituxen cygö/Cap.;.

«nMlnunrackani/sijttt cuin Jumalan mei«
Wapahtajam hylvyyF fa rackaus

ihmisille ilmestyi/ eiwanhnrscauden töi«
fttt«uttacnin me tehnet olemma: Waan hä«
mwpiudeus cautta hän meidän autuaxi teki/
W syndymisenpeson/ japyhän Hengenvdisto»
MMM. longa hänmeidän päällem IEsu«
mChristuxen meidän Wapahtajam cautta/
nchst»vuodattanuton / että me hänen armons
«awanhurscaxi tulisin» ia ijancaickisenelä'
chpmllisexitoiwonjälMl.

Ilettcam sijs caicki/paq.foz.
KiitettolconlEsuxenNlnn/paq.s;6.

Evangelmmltt kirjoma P.H.ucaG
Evangelista/ Cap.».

Klehen aitan / cosca cahdexanpäiwsoulu»
/ että lapsi piti ymbärinsleicatta'

«««/ cudzuttin hänen Nimmslclsus. lom
»>!« oliEngelildcl joennencudzuttu/ cuin hän si«

lijlsm sinuaO HErra Jumalatäilvalinei'Ija/isälisin armosedeft/ettesfinu«b meidän waji
«aistensyndisienpäällemarmahtanui/iasinlinPoi»

«WMsefiauoanutow/mähanhmmtaMijsmm
. W-»
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laisudenscautta/sinun wihas asettanut/ jameitn culiois,!,
teen säänänyt olis. Merucollemma sinuaettäs
ges cautta nijnwalaisisil meidän sydämen/että mescMlaisellahänen cuuliaisudellans/ syndiä japaha »m°a tW
do»vastan meicam lohduttaisin!/ ja sinun puhän Hengee»
wun cautta olisim sinulle cuuliaistt lapset/ ja wijmein ijG
caictlsen autuuden Chrtsturcn cautta perisimme/Äniln.

H.ähimälsnH SunnuntainaVden
Wuoden Vaiwäst.

Jumala/ joca olet sinun tygö huutawoistil
turwa/cuule armolisest meidänrucouxcm/jaelttch
misen hetckoue paidzi sinua mitän woi/aiita stsot.wollas/että me sinun kästytsjältenteilsimmejaelälsiiM!/

jasinulle setäsanoillaett töille kelpaisimme. Sinunrocko»
Poicas/lt.

HplsiolankirjHlttap. PawaliApHsi.
Romareintyqö/Cap.6.
tiedä/että mecaicki/ jottaoltmm

/ me olw
hänen castetut. N!!»

«ne olemma sijs hänencansans haudatut Cch«
tantta cuolemahan / että nijncuinChristuie»
tuotteista Isän cunuian cautta ylöshträtech
nijn pitä meidängin vdes elämäs waeldamN
Sills ft»s me hänen cansans olimma istuiM
yhdencaltaiseen cuolemaan / nijn me lnyiw
lemmayhdencaltaisexiyltznousemisesa - TM
että meidän «»vanha ihminen on ristinnaulim
hänen cansans / ja jyndinen ruuilns pitä m
meldaman / ette,l ,ne tästedes syndiä palwtlis,
Sillä se jocaruollut on < hänon synnistä M
hurscaxitehty. ,

Muttajos nuelelmna Ehristuxen cansacu"



jaEpistolat 657Mnijn mevseomma / etts mesiämme myös e-
Hänen canfans: Ia tiedämme/etteiEhristus/cuolleista ylösherätetty on / stllen cuole / ei»
jicuolema saa tästedes hänen päällens walda.
Mse cmn hän cUollUt on / sen hänwihdom
n,i,li synnille / waan se cuinhän elä / sen hän el«l

Nijn Myös te/ fixi tettn teitän pitä»
te otetta cuollet synnille/ mutta elätti

Mlalle/ lEsNMCHristuxen meidän H«r»nßecäUttai
HErraChristus tulllordamll/pag.^j.

, KvanZeliumm klrioltta p. Maech^Evangel. Cap.;.
M Illoin tulilEsusGalileastlordamjnj
Mlohanexen tygö/cästettaa häneldä. Mut»Mtalohanestielsij hänelds/ sanoden: Ms
«itorwidzen stnUldacastettä / jästnähllettmi

' WWöni? Nijnwast»is I«sus/ jasanoi hä«
M- Salli nyt/silla näin meidän sopi caicki
wljurscauttä täyttä. Ia hän sällei hänem
Wl«ksilscast4ttnoli/ astui hän cöhia ylös

, Wstä/ jaradzoj/ täilvataukenithänelle /ja Jo»!»>»>es näti lumalän Hengen tulewän alas/
, Ocuin wettisen/ jatulitvänhänenpäälleni

3»«dzö/änitaiwast sanoi, i Tämclönminuli
tocoo Poican/ joyöngaminä mielistym

, .

, RucHus.
ftErra Jumala iaiwaltnen Isä/ jscafinus nijnarmoli«

ynnäpyhän HenM cansa/ sinunrackattPoicas
!' usimtytönä/ jocäcailenmailmansyndein tähden cuoli/
Mtanut pleeja meitä hänen tygöns omalla jumalisellci
Mluftllas neuwonut/ että me häneldä'ja häneii tauti
NWein anoeft saantisen ja«ickinaifen armöli saam«3l iW
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me. Me »ucoilemma sinua/ pidä meitä aina sijnä toit!!»^Ia että me sinunPoicasesimwan jatasiynjältm °le»,Wmyös castetur/n!j« lvahwisia pyhän Henqescauna mcidö,vstom/ja auta meitä armollisesi ijancaickisen elämänpcnlli.
sexl/Amen. H^Hppialsna.

,oca tämän päiwsu päällätihkujohdatitpacanat sinunainocaiftnPoicaslz.suxen:yg°. Anna meille armojas/ettämetin/ M
nyt vston cauna sinun tunnemme / talwahis sinun H«l<rauoestirckautta cadzella saisimme. Sinunrackan/lc.

itämät sevrawaisit sanat klNHltta
Esaias Propheta/Cap, 6s.

/ ole tirtas / sillä sinunwalleute<
MWMuleja HCrran cunniacoitta slnunyli>
MWmzes. Sillä cadzo/pimeyspeittn, naa«!
jasyngeys Canssan / mutta H<erra coitta sinu»
paalles / jahänen cuttianspits sinun ylidzes «äh»
tämän. Ia pacanat pitä waeldaman sinunml<
teudesas/ jaCuningat sinun paistesas/cmn sinn«
ylidzes coitta. Nosta silmas/ cadzo ymbärilleii

cas tulewat cauca / sa sinun tyttäräskyltein M<
res caswatetan. Silloin sinä saat ilos nähd»/j<l
parahdat/ sinun sydamesihmettelit/ jalewitti
hänens/ cosca se suuri paljous meren tyköni HH<
nenstaändssinuntygös/japacanainwoimatU'
le sinulle. SilläCamelein paljous on peittää
sinun/ ne nopsat Mediani», jaEphanCamelit.
Caicki tulewat Sabast/Culda japylMuwuO
hetuowat/ jaheilmoittawatHEnantijtoxen.

CaictiChristitytiloidlat/pag. 521



lasplstolak 65KEvn«Felmm,n klrjottta p. Match.
Eva»gel.Lap4,.

/fosta fijs lEsus syndynyt oli Behlehemis
maalla/CuningasHeredexen aicani

cho/ silloin tulitTietäjst idästä lerusalemijnl
- Cusa on st ästen si)nbynytludalaisten

lmingas? Menäimmä hsnentähdensidäfi/ja
ixiinuna händärllmartaman.
Wa TuningasHerodes sen cuuli/ hclmms»

Wn/ jacaicki Jerusalemhsnencansans. I«miscaicki ylimmäiset Papit/ jaKirjanoppt«mcanssan stas / jakyseli cusa Christuxen syndy»
M piti. Ia hesanoithänelle! BethlehemisWnmaala: Sillsnijn onProphetaldakir»
Mu. Ia sinäBethlehem ludan maasa /et
ftä ole suincjan wähin ludan Pnäruhtinaste»su<: Silläsinusta on tulewa stRuhtinas/ jon«
lmmunCanssanilsraelipitähallidzeman.
Silloineudzui Herodes Tietäjätsala / jatuo

Wwisustyeildä, milläajalla Tähti ilmestyi.
Whettihtldän Bechleheuttjn/ jasanoi: Men»
zksinne jatysttätwisusti lapsesta: lacoscatePnttä/nijn ilmoittacat minullengin / että mi«
Mtulisin jacumarraisin hänbä. Costa he s»
litCuningan cuullet / menit hematcaans. Ia
«dz«/ Tähti/ jongaheolit nähnet Idäs/ täwi

edelläns/ njncauwan cuinhän edellä ta>
lenseiftttisen paicanpäälle josa lapsi oli. Co»s« heTähden näit / ihastuit he sangen suuM<inW jamenit huonesen löysit lapsen HitinsMa»
n<ncansa/ maahan langeisit jacumarsitAisit tawarans ja lahjoitit hänelle Culdä/

Ttij PM



«o 'Evangtliumlt
pyhä Sauwua ja Mirrhamita. Ia lum,a!«t
tielsi heitä vnes Herodexen tygö palajamast. 1,,
he menit toista tietäomalle maallens.

Ruc«us.
Jumala taiwalinenlsä/joca sinunPyhiinsäse» oitiau Tähden/ ja pyhän lapsucsisen ITsuf<«Christuxen wilpittömännäyttäjän/olet andanut meille poi>

fia. Me rucoilemma sinua/ anna pyhäHenges meidän
dämihim / että me se» »alteudes waellaisim/ jasen cam
ijancacklsen autuuden saisim/ nijtt että me/ nijncuinnänil!
Tietä,ät/silätäht« seuraisimme/ engäjongUNtustanjach
disturtnmeitäm sijtä eroittasalleis/ waancaitest spdMtji
jijnäPoicaiseslEsuxesChristuxes tippuisin»/ joeaaim
e» meidän Wapahtajam: Ia että n« nijn täällä ajaW
«lälsim / että sinunköyhä Christicundas sen «autta eniWjasinunPsicas lEsus Christus palwelluritUlis/ Amen.

ZLnstmäisnä Sunnunt.H.Hpplaisest.
taupiast/b HsrraJumala sinun Cansftsnih.että he tiedaisit mitä.tehtämän pidiii/

jai»« sijtte idje työllä täyttäisit. Slnu»Poicas ILft<
MCHristuren/lt.zH>ist«lan ttrMra P.PawallApK

Rqmarein tygö/ Cap. ti.
neuwon minäteits/ rackatwelittlu<

malan laupiuvencautta/ ettsteannaiD
teidänruuminne/ eläwäxi/ Pyhaxi / jalumalal»

tämän mailman muodon jälten / waan muutt<><
tat teitän teidän mielenvdistuxen cautta / että«
toettelisitta/mitalunlalan/ hywä/ otollinen j«
täydellinen tahto oM

Sillä minä sanon/ sijtä armosta cuinminulle
annettu on / iocaidzelle teistä emi pxitänidze»

stätlf
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MenäNlbi pidäis/ cuin hänen tulepitä waan
fitatäncohtullisestidzestäns/ senjältäncuinIu-
Blaon cullenginvscon mitän jacanut. Sills
nijiicuil» meillä o»» yhdesruumis »nouda jäsends/
mttaci caikilla jäsenilläole yhtäläinen wirca:
N,jn mckin olelnma monda yxiruumis Christu»
sts; mutta testenäm olennna me toinen toise,»»'
Mjäsenet.

Christus luiualanPoica/ pag. 5,1.
Kvangellumm kirjoitta P.H.ucay

. Evangel.Cap.i.
Ulehenaican/ cmnllsusjocahden toista»

ajastajan wanlm oli / menit heInOlemin juhlapäiwän tawan jälten; Iacminepäiwätolitculunet/ palaisit hecotians/'j«xttcainml(ksus jäilerusale,nijn/jota eihä»mWanhemmans huomannet/waan luulithä«Ml>lwanseuras. Ia hykäwit
kunnan / jaedzeithandä langoins jatuttawains
ft.la cuin eihe handä lyytäntt/ palaisit hele»chlemin hgndä edzimän. Iatapahdut colman»
«tnpgiwan perästä, että he löysithänen istuwan«nplis/ opettajainkestells/ cuuldelewan heitä«»tzstlnvan heille. Ia caickijotcahänencuulit
Wmästyit hänen ymärrystänsja wastaustans.Ia cuin hehänen näit/ mjn he ihmettelit - IaMMAitins sanoi hänelle, Poican mixis meil»
«nain teit? Cadzo/ sinun Isäs jamins oltlnmc,
wrehtien edzinet sinua. Ia hän sanoi heille:
Äitästä te minuaedzitte? Ettetstienntt/ett«wun pits nijsä oleman jotta minun Isänio-
Ml Ia ei he ymmärtänet sitäAna cuinhän

Tt ii) heil«
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heille sanoi. Iahck, meni alas heidän cansiW
jatuliNazarehtin / ja oli heille almmnaint».
Mutta hänen Aitins kstti caicki nämät sanat sy.
b<lmehens. lalEsusmenestyi wijsaudesja iMjaarmos Jumalan jaihmisten edesä.

Rucous.
JumalaTaiwalinen Isä/ sinä joca sinun am,.

jo siunauxestas minulle lapsia ja perhettä su»Wolet/mmärucoilen sinua/anna minulle senealtainenft,
hän/että minä olisin heille hywöri sanM
laicki tölliä heitä pahennais waan wiriäst
malan Sqnas; Annamyös heille'pyhä Henqes/«ttö sin.
caltamen Siemen cannais heisä hywän hedelmän/ jam j!>
Ziulle lijtnxeri jalunniaxi/mmllebyobylyreri japarannof«<
ft/ja ei tellengan pahtnnorefl elä mahdaisi/Amen.

TolZna Su»munt. Hippiäisesi.
ijanca»ckme,i lumala/jocasetliaiml»

«yliset eltämallmaliftt menotballidzet/cuule lauplostsl»
nun Canssas lucouxet/jameille meitzän elinalcalMlu <!<

«un rauhos laina Poico s/«,

lLplstoUtt kirjo tta p pawattApsjt.
Romarein tygö/Cap. ii.

9< Ackat wtliet/ meillä owatmoninaiset lahj«i
armosta cuinmeilleannettu on.' D»

jollattn onProphetia / nijn olcon vsconcanft
yhteinen. Jos jollakin oN jocuwirca/ nijn

tacan opetuxestans waarin. Jos jocuneuwolft
talän nomvvstans waarin. Jos jocuanda/ nijn.
andacanyxikertaisudes. Jos jocuHallidze/B !
pitäkän fi,tä jocaarmahta/nijntch
k«msen ilolla.

H.con rackms wilmtöin. Wihatcat pB!
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hywasä. Weliellineu rackaus

tlcousydämelinen teidänkestenän. Enuättäläi
Wim toisen cuuniatatekemäs. Hltät olco hi»
Mtöisänne. OlcatpalawatHengesä. Sowit*
Mt teitän ajan jalten. Olcat toiposa iloiset,

Olcat alatirucouxisa.la»
«catoman pyhäintarpexi. Ottacat mielellä»
tznonesen. Siunatcatwainollisian. Slunntcat
joÄtätsadatelco. Iloitcat iloisten cansa. Ia
Wtitftwäisten cansa. Olcat testcnäu yximie»
liset.HlkätpijtätKcöttM/ waanpitätätteitän
cknmaistencaldaisna.

MouiAwiostafky laitta/pag. 448Autuas fecuin pelka HErra/ pap. 414
iLvanleKunim KrjHltta P. IHhan.Evangel. Cap.!.

MA colmendena päiwäns olitHäät Gali»
Mlean Canas / jal«suxen Hiti oli siellä.MNijnlssus ja hänen Opttuslapstnscu»
hmm myös häihin. Ia cosmwijnapuuttui/
sMlEsuxen Äiti hänelle: Ei heillä ole wij«
«o. 3«sussanoi hänelle: Waimo/mitä minun
«nsinuncansasi Einununaicanolewielätul»ll>t.Hänen Äitinssanoipalwelioille: Mitä hänttille sano/ se tehtät. Nijn siellä ole cuusilHvistäWstiatpanduna/ ludalaistenpuhdistamisen
towan jllren/ jacutin weti caxi eli colme mitta..

NijnlEsus sanoi heille: Täyttälät wesiss.«wedM. lahetäytitneyltzntäyten. Ia
ftn sanoi heille: P<u,gat nyt sisälle/ jawietät e»

laheweit. MuttacoscaedeMy«
«naisti fts wijna/ jocäwesi ollut eli / eitS tien.

Ttmj nyi
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nyteusta se tuli/mutta palweliat tiesit/ jotta
den ammunsit: CudzuiEdestäypö Plian/ jas«.
«si hänelle: locainenandaensist hywclwijn«<
jacuinjuowutan/nijnsiittt huonombata/ sinitättit hywän wijnan tähänasti. Tämä on ensi.«täinen tunnustähti/ jongalEsus tatiGatile.
<»nCanas/ jailmoitti cunnians. Ia haneuHfl,
tuslqpsens vstoit hänenpäällenS,

Rucous.
tzfÄtzlnä tijtän sinuaHErrq Jumala Taiwallnen Ist/

mlnulle armos andanut olee jaminun sichmPyhän awiostästyn sääty» tulla suonut/ ja siuiämj,
nun synnistä Varjellut / Minärucoilen/inua/ aunasixmpybä Henges/ jocaminua sijuäwarjele jahallldze/etläm!,
nq soweliast ja hywssc suosios eläisin minun puoliftni co»
sa/ enga nhtä» tila rijtqn eli «vlhq» annais/ että me/ josq
Me sijtefänsaa ollapaiozikiusausta/ mahdaisimai»a yn>
lnärcäsinun armolistnapusiasiunauxes/ casivataisimnli»bön lapsemsinun mielesjälten/ eläisim caites juma!ift!»i
lokien toisemme cansa/ ja wijmein siyunPoicas lEsW
tzhristufen cautta ijancaicklsen autuUben satsim/Ame».

ColmandeNt» Sunnunt. H.«ppiai.

hancalckinfn Jumala / cadzo cmoHi,
meidän heickouttamjä ojennasinun HEncud<s»i>

tiatäsi meitäauttaman. SinunPoicas ITstren/ >c,
Epistolan NrjHltta. p. pawaU AsiHst.

Romärein tyzö/ Cap.«.
weliet/ ältät idziänylön mjftna pi'

AMtätö. Ällätpaha pahalla costaw. Ahte.
sitacuincunnialineno» jocaidze»

edes. Josmahdollinen op ja nijn palion cmi»
ttisa on i nijn pitätät rauha caickein ihmisten

Ältät idze costaco/ minun rlxtanj, waail.
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Jumalanwihan sia saada. Sillatiri»

Mtwon: Minun on costo/minä tahdon costct
ftnoHErra.

Jos sinunwihollises iso / nijllsyötä händä / ja
jestänsano / nijn juotahändä. Costas tämän
nn/ nijn siitä tuliset hijlet hänen päänspäälle
lttoet-Hlä anna stuuaswoitettapahalda/waan
mm smä pahahywälls,

Cudzu Chrisms caick waö» tulcat/ pag. 416,
KljtecolconlEsuxen Nimi/pag. 556.

EWngellumm kirjoita P.NMtH.Evaugel.Cap.z.
OWlehen aican/coscalEsus astui alaswnö-,
Wrelda / seurais hänpä palioCaussa, la.

nijntuli yxi Spitalinen mieseu»
Wsi händs jasanoi: H«rra jossinä tahdot/
chsinä woit minunpuhdista.. Nijnlcksuso»
Bsitätens/ jarupeishaneen/ sanoden: Mins
lchen/ ole puhdas. Ia hän puhdistettin cohtaLpitalista. lalEsussanoi hänelle: Cadzo/ et»
iiitellengän sano / mutta mene janäytä idzesMlei javhra lahias/jonga Moses on heille
ftstenyttodistoxexi.

MuttacoscalE susmeni Eapernaumijn/ tu«
>W Päämies hänen tygöns / jarucoilihändä/
swden -. HErra/ minunpalwelian sairasta co»
temhalwatuna/ja cowinwaiwatan. Nijnl«»
Uauoi hänelle: Minä tulen japarananhänen.Aämies wastais/ jasanoi: H«rra en olemillä
Mdollinen/ etts sinä tulet minun cattoniala/
lwn sano ainoastans sana/nijnminuu palweli»
<»Mane. Silläminäolen»nyös ihminentoi»

3tv se»
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sen wallan alla / jaminunallanisn sotamW,
Ia sanontälle: Mene; jahän mene. Ia toiselle'Tule; ja hän tule. Ia minunpalwelialleni: Teetäm^jabäntete.

Costa I«sustämän cnuli/ ihmetteli hän ja
sanoi nijlle/jotca Händel seuraisit: Totisesi ftno,,
minä teille: Enoleminäloynnytsencaltaisiav'
sco Israelis. Mutta minä sanen teille: Monl»
tulewatidäft M lännest/ japitsAbrahamin/I.saachin jaJacobincansa Taiwanwaldacunnai
istuman. Mutta waldacunnan lapsetheitttäi,

' vlconaisen pimeyteen/ siellä pitäolema n itcuj!d
hammasten tiristys. lalEsussanoiPämw
helle: Mene /ja nijncuinsvscot / nijn sinulle ta>
pahtucou. Ia sillä hetkelläparani hänen palwt»
lians,

Ruc«»s.
JumalaTaiwalineu Isä/ jsea sinun

rackaudestas ja laupluoestas olet meille sinunP»i<
cas suonut/andaen hänen tulla ihmisexi/ja meidänch<

ten rcsiin päällä molla/anna pyhä HengeZ meidän syl>mt>
hlm/enä me caikis turwaifim häneen/ja lujasivstoifim »>«!<

lemhänen cauttans syndeinandexi saamisen tapahtuman j»,
»jancaickisen elämänftapam nijncxin tämä Päämies läss
pstoi. Se taisi aulla hauen sairasta palweliatans yhdellä
sanalla/ jonqaiZana meilläon: Jocayseo minun päälle»!/
«ihänenpn>äcuolemata nätemän ijancaickistst. AnnaD
rae as Taiwalmcn Isäarmos/ettH <»« se» wahwalla vsc»!»
la aina jalijontengin meidän wijmcisellä hettellämtäsNM'
fim/jn sijnäturwalisesttijnnirippuisim/Amen.

4> Smjnunt. H.opplaistst.
Jumala/ sinä joca tiedät/ etten meM

mnuesa jafuuresa waarasa/ inhimillisenhciteudent«h>
hen/tajdaftisowaiset olla/wahwista mettä sielu» jac»x

!N!!l
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Mi» pittlesta/ «tta me caicki ne cuin meitä ftnbein tähbtl»
ssaiwawat/ sinunawullas nuchullisestwoita,simm«. Sinun
«ltanPoicas, ,c.

lLpstolavkirjoitta P. PawaliAposi.
Romanin tygö/ Cap. ,z.

W?lckatwelicr/ ältätkellengänwetzoMtol»
waan ailioastans että te teinen toistanne

Silla jocatoistaracasta/ ftontäyttä»
nyt lam-Seutähdm/se cuin sanottu on> Älähuo»linttt: Hla tapa - 2llä warasta: Älä wäärä tohi»
stiistftno: Äl"himoidze/lamuutsencaltaifet
fäjryt/ne tähän sanaan suljetan -. Sinuupitä ra»

lMnsm lähimmäiselle mitänpahg / stmätz»W onRackaus laintäytämys.
Euin lEsuskäwihahcehen/pag. 4,5
Jos eiHErra auta mettä/pag 4,6

lLvattg liumin kirjoitta P. Match.Epangel.Cap.z.
aican/ cuinIssus oli hahtehen astu»

/ sntraisit hända hänen Opetuslapstns.
lacadzo/ suuri ilma nousi merellä/ nijnetts
haali aalloilda peitettin/ jahäll macais. Nijn

, jasanoit:
Hsrra/ auta meitä/ me hucumme. Nijnhän sa»noiheille: Te heikouscoiset/ mitä te pältät?Hännousi/ jaasefti tuulen jameren. Ia tuli juuri
twenexi. 3l'jn ihmiset ihmettelit/ sanoheu:Millinen tämä on ? Sillätuulet ja meri owat«nyös hänelle cuuliaiset.

Rucous.
HTrra JumalaTalwalinen Isä/ sins joca sinun isaliftsthywäss ««wesias/ pidät sinun lapses lW mattmas



§<!« Eoan^elnimit'
rlsitn alla/jaannat«vastoinkäymisen Heidiin päällens lM«laspatnatn syndiä/ enändäinostoa ja harjoittainriuou.
re-,. Me rucoilemma / ettäs sinuas armahdaisilm«,li,
paallem/ tustis jawastoialäymisismeidän rucouxem cuu>l>
sir jaarmolisest meille apualainaisit että metundlsimsin»,
armosjaisölisenapus/jasinua sinun pyhälscanftijlimoi,
lisest thtäisim jaylistäisiin/ Sinä joca olet yxiainoa jacU,
fiwaDias Jumala sinunPoicas jaP.Hengen eansa/ H.

5. Sunnunt,Loppiaisesi.

Jumala/wariele sinyn Canssas/sinu» p»»»»,
laupiudescautta/että ne jotcaainoastans sic,

hm «»malliseenToiwoonturwawat/sinun wvimallasMpariellaisin. Sinun lackanPolcas/^,
i3pist«lanklrjH,ttaP PawaliApysi.

Colosstttin tygö/ Cap.,,
K>lj« Mkem siisteidän/Rackat weliet/nijn,

''cuinJumalanwalitut / pyhät jarackati !l)<
dämelises laupiudes/ystäwydes/nöyrydes/ hiliai»
sudes jalärsimises. Iakärsität toillen toistan!
Iaandexiandacat toinen toiselleni josjollakin
pn cannetta toistawastan,. Mttruin Christus
teilleon anhexi andanut / nijnmyöstekin tehtät,
Mutta ennen caickia/ pukecatpäälennerackansl
jocaon täydellisyden side. Ia Jumalanrauha
hallitconteidän sydämisan / johougatecudzutut
otetta/yhtenruumisen. laolcatKijtolliset. A»
sucanlilmalan sanarunsastteifa/ caikellawij»
saudella.Opettacatja neuwocatteitän testenän
Psalmeilla jaKijtoswirsilla / ja Hengellisillä
lauluilla / weisaten armoncautta HTrralle/ tn»
dän sydämisänne. Ia caicki mitä te teettepu»
HMachtyM/nijntehtätkaickiH«rranl«isu'
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Nimeen/ jatljttätätlumalata jalsähänen

OHErra sunpyhä sanas/pag. 566.
Evangellumm kirjoitta P.Match.

Evangel.Cap.ls.

iZlehenaican/ sanoi I«sus hänen Opetus»
/ tämän Wertauxen: Taiwalt

«ldacundaon ihmisen wertainen / jocatylwi
Mnsiemenen peldons. Mutta ihmisten maas
!li< tuli hänenwiholliftns/ jatylwiOhdateitctz,
MinMan/ jamenipois. Cosca Orasrupeis
chaman / jahedeltnöibzeittän/ nijnnäyit myös
Gacktt. SillointulitPerhenijannän palwe»
Wsattoithänelle: Hsna/etkös hywä siemen»
Nylwanytpeldos / custa sijs siehen on Öhdacket
M? Nijnhän sanoi heille: Vihollinensen tt«
!>. Sanoitpalweliat hänelle i Tahdotcosettck
miAnemme jarewimmenepois? MuttalM
swi: En/ silläcosca te Öhdacket rewittepois/
Mte lnyös temmatteNisut pois. Sallitat
Oa molemmat elon aicanasti: laelonajal»
lch«on mins elomiehille: Cootcatensin Ohdat-
<«!/jasnoeatheitä lyhteisin/poldem: Mutt<t
Umöotcatlninun aittani.

Mcous.
NÄE lijtimsinuaHkrra Jumala TaitvallnenIsä/«.

hy,vän siemenen/sinun pyhän Sanas meidänsy»
dämihimtylwänyt olet/ jarucoilemma sinua/ettäs

W» Hengts cautta letisit sen S<emenenmeisäeläwäiseri
warjelemettä sildä pahaldawihollsel-

hän Ohdackeita setään lylwä sais. Warjele meitä
pidä sinunpelgosas ja auta caickinaisistiu»

M/ siehmastl cuin metäydelisest «umaxi tnlemma/ A.
s,S»ll-



670 OvängetiOmlt
s. Gunnunr Loppiaisesi.
lumala/wariele sinunCanssas/ja aniiHWtulla/ ettämesiuulleolOftolisi lima/jasaisiuMasinuloastiä^uumillisia«tcihenM.

siä lahioja. Sinunrackan Poicas IksuxenLhrlst, u»
jLplstolaon mlncmn wnmeifiä-

f. Sunnuntaina.
Tntcat tänn caick sano luMattn/ pag.

ntlNcuin Matchiuxm
Paiwänä Paastes,

Rucous.
lsä/jsca sinus sinunP»!,

lEsuxen Christuxe» cautta ilmoittanutolei/ ne
rucoilemma sinuck/ pidä mettä sinun pyhäsisanasU

ldppun asti/ttleu me seura nijeen wijftsten jatoilnelisien p«<

wastointäymisisjaabdlstoris/cuin sinun sanas tähden »i<
dän päällem tulla taita/ turwalisest idzem siehen
luomisin, / että sinä olet meille lahMtanut jaa»daiutt«
lnaisude>!i sinunPoicas lEsuxenChristuxen/tcchdotMlimeitäpitää lapsinas/ja suoda ijancaicktsenaututzdel/A.

Sunnuntaina Bcpm»gc6m«.
armollisesi sinunCanssasruem

«tä me/jottaansiosi meidän synoeim tähden waft
«amn/ siuunNimes cunnian tähden lavpialisesl / wapaij»
beluri tulisimma sinunPoicas/ :c.

Hpistolankirjoitta p. pawaUApHsi.
Colinth.lygi/i.Cor.y.

MAckat weliet/ etteköte tiedä, että ne/ jotcaii!<
Astasi» juoxewat/caickitosin juoxwat/mutta
palcanMtta? Inoscatstjsnijnettätttäsi»

taisitte. Muttajocainen cuintilwoittele/ caiti'
ftahäujdzenswalta. Vtetosin sitäwgrten/ettil
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<>t catöwaisen Cruunun saisit: Mutta me/ että
,ne ijancaickisen saisinuna. Mutta en »nina nijn
mexe/ cuin tietämättömän puolen; jaen minä
ch,lilwoittele/ cuintulda piexäin. Waan mi»
,iscnritanruumistani/ jaalaspainan sitä / etten
minä muille saarnais / ja idze hyljattäwäxi tu»
lisin.

En miuel tahdo sitä teilds /rackatweliet/ sala«
ta! että meidän Isämowatcai.ckipilwen alla ob
Icti caicki owat hemeren läpidze waeldanet. Ia
MMosexeldacastetntpilwesäjameresä. Ia
emt caicki yhtäläistä hengelistä ruoca syönet.
laowat myös caicki yhtäläistä hengellistä juo»
m juonet. Sillä hejoitsijtä hengellisestä callio»
sta/ jocaheitä seurais/ joca.callio oliChristus.
Mitta ei heistä monda ollet Jumalalle otollistz
LMHemaahan lyötincorwesa.

Taiwan Waloacunba on medet/ pag.4;»
Jumala fturest hywydest/pag. 555 >.

VvtMgeliumlnklrMta P.tMtch.Evangel. Cap.»o.
aican / sanoi I«sus Opetuslapsil»

/tämänWertauxen: Taiwanwalda»
mda on perhenisännän wertainen/ jocawara»
Dhuomelleldain lärivlos / palckunan työwäke

la cuinhän oli sopinut työmie«snscansa Nläärätyst päiwapalcast/ lähetti hän
» ftidän wijnamateens. Ia hän menivlos liki col»
« Annellahetkellä/ näki hän muita seisowan tn»

>< «ullajouiilasna/ja sanoi heille: Mengätmyös
i> tlminun wijnamäteui/ ja/mitäcohtullinenonll» i!j»mjylz annan teille. Nijn hemtmt stnue. I»
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taas hau meni vlos liki kuudennella jayhdexäi,!
nellä hetkellä/ja teki myösnijn. Muttayhdellz.
toistakyimncnellä hetkellä läxi hän vlos/ jalöyss
Muita joutilasnaseisomat/ jasanoi heille: Myi
tetäsa taitenpäiwän joutilasnaseisotte? He w«.
staisit.Ei olekengän meitäpalcannut. H«ns«.
«oi heille: Mengät temyös minunwijnaiM»
m/ jalmtci cohtuus on/ sen pitä teidänsaainan.

Cosca ehto tuli/ sanoi Wtjnamäenlsändj
perhens haldialle: Cudju työwäkj /ja maxa hei»
dän palckäns/ruweten wijmeisest ensimäisijn<l<
stij. Ia cuinne tulitt jotca liki yhdellä toistchin»
Menellä hetkellä tullet olit / jasait tukinpäiwil
palcan. Costa ensimäisettulit/ luulit he enäm<
manlaawans.Ia he myössait tukin päiws
cam Ia cuinhe sa»t/ napisit hePerhenisändätil
lvastan /ja sanoit: Nämät wijmeistt olit ai»
«oastansyhden hetken töyfi/ jasinä teitheidäii
Meidän werraxem/ jottaolemmacandanetM
ivän cuorinan jaheldM^

Mjn hän wastaisyhdelle heistä jasanoi- V'
stäwän tn tttMinä sinulle wäärytts/ etkössopi»
nut Minun cänsäNi Määrätyst Palcast? Ottast
tuin sinun tule/ja meneMatcas ? Minätahboli
Myös tälle wijmeiselle andä nijncNn sinullen»
gin< Oaiengtz minäfaatehdäminuncalustani
Mitä mins tahdon? Taicka cadzotcos sentähde»
carsast että minähywä olen? Nijn wijmeisttw
lewatensiiiteisixi/ jasnsimeisetwijmeisixi. Sil<
ta mondaswat cudzutut/muttaharwat lvalitut.

Rucdus. ...

Jumala Taiwalwn Isä / j«a sinun PY«^«
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ZMs cautta olet meidän sinunWiMmätees cuozunut/
n,«rucollemma sinua/ anna pyhä Henges meidän sydam<«
tiu/ että me sinunNijnamaiesäs vscolisest työiä tetisim/si«
nunstnoMja eahdostas aina cchteroiozisim/jjacaiten met»
tin toiwsm asetaisim sinun armoihls / culns meille sinun
Poicas lEsuxeN Chrlstuxen cautta walmlstanut olet j«
iiPPncaicklsen autuuden ftisim/ Amen.

SuttnuNtaltta sex2Zc6lNX.
MHTrra Jumala Taiwallnen Isä/ sinä näet etten mi

omijntöchim vstolla/ suo sijs armollisesi/ mH
liiecaickl wastoin.täymiset / sinuntackanPoicasarmollisen
«wimcMta tärsimises wottta Sinä jocaelätja
Holliozetijancaickisestijancalckiseen/Ameni

Epistolan klr°«ltta p. pawali Apösii
Cormch.tygö/l.Cor.il.

WAckat welltt te tärsittwiielMntyhmiä w
teidze wijsat otetta. Te karsitta jos jocu

tiitiiönutenwaati/ josjöcuteitä uylke/ jos jöcu
Mrepele/ jos jocuteidänyliVMne idztns cor«
gttta/ jos jocuteitä lyöcaswoM; Senminä siis

tähden / nijucuinMe heirot oli»
sunina. Mhingä jocuvscalda (Minä puhun tyh«
!>>!)des) siehenininäkinvscallan. He owat
rit/ininä myös: He owatlsraelitit/ minäMyös;
Heowat AbrahaMin siemen/minä Myös. He o-
NtChristuxen palweliat l minäpuhuntybinä<
sti>palio euämln «linä olen. Minä olen enämän
tßtä tchnyt. Minä olen enämän haawojn tär>»
sinyt. Minä olensstimMin fangina ollut.Vseinckncuoleman hädas ollut. ludalaisilda olen
ininäwideisti neljächlmttenda huawa saanut/yh.
täwilla. Colmaisti olenwidzoilla piesty. Vlin
Hdointiwitetty. Colmaisti olen minä tullut

V.u, haa^
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haaxirickohon. Pösen,a Paiwän olin minä,,«,
rensi)wydes. 3))insolenvstin»vaeldanut. Mns olenollutweden hadäsä. Hädäjä lyKwälei»
lestellä. Hadäsäludalaisten testellä. HMsäpa.
tnnain testellä. Hädäsä Caupungeisa. HätHcorwesa. Hadäsä merellä. Hadäst »viecasten ivc>
lieinseas. Työsäjatuscas. Suyresa walwmi.ses. Issmises ja janosi».Paljosi» paastosi». Wi>lusajäalastowudesa.

Ilman nijtä cuin muutoin tapahtmvat/ ni>
mittäin/ että minua jocapäiwäwaiwatani japi>
dan surun-caickista seuracunnista. Cucaon hei»ko/jaenminämyösyeicoxitule? CucapalM»
tan/ jaen minäpala? Että minunpitä nyt idzii»ni terscaman / nijn minä terscan idziäni minun
heitoudestan. Jumalan jameidän H«nan I«.
suxenLhristuxenlsä / jocaolconylistetty ijan>
caickisest/ tietä ette,» minä»valehtele.

Kylväjä siementns menitylwämän/pag. 440
OH«rrasunpyhäSanas/pag. 500

tLvangelmlNln ktrjoltta P.H.ucae
Evangel. Cap.B.

MMlehenaican/ coscapalioCanssa cocoo»'
nui/ jariensit jomidzestCaupungist hg>

FWMnentygKus/sanoihän»vertauxen - W
wäiämeni vlossiel»»enitänskyl»vämän/ jacui»
hän tylwi / langeifit»nuutalnattien oheen / jan<
tallattin/ja Taiwan sen. Ia »nuu'
talnatlal»geisitttivistöhön/jacoftanetulitylö«l
cuiwetuitne / ettei ollut märtyttä. lainuutO'
»nat langeisitorjantappuroihin/ jaoriantuppll»
rat ynnä»Mtawit/ jatucahutitne. Ia muuta»

»Ml
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jateitsatatertaisen hedelmän. Costa häntäMsn
sanoi/ huusi hän: Jollaon corwat tuulla/st cuul»
ca».

Nijn hänen Opetuslapsens tychit hänelle/sn«
node,»: Mitäolistsmawertaus? Hän sanoi:
Teille on annettu tutalumalanWuldacunn<m
salautta / lnutta muille wertausten cautta / ettei
heidän sitä pidäis näkemä/waita henatisit t Ei«
tänmmärtsinän waicka he cuulisit.

Tämäon seWertaus: Siemen onlumalansana. Mutta jotcatien oheen langeisit/owat ne/
jottacuulewat/ sijttetulepertele/ jaottasanan
heidän si)dämmistäns / etteihevstoisjawapaxi
tulis. Mutta jotcatiwistöhsn/owatne/ cosca he
mulewat/ ottawat he sanan ilolla wastan/ja ei
HM ole jurla/hettexi hevfcowat/jakiusauxen
ajallapois langewat. Mntta jotcaoriantappu«
wihin langeisittowat ne/ jotcacuulewat/ japois>
menewät / jatucahutetan surusta /rickaudesta ja
ckmän hecumasta/eitä canna hevelmätä. Mut»
t« jottahywän maahan/ owat ne/ jotcasanan
cuulewat/ jatättewäthäwällä jatoiinellisella st)»
tlwM jasaattawat hedellnän tärsimises.

Rucous.
<«AE kijtsm sinuaHErra JuntataTaiwalinmIsä/eftpyhän Sanas sinun

jte»cantta meidänsecaam kylwänyt olet/jarucoilem»
»»«sinua/ ettäs pyhänHengescautta mjn walatsisit»on stidämen/etts me tätä sinunSanas ahkerasi cuulisim/MM sydämellä tättlsim jatärsimises hedelmän cannaii
!m/ eugäannlllssynille woima/waan sinun opuslautta sizt» alaspainaisim / ja calcklnaises walnoe meitäm sinun n«»«llos lohhucaisim/ Am««> Vn ss iaz
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H.askms Sunnunt. c^uin^uagcllm^.

Jumalalaupiast meidänrucouxem/japil.
meitä Meidän syndein siteistä / ja warielemyös meiij

lalles mastoin täymists.SinuurackanPoicasllksuxen/lc,
Hpistolan klrj«ltra p. PawaliApost.

Collnth.tygö/l.Cor.iz.
weliet / josminä ihmisten jaEngelein

kielillä puhuisin/ ja ei minullaolisrnckaut»
ta/ nijnminä olisin cuin helisepä wasti / taicka ki»
lisepä culcuil»en.Ia josminäPropheterata tai»
daifin / jacaicki salaisitdet tiedäisin/ jacaikentie»
don/ jaminulla olis caicki vsco/ nijn että »M
wltoret sijräisin jaei olis minullarackautta/niji,
en mincl mitän olis/Ia josminä caicken tawa»
rani cltlutaisin köyhäin rawinnoxi/ Ia josminä
andaisin ruumini poldttM / ja si olistNiiM
rackautta/nijneise olisminulle mitän hyödyli»
nen.

MckaUs sn tärstwainen ja laupias. Ei rac»
taus cadehdij / ei rackaus oleylpiä / ei hän vaisul
ei hän ole sickuri / eihän omans edzi / ei hän anna
idzens wihantehoitta / ei hän wahingota ajatte»
le/ ei hän wäärydesta iloidze/ mutta hän iloidu
totuudesta. Caicki hän wedättä/ caicki hän vsco!
caicki hänkärsi. Ei rackauscoscan wäsy/ wmcta
Prophetiat lackawat/ jakieletwaitenisit/Ia tie»
tocatois.

' Sillämeynunärrämmepuolitain/ Prophe<
telamme puolittain / Mutta cosca täydellinen
tule sijtewajaalacka.Cosca miuä olin lapsilnijn
minä puhuin cuin lapsi japidin lapseliset me»

not
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Mjaajattelin cuin lapsi: Mutta sijttc suin mi»
nöniiehexitulin/ nijnminä hyljäisin lapselliset.
Silli»yt me näemme tapauxisa/ nijncuinspei»
lisi;>n»tta silloincaswosta caswohon. Nyt mins
tunnen puolittain/ waan silloin minä tunnen/
»ijncuin «nilläjvtuttu olen. Mutta nytjääwät/
Asce/Toiwo/Rackaus/ nämätcolme? Waan
Mckaus on suurinnijsts.

Woi meit töyhläsynneisit/ pag. sly
Gun tygösHErra Christe huudan/ pag. 59,

iLvangellumm/klrjoltta p. L.ucas
Evanqel. Cap.>B.

lehen aican ottilEsustygöns ne caxi»kM toistatymmendä/ja sanoiheille: Cadzo/zM »nemenemme Jerusalemiin/ ja caicki pi«
t° täytettämän cuinProphemilda ihmisen po«
Mkirjoltetutowat-Sillähänylönannetanpa-
clUwille/japilcatan/ jahäwäistän/ jasi)lietän/
jacumhe owat hänenruostinet / tappawat hehänm/jacolmandenapäiwänä on hänylös non»
!M. Ia ei he yhtän sana näistäymmärtänet.
Ittöm<l puhe oli heildö nijn peytetty/ etteiheymmärtänet mitäsanottin.

Nijn mpahdui cosca bänlerichota lähestyi/
Myxi sotia istui tien wiereskerjäten. lacuinhm c«uliCanssan ohidzekäywän/ tysi)i hän mitä
ftolis.Hesanoithanelle-lEsusNazarenustä'stä ineni. Ia hänhuusi, jasanoi -I« su Davidin
Poica/ armahda minua. Nijn m jotcaohidze»menit / toruit händä waikenenmn. Mutta hänhuusi sitä enämmin: Davidin Poica/ aruiahda»ninna. Nijnlssusseisatti / jatasti.handä ta.

Ttiij luv
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luttatygöns. Ia cuinhän lähestyi/ kysyi hän Hz.nelle/jasanoi: Mitäs tahdot/ että minunpftäsi.
nulletekemän? Hän sanoi - HErra/ettäminä nä.
Wn. Ia ITsus sanoi hänelle: Ole nätewä/ si.nun vstos auttisinua. Ia hän saicohta nätins/
jaseuraishändä /jacunniodzi lunmlala. I«caicki Canssa cuin sen näit/ kijtit Jumalaa.

Rucyus.
JumalaTalwalinenlsä/sinäjocasinunPoicos

cautta oletawannutsotianmie.
hensilmät/ jaandanutnähdä»valtiuden. Me wai!val«

set syndifet rucoilemma sinua / ettäs pyhän Sanas couna
»valaisisitmeidän sotiansydämep/että me sinmiPoicaslk.suxen Christuren cautta / jsca meidän tähtem ristin pM
luoletettu/ja meidän syndeim edest marSn tehnyt on/sinun
Vikein tundisim/ ja caickinaisiswaiwoiS ja tiusauris sinun
yinoanarmoltsta apuasanolsim/M sinun laupiudesjiltm
lohduliscsta rucourclla edzisim ja nijn lohduturen ja mr«
pan/pertelettä/ syndiä ja cuolewata wastan loydäisim/ A,

l< SwMUNt.paastosi (^liaärgAcämL.
HErra Jumala/ että mailman meno sinun pyhau

jalten asettetaisin/ ja sinunSeuracunoaestis, >

Uotta lewolisest lumaluoeS. SinunPoicas lEsu^-e»/«,
Epistolan kirjoitta p.pawali Apost..

Cormch.tygö/liCor.6.
MAckatweliet / ,ne neuwomme teitä nijncuin

/ ettet te Jumalanarmo huckan
pttais: Sillähän sano- Minä olen otolisella a«
jallasinua cuullut/ jaolen sinua autuudenpai»
Wänäauttanut. Cadzo / nyt on otollinenaica»
cadzo/ nyt ou autuuden päiwä. Hlkämkellengcin
josacusapahennostaandaco / ettei, meidän wir<
A»N laitttais: Waan osottacam meitäm caicki<
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ftasioisa/ nijncuinlu,nalaupalweliat. Suu»
A,kärslmisesä / wainoisa / hadiscl/ suruisa/ hofu«
Ma/fangiuxisa/ capinoisaMijä/ walmomisi»'
ft/paastoisa / puhtas elämäs/ taidosa / piMmie»
Wsa/ suloisudes/ pyhäsi Hengesa/ wilpitttz»
«si rackaudesa/ totuuden sanoisa/ Jumalan
M/ wanhurscaudeu sotaasetten camta / oi»
Ma tadella ja wastlualla/ cunniancauttaja
silcan/ panetuxel, jatijtoxen cautta. Nijncuin
miettcljät/ja cuitenginwagat: Nij«cuintunde»
mttomat/ ja cuitengin tutut: Nijncuin cuole<
misct/ jacadzo/ »ne elämme. Nijncuinrangat»
siutl jaei euitengantapetut: Nijncuinnmrheli»
set/jg cuitengin aina iloiset: Nijncuin töyhät ja
mttngin lnonda hytzdyttäwäiset: Nijncuinne
jMa ei mitän ole/ ja joiden cuitengin caicki o«
matoivat.

locaCorckeman turwis istupi/ pag. 4c?s
Meidänlinnamon Jumal taiwast/pag, ;8y

EviMlellUmlN kirjo «a P. Match.Evangeltsta/Eap.4.
wictin I.Esus Hengeldä Corpeen/
perkelelda. Iacosca hän oli paa»

stonnut/ neliätymmendc! päiws /.ja neliäkymen»
UM/ mjn hän isois. Ia tiusajAuli hänen ty«
Ks/ja sanoi: Jos sinä olet JumalanPoical
nijn sano / että nämät tiwet leiwixi tulemaa
Mutta hän wastais/ ja sanoi: Kirjoitettu on/ei
ihminen ela ainoastans leiwast/ mutta jocaidzest
ftxast cuinJumalansuusta lähte.

Silloin ottiperkele hänen pyhänLaupungin/
j»asetti hänen Templin hanalle/ jasanoi hancl>

Vuiiij le:
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le: lossincioletlumalauPoica/mjnlasttsi.«us alespäin: Silläkirjoitettu on: hän andatä,
stynEngeleillens sinusta/ja hetäsisäns canda<vat

" ,sinuu/ ettet fmä joscusjalcastiwen lpucka. Nijn
I«sussanoi hänelle: Taasontirjoitettuieisi.
nul» piha tiusaman sillun Hsrras lumalatas.

Taas wei hänen perkele sangen corlialle>vuo<
relle/jaosotti hänelle caickimailmanWaldacun»
nat/ ja nijdencunnian/ jasanoi hänelle: NäM
caicki minä annau sinulle / jossins länget ma.
han/ja cumarratminua. Nijn sanoil<3suM<
nelle: Me.nepoissatan: DiM kirjoitettuowsi»
«un H«rras lumatatas pitä sinull cuma««'
man/jahändaajnoatpalweleman. Silloinjät»
ti hänen perkele. Iacadzo / E,»gelit tulit / japgl<
lvelithändä,

Ruc<>us,
rucoilemma sinua HErra Jumala Taawalinen

meidän pghin wlhHlniehenperkele/ nijncum
tiliuwa leijon aina ymbärinS täy / jaedzi teiä hiit

sais niellä/ että sinä sinunPoicas ITsurenChrisiuren tih<
den/ ynnä pyhän Hengencansa oiisic meille awullinen/ j»si>
«un pyhän Sanos cautea wahwistaisir meidän sydämen/
ettei meidän wihollsen meitä wsitais/ waan n>e olisin, a<n«
sinun armos war,on alla/ jasinuntytöuäs ijancqickiseoa>i<
tuudes elä saisin,/Amen.

5Sunpum paastost l^eminiscese.
<->HErra Jumala/sinä näet/««en me idzc meisiämmi>

tclnwlllser ole / hallidze sijo mettä!/,iaen jaruu>
miu puolesta/että rumisoliscaltilda nijldawarietdu/ci!!»
wähingoliset dtvat/jasydän caitista pahoista haluista puh»
tzistetuxltulis. SinunPotcas)<?suftll/l<,

Vpistolan kirjoittap ParvallApysi»
3heM°n.tW/I.TH«s.4. ,M
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Mlelö/rackat weliet/ rucoilemme nle teitä/ ja

H2Nrasl«suxes nijncuiu te
,neildä cuullet otetta/ cuingateidän waeldaman
!>>Jumalalle telpamanpitä/että tetäydelisem»
Mtulisitta -. Sillä te tidättenetästyt/ jotca
!i,t H«rranlEsuxen cautta teille anuoimma,
SV se on Jumalan tahto/ teidän pyhydenue/
Mtt huorutta wäldätte/ ja että jocainenpidäis
hänen astians vyhydes ja cunnias. Ei himoin
hckuxis/ nijllcuinpacanat/ jotcaeilun«alasta
<Mn tiedä. Ia etteiyMn sorrais eikäpettäis
Mmsjosacusa asias: Sillä idze H«rra on cai»
tm näiden costaja/cuin me teille sanonet jatodi«
jwetolemma : SilläeiJumala ole meitä cu«
Pnutsaastaisutten/ waan Pyhyteen.

Sun tyqös HErra Chrisie huudan/ pap. sy<
Slnun tygys HErzan tulen/ pag.42o

Hvanlclmmm Arjoitta p. Match.
Evangel.Cap.ls.

läxil«sussielda/ ja tuliTyrin ja
'"Zidonu» lnaan ären. Ia cadzo/ Cananean
Aimo/ joca nijstä maanärist olitullut/ huusi
Masanoden- HsrraDavidinPoica/anna»
ha>»i»un päälleni/ minun tyttärenwaiwatan
hmnuisest perkelelda. Mutta ei hän sanacan
häydäwastanut. Nijn hänenöpttuslapsenstu»
lit/jarucojlithandasimoden: Eroitahändäsi.
«»stas/ sillä hän huuta meidän jältem.Nijn hän
wstatcusanoi: En olemina lähetetty/ waan
cndotettuil, lal,tmasten tygö Israelin huonesta.Muttase tuli/ jacumarsi händä/ sanoden: H«r«
la/Ma minua. Nijn hän wastaten sanoi: Ei

Vuv pk
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ole solvelias / otta lasten leipä jaheitä penicoille.
Nijnse wastais: totta HEna/ syöwät cuitengin
penicackin nijstä muruista / jotta heidän
rains pydäldä SilloinIs sus wasta«
tensanoi hälulle: O Waimo/suuri on sinun v.scos /tapahmcon sinulle mfkcuin sinä tahdot/ja
hänen tyttärens tuli sillä hetkellä terweri.

Rucolis.
<f2>Crucoilemma sinuaHErralumala Taiwallnen

st/ ettäs pyhän Hengescautta wahwistaisit meidän
sydämen/ että me wcchwas vscos ja toiwos/ tmwai,

sim sinun armas ja luupiuteis / jawaicka meidän aina mei»
dänomatunoom/ syndeim jatelwottomudem tähde>s/tu!i«kyllä peljätä/ me mahdan» cuitengin / nijncui» Canaman
waimo/turmaea sinun armochis/jaeaickinaisis tiusauM
waiwoissinuldaapnaja lohdutustaanoa/lEsuxenChri»stuxenmetdänHErran cautta/Amen.

z.Sunnuttt paastosi o^culi.
Jumala / m« rucoilemiut» sinua/ ettäs

meitäcuulisit/jasinun »voimallisentitesmei,
tä tyarjeleman ojennaisit.SinunPoicas/«.

iLplstolan kirjoitta P Pawali ApHsi-
Epheser,tygö/Cap.;.

WHMIjn olcat sijs / rackat weliet / Jumalan
nijncuinrackat lapset/ja wael»

W°Mhacat rackaudes/nijncuinChristus mn«
täracasti/ javlosandoi hänens meidän edestaml
lahjaxi / vhriri jaJumalalle matiaxi haijuxi.
INutta huorutta ja caickeriettautta/ eliahneut»
ta/ ältät andaco teidänseasan ensingän mainita!
nijncuin pyhäin sopi. Ia yapialllsiä sanoja /ja
hullia puheita eli jaarituxia/ jottaei mihingän
telpa/ waan paranmmtijtos sanoja: Silläst te

tiet'
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Mt/ ettei yxMn sula taickasaa»
Alnen/ eli ahne (joca epäjumalanpalwelia on)
cle jaJumalan Waldacunnan pe»
nllinen. Altat andaco yhdengän pettä teitän
turhilla puheilla: Siltä sentähdenlumalanwi«
Wpäuscoisten lasten päälle tule. 2Nkät sentäh»
ltnrlco heidän osaweliens: Sillämuinenteo»
limpimeys/ mutta nyt te otetta walteus Heo

Meldacatnijncuinwalkeuden lapset:SillH
Henge» hedelmäon caikes hywydes /'ja wanhur<
smdes/jatotuudes.

JocaCortemman
'

Meidän linnan» on Jumala/ ptzg. HB9
zLvangellumm kirjoitta p. H.ucus

Evangel.Cap.n.
MiVlehenaican/ ajoil«susvlosyhden per»

jocaolimyckä. Iacosca perkele oli
ajettu vlos/ nijn myckä puhui. Ia Canssa

il»nttteli. Muttamuutamat heistä sanoit: Hän
»les ajaperkeleitä Beelzebubin perteleitten pää»
lnieheil woimalla. Mutta muuta matkiusaisit
händil / jaanoit haneldä tunnus täyte taiwast:
Mutta etts hän tiesi heidän ajatuxens/sanoi hän
Me -. locainen Wäldacunda joca ercane i»
dzenswastan/ sewle kylmille/ jahuone lange
hwnen päälle. Jos sathan on erinnyt idzens
Wan/cuinga sijtz hänenWatdacundans on sei»swainen ? Että te sanoita minun perkeleitä '

Bwlzebuvin woimalla vlos ajawan. Miltta jos
Nlinä perkeleitä BeelMubin woimalla vlos a«
M/ tenengWwaimalla teidän poicannenijtn

pI,G



684 Evangtllumtt
vlos ajawanSentähden heidän pitä oleman tei<danduolnarin: Muttajosminälu,nalansor.
«<ella perkeleitä vlos ajan/ nijn tosin on lumg.
lanWaldacundateidäntygsntullut,

Costa wntewci haarnistoittt» haisen wtonswariele / nijnhänen muhas- Mut»
tacosta händä wätewämbi tule / ja ivoittahä»
ncn/ nijnhän ottapois caickihänen aseens/ joi.
hinhänturwais/ ja jacahänensaalins, locan
vle minun cansani/ stonminuawastan/ jaMei lmuuncansani coco/hän hajotta.

Costa rietas hengi lähte ihmisesi/ nijn hän
waelda carteitapaickoja / edzi lepoo / jaeilöydä:
Nijn hän sano ? Minspalajan minunhuonest»
ni/ josta minä läxin. Ia tuinhän sinnetule/ liy«
tähän sen luudilla'lacaisturi ja caunistttuxi.
Silloin hän mene/ ja otta cansans seidzemän
muutapahembata henge / jacuinhesiunetule»
war/ asuwat hesiellä/ jäsenihmisen wymeiset
tulewat/pahelnumxi euinensilnäiset.

Ia tapahdut/ costa hän näits sanoi; Corget»
ti yxi waiino Canssan seastänens/ jasanoi! Au»
tuason se cohtu/ jocasinuncandanuton/ jant
nisät/joitas imit. Nijn hänsanoi: Autuato»
tvat nejotca cuulewatJumalan Sanan/ja tät'
kewätsen.

Rucous.
JumalaTaiwallnenlsä/sins jscasinunPoica<

HErran lEsuren Lyristuren anuoit stntäh»
den chmisifi rulla/että hänpertelen mallan lyhtirile<

»ls / ja meitä loaiwaisia chmisiä.silda pahalla wchol!s<loa
warielib/Sentähden me tietämme sinua sencalcaisen sinun
Gmolisen apus «best/ jaru«ilemma nmtälu caickinals"



* jaEpistolat. M
jiustufisholheman/japyhällä Hcngellas akNwNsest sinua
ZMsas ja pelgosas pitämän/ että me sileä
Mldapelastetuxt/ ja sinun Poicas cautta ijancaickisest
»ulMitullsim/Amen.

PUHllpastOtt GIMMMt.LZecare.
Nlllla tneitä/ Caiekilvalotas Jumala/että Me/ jotta mei-
dänsyndeime tähden waiwatan/ sinun laupiuoes armol»
lo lehdutetuxi tulsslM,SinunPoieas/ :c

Epistolan kirjoltra P.PawallApösi.
Galat.tygö/Cap»4.

MMckatweliet/ kirjoitettu ott: Abrahamilla
poica/ yxi oli palckawaimostaja

Matoinen wapaasta. Mutta jocapalckawai»
Ma oli/ stoli lihasta syndynyt/ ja jocawapaast
eli! se lupauxen cautta chndynyt oli< Nämat sa»,
nat jotakin »nertidzewät/ jaowat ntz caxi Testa«
Anti/ yxiSinainwuotesta/ jotaorjuteensyn«
!,i)ttä/joca on Agar: Sillä SinainwuotiAra»
wsi Agarizri cudzutan/ javlottuhamanleru-
Min / joca nyton / jaon lastens cUns» orjana
Mtta st Jerusalem joca ylhaldä on /on wapa/
hänencaickein meidän ÄitiMi Silläkirjoitet-
tu on z Iloidze sins lapsitöin jocaet synnytä/pa«
cahba jahuuda sinä/ jocaetrascasole: Sillä.y»
Misella on paljo enämbi lapsia / cuin sills jolla
niieson. Mutta me (rackat weliet) olemma lu»

lapset/ Isitachin jalten. Ia nijncuin ft
jeca silloin Uhan jälkensyndyuytoli / wainois si«,GcaHengen jälkensiMynytoli -Nijnnytkin
topahru. Mutta mitöRamatm sano? Aja Pablowaimo poitinensvlos:Sillo ei palckawaimon
fcian pidäperimänwapanpoian cansa. Nijn



6zz Euangeliumlt'
mcsijsolemma/ enpalckalyaimonpoiat/ waaii
wapaan.

NNelenmix suret mäilman/ pag. 594
O Ihminen ajatte! aina/pag. 520
Jumalanpäall panenturman/ pag. 564

, lLvangeKumm kirjoittaP. Johan.Evangel. Cap, 6,

joaionTyberianCaupungin tytö.
nä. Ia hända seuraispalio Canssa/ että he M
hänen merckins cuin hän tcki Maisa. Nijnl«.
suslneniylöswuorelle/ ja istui siellä Opetusla»
stens canfa. Ia lähestyi Juvalaisten Pääsiäis
juhlapäiwä. Costa lEsus nosti silmäns/ janät,
tulewan palioCanssa tygons/ sanoi hänPhilip»
puxelle - Custa meostalnmeleipia näiden si)öt<l!
Mutta sen hau sanoi kiusaten handa: Sillähän
tiesi mitähän tekemä oli. WastaisPhilippus
hända : Tähden sadan penningin leiwät eitäy<
dyisheille/ ettäcutin wahangin jais. SanoiUi
hänen öpetuslapsistans hänelle / Andreas Si<
monPetarinwelij: Täsäonyxinuorueaineu/
jollaon wijsi ohraista leipä jacaxtcala/ waan
mitä ne owat näin paloille ? MuttalLsusft'
«oi:AsettacatCanssa atrioidzeman/ja sijnäpai»
cas olipationruoho. Nijn atrioldzi lähes wijsi
tuhatta miestä. Ia lEsus otti leiwät / tijttij,!
audoiOpetuslaPsille/mutmOpetuslapset jageit
atrioidzewille/nijn myös taloistanijnpalio cui»
häntahdoi.

Cosmhemwitut olit/ sanoi hänÖpetuM<
sillens; Eootcat murut cuin jäit/etteine huckms.



jaEpistola! «8?
Mjn he cocoisit/ ja täytit caxitoistnkchnlnendä
Cona muruilla/ wijdestä ohraisesta leiwästä jot»

Coscaneih»
Msttsen merkin näit cuinI«sns teki / sanoit he z
Tämäontotosest sePropheta/ jocaMaillnantu«
lem oli. CostaZ«sus ynlmärsi että hetahdoit
tulla jatehdä hänen Cuningaxi / lymyi hän taas
morelleyxinäns.

Rucous.
JumalaTaiwalinen Isä/ sinsjoca sinunPoi»

cas cauttacorwesa wijsituhatta miestä/ ilma» ivoimoi»
l»ja läpsitä/ wijdellälelwällä jacahdellacalalla /

Minnut olet: Merucoilemma sinua/ettäs armolisestsi-
«un siunaurellas myös mettä lähestyisit/ jawarielisij ahneu«
dtst/ja tämän elämänylönpaloisest eensist
jolnnencatkiasinunWaloacunoasja wanh'-.. ..»as edzi»
sini/ janijn caitis/ cuin me sielun jaruumin puolesi tanvi»
zm/ smuloa autemxi tulisim/lEsuxen meidän HErram
«la/Amen. ,

f. Snnnunt paastosi
170//e<3o.

<Mrucoilemma sinuaCaickiwaloias Jumala/ettäs ar«
holholsit sinun Seuracundas ja händä setäwmln «tä sielun puolesi hatliozisit.SinunP oicas/ «.

Epistolan kirjoitta P PawaliAposi.
Ebreer.tygö/Cap.y.

NAckatwettet/Christusontulluttulewaistensuuremman
jttäydelisemmänMttmncautM/ jocaeitssillätehty ole/ ston/ jocaei näinoleraktttu/eikcl Caw
nsteu taicka Wasickain werencautta/waan HMonoman werens cantta mennyt pyhään/ja ijan»
caictisen lunastuxen löynnyt: Sillä josHärtäitl
»«CauristenwerijaprijscottttuEhcoistntuhca/

Pyhw



M Evcmgelmmlt
pyhittä saastaiset
ga palio enämminChristnxen iveri/
jlinancaiteta wiata ijancaickisen Hengencama
luinalatte vhrannut on/ Pllhdistaxeusnleibän
omantunnon Cuolewaisista töistä/ elawätäln.lnalatapalwelelnan?lasentähdenon hänlnyös/
vbtn TestaMendinwälimies/että nejotcacudzu.
tut öwae/ sen luwatUn ijantaickisen perimisen
saisit/ että hänen cUolemans sijnä waliM Wil
jocaonnijstaylidzMymisisi lunastuxexi tapah»
tunut/ cuin endlsen Testamendin alla olit.

0 Hsrra JumalaTaiwast/ me tylli/ päg. s6l
O HTrra JumalaTaiwast/me lijtäm/p. 542

EvanFeliumtn kirjoitta p. loh<m.Evangel.Cap,B»
sanoilEsus ludalaisille: Cucatti»

nuhtelellttnuaftnllintähden? losmi»
Na sanon teille totuuden / mlrette vsio minua!
loca on Jumalasi / hän cuulelUMatau sanan/
sentähden ette cuule/ ettette luMalastole. Nijii
Wästaisitludalaiset/ja sanoit häNille-Eugöme
rikein sano? Sinä oletSamaritnni/ja sinM
on perkele. I«sus wastais /ja sanoi: öi minub
la oleperkele/ waan minä cunnioibzen miiumI< i
sään / ja te häwäisttte minua /en minä evzi MH >
cunniatani/ yxi ou joca sitä kysy javuomidze,
Totisesi/ totisesi sanon minäteille: locatättl
minunsanani / ei hansnpidä näkemän cuolema,
ta ijancaickisesta. Juvalaiset sanoit hänM /

Nyt meymmärsim että sinulla Sn perkele- M< l
ham oncuollut/jaProphetatjasinäsanot:D >

<a Ntte lninunsanani/ ei hänen pidä maistama,!
cuw



jaEpistolat. sz^luolemätijancaickisest. Oletcossuurembicuin
meidän Mm Abraham/ jocacuolluton ? Pro»
Mtowat MyöscUollet/ Mixi sinäidzesteeti
Ilisus wastais: Josminä idziänicunnioidzen/
A ei inilluncunnian ole mitän / mutta ntillutt
Isäncunttioibze minua / jongate teidän luma»
laMnisanottejötaettttuNne/Muttalmnstutt»
Mliänett. Ia jos»linä sanoisin etten Minä hän-
lätundis/nijn Minä olisin walchttliacuintelin/
Mta «ttinä tunnen hänen jakätken hänen sa»«ans. Abraham teidänIsän iloibzi/ nähdäxens
!,Wnpäiwäni/hän näti sen jaihastui: lUda»
lcht sanoit hänelle: Etfinäolewieläwijden»
lßmenenajastajan wanha / jasinä olet nähnyt
MalMin? lEsus sanoi heille: Totisesi/toti»
D sanon minä teille/ ennenkuinAbraham oli»
W/olenMinä. Nijnhepoimitkiwiä lastetta»
ftns handäi Mutta lEsus lyMyi/ja läxi TeM -

Ri»cöUs.
AEttäluwaiaTaiwalinenlsä / sinun racas «^oieas' Wapahtajam lEsus Christus sano: locci

' kätke minun sanani/ei hänen pidä näkemän cuolemat
< iMoickisest /me lUcoileiUMä siniia/ ann<i pyhä Henges

< Man fydämihin/ joilles pyhän Sanas olet tuulla suo-
, M/ettaM mielelläm se» wastan ottaisin,/ siehen meitäiii

«imluöttWni/ jä idje hetkellä tmwaisim/ A<
palmu SuttMmtNM.

ssAicklwaldias ijäncaickinenlumai jöca sinunmckan Pöft
1 meidänWapahtaM/ annoit
l>> Hthliixn otta päällens/ jaristin alekäydä/ meille caitllls
„! liHhen elMwaxiz suo «mollisesi/ ettäm«caitift/ «Utu si»



Sy, CvangellNMltns meldciu päällem annat tulla/olisim kärsiwäiftl/jasiiW
pyhälletahoollescuullaisee. SinunPoicas/ :c.

Epistolan kirjoltta p. ParvaKAposi.
Philipplr.tygö/Cap.i.

weliet/ cullatin olcon se ajatus/ cnin
joca/waickahän

«li lulnalan muvdos / eilukenut saalixiluma«
lan muotoinen olla / waan alensi idzens / ottior»
janmuodonpäällens / jatuli muiden ihmisten
lvertaisexi/ jalöyttin lnenoisa nijncuinihminen.
Ntzyrytti idzens/ jaoli cuole»nansaacka cuuliai»
nen/jaristin cuoleman asti. Sentähden on myös
Jumala hänen corgottanut/ja andanuthänelle
Nimen / jocacaickia nilniäsuurin on: Että I««suxenNimeen pitä caicki polwet heidäus cumar<
taman / jotcataiwasa jamaan päällä / jamaan
alla owat / jacaickikielet pitä tunnustaman/ettH
I«sus Christus onH Erra/Isänlumalan cun<
niaxi.

lEsusChristus lnnastajam/pag. 46;
Kijttt olcon lEsuxenN«m</pag. 556

EVattneliumm sias luetan HErran
EhtMsest/l.Cor.n.

MMpluä olen senH«rralda saanut/ jsW
minsteille annoin: Silla HErral«i>

, sus sinä yönä jonahän petettin / otti lei«
wän/kijtti/ mursi jasanoi: Ottacat/ syötät/tä«
mä on minunRuumin/ jocateidän edestän mur«
retan/setclMmminun muistoxeni. Nijnmyls
CaltinEhtollisen jälten jasanoi: TämäCalcli
onvstTestamenti minunweresani/setehkät/nijn
vsein suinte juotta /mun»» muistoxeni. SN

nijn



jaCpistolai. syi
Mn MinK syötte tsstateiwsstä / ja juottätästck
Caltista / pita teidän Hsrrancuoleman julista»
,kan/siehenasti cuin hän tule: Mutta jocatel-
Mtonmst syö tasta / leiwästs jajuoHEmran
Altista/ se on wicapäHerranßuUmiseenict
Mm. Nijncoetelcanihminen idzisns/ jasift»
tesyötäntastcl leiwW/ ja juotantästsCaltista:
SWjocasi)ömickia juotelwottowast/ hansys
jHjuo duomion idzellens/ ettei ha'nH«nanßuu«
>i,jstaewitai

Rucöus.
JumalaTaiwalinenIsa/ sinä jocasinunräckaii

lTsurenChristuxen cautta walmisst löyhälle
Christicunnalles täsä mailmas yhden pyhän El)tol<«

s«» ja lohdulisenSaeramentin/josa hänen pyhäRuumins
j»MlsWerens leiwZn jawijnan alla syndein anderi saa»
niistxi nautita»! jaetan. Merucoilema sinua hallidze meidät»
sylämen pyhällä Hengelläs/ että me tämän SncraMenAniIM torkutta ja pyhyttä aina tultistelisim/oi«
lion ymmärryxen sijtä täfitäisim / ja mielelläni vftinsitä
mtidzisim: Että me näin eroiteitut mailmanlapsista/ tä«
MnEhcolisen mähbottamista lvieraista/ Meitäm aina tä»
M pyhän pöydän hercuilla wirwotaifim / ja sen «uttcii
iMcalckisen autuuden täsitäisim/ Amen.

Pitkänä prrjantamik

HErra Jumala Taiwalinen Isä/joia «tsinuntMsesi aks mostas/lolesinun ainöcaista armahtanut/waa«
mhänenristin cuölemaän meidän tähtein alivanut/meru»
Mmma sinua/ anna sinun pyhäHrngesmndsnsijdämi.
hin/tttä me sencaltaisella armolla Meitäm lohdutaisim/tä-stedes syndiä lartaisim/ janijtä/ cuius meidän päällem va»
M/ lärsiwälisesttärsisim/ jantjn hänen cauttänsynna si«»imcansas ijancaickisen elämän saisim/ Ämen.
Hplsi. nlmculttPalmu SuiDnuNtamMm

Ehristuxen pijna muisiacam/ pag.zlz



692 EvanaelluMic
Evllngcl.Cap.l;»

wittin »nyös hänen cansas llltiIHMnlUuta Pahantetiätä surmatta. Iasiaantulit / jocapääkal»
loinpaicaxicudzutan/ sijnä he hänenristinnau<
lidzit janepahantekiät hänencansans/ yhden oi»
tialle/ja toisen wasemalle puolelle. NijnsanoiIssus:M/ anna heillen andexi: Silla ei hetie»
bä mitä he tetewät. Ia he jagoithänen waat<
tens /ja heitit nijsta arpa. IaCanssa seisoi j<l
tadzeli / jaPäämiehet pilckaisit hänVä heidän
eansans/ jasanoit: Muita hän wapahti/mmt<t
Wapahtacan nyt idzens/ joshän on Christuslu»
malanwalittu. Ia huowit,nyöspilckaisit hän»
bs / menit jacocotit hänelleetickata/ sanoden:
Jos sinä oleeluValaisteuCuningas/ nijn wa«
pahda idze sinus, öli myös hänestä päällekirjoi»
tus / Grecan/iatinan jaEbreanbootstaweilla
kirjoitettu i Tämän on JuvalaistenCuninM
Nijn vxi pahantetijst/jotca inyösripustetut olit/
pilckais hända/ jasanoi: Jos sinä olttChristus
«ijn wapahda sinus jameitä< Mutta toinen
wastais/ januhteli händs/sanoden t laettosin
sinätän Jumalala peltä/ ettäs olet yhdescado»
tuxes? Ia tosin/me olemma siteinsijns: Sillä
me saammemeidän töidem ansion jälten/ mutta
ei tämä mitanpaha tehnyt. Iasanoi lEsurclle-
Herra/ muista minua/ tostas tulet waldacun«
daas. Nijn lEsus sanoi hänelle: Totisesi sanon
Minä sinulle: Tänäpänpitä sinun stemma Mi»
nuneansamParadijsis.



jaVplffolac. <h)
R-cy's.

ftErra JumalaTaiwalmen ja wanburscasIsä/sinäjo»
)/cam«illt si.iunPoicaslahjoittanut/<a ha>«,cauttans
Mi/Perfelc!! waldacunnast ja ijancaichsest cuolemast pe.

MelucoNenma sinua/nijncu,!, sinun »voitas
on/ettäs mei«

sit Scmasas/sen canst caickinaiseetius uxes
joohdlsloxeslobdmaisil/ ja mfta me sinua wastan rickonec

armoliscst anoxi cmoalsii; Sinun luyys pyniin
Hmies cautcamettä p»>!,lcälsitjaautuaxi saattaisit/eitä ne
illozljim sinunm?,dän Isaxem/jq ijancaickisest sinun lc,n«

ylistäisin, jatiMlsim/ Amen.
Päasiaisn^.

<><!glcklwaloias ijancaickinen Jumala/ joca tällä ajalla
cautta sinunCanssas Egyptin maaloa johda»

Diakastit heidän jocawuosi Pääsiäis juhlapitä ja syödH
Mais lamban, Nijn saata myös meitä/ O Taiwalinen
Isil/ sljtä benaelisestäEgyptistä vlos/ että metin osMsexi
loisimme sijtäPääsiäis lamoasta/cujn on sinunrncae Poi-
BI?sus C!Mu's meidän HErran/ joca elä jaHall, )z«
ymä sinun eansans pyhän Hengen nhteyoes/ M fonncn
)»malq/ ijancaickisest ijancaictjsen/Amen.

kirotta p. paryaliApost.
Eorinlhtysö/i.C01.5.

MAckqtweliet/ pemtcat stntahdenft wanhc»
/ että te tulisttst Nexitaitinaxi/ nijn»

cuin te myös happamattolnat otetta. Sillä
Mc, on m«hs Pääsiäis lammas/jocaon Chri»stus/meidän edestälnlne vbrattu. Sentädeupi«
Mm meidän PäMisem / ei wanhashapatu»
M eitäpahuden jawääryden hapatyxes/ waan
fuhtllnden ja totuden happalnattomasa tM»
Mlls.

lEsus Christusvhrix meille/ pag. 517GhrmuslM luolttttlijn/pag.flb
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jLvanlellUMltt kirjoitta P.Marc.
Evangel. Cap, 16.

costaSabbathi culunuroli/
Maria Magdalena/ jaMaria Jacob,/

ja Salome/ hywänhajullisiawoiteita/ woidel»
laxens händä, Ia tulit haudalle / ensimsWSabbathinpäiwsnä / sallgen warhainAuri».
Zon coittais. Iapuhuit testenäns: Cuca meille
tvieritta kiwen haudan owelda? lacuinheca',
dzoit/ näithetiwenwieritetyxi/ jocaoli sangen.
sllurj. Ia cuin heolit halltanmennet/ nsit hey<
dennuorucaisen istuwan oitialla puolella/ joca
pliwaatetettu pitkillä Walleilla Watteilla/ jahe.
hämmästyit. Mutta hän sanoi heille: Mt
hämmästykö / te edzittäl<ksustaNazarenusta<
foca ristinaulittu oli/ hän ylösnousi ei hau ole
täällä/ cadzö sta/ cuyunga hehänen panit. Mut<
ta mengät jasanocat hänen Opeluslapstlleus/ja
Petarillt: Että hän täy teiden edellänGalileaui
siellä te hänen näettä/ nijncuin hän sanoi teille.
lahemenitnopiastvlos/ japatenithaudalda-
Sillä wapistus ja hämmästys oli heidän Ml.
tens tullut/ ei he myöskellengän mitän sanonet/
iillä he peltäistt.

Rucyus.
JumalaTaiwalinen Isa/sini jocasinunPoica«

syndeim tähoen vlosandanut/ jameidän wc»n«
hurscauden tähden ylösheeättänyt olet. Merutotlemmali<
yua anna mellle pyhä H«nges / sen lautta mettä hallidze/
wahwas vsios sinun päälles pidäl/ caitistsynneist warlele/
ja tämän elämänpersst ljanccuckise» auttuutteu ylöshttä»
chAmen.

s«h



jaEpistolat. 695
Jumala/joca sinun ainocalsen Poicas

Christuxen annoit saadawoilon cuolemany»
lilize/ jaawatameille ijancaickisen «laman tien/ suo armoli»
stst että me lujasti hänen päallens vscoisimme/ nijn ijanea»»
«smcuoleman mallaisimme/ ja hönencansas ijanlaickisest
«löisimme. SinunPoicas/«.

Eplstolan kirj«lta P. L.ucas 2lposi.
tegois/ Cap. ic>.

awais suuns/ ja sanoi: Nyt
»'minä todexi löydän/ etteilumalacadzoih»

imsm lnuoto / waan caitisaCanssoisa / jocahän»
häpeltc, ja tete wanhurscauttaseonl>lmalalle
ttollinen. Kyllä te Adättesen saarnan / jonga
Jumala Israelin lapsille lähetti ja julistirau»
han ICsuxen Christuxen cautta joca caickein
H«lrran on) josta saarnasta on sanoma cuulu»
nutymbäruls caitenludean/ ensin aliettinGa»
lileast (sen casten jältenjostaJohannes sarnais)
cumgalulnalaoli woidellut lEsuxenNazare»
thist pyhällä Hengellä ja woimalla/ joca waelsi
ymbärins/ teti hyws japaransi caicki jotcape»
telelds waiwattin : Sillä Jumala oli hänencansans. Ia me olemma caickein nijdentodista»
jat/ cuin hänludean maacunnasjalerusale»
<nisteti. Senowat hetappanet/jaripustit puu»
hun/ jongaJumalaherätti colmandena päiwa»
««/ jailmoitti hänen/ ei caitelle Canssalle/ waan
meille/lotca Jumala oli ennen todistajaxi wa»
linnut / me jottasöimme ja joiunnehänencan»
sans/ sijtte cuin hän nousi cuolluista. Ia hän tä<
fti meitä Tanssalle saarnaman jatodistamana
M hän pn se jocaluulalalda on sättyMwit»

3x i«j m



ilys Evankeliumit
ten fa cuolluitttt» duomarixi. Hänestä caiHProphetattodistawat / että jocainencuinvsto
hänen päMns/ pitä hane»» Nimens cautta syn,
yif andexi annettaman.

Oyaftgelwmm/kmoltta P-Lucas
Evqngel.Cap.l4.

lna paiwanä/ »ne,lit caxi heistä yhtenky.
AW lan/ jocaoli Jerusalemisi cuudenkymmc.

ue>l wacomitan pääsa / Emaus nilncldä.
Iapuhuit testenänsraitista njstäcuin tapahtn»
nut oli. Iatapahdui heidänpuhuisans jatuG
stellesanstestenäns / että lEsusidze heitä lähe,
sil)i / jgmatkustiheidäncansans, Mutta heitän
silmäns pidettin/ ettei he händä tundenet. NÄ
hän sanoi heille - Mittapuhet ne owgt cuinrepi,
dätte kestenän täydesan / jaolem murhelliset?
VlijnCleophasnimeldä wastais/ jasanohänel,
le-Oletcos ainoa muucalainenlefusalemi?l/j<)<
faet tiedä mitä siellä näinä paiwinä tapahdui?
Hän sanoi heille; Mitä?Hesanoit hänelle: Sij»
tä lEsuxesta Nazarenuxesta/ joca oli MM
zpropheta töisä jasanoisa/Jumalan ja caiten
Canffnn edes, Cuinga meidän ylimmäiset Pa<

jaPäämiehet Mnannoit hänen cuoleman
janstinnaulidzit hänen: Muttame.

<u,ulimma hänen M/ jocaIsraelinpiti lunasta»
wan, Ia sijtte on jo cylmaspäiwä tänäpan cuin
nämat tapahduit, 9wat myösmuutamat wai»
Wot meistä meitä peljättanet/ jotcawarqhin a'
mulla tulit haudalle/ja cuin ei he löytdänethä»
«enruuunstäns/ tulit he ja sanoit / että he Enge<
lingin näynnähnet olit/ joWsWithänenelä.
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jwn. Ia»nuutamat«teistamenit haudalle/ ja
liysit nijncumwaimot olit sanonet / mutta ei h?
Mälöynyet,
la hän sanoi heille: ptetempelit jahitatsi),

chnest vscoman nijtä «aickia/ cuin Prophftat
owat. Eifö Chrjstuxen pitänyt näitä

Wnän/ ja hänen cunniaans sisälle käymän!
D hänrupeis / jacaikist Prophetaistf
jgselitti heille caickitirioituxet/ cuin hänestä sa»
fttutolit, Ia he lähestyitKylä/ johongahe me»
nit/ja hän teetteli hänens edmlnäkäymän. Ia

händä/ jasanoit; Ole meidän cansam;
MEHtojoutu/ japäiwäMlastenutl jahän
Wi oleman heidäncansans. Ia se tgpahdui/
Ha hän attioidzi heidän cansans/ otti hän lei,
im/Mi / mursi ja andoi heille. Nijnheidän
ftnqns aukenit /ja he tunsithänen, Iahän ca»
ftisheidän edestäns, Ia he sangit testenäns: Ei-
<S meidän si)dämenmeisä palanut/oosca häntiel«
li»mtä puhutteli/ja selitti meille kirjoituxet?
Iche nousit silla hetkellä/ japalaisit lerusale.
»/ja löysit neyxitoistakylnmendä coosa / jane
jttcg nijyen ccmsa olit/ lotca sanoit - HErra
»MisfftylKsnosnut/ ja jlMunmSimonille.
11, he juttelit heille mitä tiellä tapahtunut oli/
»ttMga hän yeilyä oli tuttu leiwän murtami'

Erra JumalaTaiwalinwIsi/ finajocaanneitsinuy
>P«<cae lEsuxen Christuxen nijllecohdelle Opetuslap»
schEmauxen tieyä ilmoittmxilulla/ mef»collemm<»
»/sinun pyhän Sanas japyl,HnHtna«scaut<a/ wa«
»O» meidän sydälssM/tttä meolisim»ah«at japysy.

3fy «sl?
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wä<setvscosavscolisest sinun sanasasrippuisim/ sitam<elel<lam puhuisimja ahkerasi tuttifim; Ia josmeidän/ Chrift».
xen Esicuwan jälken/ täsäzmailmas paljon pitä kärsimän/että me silloi!, mettäm sinun sanallas lohdutta taidajsim/jase» mielesäm vidäisim/siehenasti cuin me sinunPoicas c«ul>ta/tämän elämänperäst ljanlaicklsen elämän herättyer., <«»

lemma/Amen.
Colmattdenapääsiaisitt paiwänä.'

lLpistolanKrMta p. Kucgs Apost.
tegoiS/Cap.iz.

sanoi PawalilndalaMe: Mie<
rackat weliet/ Abrahamin sugunlap.

set/ jamuutlumalata pelkäwäistt / teille o»tä»
mä auwuden pllhe lähetetty. Sillä lerustle.
min asuwaiset ja heidän ylimmäisens/ emi he
händä tundenet/eita Prophetain äniä/ joitacun<
nätinSabbathina luetan: Owat henä,näthei«
dänduomiollans täyttänyt. Iawaicka eiheyh«
täncuolemansi)ytähäneslöynnet/ anoit hecui»
tingin Pilatuxelda händä tappaxens. Ia cuin
hecaickiolittäytäntt / mitä hänestä kirjoitettu
oli /otit hehänen puunpääldä / ja-panithauta».
Mutta Jumala herätti hänen cuolmsta. Ia
hän on nijldanähty monda pätwä/ jotca hänencansans Galileastlerusaleulin mennetolit/ jet«
ea owat hänen todistajans Canfsan edes. Ia me
ilmoitamme lnutzs teille sen lupauM / cuin mei-
dän Isilemme luwattin/jongalumala onnml»
le heidän lapsillens täyttänyt/sijnä että hän hi»
ratti Ilksuxen.

iLvangelmmin kirMm p.Lucas
. Evangel.Cap.l4.

KOsM näistä puhuit / seisoi I«sus heidän ke<



ia Epistolat. 6yy
Mns/ jasanoi heille: Rauha olcon teille.Nijn
hthälnmästyit/ japettäisit / ja luulitHengen na«
ttmns. Ia hän sanoi heille: Mitätepelkättel
laonxi sencaltaisttajatuxet tulewat teiden sy»
Mm? Cadzocatminun käsiäni ja jakojani/
B minä idze olen/ruwetcat lninun/jacadzocat:
SWei hengellä ole liha eitä luita/ nijncuinte?
«ätttä minulla olewan, Ia min hän nämät sa»
nkimt oli / ösotti hän heille tätens ja jalcans.
Muttacosca eihe wieläkänvscynet / ilontähden/
Mnihmettelit/ sanoi hänheille: Ongo teillä tä«
s»mitän si)ötäwätä ? Ia he panit häneneteens
ttppalen paistettua cala/ja wähän kimalaisen
hunajata. Ia hän otti sen jasöi heidän nähtens,
Wn hän sanoi heille: Nämätowatne sanat/
mnminä puhuin teillecosca mins wielä teidän«osanne olin: Sillä c,aicki pitä täytettälnän llli-
j«kirjoitettu on nnnusta Mosexen lais/ Pro»
chtais jaPsalmeis. Silloin hän awais heidän
yminärryxens /.tirjoituxia ymlnärtälnän / jas««
nl»> heille -. Nijn on kirjoitettu/ janäintuli Chri-
stuMtarsis/ jaylösnosta cuolluista colmande»
««päiwänä / jaettä hänen Nimeenspiti paran»
Masaarnattaman ja syndein andexi andamuo
st»/caif isEanssois/ ruweten lerlssalemist.

Rucous.
AEna lEsu Ehriste/ merucoilemma sinua/jos j«eusu<

murhe/ pelco ja waptstos meidän päällem tulis/
nijncuinsinun Opetnslastes/ ettäs meille awulinen ol<«

s«/ja meitä jälisestlohdutaisit/ ni,ncuin sinä heitä heidänMrhesans lohdutit/sanoden: Rauha olcon teille: Anna
Omeillenginse totinen lohdutpa/pyhä Hengi. Mev«
l!°n> loiistsi/ «ttä sinä Mä lihalla/ jan«M luilla/ cujns hau.

«M



?yZ Eva«gtllumit
l-!> ,n, pa>!din/ ylösnosnut olel/ jonyt istut Jumalanoil,«

warielemasmfllä/ja mepäästm myös sinuna.
pull.'.s tällä meida» lihalam jawerelläm/ ja sinunfir»
lastemxruumis caldaisexitulem. Tämä meille suo laupiaz
HErra I<ksu Ehristc sinun Pijnas/ jaylö«no„,
ftmlftstqyden/?lmen.

4 Pääsiäisin paiwäna.
Epistolan kirjoitta!p. Lucas Aposi.

ttqojs/Cap.z.

Abrahamin/ jaIsaachin/ jaJacobin
Imnal«/ nmdänlsäimlmnala/ on hänenPoi»
canslEsnxentirtastanut/jongateylönannoit»
tt jakielsitte Pilatuxen edes/ cosca hän duomi«
dzi/ etts hän p,tipäästettämän, Mutta tetiel,
sittesen Pyhän ja hurscan / jaanoitte telllenne.
pmrhamiestH annetta. Mutta elämän Pääruh»
tinan te. tapoitte ien on luinala cuolleista herät«
tänyt/ jongatodistajat me olemma. Ia senvseon
cautfa hänen Nunens päälle / on hän tämän
päällä/ jongatenäettä jatunnetta/ hänenNi'.mens wahwistanut. Ia senvsto hänen cauttans/
«ntälleandanntbänenterweydens/caickemtti<
hän nähtenne. Mtrackat minätiedän
e«s te sen tyhmydesttehnetoletta nijncuintei'
dän ylimmäisennekin. Mutta Jumala/ joca
caickfin Prophetains suun cautta oli ennusta
«ut/ että Christuxe,»piti kärsimän / sen hän näin
nyttäytti, Nijntehkäf parannus/jgpalaitcat/
ttts teidän syndinne pois pyhitäisin / ja silloin
Winvottamisen ajat tulisit Herran coswon e«
tm, /cosca hän sen teilleläheltä / losta nyt eimen
saqrnatan/lEsuMEHristuM. Evay



taEpistolat. ssz
Evanqel. Cap. il.

illnoittiI«sus taas idzensTyberiäti
tykönä/ jahän ilmoitti idzens näim

si»,onPetari / jaThomas/ jocaCaxoisexi cu«
hzumn/ olitynnä / jaNathanael/ jocaoliGali»
l<DCanast/ jaZebedeuxen pojat / jacaxi miluta

Sanoi Simon
riheille! Minä menen calaan! Ne sanoit henel»
>t, Me »nenenlmäcansas. Nijn hemenit jaa«
Ditcohta wenhesen/ja ei he sinä yöllä mitan saa»
A Muttacosca joamu oli / seisoi I«susran»
M/ munati Opetuslapset tiennet että se oli
Zlsus. Sanoil«susheille: lapset/ongo teillä
,!,itän syötawätä? Hewastaisit hänvä: 3i. HaN
swiheille.' lastecatwerckonneoitialle puolelle
«nehtä / nijnte löydätte. Nijn he lastit jatuli
Hpalio calöja/ ettei hewoinetwetä. Nijn sa«
ckstopetuslapsi/ jotalEsusracasti/11-ösrrase on. Cosca SimonPetarisen cuuli/
MsttliHEtra / wyötti hän hamen ymbäril»
Wi Sillä hän olialasti/ jaheitti idzens,M

Uutta muutOpetuslapset tulit wenhellä i3W ei hi ollet caucana «malda / waan lähescoxisM kynärätä/ jaweditwerckojacaloinens<
Whe olit maalletullet/ näithehillet/ jaca»
!«ni,dtnpäällä/ jaleiwäm Issus sanoi heille i

tänne nijstä taloista cuin te nyt saitte.vi!n«nPetari meni jawetiwercot,naalle/täy<
«ssnutiacaloja/ satajacolme cuubettatyM'

la waicka nijtä nijnmvnda oli/ eicuft
«Wn mrcko rewennyt. I«sussanoi heille:Tul-



Cvangeliumit
TulcätruM: Mutta ei yxikänOpetuslapW
vscaldanuthandätysi)ä/cucas olet? Sillähetie»
sitsenolewanHErmn. NijNlEsustuli/ottl
leiwän jaandoiheille/ nijnmyös calan. Tamn
on wlmaskerta/ cuinlEsus Opetuslapsille
ilmeftyi/sijm cuinhän oliylös nosnut cuolleM

Rucous.
lEsu Christe / joca jälkenylösnouftmistj

sinus ilmoititOpetuslapsilles / Tyberian
meren lylöoä/sijnä suurescalansalijs: Metucoli

lemma sinua/ ettäs meitä myös jameidän työtäni/ cuin me
sinun tahtos jZlkcnteemine/ siunaisit: Ia anna meille pyhj
Henges/ meitä walaisema» ja hallidzemän/ että me M
pldäifim sinunkästys/ oppisiMmyössinun.tli»dema»/nljn<
luin OpttuSlapsestin/ sinun ihinelstäs jahymistä löistäö/»»
Ztsim sinulle nijdenedest tijtoliset/ jaen mingänkillftnlenl!!
ohdistuxen meitäm sinusieroittasallels/ Amcn.

~ Sunnuntainapääsiäisesi, i
<jMam<ltl«lsä/ Caickiwaldias Jumala/ armss/etti

jotca nyt iloisestPääsiäis juhla pitänet olemma/si«
nun armos awulla meidän elämän parnnnaisim. Sim»
Poicas/ «.

Epistolan VirMiA P-Ishan, Apost.
i. Johan, si

AHlnunracknni/ caicki Nlitä lulnalasta sM
on/ stwoittamailman / jameidän v»

seom on st woitto / jocamailman E»c»
sijson jlbcawoitta mailman/ mutta se jocavs«
ettäI«sus on JumalanPoica ? Tälnäon se
ta wedeella ja werells tulelssus Christus» ei
Kinoastanswedellä/ waan wedellä jawereNla
hengitodista/ tttä hengitotuus/ o,»: Sillä celmt
«edMwattaiwaft / Isä / SanaMMHengii
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MHengi / Wesi jaWeri / jane colme yxi o»
wat. Josmeihmisten todistuxen otamme/ nijn

todistussumelnbi: Sillatämä on
Jumalantodistus/ jollahän Pojastans todisti:
M vscoJumalan Pojan päälle/ hänellä on
Mstus idMns.

lEsusChrlstus vhr<x meille/pag.sl7
HvanZeKumm kirjoitta P.lohan.

Evangel.Cap,2c>.
jsÄttttasmSabbachin ehtona / cosca owet jo

olit/ josaOpetuslapset cogos olit
Mlistenpelgon tähden/ tulil«sus/ ja seisoaMntestelläns /ja sanoi: Rauha olcon teille.

, Jäminhän sen sanonut oli/ osottihän heilletä»
Wja tyltens: Nijn Opetuslapset ihastuit että
H»M H«rran. Ia I«sustaassanoi -Raul)»
cknteille t Nijncuinlstl minun lähetti/ nijnä M myös lähetän teidän. lacuinhännämät
smnutoli/ puhalsi hän heidän päällens/ jaft.mheille: Ottacat pyhä Hengi/ joillete jynnit
«ndexi annate /nijlle lle andexi annetan: Iajoil»
!t«ne pidätte/ nijlleneowatpidetyt.

,i MuttaThomas yxi cahdestatoistakymmenestj
d jemaxoisexi cudzutan/ ei ollut heidän cansas/Haltlsustuli. Nijn muutOpetuslapset sa-scc mthanelle-MenäimmeHErran. Muttahänswi heille: Ellen minä näehänen täsisans nau»

,«> lckteita/ja pistä sormeani naulain siaan/japa»
D »twtäni hänenkylteens/ en minckvfto. Iacah«
lmt lyan päiwän perästä / olitOpetuslapset taas
nZ„ N»/ jaThomas heidäncansans. Nijn lEsus
!«" löli,



Evängeliltmli
tuli / cuinowet suljetut olit/ jaseisoi heidänlh
stelläns/ jasanoi: Rauha olconteille. Sittesa»noihänThomaxelle: Pistä sormestanne/jaca.
dzo MinUnkäsiäni: Ia ojennatännetätts/ japj.
stä»ninunkylkeeni / jaälä ole epäuscoinen / w«M
vscowainem Thomas wastais/ ja jänoihänelle:
Minun Herran jaminun Jumalan. Icxsus
sanoi hänelle: Ettäs näitMinunThoMas/ nijil
sinä vscoit/ autuat owät ne jottaei näe jacUiten»
ginvscowat. Teti myöslEsusnwnva lnuiitli
merckiä Opttuslastensnähden / jotta n tD ti.
riasole kirjoitetut. Mutta nämätowatkitjei<
tettut/ettatevscoisitta/ettälEsusonChriM
JumalanPeica/ ja että te saatte elämänvscoil
tamm/hänen Nimeeni

AucHUs.
humala Eaiwalinen Isä/ me tijtäm sinu«/si«

sanomattoman ärniosedestä/ettäs sinunPoicas/
Meidäii HVrran Christuxen/ sen pyhän ja>löhdul!stn

Evankeliumin/ jane pyhätSacramentit meille lohdutti
lähettänyt olet/että mi nijsa löydäin syndeinandexi ftami<
s«Ni Merueeilem sinua/ annapyhä Hengesmeidän sydi»
mihim/ eitä metaidaisimvscöa sinun pyhän Sanas/ja py»
tzäin Sacramenteis cautta ainavscos wahwisiuisim/ Um,

2. Sunttuttt. pääsiälsest.
siliUtt Poicas nöyrydM

kaatunen mailman zällens cohendanutolet/anna »scol!«
ses ijancaickinenilo! I<i Nijncuin sinä olet heitä ijancaickistst
«adötllxest pelastanut/ nijnanna myös heidän saada iM
«aickinen elämätÄwahis. Si«unracka» Poicas/ «.

Epistolan NrMta p. Apost-

IzAckatwtlitt/ChtistUsWseimeidättedtstäul/
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leitansnoudattalnan. Joca eiyhtän syndiä teh-
nyt/ eitä yhtän petosta ole hänen suustans löytty,
Joca ei kironnutcosca hända tirottin eivhgan»
nut cosca hän tärsei / mutta andoi hänelle cö«
ston/joca oikeinduomidze. Joca meidän syndiiw
meidzevhrais/ omasruumisans/ puunpääW
tttälne siinneistä poiscuoller / eläisinllne wan»
hurscaudelle. longa haawain cautta te otetta
terwexi tullet -. Silläte olitta nijncuinexywäi»
setlainvat: Waan nyt te otettapalainnet/tei-
dän sieluin Paimenen jaPispan tygs.

Isä Jumalat tijtäkäm/ pag,^79.
Mitä Moi!»Ma puutu/pag, 1584

EVanLelujmltt kirjoitta P.DhMEvangel.Cap.w.
aican sanoi lEsus ludalaisille-Mi Minä olen hywspaimen/ hywäpaimen

MManda Hengens lammasten edest. Mutta
palcolinen/ josa ei ole paimen/ M lambatole
hänen omans/ cosca hän näkeSuden tulewan/
nijnhän jättalambat/ japakene/ jasusiraatele
Khaascalalnbat. Mutta pakollinen pakene:
Silla hänonpalcolinen/ eikä tottele lambaista.
Minä olen hywspaimen / jocatunnen lainbani/
juminatutan myös lttMwildalli. NijncuinI«siminuntunde/ nijntunnenmiua mysslsän ja
Anä panen hengeni lammasten edestä. Ia mi-
nulla onmyösmuita lambaita/ jotca eioletästsloinmas huonesta: Ne tahdon minä myöstan»
«e saatta/ jahe saawatcuulla minun aneni. Ia«ijnpitsoleManyxi lammashuone/ ja «xipai»



?os sbangetiMil
Rucyus.

JumalaTaiwalmenlsä/jocasinunlsslisest hhimeitä waiwasia ihmisiä muistanut iasi.nunPoicas meidän paimenexen asettanut/ tltei hä„meitä ainoastans pyhällä Sanallaus rawidzis / mutiamyössyunist/ cuolemast ja perkelest warielis. Mcrucei.
lemma sinua/ anna meille pyhä Henges/tttä nejncuin
niä paimen tundemeidän/ja meistä murhe» pitä/etlz,»,
myös mahdailim caickinmsis ahoistuxis hälien tuta/ meitä»hänen tygöno plca / caikest sydämesi hänen ändänl ne,,,
datta ja wijmäln hänc»caunans ijaucaickistn autuuden»,,

, riä/jlmen.
;. Sunmlnr.pääsiä»sist.

sinuntotuubes!valtiul>ll>
oitialle tielle saatat/ annacaMeChrlsti»tyillearmos/ hyljämanpaha ja noudattaman hywci. S>»

NunPoicas/».Hpisiolatt NrMra P. Petän ApK
»<Pel.2.

§)?Ackatweliet / minä neuwon teitä nijncuin
laisia / wältätät lihallisia hi«

moja / jottasotiwat sielua wastan. Ia pitM
hywä menopacanain sms / että lie jotcateitäpä
Mttelewat/ nijncuinpahointetijtä/ tundisittei»
hän hywistcl toistan / ja tijttäisltlmnalatch
nspäiwänä jonahän caickijulista.

Sentähdenolcat alammaisest caickille ihmi«
sille / jasääbyttle / Hsrran tähden / olisco st Cu»
«ingalle/ nijncuinylinnnäiselle/ taicka Päämle»
hille/ nijncuin mjlle/ jotta haneldä lähetetyt»'
wat/ pahojntetijlle rangaistoxexi/ jahurscailli
kijtoxexi: Silläfton Jumalantahto/ että tehy»
wällä työllä tukidzetta hulluin jatyhmäin ihmi<
stensuun. Nijncuin wapaat/ ja«i nijn ettsst



jaEpistolat. 707
Mpaus olis nijncmn pahuden peitos / waan
«ijncuinlumalanpalweliat. Olcatcunnialiset
joista wastan. Racastacat welijä/ peliättät
liimalata/cuttmoittacatTuningasta.

Tcpalweliat/ olcat alammaiset laitellapel»
gM teidän/ Isännillen ei ainoastans hywille
jasiwitzille/ waan myös tuimille. Sillä se on ar«
uio < jos jocu omantundons tähden Jumalanty-
göwaiwatärfi/ ja syyttömäsikärsi- Sillä nntct
tijtosse on/ joste pahain tecoinne ähden pie-
M jakärsitte? Muttacosca te hywin te ette/jct
cuitengin waiwatan/ jate senkärsitte/ nijn seon
mwJumalan edes.

SuntygösHErraChristehuudan/pag. 59»O Jumalanna minull armos/pag. 590
jLNangeliumlN kirjoitta P. I«han»

Evangel.Cap >6.

ajanperäsi et te näe minua/ jataas
ivshan ajan peräsitenäettä minun: Silläminrl
menen Isani tygö. NijnlnnutamathänenOpe»
tuslapsistans puhuit testenäus: Mikä se on cuin
hsu sano meille? Wähanajan peräsi et te näe
minua/ jataas wähanajanperäsi te reettä mi»
nun -Ia että minämenen Isäni tygö. Nljnht
sanoit: Mitä se on cuin hän suno / wähän a«
janperästä? En me tiedä mitähän puhu. Niju
Issus ymmärsi että he tahdoit kysyä lMelle.la
sanoi heille - TetyHtte testenän/ että minä sa»
noin: Wähän ajanperäsi et te n«?e minua /jä
taas wäkän ajanperäsi te näettä minun. Toti-
Mtotisest sanon minä teille: TeidänM itke.

P y ij män
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mänjaparmman/ mutta mailma iloidze: D
tuletta murhellisexi/ mutta teidän mnrhen W
tän iloxi. Cosca Waimo simnyttä/ nijn hänellä
on tipu- Silla hänenhetkens tuli. Muttacostahän on lapsen synllyttänyt / nijnei hän muistae»ns waiwans / waan iloidze syndynexi ihlnisen
mailmaan. Nijn teillä onmyösnyt murhtimut<
ta minä tahdon teitä Mens nähdä/ jateidän sy>
dämenoniloidzewa / jaeikenengenpidättidän
iloanteilds pois ottaman.

Rucyus.
JumalaTaiwalinen Isä/sinä joca sinun isU.hywäst tahdostas/sinun lapsiastäsämailmasw

nmt/että he sinunPotcas caldatset sekatärsimiststtll
tuunias olisit/ merucoilemma sinua/ lohduta mettäpyhällä
Hengelläsmeidän tiufturisamjawaiwoisam/ etten meepä»
M/ waan lurwaisim lujasi sinunPoiiaslupaurenjaloh»
dutuxen/ nimittäin/ ettäsuru pusi) atnsastans wahinajon/
jasijtte seura ijaneaickinentlo/ että me nijn tämän towou
lautta caickinaisenwastoinläymisenkärsiwälisestwlitojsi!»
me/ lEsux«nChrist»ircn eauua/Amen.

» 4. pääsiälsest.
Caickiwaldias / joca nijn vscowaisessydämet
että he yrimieliset olla taitamat/ anna HM

armos/ että heillä olis hywa suosio sinuntästmhis/ jawah»
wa toiwo sinun lupauxts; Että myös me jotta tasa hääly»
wäises matlmas waellam / meidän sydämesäm aina tatma»
lisiä ajattelisimme. Sinunrackan Potcas/«.

lLpisiolan kirjsittaP.lacHbAposi.
9<2lckat weliet/ caickinainen hywä ando/ jll

täydellinen lahja tule ylhälds
walteudenlsäldä / jongaltyrönaeiolewalkeu<
den ja pimeyden muutosta / dikä waihetilsta.



jaEpisiolae )>oy

Hän on meidän synnyttänyt hänentahtons jäl»
tentowuden sanalla/ että me vtisct hänen luon»
to cappalistans olisimma. Sentähden/rackat
welieui / olcon jocainen ihminen nopia cuule»
mn / mutta hidas puhuman / ja hidas wiban:
SM ei ihmisen wihatee mitänlumalanedes
Mcuinoikeinon.Seutähdenpangatpojscaic»
kinainen saastaisus ja caickinainen pahuus/ ja
Mcat sana siweydellä wastan/ joca teisä istu»
Mu on/ jawoi teidän sielunautuaxi saatta.

Jumalasurusi hywydest/pag. 55,.
Nrjolttn P. Johan.

Eoangel. Cap. ,6.
aican/ sanoilEsus hänen Opetus»

: Mutta nytnnnä menen sen ty»
göjoca minunlähetti/ jaei teista minullekengän
tyjy: Cungasmenet? Waan että minä olen tä»
mänteille sanonut/ nijn murhetäyttä teidän sy»
tämen. Cuitenginsanonminäteille totuuden:
Ee on teille tarpellinen/ että unnäpoisnlenen:
Eills ellen minä pois mene/ nijn ei lohduttaja
tule teidäntygön: Mutta josminäpois menen/
nijn mins hänen teille lähetän. Iacosta hän tu-
le/ nijn hännuhtele «nailma/ si)nnintähden/ ja
wnhurscauden tähden / ja duomion tähden.Synnin tähdentosin: Etteihe vseo minun päät»
leni. Mutta wanhurscaudentähden/ että minä
menen Isäni tygö / jatttet te lninua sillen näe.
Mutta duomion tähden / että tämä umilman
Päämieson jaduomittu.

Minulla paljo sanomist / lnutta et»
ls woi nyt cantza. Waan costarotutzen Hengi



7>o Cvangelmmit
iule/hclnjohdattateitacaickentotuteen: SW
ei hän puhu idzestans / waan mitä hcm cuule / Dhän puhu/ jatulewa sia hau teilleilmoitta. M«n minua cunnioittawa: Silla hsn otta nmmnomastani/ jailmoittateille.

Rucous.
Jumala Tmwalinen Isä / joca sinunPoic«i«

lautta olet luwannut'pyhän hengen/ja ftnonut/ciuHänen mailma synnin/ wanhuiscauden ja duomiontähdennuhteleman pirä/merucoilemma sinua/walalft mettänsy.
dämen/ että me tunnnstaisim meidän syndim/j.i vsto» cGi.
ta Cbrlstuxen päälle ijancaickisen ftisi,,,/
iurwaisimme myös caikis meidän waiwoiftm ja Nusanfi'sam siehen ainoan ja oikian lohdutuxmnimittäin/ei ä >; ,sl<
stus onPertelen/cuoleman ja caickein HErra/ja tahto >n.
niolisestineitä caickesta pahasta autta/ ja ijancaicklsen au»
tuudenanda/Amen.

f.SuNttUttt pääsiällM
sinajocast olet/joldacoickinainen hywyl! <»«

anna sinun palwelioilles armos/ aiamiemail ftl
«uln sowelias oltö ; Ia laftawoima läyttämä» sitä myi)
tegoillans. Sinun rackan Poicas/ «.

iHplsiolankirjHltta p. JacobApost.

elcatmotzs siman tetiät/ >a«
cuuliat/ pettainteitän. Sillä

josjocuon sanan cuulia / ja eitekis / hän on sm
miehen caltainen/ jocaruumillisen caswons spei«
lis curtistele. Ia sijtte cuin hcin idzens curtistel»
luton/ nijuhän menepois/ javnhotta cohta »nil<
linen hän oli. Mutta jocacadzo wapauden töy»
heliseen latijn / japysy / jaei olevnhottawa cuu<
<ia/ waantekici/ se tule hclnentegpftns autuaxi.

Mutta jos jocu teista nsty Jumalinen ole<



jaEpistolat/ 7«
ja ei suista kieldans / waan wiettelesi)dä»

Mw/ stlplulnalan palwelus onturha. Seon
Isälle ja Jumalalle saastatoin Jumalan pal»
ptlus: Edziä Orwojaja leikeja heidän murhei»
stns/ jaidzens saastatoinna mailmasta pitä.

Isa meidänylhäll taiwas/pa,,. 4;z
Sun tygös HErra Thriste huudan/ pag.M

EvanZellmnin Arjoitta p. Johan.Ev«ngel.Cap i6.
aican / sanoi lEsusOpetnslapsil«

>^lens: Totistst/ totisest sanon minä teille:
Mitä Mnäns te anottalsaldä minunNimeni/
nijnhän andateille. Et te ole mitän minunNi»
menitähän asti anonet/rucoilcat/ nijn te saatte/
MtMn ilon olis täydellinen. Näitä olenmi»
Nittillepuhuuuttapauxis/ muttaaicatule/ et-
ten minä sillenpuhu teille tapauxis/ mutta julti»
sest ilmoitan teille minun Isästäni. Sillä pai»
wänä pitä teidän rucoilemail mi»mn Nimeni.
Ken mins sano teille/ että minärucoilenlss
teidäntähten: Sillä Isäracastaibze teitä/ että
« minuarakastitte/ javiroitta minun Jumala»
ft> lähtenen. Minä läxin Isasta/ jatulinmail<
mn: Taasminä jätänmmlman / jamenenI»sänitygö.

Sanoit hänen Opetuslapsens hänelle-Cadzs
nyt sinä jultisestpuhut/ jaet yhtäu tapaustsano.
Nyt me tiedämme sinun caicki tietawan / eitä
tarwitaettä jocusinulle kysy / sentähden mev»scommesinun Jumalasta lähtenen. lEsuswa»siais heitä - Nyttevscotte/ fadzo/ aica lähesty/ ja
jotiili/ mä jocamen hajoteta» erinäns/ ja mi»

Py iiij nun



Evangtliumit
nun teyxinäni jätätte. En minäcuitenganyxj.
«äni ole- SilläIsä on minun cansani. Näitä
«lm lninäteillepuhunut / että teillä minusrau.
haolis: Mai lnms on teille tusca/ muttaolcathywas turwas/ ,ninc> woitin «nailmall.

HErra humala TaiwalinenIsä/ sinä jocasinunPol<«»>cäscaulcaolet lnwannutcaicki meille anda/cuin n» si.
nnloa hänen Nimens anomme/ Meruioileinmasinua/pi-
bä meitä sinunSanafts/ anna meille pyhäHcyges/joc»
«teitä hallibzlö sinun tghtos jälten elämän/ wanele mM
perkelen wallast/estä,meioänseastam wäarä oppi ja turha
Jumalan palwelus/warielemeitä caitest pahasi sekä sielun
märuumin puolest/ anna meille sinunsiunauxcsjarauhas
että me catkis sinun armolisen apus tundisim/ ja nijn selajäällä että taiwas liancaillisesisinua meidän armolistal,
Mmylistäisin, ja tijttäisim. lEsuxen Chrisiupen/:c>

Hela 'TuHtstams.
O Caickiwaloias Jumala/ että me jotc«l>

ainocaisen Poicas lEsuxen Christuxen weidsu
' Wapahtajam/tänäpä» taiwasen astimen vscomme/ alat,

myös meidän sydämellam/ hänen tykönäns Taiwahisasm<
s»!». Sinunrackan Poicas lEsuren/ :c>

lLplsiolan kirjoitta P.H.uc<wApyst.
tegoiö/Cap.l.

«ANnenolenminä? Theophile/ puhnutcmki»
nijsta cuin Issusrnpeis seka tekemän et»

tä opettaman / haman siehenpäiwanasti jom
hän ylösotettu» sijtte cuin hän 2lpostoleitte/jotca
hän walinnutoli/pyhän Hengen cautta oli tä<
ftynandanut. Joillehänmyös tärsinnsens jäl'

oli idzens eläwäxi osottanut moninaisella o>
pettämisellä/ janäytteli Keille hanens/ne.Myin?
~,e.ndä päiwä/ japuhm heille JumalanWalda»
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lunnasta. Ia cuinhän heidän oli coonnut/kielsi
hilu heitä lähtemäst Jerusalemisi/ waan että ho
M lupausta odotaislt/ jostate otetta/ sanoi
hän/ cuuleta minulda:Sillälohannes tosin ca»
stiwedeW / mutta te castetgnpyhällä Hengellä/
<imonen päiwan perästä.

Costa he sijscocondunttolit/ kysiK hehänel»
le, sanoden: HErra/nyttZslsraelinWalda»
cunnanrakennat? Hän sanoi heille: Ei teidän
tule tietä aica eli hette / jotcaIsä on hänenwoi»
Månspannut. Waan teidänpitä saamail py»
hän Hengen woiman / jocaon tulewat teidän
päällenne. Ia teidän pitä minuntodistajani o«
lenmn / ei ainoastans lerusalelnis/ lnltttamyös
coco ludeas jaSamarias / jasijttämailman ä«
reen.

Ia cuin hän nämät sanonut oli/ otettin hänDs heidän nähdens/ japilwi wei hänenylös hei»iän silmains edestä. Ia cuin hecadzelit Taiwa»senhänen mennesans/ cadzo/ nijnheidän tyts»
nänsseisoi caxi miestä walkeisa waatteisa / jotca
stnoit: TeGalileanmiehet/ mitäteseisottaja
codzotta Taiwasen? TälnaIEsus jocateildä o,
tettinTaiwasen/ onnijntulewa/ cuintehänenTaiwasen menewängin näitte.

Nyt caicki Christityt iloitcat/pag. 555.
Meidän ltnnamon JumalTaiwast/ paa.zZy.

MvanZelmmm/kmOltw P. Mttrc.
Evangel.Cap.i6.

aican/ cosca lle yxitoistakyminends
jasoimaisheidänWlsWns/ jaheidän spdämens cangiuhta/ettei



?»4 Evankeliumithevsconttnijtäfetca hänen nähnet olitylz?n«.
snexi: Ia sanoi heille: Mengätcaicken mail»
man/ jasaarnacatEvangeliunn' caMlle lueduil.
le. loca vsco jacastetan / se tule autuaxi / «mm
jocase vsco/ se cadotemn. Mutta nämät owatne
merkit/ 'otcanijtl noudattamatcuin vscowat.
Minun Nimeni cautta pitä heidän perteletvlos
«jaman / vsilla tielillä puhuinan/ tär,netpoisa«
jaman/ ja joshe jotakinm. rcky juomat/ nijnei
heille mitän mahingoita. Sairasien päällepitä
heidäntätens paneman/ ja ne paranemat. Ia
H«rra/ sijtte cuinhän oti heille puhunut/ ottt»
tin ylös Taimasen / jaistu JumalanMMtä<
dellä. Mutta hemenit/ jasaarnaisit jocapaicas!
jaH«rra waicutti heidän cansans / jawahwisti
sanan/ noutawaisten »nerckein cautta.

Rucous.
CKlisie/ sinä Caickiwaldian Jumalan ainoa

jocaet silleutäsämailmastoyhydesole/waa!»
istut Isän Jumalan viklollakädellä/ jaolet caickeincappol<
den HErra: Merucoilemma sinua/lähetä meillepyhä Hen<
ges/anna meillevscolisia opectaiea/warjelelluun pyhä 3a>
Pas/ hillidzeperkclen jacaickein tylyys/ja pidä sinun walda»
«undastäsä mailmas woimaftns/ ssjhenasti cumcaicki wi>
Höliset sinu» jalcalsasciulaudaxiastcetuxi tulemat/ jamesi>
«un cauttas synnin/ cuoleman japerkeleu woitaifimme/ Ä.

6. Snnnunt Pääsiälsest.
s-)Eaickiwaldlas ijancaickinen Jumala/annameille «<

«ttämeille olis aiua luja tahto/ ja oitia rackaus fl>
zmntygös/sinua eaitest sydämesi ja woimast/totiseswO!''.
hurscaudespalwella. SinunPoicaslEsuxcn/lc.

zep!st«,i«n,k!rj«i«» p, p««> Äp«si-
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UAckatwelitt/ olcatraitijt jawalpaatrucoi»
»>> leumn/ mutta ennen caickiapitäkät palawa
rackaus: Sillä rackaus peitta' paljoricoxita. 0l«
cat wierasten holhojat testenän / napiftmata.
Ia palwelcat toinen toistan / jominensilla lah»
Ma cuin hän saanut on/mjncuin hywät «ioni»
naista Jumalan armon Huonenhaldiat. Ia
jesjocupuhu/ hän puhucannijncmn Jumalan
sanoja. Jos jollakinon jocuwirca/ häntehtän
mjncuinsijtä woimasta / jonga Jumala and«.
Että Jumala caitisa ITsuxen Christuxen caut«
tacunnioitettaifin. Jolleolcon cunnia ja waldst
ijancaicklsest ijancaiften/Amen,

Meidän linnan o» lumalTaiwast/ pag. zly
PaälltSmlnäHElravscallan/pag.zz»

AvanZclmmln klrjOltra p. Johan.Evangel.Cap. isjail,.
MDlehennican/sanoi lEsusOpttuslapsil»
DW lens: Costa lohduttaja tule / jongamins

teillelsäldä lähetän/ tomuden Hengi/ jo«
calsästä vlostäy /seon minusta todistama. I«
te elettä myös todistajat -Sillä te oletta algusta
minun cansani ollet.

Näitä olenminä puhunut teitte / ettet te pah>
ms. He panewat teitä pannaan. laaicatulei
mä jocateidäntappa / se luuletehne,»s luma«
lalle palweluxen. Ia näitähe tckewätteidän/ et»
tei he tunne Isä eitä minua. Waan minä sanon
Mateille/ ettäcoscase aica tule/ nijnmuista»
cntettä lninssen teille sanonut olen. En minä
«len näitä teille algustasanonut: Silläminä s<
<>>lteidäncansan.

3lu«
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' Rl»cous.

Jumala, Taiwalinen Isä/ me kijtämme sinm,
sinä pyhän Hengescautta meitä sinunrackan P»i>cas lEsuxenChristuxen meidän HErrantnnnujiurei,

cudzunut olet/jarncollemmasinua/ettei mailma stncaltai,
stalunnustostakärsi/ tvaan stntähden waino meitä/ettcizjahjolaisit meille turwallsen vscalluxen/ etten me rististja >va>
stoin täymisest meitämpahenuais/waan olisin»lujat sinuntodistuxesas / jaköyttäisin aina sinä seuras cuin finnu jo st.ottein, tun de/ janijn ijancaickisest aulnari lulj.
IM/ lEsuxenChristuxen meidän HErrancautta/ Am.

<->HErra Jumala/ jocatänäpänsinunvscollistessndH.pyhä» Hengen walistuxeila opetit/anna meibm»
gin sen Hengan cautta ymmärtä seculn oikia en «ttänie h§.
nenlohdulnxestansaina iloidzisim. SinunP«caslEsu>
xen Christuxen meidänHErran cautta / joca ynnä sinun
lansns/vybän Hengenyhteydes/elä ja hallidze Ui totinen
Jumala/ iiamaickisest ijaucaickisen/ Ame».

tLpiMan ktrjoltm p. Lucas Aposi-
tegojs/Cap.l.

cuinwijdeskymmenes päiwä täytttti»/
olithe caicki yxilniclistst cogosa. Ia hu<WD waus tapahdut ätist Taiwast uijncuin

suuri tuulis pää olis tullut/ jatäytti huonen/ cu<sa he olitistumas. Ia heille näyt wilestellyttit'
let uijncuintuliset/ ja istuiö cuinginheidän pääl»
lens. Ia he täytettin caicki pyhällä Hengellä/ ja
rupeisitpuhuman muilla tielilla / stnjälken cuin
Heugi andoiheidän puhua.

Nijnlerusalelnisasuiludalaisia/lumala'
pelkäwäifiä,miehiä/ caickinaisestaCansasttl

cuinTaiwan alla on. Iacosca tämä «nitapah»
'h«i / mjn coc.oonnui suuri eansan paljous /ja

häM



jäEptssoiae. si?Wnästyit: Sillä cuttn cnulinijben pnhuwan
heidänkielilläns. Ia he tyhmistyitcaicki/ja ih«lnettelit testenäns/ sanoden: Cadzo eitö namät
caicki/jotcapuhuwat/oleGalilealaisit?lacuin»
gllmecutincuulemma heidän puhuwan »tteidän
tielillem/ josa»ne si)ndynet ole«nma? Parthit ja
Mebit/ jaElamitit / jaMesopotamian asuwai»
set/ jaludeas/ jaCapadocias/ Pontos jaAsias/
PhrygiasjaPamphiliasEgyPtisjalibianmaa
rajoilla/ likiKyreni/ jamuucalaisetRoinista/Malaiset javdet Juvalaiset/ Cretit jaArabit.
Äe cuulemma heidän puhuwan meidän kielit»
län,/ Jumalansuuria tecoja. Nijllhe caicki tyh.
mistyit/ jaihmettelit testenäns/ sanoden: Mitäs
luulettämän olewan? Waan muut nauroit hei«täja sanoit:He owat täynans matiata wijna.

Tule pyhä Hengi luoja/paZ. 5j7.

EVzngelmniin, kirjoittap. Johan.
Evangel.Cap.l4.

lehen aican/ sanoilEsusOpetuslapsil»'
lens: Jotaminuaracasta/ sepitä minun

jaminunIsäniracasta händä/ ia
««tulenlmahalien tygöns/ jaasumma hänenty>tönäns. Mutta jocaei »nimlaracasta /ei st mi'«un sanojani MMIa ne sanatruin te cuuletta/«ole minun waanIsän / joca minun lähetti.Aita olen minä teillepuhunut/ ollesani teidänmsan. Mutta lohduttajapyhs Hengi / jongaDon lähettäwä minunNimeeni / opetta teilletM/ jamuistiittaMyösteille caicki cuinminsMtsanonutolen. Rauhan minä jätänteille/«»nlmrauhani minä annan teille: En minä an»

na l«il«



Gvangclwmtt
«a teille mjncuin maillnaanda.Mönteidän hidamänwahwataco/ ältät myös peljästykö. Tecuulitm »muun sanowan: Minä me» en pois/ja
tulen taas telvan tygön. Jos te minuaracastai»
sitte/ mjntetoisi.nloidzisttte/ että minä sanoin:
Minämenet Isani tygö -Sillä Isa on suurem»
bi minua. Ia tämän minä sanon teille ennen
cuin setapcchtu / että tevscoisitte / costa se t«lpah>
tunuton.

En mins tästedes puhu palio teidän cansan:Sillä tämän mailmanPäämiectule/ jongaei
vle mitän lmnus. Mutta etts mailmayminär»
teis minun Isäracastawan/janijncuilllsäM»
nnlleMi/ nijnnnnä myös teem

Rucous.
F>>HElra lEsilChriste/Isän Calckiwalbianaln»aP°l<

ca/merucojlemma sinua/anna meille sinunpl?hcin E»i
«a« ca«tta/sinun pyhä Henges/ jocameitä sinunpykä cah»
j«as tekemän walaisis/ caickinaisio tiulauris jawastomlHy.
«TtsiS lohdutais jasinun tolutees meitäsaatais/ ettameo!!»
simvyysiwälsttvseosa/ wahwistuisim rackauyeö jacalckmoi»
sisahywisä töisä/ ja yhden turwalisen toiwoncautta swuis
äpuus/cuins meille cuslemgllusansaldUt/saisiMliancoiA
ftn autuuden / sinä jocahallidzet Isan ja pyhän HciiZ!»«ausaijanlaickisest/Amem

«.Lelumain pälN?ättK<
Hpisi«l«n klrMta p. Lucas Apost.

«qois/Cap.lQ.
sAAPetariftnsi CorneliuMe/ ja nijlle ihänen H«rrakästi!itcidä« ,
Canssallesaarnaman/ jatodistaman ett.ihän l>l> l
se zoca lumalalda saätty eläwitten ja cuolluit' ,

tenduemarixi. HänestäcckctiProphMttoll' j



jäEpist«l«i. 5y
ftwat/ että focainen cuinvsco hänen päälleus/

hänenNimttnscautta synnit andexj annet>
lainan.

CescaPetariwielänäjtspuhni/langeispyhz
Hengl caicktin lljjdenpää lle / jotcapuhe» cuulit»
Nijnnevscowaiset ymbärins leickauM/ jotca
Pttarincausa tulletolit/ hämmästyit/ ettäpa»
canaillgin päälle pyhän Hengen lahja wuoda»
tttti": Sillä he cnulitheidänkielillä puhuwan
>z Jumalala ylistäwän. NijllPetari sanoi:
Taitaco jocukielbä nnitä/jctca owat nijnpyhän
Hengen saanet cuinmetin / wedellä casiamasta l
Ia hän andsi heidäncasta Hsrran Nimeen.-

Näin suurest Jumalarmahtan on/ p<tg. 45ÄNytlaick, ChrUilytttoitcat/pag, 555Jumala suurest hywydest/ pag. 55^
zevangedumln kttlOltta p. I«ha^.

. Cvangel. Cap.;.

hän andoihänen ainoanPoicsns / että jocainen
jecavscohänen päallens/ eipidä hucfllman/ mut»ta ijancaickisen elämän suaman. SilläeiIn»>nala lähettänytPo,cans mailnmn/ duomid;e«mn muilma / mutta että m«ilu,an piti hänencamans wapahdetmman.loca hänen pMens
Wtlhändsduonnta: MuttajocaMvsco/josien tuomittu, sillä ei hän vsconut Jumalan ai-mnPojan Nimen päälle. Mmm tämä ottluomlo: Walkeustulimailman/jaihmlsetrs.
wstlt enälneu pilneyttäcltinwalkeutta: SillsMntpönsolitpahat. GW jocapahotete/

hän



Evangeliumlk
hän wiha Wälkeutta / eikä tule WMuten/ et<
teihänentytztänspidaislaitettaman. Mum
jomtotuden tete/ hän tule walkeuten/ että hänen
työns nähdäisin-Sillä ne owatlumalustehdyt.

Rucous.
HErra Jumala Taiwalinen Isä/ sinä joca sinun I.rackgudestas/ mcidän waiwaisten syudisten!!,.
göm/lahioititmeille sinunPplcas/että me hänenpäal»

jlensvstoisim jahanc»cauttans autuaxi tulisin,/ me n,c°l>
jemmasinua/ anna pyhaHenges meidän sydamihim/mä
W«lchpunaftisencaltaiseSvscospysywa!fet olisim jaautu»
oxi tulisim/ILsuxenChristuM meidän HErran caum/
Amenz

Z.-HelutttainpairvaNtf.
Hpisi«lan VirjHita p.Kueas Aposi.

tegoisCap.z.
Apostolit cuulit JerusalemisiSa>M
JumalanSanan wastanottanen/, lä<

hetit he heidäntygönsPetarin jalohanncMi
Eosca he sinne alastulit/rucöilit/ henijden edestl
että he elisit saanet pyhän Hengen: Sillaeihän
ollUtwielä yhdengan nijdenpäälle alaslasttwt
waan olit ainoastanslCsuxenChristllxen Ni>
Nleencasietut. Nijn hepanit tätens heidän pääl<
lens jahe saitpyhän Hengen.

NvMZeliumin kirjoitta P.IohM
Evangel.Cap.lo.

/Nlehenaitan/ sanoilEsusludalllisille:To»
totistst sanon minäteille: loca ei ow

sta mene tammas huonesen / waan mllalda / h««
on waras jaryöwäri. Muttä jocaowesta menei
hän onlammasten pailnen. Sillenowmwor'
tia aivaja/ja talnbat cuulewat hänen änens. Jo

KINIO



iaEpistolat. , 7«Mialambaitanscudzu hän nimeldäns/ jawie
heidän vlos. lacuin hän omat lambans vlospä»
fiai käy hänheidän edettäns/ jalanlbat seurawat
händä: Sillähetundewathänen änens. Mut»
taeihemuucalaistaseura/waanpatenewathän»
tä: Silla ei he tunnemuucalaistn andä. Tä»
män tapauxen sanoilEsus heille/ muttaei he si»
täymmärtänet/cuin hän heille sanoi.

Nijn lEsussanoi taas heille: Totisesi/ toti»
scstsanon minäteille: Minä olen lammasteno»
m. Caicki jotcaminun edelläniowatolletowat
warcat ja ryöwärit ja ei lalnbat cullet heitä.
Mmnolen owi/ jotca minuncauttanisisalleme»
ne/hän tule wapaxi/ja mene sisälle javlos/ jalöy»
tä laituilllen/ Ei waras tule muuta cuinwara»
siman/jatappaman/ja eadottaman: Waan
lnsitä tulin / että heillä piti elämäoleman / jayl»
MMoleman.

lEsu Christe/sinä joca olet olvi lammashuo»
</nesen/ cuin on sinun pyhäSeuracundas. Sinuame

niyrastirucoilemma/andaman meillenOwenwartianPyhän Hengen/että hän awaismellle sinun pyhän Sanas
jototisen tuunos oweu/ saatais meitä lammas hnonesen/cust me sinun jasinun hywät työs oitein tundemau «ppisim.
Mutta wariece meitä warcailda/ ryöwärejldä jaSielun»
>»!lrha!l«,e/ jotca sinunwähän lammas/ nijncuinraatele»
«aiftt Suvet cauhiastiwieltelewäthajottamat,a häiridze.»«/anna meilln armosettä me aina sinun änes cnulisimMnua seuraisim/ että meillä sinun cauttaus elämä ja,l»mMolis/jaijancaickisen autuutenpääsisim/ Amen.

4. päirväns.
HpjstHlan kirjoitta p.LucasApHsi.

teM/Cap.B.
, Zt 2»



Cvangeliumlt
2lpostolltien tantta tehtin Mnba

ja ihnuttä Canssan stas. h<WA olit caicki yximielistt SalomoninEsihne.nesa. Mutta ei nijstä muista vstaldanutyxitä»
idzens anda heidänstcans/waanCanfsa pitipal«
joheistä. Ia joucko enäni nuehistä jawainwi'
sta/ jotcaHErranpäällä vstoit. Ia cannoitfti»
raita catuille/ japanit nijtä wuotejlle javaari!'
le/ ettäPetarin tulles ainoastans hänen w«ri<ons jongunheistä olis warionnut. Ia tuli myös
suuri jouckococoon lähimmäisistä caupungeist,»
Jerusalemin/ jatoit sairaita/jasaastaisilda hen»
gildärijwatuita/ jotca caickiparattin.

Iloitcat nyt tshän aican/pag. 557
lLvangelmmin kirjoitta P.lohan.

Evangel.Cap.6.
/N lehen aican/ sanoi I«sus Juvalaisille- A

minun tygöni tulla/ ellei Isi
jocaminun lähetti/ wedä händä/ jaminäherö
tän hänen wijlnmeisns päiwäns. Se on Pre»
phttais kirjoitettu: Heidän pitci caicki lum<
laldaopettturi tuleman. Sentähden jotliinen
cuin ston Isäldcl cuullut jaopenut / hän tule mi«
nun tygtzni. Ei nijn että jocuon Isän nahnytl
lman jocaon Jumalasi / se on Isännähnyt.

Totisesi/ totisesi sanon minäteille: locavsc»
«»inu»päälleni / hänellä on ijancaickinen eläms.
Mins olen elämän leipä. Teidän Isänne stit
Mannacorwes/ jacuolit. Tälnä o,» stleipä/ j»>
ca tuli Taiwast alas/ ja jocasijtck si)ö/ ei hänen
pidä cuoleman. Mins olen se eläwä leipä /jm
tulj-Taiwast «las/ stcuin tW leiwästsW/ hä»
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ilä ijancaickisest. Ia st leipä jongaminä annan,
en »lttllun lihan / jongaminun pitä andtpnatt
Mlman elämänedestä.

E lijtäm sinua Hkrra JumalaTiiwällnen Isä/iiiA/täs sen totisen elämin leiwän/meidän Hkrra IE»
suftn Christuxen/ tänne meidän tygöm lähettänyt

M/ että me hänen päällens vscsisim ja nijn ijancaickisest
«Maxi tullsim. Iarucoilemma sinua nöyrästi/ etten me
imilän suuren heickouden tähden ilman sinutataida hänen
lygins lulla/ ettäs meitä «valaisisit pyhällä Hengelläs/ h<«
nen cauttans jaSanan meitä tygös wedäifit / jameidän
l,sc°c»u nijden pyhäjn Sacramentein caulta wahwistaisit/ttlime wijmeisnä Pyiwänä ijancaickiseu elämän herätttyxl
lulijim/ ITsuxen Christuxen meidän Hsr. cautta/ Äm.

Pyhän CHlmlttaisudm pälw»
ATaicklwaldias ijancackMenluwäla/joca meille «nu»

palwelioillesolitanbanutsenvston/ ettämi
lÄdamine tunnusta/ sinun olewanPersonaispuolesta toti»sm «lolminaisuden/ jacuitengln lumalises olemisesyhden/
merucoilemma sinua/ että me sen vston cautta/olisi» cal-lista nljstä warielut cum/ meille lvahmgölistt olla taitaisinLinun rackanPoicas Iczsuxen Christuxen meidän H«r«r«ncautta/joca ynnä sinun cansaslpyhän Hengen yhtey.
>«e!a jahallidzeyxitotinen Jumala/ijancaickisesttjancai»
Nsen/Amen.

EplMan kirjHitta parvaliAp«si.
. Rom.thgö/Cap.it.

lunlalarickauden/ wijftuden jatUn»

honen Duomions / ja täsittämättämät hänenWns? Cuca on Herran mielen tiennyt? Eli/
«ca en hänen Neuwonandajcmsollut? Eli/cit»c»on hänelle ennen jotakinandanUt / jotahänel»«pi^jsjällmsmaxattaman?SWHänests/ja
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hänen cauttans/ jahänesä/ owat caicki: Jolleol<
con cunnia/ ijancaickisest/ Amen.

H laupias Isä HErra Jumala/ pag. 487
HErra Christus tuli lordanill/pag. 46»

HvanFelmmm kirjoitta P. Johan.
Euangel. Cap.;.

aican/ oli yri miesPhariseuxist/ Ni'
nimeldä/ Juvalaisten ylimäinen.

Setuli yöllä lEsuxen tygö / ja sanoi hänelle:
Mestari/ »ne tiedämme/ että sinä olet lumalast
Opttrajaxi tullut: Sillaei taida tengän nijta
tunnustahteti tehdä/ cuin sinä teet/ jolleiImm»
laolehänencansans. lEsuswastais/jasanoi
hänelle: Totisest / totisesi sanon minä sinulle:
Ellei jocuwastudestftnny/ ei häntaida luma»
lan Waldacunda nähdä. Nitoden»us sanoi hä<
nelle: Cuinga taita ihminen wanhana chndy/
taitaco hänAitins cohtun jäljensmennä/ jasyn<
tya?lEsus wastais:Totisesi/ totisest sanon mi<
„6 sinulle - Ellei jocusynny wedest jaHengest/ ei
hän taida JumalanWaldacundan tulla. Mi<
tälihastsiindynyton, ston liha: lamitäHen<
gest jyndynyton/ ston Hengi. Ällä ihmettele/ et<
ts minä sanoin sinulle. Teidän pitä vdestsiM'
män. Tuuli pnhalda cusa häntahto/ ja sinäcuu<
let hänenhumuns / jaet tiedäcusta häntule taic>
tacuhungahän mene: Näin ou jocaiuen cuin
hemestsyndynyton.

Nikodemus sanoi hänelle: Cuiuga st taitat«>
pabma? Issus wastais/ja sanoi hänelle: Olet«
cos Mestari Israelis/ ja et näitä tiedä? Tott»
Mtotisesi sanon minä sinulle: Mepuhuinme



jaEpistolat. 715
,mta me tieämme/ jatodistam>t;e mitä menä»
immn / jaet te ota wastan meidäntodistustanl.
Jos minä maalista teille sanoin / jaet te vsco
cuinga te vscoisitta joslninätaiwallisiateille sa-
noisin ? Ei astu tengän ylös Taiwasen/ waan jo«
mTaiwast alasastui/ ihmisenPoica/ jocaon
Toiwas. Ia nijncuin Mssesylönsitärmen cor«
ms - Nijn lnyös ihmisen Poica yletän/ että jo»
cainen cuin vsco hänen päällens / ei pidä hucku»
man/ mutta ijancaickistn elämäsaaman.

Rucous.
illErra JumalaTaiwalinel» Isä/me waiwalstt syndl»
Aset tunnustan, / etteimeisä ole mitan hpwä/ ja että

meidän pidäiö/nijn paljo cuin meihin tule/ cuoleman
sMis ja iiancaickistst caootettaman : Sillä/mitä lihasta
syndynyt pn/ se on liha/ ja ei taidaTaiwan waldacundan
<»!!«. Mutta me rucoilemma sinua/ole meille armolinen
>» laupias/ ja lähetä pyhä Henges/ sinunPoicas lEsuxe»
Lhristuren tähden/ meidän sudamihim ja tee meitä vsiri
ihnHrl että me totisest vscoisim syndein cmdcri saamisen/
luin meillecasies Christuren cautta lnwattu on/ jarackau-
bes meidän lähimäisemtyaö/ nijn myös caickinaisis Christ«H owuis paiwä pöiwälda «ahmistuisim/ ja ijancaickistn
Mtnuden periä saisim/ Am«n.

'. Sunnunt. Colmjnnisu. päiw.
iftlumala Caickiwalbias/joca olet nijden watewys/jotca

imunturwawqt / cuule armollisesi meidän rucouxem:EM paidzl sinucaei iuhiinillinei, helckous woi mitan/annamlllearmos, tthoäxem sinun tastys; Iaettä me sinullest.loajaturillaeltä töillä telpaisim. Sin»nPoicas/ic.
Epistolan kirjoitta P.lHhan.Aposi.

1.1»b.4.
»llnunrackaani/lumalaon rackaus/ ja jo«
"""mrackaudespysi) / hän pysi) Jumalala/ ja

Zi i'j
'

lum«
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Jumala hänesil. Sijnäourackaus meisä täybck
linen / että meille olis turwa duomiopäiwans:
Sillänijncuinhän on/ nijn olemma me mytzs tt.
sä maillnafa. Ei pelco olerackaudesa/ waan täy.
velinenrackaus aja pois pelgon: Sillä pelgolla
on waiwa. Mutta jompeltä/ eihän oletäydelli»
nenrackaudesa.

Racststqcam händä: Sillä hänracasti lmitn
ensin. Jos jocusano- MinäracastanJumala,
ta/ ja wihaweljens/ hän on walehtelia. Silläjo.
ca eiracasta weljens/ jongahän näte/cuinga hän
taitalumalataracasta/ jotaeihännäe?läti»
mätästy on meillähänelds: loca Jumalalary
casta/hänen pito myösweljensracastaman,

Weifttcamnyt rickast miehesi/ pag.446
Nijn cauwan cuin meelämtääll/ pag. 6»

zLvangeNumm kirjoitta'P.Aucae
Evaugel. Cap. i6.

/Tilehen aican / sanoi lEsusPharistuxillt!
yri ricas mies / joea waatetti hsnens

purpuralla/ jaralleilla lijnawaatteilla/ jaelijl»
capäiwä ilos hercullisest. Oli myös terjäjä /m<
meldä lazarus / zoca Macaishänen portins edisj
tynänspaisumita: Iapyysi rawitanijstäm»'
ruista / jottarickan miehen pöydäldä putoisit.
Mutta coirattulit / januolithänen paisumans.
Nijn tapahdut että terjäjä cuoli/ja wietinEnge<
leildä Abrahamin helman: Euoli myös xicasl
jahaudattin. Cosca hän helwetiswaiwaseli/
»wstihänsilmäns/ ja näkiAbrahamin taamba'
M/ jalazaruxenhänen helmasans/ huusihän/ js
sglwi: Iss Abraham/armadaminun päälleiui

iM
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jolHhetolazarus castaumn sormens pD weteen/
tttö hän jähdytäis minun kieleni: Sillämins

> waiwatan täsä litkisi. Nijnsanoi Abraham:
Poican/ muista ettässait / jalazu»
russitä wastan paha. Mutta nyt hän lohdute»
ttn/ jasinä waiwatan. Iapaidzi caictianäitä/
rn meidän jateidän wälillän suuri juopakijnni»
tetty/ että ne / jotcatahtoivat tääldä sinne teidän

, tyginne mennä/ ei he woi/ eitasteldä tännetänI tulla. Nijnhän sanoi: Minärucoilen sijs sinua
Isä/ ettäs lähetät hänen minun Isäni cotoon:
Sillä minulla on wijsi welje / todistaman heille/
ettei lMn tulis tähän waiwan siaan. Sanoi
hänelleAbraham: Heillä on Moses jaProphe»
«at/ cuulcan nijtä. Mutta hän sanoi: Ei Iso A»
traham/josjocu coulluista menis heidän tygöns/
nijnheparannöxentekisit. Hän sanoi hänelle:
Ellei he Mosest jaProphetaita cuule nijn ei he

> myös vsco/ jos jocucuolluista ylösnousis.
Rucous.

rucoilem sinua HErra )umalaTaiwalinen Isä/.
sinun pyhän HenqeS cautta meidän sydämen walai»semau > etten me sinun Sanas/ nijncuinricas mies/

liman hedelmätäcuulls / jaettä me nijn tämän ajallstn hy»
>»yd<ntäytäisim/ etten m«ftn cautta sitä ijancaickista vnh»«
lois/ »aan mielellämmeidän waram pel äst waiwaisiaaut»
toifim/ ja ylpeyttä jayiönpoldiftittacartaisim/ enepäilis
sinun armostas ja laupiudestas/ jos jomahdistus/ tuscajo
l«a!«a päälle tulis/ waan eaicki sinuuawullaetälsiwälislstwMlsim/ IGsupenChlistuxm cautta/ Amen.

x. Sunnum Colmmaisu päiw.
AHErra Jumala/ anna meille arnws / että me peltäi-

racastaisim sinun pyhäNiines: Sillä jiu«halli.
Z3G dzec
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zzet meitä lackamal/ jasinun rackaudes tvKhwutenlijniil.
tat> SinunrackanPolcaslEsuxen/ «.

Epistolan kinoitta P.loh<m.2lposi.
e l.loh.z<

MWMlkätihmeteltö / minun weljeni/ josma»
teitä wiha. Meticdammc/cttämeMWWolemacuolemasta elämänsijrtyt: Sil»

läMeracastamme welijämme. loca eiweljens
racasta / sepyfycuolemasa; locainen cuin wel«
jenswiha/hänonmurhaja: Ia te tiedätte ettei
murhajasole ijancaickinen elämä pyfi)wä.

Sijtä me tunsimmerackauden / että hän on
Hengens meidän edestäm pannut!/nijnpitä mei«
däll myösweljemme edestä nleidän Hengen pa»
«emän. Mutta jos jollakinon tämän mailinail.
hywyttä / janätis weljenstarwidzewan / jasul»
teftdämens häneldä/cuingastlumalanrackaus
pysilhänesä? lapsucaiseni/ älkämracastacosa»
nalla eli tielellä/ waantyöllä jatotudella.

VxricasMieswätewä työs/pag.
»M«äsillointalla puuttu/ pag.

zLVangelmmittkmoltra P.H.ucas
Evangel.Cap.l4.

/Hlehenaican/ sanoilEsus tämän lvertau»
: Pxi ihminen oli walmistanut suuren

Ehtollisen/ jacndzui monda. Ia lähetti palwel»
jansEhtollisen htttellä / sanoman cudzutuille:
Tulcat/sillä caickiowatwalmistetut. lahew
peisit järjestänscaicki heitäns estelemän. Ensi»
mäinen sanoi: Minä ostin pellon /jaminunpi«
tä menemän M cadzonian / minärucoilen si«
Ma/ sanominun estem. Toinen sanoi: Minä «"

siin
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stiu wijsi pariahärkiä / ja menen nijtäcoettele-
,mn/ lninärucoilell sinua sano minS esteni. Col«
massanoi-MinäolenEmänännainut/jaentai-
tolsentähden tulla. Ia palwelia palais/ jasanoi
caickinälnätHCrralleus. NijnPerhenisandck
»vihastui/ jasanoipatweltnllens: Menenopiast
Caupungin catuille jacuijlle/ja saata tänne wa«
jwaiset jasairat/ onduwat/ ja sotiat. Iapalwel»
jostnoi - H«rra/ milläolentehnyt/ nijncuinstä»
stit/sa wielanyt sia on.H«na sanoipalwelialle:
Mene maanteille/ jaaidoille jawaabi heitä tule»
man/että minun huoneni täytetäisin.Mutta mi»nssansnteille:Ettei yxitän nijstä»niehistä/ cuin
cudznttin / pidä maistaman minun Ehtollistani.

Rucous.
lsä/ metijtäm sinua/ettässinun armoos/joca on ijancaickinen eläms/ si»MpyhäuSanascautta cudzunut olet/jarucoilemmasi»

«u«/ pyhällä Hengellis «valaiseman meidän sydämen /el»
»nnehuckan sinunSanaseuules waanoikein sinunEhtol-llstllos meitämtäyttäifim/ engä mingäncatowaiftn eappa»
!«l sijla idiiäm estä salleis/ Amen.

). Slmnunt. Colminckspäiw.
Jumala/ caickem ntjden wa««lus/jotca sinuunluottawae/ ilmansinut» «ote mitantelwMsta eitä py»

Ml»/ leivitä sinun laupludes meidän pöällcm / halltdzej«johl,«tameitä/ että me nijntäsä nytyises menoS «aellaisim/Nlmmeijancaickisila «adotais.SinunPoicas/ zc.
Lpisislan kirjoitta p.pseanApost.

sZlnunrackahan/ nöyryttätät teitänlumcl."-"lanwätewäntädenala/ettähänteitäajal.
«nslorgotais/ caicki teidän murhennepangae

hännt
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hänen pättens: Sillähän pitämurhen teistä. 01.
tat raitit - Silläteidän wihoLisen'perkele ymbärinMy / nijneuin kiljuwa leioxijaedMnen hän nielis. Sitä te wastan seisocatiwahwatdscosa. Ia tiettät / ettsnewaiwatw
pahtuwat teidänWelijllengin mailmasa.

Mutta Inmala/ jolda caicki arlno tule < joc»
meitä on cuhdunut ijancaickiseen cunniahanii
Christuxesl«suxes/ teitä/ jotcawähan aitakär.
fim/ walmista/ wcchwista japerusta. Sil!eel<
eon cunnia jawalda ijancaickisestijancaicksttnj
Zlmen.

Jumal on wedet miehen w«lap/pag. 44;
Minun sielun tijttsHErra/pag. 40»

iLvang ll,immkirMta p. H.ucas
Evangel.Lap.ls.

aican/ tulitlLsuxentygs caicki Pu<
jasnndiset/ luuleman hänbä. Nij«

Phariseuxet jaKirjanopeuet napisit/ jaftnoit-
Tamäftndifiä wastanotta / ja syö heidän can»sans. Nijn hän sanoi heilletämän Wertauxeni
sanoden: Cuca on teistä se ihminen /jolla on sitta
lamlnasta/ jajoshän yhdeugin nijsts cadotta/ ei«
töhän jätäyhdexentyMendä jayhdexenmp«n<
jamene sen jälten/ jocacadonnuton/ siehenasti
että hän sen ltzytä ? Ia min hänsenlöytä/ nijn
hän pane sen olallens/ iloiten. Iacosea hän tule
fotians/nijn hän coconcudzu ysiäwänsja kyläns
miehet/ ja sano heille: Iloitcatminuncansani
siljcl nuuä löysin minun lambani / jocacadonnut
oli, Minä sanon teille: Nijnmyös ilo pitä el«
WanTäiwgsyhdest synMst < joca hänensp!"
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Wwenämmin cuin yhdexäkymlmnest jayhbe»
M hurscast/ jotcaeiparannosta tarwidze.

TaickacucaWaimoon/ jolla on kymmenen
penningitä / joshän yhdengin niM cadotta/ eikö
HHlisiltytzkyntllHts/ jalacaisehuonehta/ jaedzi
wisusti nijncauwancuin hän sen löyts ? Iacosm
hän sen löyttnyton/ coconcudzu yänystäwäns
jaKnlänswaimot/jasano: Iloitcat minun c«n«
sani/ sillä minä löysin penningim/ jongaminä,
Mtin, Nijnmysssanon minöteille/pitelilo o,
lMn JumalanEngeleilla yhdest syndisest/ jo,
c«häntnsparanda. ,

Ruc«u».
/rErra JumalaTaiwalinen Isa/me olem taiclise» pa<
))hcmbi/niincuin lambal/ja oikialda lnldä/

pertelelbä/jameidän lihaldampoiswietellyl jahamn»
tlllxt/ Me rucoilem cuitengin/eltäs olisit meille armolineu/
jocMmeidänchndim/ sinunPoicas ITsuxe» ChriftuxenMen/anbexi andatsit/ walaise myös meidän sydämenfi»miipyhallä Hengelläs/sinun Sanasasmeitä lujanapyft»
yin/jo että mctatumuxeuja parannnxeiltflutta/ ossiasv«
siez ama loppun asti saisim olla lammashuones /

Cirlstillinen seuracunda/ janijn ijancaickisen/ autuutt»
ll>jj!N«m tulisiin/Amen.

f. Snnnunk< C«lmmais. pälw,
ylNna meille/H HElralumala/mailmalinenm«nora»<»
"hallinn, olla/ että sinunCyrilMnen Seilracunbasrau«
hollifts lumalisudes iloidzls.Sinunrackan Poicas/ ,c.

Epistolan KriMta p. pawali Apost.
Rom.tygö/Cap.B.

NAckat welict/ sixi mina sen pidän, etteitä'
nykyisen ajanwaiwat/olesencunnian

Werta/ cuin meille ilmoiteta»: Sills ikäwa iu«
Mvöidzemys odotta Jumalan

l.lalM
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lasten ilmoitusta. Että inondocappalet owat
turmeluxen alaannetut/waftoin oma tcchtoans/
waan hänen tahtens/ jocane alaandanuton/toi>
woxi. Sillätuondocappalet pits »nytzs turme»
luxenoriudesta wapaxi Nlleman/ Jumalan la<
stenwnnialiseenwapauteen. Sillä metiedäm<
me/ että jocaineniuondocappale huoca ja jkä<
wöiezeainatähänasti/ meidän cansap». Mutta
eiamoastansne/ waan znvösme/ joilla hengen
vdisius onhuoramme idzelläm/ sitä lasten wA
dzemista / jaodotammemeidänruumistem luna»
stusta.

SecuincohtoChristitolla/pag. 45ZMixkelscatwätewäsimgar/pag. 394
kirjoitta p. Lucas.

Eoangel.Cap.6.
mcan / sanoilEsus hauen Ope>

UWHtuslapsillens: Olcat laupiat nijncuintei'
MMdänIsängin laupias on. Ältätduomit»
co/ etteitietä duonntais: Altät sadatelco / ettei
teitä sadatellais: Andexi andacat/ nijnteillen»
gin andexi annetan. Andacat nijnteitte anne<
tan. Hywän mitan/ litistetyn / sullotun/ jayli<
dze wuotawan he andawat teidän helmanne!
Sillä juurisillä mitalla / jollatemittatte/ M
»nuuttin teille mittaman.

Ia hän sanoi heilleWartauxen: Taitaco st'
tia toista sotiata talutta ? Eikö he molemmat
hautaan lange?Eiole3petuslapsiparambiM'
staritans / mutta cosca Opetuslapsi on nijncuin
hänen Mestarins/ nijnhän on täydellinen. Wai
cuingasraiscan näet welies silmäs/ mutta et ha«



I<l Epistolat. 7;,
midze malca onlassillnäsäs? Elicuingas tai<
il>tsanoa welielles?Welienpidä/minä otanrai»
smsilmästäs/ jaet näe malca omas silmäsäs z
Sinä vlcocullattu / ota ensin malca omast fil«
imstäs ja cadzo stjtte / jostaidat otta raiscan
wtlies silmästä. Rucyus.

JumalaTaiwalimnlsa/ sinäjoca olet lau<
meille luwanut/ ettes mettä

Wmitaeitä cadona tahdo/waan armollisesi meidänsyn-
lim «neeri anda ja caickinaistttarpec runsasii suoda/Me
ruioilemma sinua/tee sencaldainentoiwo/ sinun armos ja
loiipludes päälle/pyhän Hengencautta/wahwax jawllpit»
llmHr meidän sydämisäm; jaauta myös että me sitä sama
Man lähimätsengin tekifim / en hända duoiutdzis engH
laitamallomudes uuhtells/ «vaan mielelläm hänelle caick»
hl!nm imhtens andcri audaisim: Duomidzisim myös idze
mmim/ jasinunpelgosas aina Christillist elämätpidäisim/
Hmm,

,

f. Sunnunt.CSlMinais. pKiw»

Alumala/joco nijlle/jotca sinuaracastawat/olet wal,
sanomattoman rtckauden / wuodata meidän

ftl>lim!him sinunrackaudes halu/ että me sinua/ylidzen cai»
wcappaltta/ raeastaisimma / ja täsitäisim sinun pyhät
lupaures/ jotcacaickein ihmisten halunwoittawal. Smu»
Poicas/lc.

Epistolan kirjoitta P. Petän Apost.
~Pet.;.

WMlnunrackaani/olcatcaickiyximieliset/
MMynnätärsiwäiset/ pitäin weliellistä rac«

kautta testenän/ laupiat / ystnwälistt/ ei
costain paha pahalla / eitä kiryuxella kirousta/

! »vnan paremmin sinnatcat/ tieten että tootetta
cudzutut siunaustsperimän. SMMa elätah«



EvanaeKuM
tajahywäipäiwiänähvä/ hän hillittän kieleni
paha puhumasi/ jahuulens petoxcsiä. Hänwnl»
tatäilpaha/ jatehtän hywä. Hän edzikänrauha/
janoudattacansitä: SWH«nan silmät oivat
tvanhurscasten päälle / jahänen corwans heidän
rucouxiftns: Mutta HErrancnswo onpahan»
tetiäinpäälle.

Iacuca wahingoitta/ joste hywä pyydäw!
Ia / tähden kärsisitte/
nijn te cuitengin aumat olettn. Mutta äM
peljätkö heidän waatimistans / ältät myös heitll
hämmästykö: MuttupyhittätätH«rralUM
la teidän sybämisän.

Mikä sillointaita puuttu/ pag. Z7Y
HvanZellumm kirjoitta P. H.ueas.

Evaugel. Cap. 5.

MHMIntapahdut/ costa Canssa tungi hänen
cuuleman JumalanSana/ et»

hän seisoi Genezarethin meren t»)gi<
«s. Ia näti caxiwenhetts olewanmerentykin»!
joistacalamiehet olit lähtenet / japesit heidäil
werckojans. Nijn hän »neni yhtenwenhesen/ j><
caoliSiMonin/ jatästihäneuwätzä maasta»»
loslaste: Ia hänistui wenhes jaopetti CanA
Ia cninhän lackaispuhumast/sanoi hän Simo»
«ille: Wiesi)wälle /ja heittäkät werckon apajal'
le. Ia Simon wastaten sanoihänelle: Mest«><
meolemma caicken yön t,)ötstehnet/ jaenmitän
saneli mutta sinunkästystäs Minä cuitenginhn<
tän vlos wetcon. Ia cuin he sen teit / sulijch
suurtncalainpaljouden/ jaheidän werckonsw
peistt. lahewittaisittumpllnillens/ jotcatl"



iaEpiststac
ioists wenhes / tlllemai, ja auttaman HMns.
Iahttulit/ jatäytit molemmat wenhet/nijn et»
tzherupeisitwajoman.

Costa Simon Petari stll näki / langeis hänILsuxenpolwnntygö/sanoden: HCrra/ment
Ms minuntyköni/ silla minä olen synd.inenil,»
minen - Sills hälnmästys olihänenkäsittänyt/
Micki jotta hänen cansansolit/ calan saalin
tähbenl jougaye saanet olit. Nijnmyöslaco»
binjalohannexen / Zebedeuxenpojat/ jottaolit
<sim»llincumpanit. lal«sussanoiSimo»
uille. Alcl pelts/tästedes sinä saat ihmisiä. Ia
hewedit wenhens maalle/ jaylönannoit caicki/,
jaseuraisithända.

<s2ErcalVsu Christe/ eläwän Jumalan «potca / joc»Ameille oletanoanut sinunpyhän Sanas jameitäcaickl»
naisella ruumiliseUafiunauxellalohjolttauut, Mewn»

nustam ibzem caickin nijhin telwottomoxi / jacaickij paha»
«ftinnen: Mutta merucoilemma sinua/ warjele meits
smtlomubestja ylpeydest/paranna meidän sielunhaawat/jo«nna«uni jamenestys meidän wirafam / cttä me sinu»
lO«l«« luumilisest ja Hengelisest autetut jawariellut olt«
tzimo/Ame».

6.Sunmmt. Colminais. pmw.

Jumala/ jolda«icki hywyys tul</w>iodal«meidsnsydämihin/ja lisä mille vsco/ piläin
««isä tallella st hywyys cuins m«il« anoanut olet. SinunP«>ca«/«.

Epistolan rirj«ltm P. PawaKApHlk.
Rom.tygi/Eap.s.

Cadzo Ensimäisns Sunnllntaina
BdestNuoeest.

Ev6A



)js Escmssellumit
EpanZelmmm klsjolttnP.Match.Evangel. Cap. 5.

aican / sanoi I«sus Opetuslapsi!,
Ellei teidän wanhurscaudene olepal.

joenämbicuinKirjanoppenuitten jaPharistu.
sten/ nijnet te tule Taiwanwaldacundan. Te
clmlitta mitä sanottu oli wanhoille: Ei sinun
pid6 tappaman:Mutta jocainenjocatappa/hz.
ncn pitäduomiohon wicapää oleman. Wam
minä sanon teille: Etts jocainen joca wihast»
weliellens/ hänen pitäduomiohon wicapäsole.
man. Ia jocainencuinsano weliellens Rachal
hänenpitaneuwonalawicapääoleman.
cainenjoca sano: Sinä Tyhmä/ hänen pits hl!»
wetwtuleen wicapää oleman. Jossinä vIM
lahias Altarille / jasiellä muistat / että weliM
on jotakinsinua wasian/ nijn jät2lahjasAlt<l>
rin mm / jamene ensm sopiman welies canfti ja
tulefittelahjasvhraman. Sowinopiastrijtt<
welies cansa/ coscawielä hänen cansanstiellee'
let/ ttteirijtawelies sinua anna joscusduon«lil< !
le/ jaduomariandasinunpalwelialle/ja sins hti< 1
tetäntormjn. Totiseftsanonminäsinulle-Etji' ,

nä pääse sieldä vlos siehenasti cuinsmaxat wijlN' <

mäisenropoin. fRucHus. 5

F^ErraJumala Taiwalinenlss/metlmnustamaM t,
me olemma/ sen pahembi/ waiwalstt syndiset/ja<!>

te, miesen/ ele mltänhywä/ sillä meidän sydZmen/!ii
hamjawerem on synnin cantta ftastaiseri joutunut/<»g«
saa itiinöns sildä pahalda himoloa täällä wapaal M
Senlähbenracas Isä/me rucollemma sinua/ «ltZs m» «

«nh»f< andaijltftnlaltalset synnll/ ja »«dsnftdämcoff h
f»!



jakpGta?. yj^
iö« Hengts tanttapuhdistaisit/ttti meillä olis himo jarac.
faus sinunSanaas/ ettäm« sen lätten«läisim/ jaIEsuxmLhlijiuxen lautta sinun armosasijanlaickistst pysyisim/A.

7. SuttM»nt.C«lminals päiw.
/>Hklla Jumala/jönga»set»x«si ja Munisi ei mitä»

m« nöyräsirncoil«mn«/ ota meildä catcki
mhlngtliset poi«/ ja latck! larptlllstt meilk laina. Smu«
lMnPolcas/il.

EptstHlatt kirjhittH p. PawaliApSst.
Rom.tygö/Cap.s.

/ Minä puhun näistä ihmifteltteidän lihallisen heicoudenetähden.Rijncuin te eilenanoittateidän jäsenen saastat»
sutta jawaaryttäpalwelman/ yhdestä wäätyde»
stinijn toisten/nijn andäcatMyös nyt teidän jä»
stnm wanhurscaudenpalweluxeen/etts tt
tulisitta. Siltscosta teolitta synnin palweliat/
nijn te olitta taambana wanhurscaudesta; mitcl
hedeliuätä teidän silloin nijsts oli/ cuin te nyt hä>petts l Villä ftntaltaisten loppu on ruokina'.
Mutta ms tt nyt olettachnnistäwapaat/jao»
lm Jumalanpalweliaxi tullet/ nijnteillä ett
teidän hedelmänne/ että tepyhäxi tuletta/ muttalopuri ijaneaickinen elämä: Sillä cuolemao«
synninpalcka/ mutta ijaneaickinenelämä onIu»«nalan lahja / I«suxes Christuxes meidän Hse»tosamme.o ihmiNtN ftlatttl aina/pag. 5!5Jumala«jttä yli aica mahdan/pay. ssf

AWMgeliumin kirjoitta p. Marc.
».«,.

Evangtl.Eap.B.
> TIAnH päilvins/ cosca sangen patio Canssa o-

Aaa li/ch



Evangeliumit
li/eilä ollut heillä mitäu fttmist/ cndzuilssi,,
Opetllslapstt tygbns/ ja sanoi heille: Minc, ar«
»nahdanCanssa - Sillaheowatjocolmepäiwi!
wupynet minuntykönäni ja ei ole heillä „,itän
syömist / ja josminäpäästän heidän minuntykö.
ni cotians si)ö»nätä / nijn he waipuwat tielle:
Sillamuutanmtolit heistä caucatullet. Wll«
staistt händä Opetuslapset - Custa jocuwoinäi.
tarawita leiwillä täsä eränmas l Ia hän kysyi
heille - Monvaco leipä teilleä on ? He sanoit!
Seidzemen. Ia hän tästi Canssanistuaatrioi<
dzeinan maan päälle. Iahän otti ne seidzemenleipä / cuin häntijttänyt oli mursi ja«ndoivpe»
tuslastens/ jahepanit Canssan ette,,. Iaheilli«li myös wähacalaisita / jahän tijtti / jatätsti
ne myös panda eteen. Niin hesöw jarawittin.
Ia hecorjaisit tahtet cuin jäänet olit/ seidzemen
eoria muruia. Ia nijtä cuinsöit / oli liti nelii
tuhatta. Iahän päästi heidän.

RucHus.
tuhatta/ miestä/ ilman «a«m»l<

ta jalapsita/selozemellä leiwellä jaHarmoilla calalM
Nlnsasiiluockinut olet i Me ruloilemmj» sinua/meidangi»
tytönswaina sinun siunauxescanft olema» jawarieleM
meitä ahneudest jatämä» elämän ylönpallisestnmrhest/el<
tä meensist ja eunen eatckia sinun Waloacunbas jaN«n<
hurseaubes jältenedzifim / ja nijncalckis / cuin me sielun j«
rnnmm puolesi tarwiozem/ sinulda autetuxi tuttsim/ I«<
fuxen Christuren meioäu HErran eauttc»/ Amem

ChristuxtN Rircastamisist.
KnniMilinedeMM, Euimuntam!»- ,



fä Epistolat. M'HpistolankirMta P.PetariApG.
i.Ptt.i.

AAckatweliet / embä meole cawalita juttuja
teille tietswäxitehdesämmeii

t«'nHErranl«sufenChristuxen woima jam>
lemista. Waan me olecku idze nähnet hänen cun-
nians/ costa hän Isäldälumalalda saicMnian
jaylistyxen/änencantta / jocahänelle näinfildä
MwäldsHerraudelda tapahdut: Tämä on
minun tacas Poican/ johonmins Mielestyn.In
tämän änen me cuulimma Taiwast / cosca me
pyhW wuorellahänencansans oli«n»na.

Chr<stnslunialanPoica/-pag. fll
Sanoi H«rra asUwaTalwas/pag.^ij

iLvangel. kirj. P.Mat.jLv, C.>7.
aican/ ottilEsusPetarin/ Iaco«

jalohannexen hänen weliens / jawei
heidän erinsnscörtmlli wuorelle ja tircastettin
hndönedesäns. Ia hänencaswons paisti nijn»
winÄuringo / jahänenwattenstulit waltiaxi
nijncuin walteuö. Ia cadjo/heille ilmestyitMo<
sisjaElias/ japuhuit hänen canscins. Nijn sa«
MPetaril«sutelle: Hsrra/meidän on ias<3hyws olla/jos sinä tahdot/ nijnme teemmetähän
lolmeMaja/ sinulleyhden/ Moftxelle yhden jä
Eliaxelle yhden. Wielä hänenpuhuisans/ eadzo/Alkiapilwiymbäriwaljoisheibsn. laeapzo/
im pilwest sanot - Tämä on MinUnracasPoi»
can/johongaminsmielestyn/cuulcathändä. Ia
rmnopetuslapstt sen cuulit / laugeisit he caswvilllens/ japeljästnitMgen cswitt. lalEsustu»

> «ljarupeisheihin/ jnsanei: Nostat jaMtpeft
Aaaij M;



54» , !Vvangel<umlt
Ms. Costa hesilmans nostit / nijn ei hektts«
nähnet/ muttaIssuxeu yxinäns.

RucHus.
s>>H<krra ITsuChriste/ joca.sinunsiunatunruumis f<r<

siliä pyhällä wuorella/ tahdoit anoa mej.
täntietä/ setä sinun<u«ren woimas jaeunntas ihiuistn luo.
non puolesta/nijn myös meidän ruumisten lirckouben lul«>
waisesa elämäsä / että me skllä/ nijncuinMoses ja El<,j
näyit sinuntytönösttrckandes/paistainnijncuintähdetiM
«aickisest/ jasinn»tlrcastetunRuumis jaEngelein «!«<>«

ftritule». Merueoilemlnasinuanyörästianna»eille««
«oias/enä me aina sitä ajattelisin»/ja sillä,m«itämlÄcll<
naises murhes lohdutaisim/ Amen.

8.Sunnunt.Colminais. paiw.

Jumala/anna meUltarmos/ttta menijtsttl<
ajatella ja tehdä cuin ftweliat jaoitiaeolisit/M

fimme myösainafinuu pyhän tahtos jätte». Slnunracka»
Poicas/ze.Hp»st«l<m kirjoitta p. pawaliApHst.

Rom.tygö/Cap.«.
93Ackatweliet/ mjnen me nytelewelcapäät

että me lihan jälkeneläisimlne-. Sil«
ls joste lihan jälkenelättä/nijnte cuoletta:Mut<
ta jos te lihan sisun Hengen cautta cuoletatttl
nijn te jätte elä. Sills caicki jotcaJumalan
Hengelläwaicutetan/ ne owat Jumalan lapset.
Silläet te olesaanet oriuden Henge/ että teidän
wieläpidäispelkämän Mutta teotetta stantt
»valittuin lasten Hengen josa me huudamme:
Abbaracas Isä. SeHengi/ todista meidän hen«
gellemme/ että me olema Jumalanlapset. Jos
«ne olemma lapset/ nijn meolemmamyösperil»
lisetnimittäin / Jumalanperilliset / jaChristu»
McansaperMset. bHE^



jaEpilMt. ?4»v HErrä JumalaTaiwaft/ «e lyila/pag. 563Isi Jumalattljttätäm/paa, 584lLvanZeUummr,rj«lttä P.Match^Evcmgel. Cap.7.
MOlehen aican/ sanoitlclsus Opetuslap»
MMsillcns : Cawahtacat teitän wääristä
fteu waateilla tulewat: Mutta sisäldä he owat
raatelewaiset sudet. Heidän hedelmistäns tc tuw
«ma heidän. HatecojocuWijnamarioiaörian»

' tappuroist?TaickaficunitaohdackeistäMijnjo»
täinen hywäpuucaswa häwät hedellnät / mutta
mädännyt puhu häijythedelmät. Hywä puu ei
taida häijyis hedelmita caswa / eitä «nädänny
puu hywin hedellnitä. locainen puu win eicasi
mhywä hedelmät/ hacatan pois ja tuleenhei»
tltän. Sentähdentutcatheits hedelmistäns. El
jocainencuinsanominulle: H«rra/ HErra/pi«
dttuleman TaiwanWaldacundan/ mutta jo«
taftkeminunlsänitahdon/cuinonTaiwas.

Rucous.
lijtam sinua HErra JumalaTaiwalincn Isä/

meidän sydämestan/enas meitä olel sinun py»
hän Sanas lundon anoanuttulla: M«rucoilemm»

slnm/eltäs myös armoliseft meitä sijuä
lonongi» hettellä/ »ariele caickia vscolisia saarnalta jotci»
<!»»» Lanaae saarnawat/ caitest pahennorest jawaarast/«nnamyis heille pittä itä:Alutta rangalse japoisajacaicki
Nl!>«tcavsc»tt«mastsinunSanasaspalwelewat/ jaidzenssiweif, lambatxi teestelewät/ mutlftvwat cMlengin raatele»
wiftt Sudet/ näildä »ariele sinun löyhäEhristicunbas/
««»nPoilaslksuxen/,c.

3. Sunnune <sc»!mlnalspaiw<
<?o//«F>«.

«Htlra Jumala! a»asinun laupiatcowas/sinunpal"
- Aaaizi »«lla<



z>4» EvanzMmtt
weliasrucouMjn/ andaman heille mttzherucollelVal/ft,<n!,ösar>„l>s/«uä he rucoilisit sitä <um sinun mielesjiKlu
»lie. Sinunrackan/»t.

iepistHlan kirjotta P. Pawali Apoff.
Corinth. tygö/ 1. Cor. 10.

tsms on meilleEsicuwaxi ta»
me paha himoidzis/llijncuin

hehimoidzit. Hltät olco epäjulnuldenpalwel.M
mjncuin heistä muutamat olit. Nijncuinkirjoi»
tettu on -Mnssa istui syömän ja juoman/ ja nou'
stt ttlässämän. Hltäuune huorin tehkä / nijncuin
muutamat idzens heistä huorudella saastutit/ ja
langeisityhtenä psiwclnä/ colme colmattakym»
mendätuhlUta. HltsmmeChristustatiusatcol
mncuin nnmtamatheists händäkiusaisit / jasu»
Wattin tänneildä.Hltät napisco/nijncuinmm
tamatheistä napisit/ ja inestattin cadottajalda.

Eaicki sencaltaiset tulit heidän cohtans Esi<
cuwaxi/ mutta se on kirjoitettu meille cartami»
sexi/joidengapssllemailmanloputtulletewat.
Sentähenjocaluuleseisowans / cadzocgnettei
hön lange. Eipä yxikän kiusaus ole teitäkäsitti'
nyt/ waan inhimillinen. Muttaluinala on m<
la / jocaei salli teitä tiusatta / ylidze teidän wei»
«nan / waan hsn teke tiusauxest lopun / että te sen
nmsittakärsiä,

H«rra cuca sn» majasas/ pag. ;y,;
V'jn lEsus pnhul wertauxill/ pag. 445

Kvangellumin klrjoltra P.Kuca«.
E«angel.Cap.i6.

sMlehen aican / sanoi Issus Opetuslapsi!»
fäm^n - Oli pxi ricas M>es<



jaEpistolat, 74,
M oli Huonenhaldia/ ja hällen edestns can-
neckn/ että hän olihukuttanut hänen hywydens.
I« hän cudzui hänen/ jasanoi hänelle: Mixi mi»
nssinusta sen cuulen? Tee lucu hallitus wira»
stas-. SM et sinä saa tästedes hallitta. Rijn
Huonenhaldia sanoi idzelläns- Mitä »ninä teeni
SillaminunHEnan orta pois minulda wiran/
mminä woi caiwa/ häpen minäkerjätä. Mins
teidän mitä minä teen : Costa minäwiralda
poispanan nijn h«corjawat minunheidän hus»ncsens.

Ia hän cudzui tyZönscaickiHerranswelgo»
listt/ ja sanoi ensimäisselle: E<n«ga palio sinä o»
letminun Herralleni welca< Se sanoi, Sam
tynnäritä oliys. Hän sanoi hänelle. Otakirjas
jnistupian /ja kirjoita wMymmendä. Sijtte
hänsanoi toiselle: Paljocosinäoletwelca? Hän
ftnoi: Sata puuda Nisuja. Hän sanoi hänelle:
ötatirjas/ jakirjoitacahdexankymmends. Ia
Herrgkijtti fitä wäärä husnenhaldiata/että hän
toiuttlisest teki. Sillätämän mailman lapset
ovat toimellistlnmat / cuin walkeuden lapstt/
heidän sugusans. Ia minä «nyKs sanon teille:
Tehtät teillen ystäwitä wäärästa Mammona,

ttijancaichisinmajohin.
Rucyus.

AEna JumalaTg<walmeulsä/j«eH meitä runsasti fiu»
n«nuut/ja meillemeidän joeapäiwälsinleipäinyloätyl»

«istst andauul oltt/ Merucoilemmksinua/ warielemettj
Ihmudest/jatchoilameibsnft)l>ämen/ mielelläm sinun siu»
noufestas tsstziä auttaman / että me olisim si«

AanlH «««



744 Et>ang«!<uml<
«un lahjalsvsioliset jacajat/tlteimeildä pnululs <jantal<tlZ
ftst coftame tästä «irasia pospanna>/ja m«idan sinun,l»»,
Wjytz lt«n tuleman pllä/ Amen«

ly. Sunnunt.CHlmislmsu. päiry.

sinä jocafinunweiMsystlat/armahtama»
andexi andaman / nijtä cujn riceltu o»/ ann» «ieli,

liw sinun laupiudesrunsast paista m«!dänpäällem/ettHm»
sljtätalwallisest bywydest»stlliser» tulisin». Sinunracka»
Pylcas lEfurenChristuxen mliyä» HErra»cautla/ A.

lLplstHlm, kirMta p. p<lwali Apost.
Corinch.tygö/i.Cor.,^.

AAckat weliet / tetiedätte i että te elettä paca»
jatäynetmMinepajumaldenty'

gö/ nijncuin te wiedyt olitta. Sentähden t«l»
minäteille tiettäwäxi / etteiyxikän / jocalum,
lan Hengen cautta puhu/IGftsta kiroille. Ia

yxckän taida lEsustacudzuHGrraxi/ man,
pyhän Hengen cautta,

lahjatowat moninaiset/ muttayxi onHengi.
Ia wirgatowat moninaiset/ mutta yxi on H<lt«
ra. Ia woimat owat moninaiset / muttayxi o«
Jumala joca caitisa caickinaiset waicum,
MuttaHengen lahjat osottawatheidänsjocai«
tzes yhteisexi tarpexi. Sillä yhdelle anneta»
Hengenrautta puhMwijsaudesta: Toiselle an»
Pttan puhua tiedosta / sen yhdenHengen cauttt;
Toiselle ysto / stjtä yhdestä Hengestä: Toiselle
lahjat terwm tehdä/ sijnsyhdesHenges: Toi<
stlleihmelisiätöitätehdä. ToiselleProplM.
Toiselle benget eroitta. Toisellemonanaisettie«
let, ToiselleMninaistentiMellstlitps. lotca



ft Epistola. 74t
taickistU» hengi wairutta/ jacaincullengiuo»
«,M nijncuinhän tahto.b H«rra sun pyhä Sanas/pag. 56c»

Jerusalempyhä Caupung/pag. 415
Historia on tosin idzestäns/ pag, 6z^

zpvanZcllumln KrjHma p. H.ucas
Evanzel. Cap. 19.

MAlehen aican / costa I«sus lähestyi leru«DMsalemita/cadzoi hän hänen päälleni/itki
ja sanoi, Jos sinätin tiedäisitl

yijns ajattelisit tosin tällä sinun ajallas/ »nitH
sinunrauhas sopis. Mutta nyt owatne tetketyt
sinun silmäis edestä. Sillänepäiwat pitä tlile»
Nnsinunylidzes/ että sinun wihoMsesscantza»
Mtsinun/ japijrittälvätsinun: Ia«hdistawat
sinun jocsculmalda/ jamaahan tasoittamat si«
Mi ja sinunlapses jotcasinus owat/ jaei jätä
lmstiwekiwenpaälle/ ettesedzickosaica tllde«
nut.
lahanmeniTemplijn/ rupeis ajaman vlos

lstaita jamynpiä/ sanoden:Kirjoitettu on: Mi'
»!>» hnonen onfucsushuone / mutta te o lttta stthtchittrytzwäritten luylari. Iahänoptttl joca»
fiilvsTemplis,

ijaulalcklmnlnmala/joea sinun Sana«
sinun Poicas lEsuxen Christuren pyhän Hengcnz

«utta meille ilmoittanutolet/ Merurellemma sinua/«Wst «eidin sydämen/että nn wilpittömäst sen wästa»«Me/ j«en sitä ylöncadz» e»gä byljä mjucutu sinun?Mssas „<vstottomck ludalaisttl«t/että me sinunpelgo,
"Wm/ päiwä päiwäldäoscoswahwistuisim/ ja<<«>,-
«wstn autuuden saisin, / lEsuren Christuren «mioäl»Hw«,<autta/Am«.

Aa«» ».Sun,



746 Evan«l«mtt
li.SlMnum-Colmlttais. pälw<

ijancaickinen Jumala /jonga lsuM«^onpaljo suurembi nlzden ansiota jahalua/jottafinu,
«ucoilewat/ wuooata sinunarmos meidän päällem/jaa»,
tzexi anna meidänrttoxem. Smun!Poicas/«.

kirjoitta p. PawaKAposi.
Corlntss.tygö/i.Cor.i;.

weliet / minä teen teilletiettäwäxisen
/ cuinminä teille ilmoitini

jsngate ottanet oletti josa te myös pysytte/ jen»
ba cauttc» te autuaxi tuletta / cmnga miksen
teille olen ilmoittanut/ joste stn olettä pitänet!
elleinijnole/että tehuckanotettavscontt. Silli
minäolcnstnalgustateilläandanut jong« mini!
Myös saanut olen / Ehristus on cnollut mei<
dän syndeimmetähden/ Ramattuin jälken. I«
ttts hän olihaudattu. / jaylösnousi colmandm
päiwänä/ Ramattuin jälken. Ia etts hän näh<
tin Cephaxelda/ jasljtte nijldä eahbelda toist«l>
kylnmeneldll. Seujälten hän näytin vsiammat'
da euin wijdelda sadalda weljeldcl yhdellä ha«<
tvalla/ joistamoudawieläeläwät/ mutta mm
tamat owat nuckunet. Sij tälähin nähtin hän
lacobilda / ja senjälken caitildaApvstoleilba.
Wljmmeiseldäcaickem. Min/ on yänminulto
näbty/ nijncuintäfteusyndyneldä. Sillämini
olen caicken huonoin Apostolitten seas/
kelwolinenApostolixi cubzutta/ että minä ele»
Seilracunda wainonut. Mutta Jumalanal<
mosta minä olen se cuin minäelen / jahättenal'
hnons ei o le minmlcohtani tyhjäollut.

JM



jaEpistolat. 74?Jumalasimresthywydest/pag. 55;
HErracucasunmajasas/pag. ;7f

iLvangelmmm VirjHitlap Hucav.
Euangel.Cap. 18.

että he olit
jnomitaylöncadzoit/ tämän wertauxen: Capi
ihmistä menitTemplinrucoilelnan / yxi Pbari»se»s /ja toinenPublieani. Phariseus stifti ja
meili näin idzelläns: Mijlultijtän sinuaIu«
mla/ etten nnnä ole nijncuinmuutihmiset/ryK'
wäri/wäära/huorintenä/ taicka nijncuintälns
Publicani. Cahdeistiwijckös minä paaston /ja
oxnan kymmenexet caitista cuin minullaon. Ia

»Publicani Moi taambana / eitä tahtonut sit»
«iiäns nosta taiwasen päin/ mutta löirindoijns/
j«sanoi- Jumalaarmada minun syndisen pääl«
lmi. Minä sanon teille: Tämä mene cotians
ljMmbana cuintoinen : Sillä jocainencuin
idzensylöndä / hän aletan / ja jocahanensalen»toistylötän.

-

Rucous.
tiErra JumalaTaiwalinenIsa/ «erucoilemma sinuaettäs pyhän Hengescautta meitä hallibzisic/

ettt» m< meidän syndejän vnhota/ enga suruttomaxilllle/ «aan leemmä oitian catumuren/paraten meidän elä-min/ ja sencansa mettäm lohdutam/ että sinä sinunPoicasIksurenChristurentähden olet meille armollinen/ annat>»ell»z» syndimanderi / ja meitä hänen caultaus ijantaicki»
stn«uluutensaatat/ Ame».

»2. Smmunt.C«lmin<tis.paiw,

ATaickiwaloias jalaupias Jumala jongaarmosta fi«
vstollises sinua owlisest palwel«wat/s«o armolli.



545 ss»«,z«l«m<e
s«ft/tttiin« ilman«si«ta stnsaisimluins melNe lulyanW,,
lel. Sixunrackan Poicas/ «.

Hpistolan VirMta p. P««vallApHlk.
s«r«!,ch.tysö/i.Cor.;.
weliet / sencaltainen vscallusenMM meillä Christuxen cautta Jumalan tygjj

nijn että me olemma idze meistäin ft.weliatjotakw ajatteleman/ nijncumidze/ mei<
siam/ waan-josmeolemmajohongun soweliati
nijnon selumalalda. leca meitä soweliaxi teh.
«yton/ VdenTestMendm wirca pitämän/ ei
bootstawin/wnan Hengen: Sillä hoplstatzi
euoletta/ w«anHengi reke eliwäxi.

Mutta jos sillä wirgalla joca bootstc«vin
tantta cuolttta/ ja ttwjjn cnwattnoli/ oli sen»
ealtainen tirckaus/ njjnettei Israelin lapsetta»
innetcadzoa Mosexencastvoihin/hanen casivoni
tirckauden tähden / jo§aeuitengincato. Mxei
sijspaljoenänunin sillä wirgalla/ jocaHengen
nnda/ pidaistirckaus oleman? Sillä/ joswir<
galla / jocacadotuxest saarna / lirckausoli/ paljy
«uammin sillä wirgalla / joca wanhurscaudestsaarna /onylönpaldinen tirckaus. Sillä setoi>
nen / jocaljrckastettu oli / ei ole nlsingän tirckau»
dexi tuettapa / stnylönpalbistn kirckauden sch
ten. Sentähden jossillä olikirckaus/ joca cato/
paljo enämmmon silläkirckaus jocapysy.

Että meillä sencaltainen toiwo on/ nijn me
puhummerohtisst / jaen me teenijncuinMsts
jocacaswoillens peitten pani/ ettei Iftaelin lap»
settainnet sen loppua cadzo jocacato / waan hei<
tzäntaitonsplipaaduttttu. Sillähamantähän

Plll»



jäEplstM. 5^Män asti/ pysi) se peite otwmata/ cosca wan»
haTestamentiä luetan / jocaChristuxes lacka.
Mutta hamantähän päiwän asti / cosca Mosesi
luetan / rippu se peite heidän sydalnens edesä.
Muttacosca hepalajawatH «nan puoleen/nij»
ftitepois oletan: SilläHsrra onHengi. Mut«
latusi» HsRran Hengi on / sijns on wapaus.
Muttame cadzelemmaHTnan tirckautta/nijn»
tuin Speilisii / awoimella coswolla/ jame mute»
msiehen cuwaan /kirckandesta nijn titckauten/
«ijntmnHErran Hengestä.

O Jumal anna minut! armss/pag.fyH
p. M<»rc.

Evangel.Cap.7.
Wehen aitan, cosca lEsns läxi Tyrin jch

maan äristä/ tuli hän Galilea»
««entygtz / »naanärten
ltstidze. Ia he toithänen tygöns
His mycksoli/jaherucoilit hänbä paneman tä»
t«n< hänen päällens. Ia hänotti hänen erlnäns
Cass«sta / japisti sormens hänen corwijns / ftlti!»n>peis hänen tieleens) cabzahtain Taiwasenihuelais/ jasanoi hänelle: Hephamh/ se sn/ aute»
«t. Iacohm aukenit hänencorwans ja hänen;
Alus side pääsi wallallens/ japuhui selttäst.laMhaasti heidän kellengäusanomasi. Mutta
Menämmin hänhaasti/sitö enämmin heilmoi»l>l. Ia he suuresi ihmettelit/ sanoden: Hywästi
W caicki teti/ cuuroithänteki cuuleman/ ja my-
«tfuhunlan.

Rucsus.
>IW tzamajilW Jumala/ tappalbe»

mnw«



7sO Evangeliumit
mniolinenluoja minätijtän simla/ettäö minun teribiu wu<
min anbänut/ja minun tielen/ convat jacaicki jäsenet senpahanwiholisen päälleiorcauxesta wariellut olet: lar».
«oilensinlta/suo minulle pyhäannos/ että minä«lin»m<!t«
tain minuncorivan jatielen oikein töytäisin/ colwillan ahileraft siLun pyhä Sauaas tuulisin jawifust tuttisin/ tulel.län myös sinunarmoas ylistäisin.ettei yxitänmisän niinM
llelenicautta pahenis/ waan jbcaineuparanis/ Amen.

iz. Slmmmr. C<>lnuttals.pälN).
ijamaickinen Jumala/ listi mellle »ste/

jarackautta/ettämesmuloanijtä lahjoja saisin,/
luins meille luwannut olet/ tacastaisim nijtä cuins lalM
jatäfiet. SinunPoicas lesure»/ «>

tLpistolan kirjoitta P. Pawali ApHsi.
Galat. N)gö/Cap,z.

weliet/ lupauxet owät tofin Mraha»
mille /ja hänen siemenellins annetut: iti lMsano -. Siemenille/ nijncuinmonelle/ waan nijn»

cuinyhdencautta - Sinun siemenesäs/ jecaeii
Christus. Mutta »nina sanon: Testamenti/ jec«i
lumalalda oli waywistettuChrjstuxen päälle/
ei ricota / ettei lupaus lain cautta turhan rau»
keis / jocafijtte neljän sabän jacolMenkymmt'
nen wuodenperästä annettt» oli. Sillä josperi»'
dtz laincautta ansaitaisin/ nijn ei se olis lupanfi
cautta anlttttN / mutta Jumala on sen Abrahä'
mille lupauxen cautta lahjoittanut. MihiW
fljslaki? Hänvn tullut ylidMylMsten tähtt»!
siehenasii enin Siemen oli tulewa / jollelupiiuj
tapahtunut oli/ jaon EnZeleilds asetettu wäll»
«nehentättmcaNttn. Mutta ii waliliiiesoll
yhden ainoan wäli,nies / waan Jumalaon oi'
wa. Ongo sijs laki Jumalanlupallsta wasm'



jaEpisislat 55,
Pois st. Jos laki ölis annettu eläwäxitekenlän/
nijntosin wanhurscaus tulis laista. Muttaßa»
,«atw on caicki sulkenut synninala/ että lupaus
«unettaisin vscon cautta Issuxen ChristuxenMllevscowaisille.Ylpeys sn wica sangen suur/pag. 441UvtMgellumin klrj«l«aP.H.ucas.Cvangel. Cap. ,<,.

Alehen aitan / ftnoi lEsusOpetuslnpstl.
2lutuat owat Ne silinät jotcanäköwät/jotcattnäettä: SilläMinä sanon teille:

doProphetatjaCuntngast tahdoit nähdä / joMttMtsjaei nähnet/ jacuullajotntecuuletta/
jtticuulltt. Iacadzo / lainoppenut nousi /jalichishandä/fanoden: Mestari/ mitä,uinun
Meteman / että minä ijancaickiftn elämän pe;
tisin? Hän sanoi hänelle- Mitälaiskirjoitettu
W Cuingas lutt? Hän wastais/ja sanoi: Ra»costa sinun Hsrraslumalatas caitesta sinunsydämestäs/ja caitesta sinun silustas /ja caitestasinun woilnastas / jacaitesta sinun jasinunlähimmäistäsnijncuin idziäs. NijnhänMoihänelle: Vikein sinä wastaisit/ tee se/ nijns
Mela. Mutta häntahdoi idzens wanhutscaxitW, jasanoi I«suxelle: Cucajta minun lähi'mlstneni
.lEsuswastais, jasanoi- Pxi ikimnenwael.silerustlemistlerichoon/ jamli ryöwärittmWn, Muhänenalaistirijsuit/ jabaawoitit,

lnenit )a jätithänen puolicuottuxi. Niin
näki/ menihän ohidze. NAmoss



?5t svtMgtliMii
wita / cuinhän tuli sille paicaNekälvihänjatij.
A hänen/ jameniehidze. Muttayxi Samaritt»
nns waelsi / jatuli hänentygtzns/ jacuin hän M.
ti hänen/ armahti hanhändck Ia tulija sidoihH.
tlen haawans i ja»vuodatti siehen öliyäja wijno/
japani juhtanspäälle/ jawei hänen majan /ja
eotiais häudä. Ia toisna päiwänä matcusti
hän /ja otti caxi penningitä/ja andoiIsännälle/
jasanoi hänelle: Coria händä/jajos smii tnäm.
män culutat/ nijn ininäpalaitesan nlaxan sinut»
le. Cuca lläistä colmesta oli sinun nähdätes hä»
«en lahimmäisens/ jocaryöwäritttn täsijn oli
tullut ? Hänsanoi t Joca laupiuden teti hänin
tshtäns. Nijn ftnoil«sUs hänMt Mentj<l
tee Myös nijn.

RutWs.
Nt»m sinuaH«lrra Jumala3ai»al««nHM.meidän sydämestämettäme stn auluan aianjlih»

netolem/ jollasinun suloinen Ev<lngeliumis saarna»
«an/ josta Me sinun pyhän tahtos ymmärrän,/ja nie«l>
«un rackan Poicas lEsutenChristuxen i MerueoilelNin»
finun sanomatoinda laupmllas/ ttts me sinun armostol
saisimme pitää sinunSanos walleuden/ ja että sinäpM
Henges cautta walalsisit meidän sydämen / ttten me cuK»
gan ttänäns sijtäpoileis/maan fijnä lujasi pysyisimja !>«<

«mckist»auttuutzeu sen cautta »äfitätsim/ Umen.
,4. Sunnunt.ColMlnais pälw.

<>H3rra Jumala/wariele aina EeuracundaS: Gil>«
et sinä händä tue nijn ei hän taida inhimillisen h«<

lkuden tähdenpysywäinen olla/ suo sijs armollisesi/ että M
«idats wällä sitä «utn wahingoline» on / ja seurata l>l«
«Uin terwelinenolis. SinunPstcas/lt. .

lLpistHlan kirjoltta p. pawaliApHst-
Galat.tMi/Eap.s.



jaEpistolat. ?5z
/ waeldacatHengesä / nijnette

himo täytä: Sillä lihahimoidze Hen«
gewastan, jaHengi liha wastan. Nämät owat
»vastantoinen toiftans / nijn ettet te tee / mitä te
tahdotta. Mutta josteHengelda Hallilan/ nijn
ettooletainalla.

Mutta lihan työt owat julkiset/ cuinon Huo«
rus/Salawuoteus/Saastaisus/Haureus/ Epä«
jumaldenPalwelus/ Noimus/Wäinö/Rijta/
Cateus/ Wiha/ Torat / Eripuraisiis/ Eriseuraa
Wansuomus/ Murha / Juopumus/ Ylönsi)s.
mys/ jalnuut sencaltaiset/ joistaminäolen teille
Mgin sanonut/ jawieläuytkin edelläsanon/ et»
tä ne jotcasancaltaisiatetewät / eipids luma«
lon waldacunda perimän. MuttaHengen he»delmäon: Rackaus/110/ Rauha/Pittämieli»
MPstawys/ Hywys / Vsco / Hiljaisus / Puh-
tM/Sencaltaisiawast<meioletatia. Mutta
jMCHristuxen omat owat/ neristinnattlidze»
wtt lihans/ himoins ja cansa.

Ihmisen luondo turnleldu on/ pag. 551
EVanZellumm kirjHttta p. Lucas.

Evangel.Cap.l7.
MAtapahtui/ että hän meni lerusalemitaMpäin / jamatcusti testeldä Sa,narian ja
MGalilean. Ia cuinhän tuliyhtenkylän/
lchtaisit händä kyckenen Spitalistamiestä / jot»
«taambanaseisoit/ jacergotitänens/ sanoden 3
I«su/racas Mestari/ armada meidänpäällem.
I»lcosta hän ne näti/ sanoihän heille: Mengätt
p>»sottacatteit«n Papeille. Ia tapahbui/etts
htlmnnesäns tulit: Puhtaxi. Nijn yxi heistä,

jybb «vslo



754cosca hän näti että hän parattu oli / palaisjäl.
lens/ lacunnioittilumalata suurella änM/j,
langeis caswoillens hänen jalcains juuren/»«
lijttihändä: laseoliSamaritanus. Mutta
Icxsussanoi: Eltötymmeuelipuhdistettu? Cu«
sasta yhdexän owat?Ei ole muita palainnutlu.
malata cunnioidzeman cuintämä lnwcalaine» z
Ia hän sanoi hänelle: Nouse jamene/ sinunv«scos on sinun wapahtanut.

Rncous.
Taiwalinenlsä/ sinä joca sinun <F„<

japyhän Castes cautta/n«itä caickia jotcavscom.
me/ siitäcauhiasta synnin spitalista armolisest a,!tla<

nutoletjamielstincaittsmeidäntarpelsamautat. Mew
«oilemma sinua / nialaist meidän si)bamen pyhän HeM
lautta/ etten me itänans sencaltaista sinunhywä työtäs »n>
hotais/ ivaan aina Jumalan pelgos eläisin,/ »a sydäme«>
sellä tiowolla sinun laupiutees/iloisella mielellä siu»a «in»
Wäisim jaylistäisin,/ Amen.

»l. Sunnlme.Colmmaispäiw.
t^HErraJumala/ wanele «ma ja puhdista sinunSw

händäsinunwoimallas: Sckn
ha»ilmau sinutataida pysywäinen olla.Smunrackan P»><
«aslEsuxen/«.

Epistolan kirjoittap. pawaKAposi.
Galat.tygö.Cap.s.ja6.

josme Hengess elämme/ mj»
Ältä,n turha cun»'

wata pyytäkö / wihoittain ja mdehtien toinen
toistam. Rackatweliet/ josihminen osaa johon»

.
gunwicaan tulla / nijn te jvtcaHengelliset olet»
ta/ ojetcat sencaltaista siweyden Hengest / jaca»
dzo idziäs/ tttes mOs.tiusatajs. Eanvacatm

Ntl!



jaCvlsiolai. 55§
»in toisennetuorma / janijnte Christuxen laim
tsyMe. Sillä jos joculuuleidzens jotakinole»
mn/joca eicuitenganmitänole/ hänwiettelei»
lzens. Muttacoeielcancutin olnat tecons /ja
De hsn taita ainoastansidzestänskerscata/ ja
<i yhdytän muusa: Sillä cungin pitäoman
cumnans candaman.

loca sanalla neuwotau se jacatatttaicke hy-
isille/ jocahändä neuwo. 2iltätexytö /ei Iu«
mla anna idziäns pilcata: Sillä mitä ihminen
lylwä / sitä hän myös nijttä. loca lihafans tyl«
wäise lihastansturmelluxen nijttä: Mutta joca
Hengesä tylwä/ seHengestä ijancaickisen elämän
nijttä Iacosca meyywä teelnme/ nijn ältäm
ftuttuco: Silläaicanansmetinsaamlue nijttä
jll»anlacka»nat. Cosca sljs meillä tila on / nijn
Wm jocadZellehywä/ mutta enimmitten nijl»
leljetta meidäncansa lveliemvscosa owat.

Mielenimlx su«t mMman pääl/pas<;94
dthmme» ajattetaina/ pag. 520

iHpangeKumltt kirjoitta p. M^tch.EvanM. Cap. 6.

kengän woipatwellacahtaH2ya:Sil<
lttaicka hän tätäwihll/ jatoistaracasta - Taicka
hmtähänsuostu/jatoiftnyltzllcadzo: Ettewoi
folivella Jumalala ja Mammonat. Sentah-lensanonlninä teille: HIW murbettico teidän
Bgenne tähden/mitä tesyöttäen juotta:
<Wnruuunnne tähden / Millä waatellatetei<
mwerhotta. Eikö hengi enämbi ole cuin tuocat

cuin waäte? Cavzocat Tai»
Mbb«j M



75s E»angeliumlt
wanlinduia/ eihetylwä/ eiksnijtä/ ei myösco»eoarijhen/ jateidän taiwallinen Isän ntockthei.
dän. Ettäkö tepalio enämbi ole cuinhe- Eli/ cu.
ca teistä woi surullans lisätä kynärän hänepitu.
delleus? la/ mitä tesuretta ivaamista? Cadzo.
tatcuckaisitakedolla / cuinga he caswawat! ei hetyötä tee/ eitä lehrä/ cuitengin sanon,nins
teille / ettei Salomon caikes cunniasans ollut
mjnwaattettttu/ cuinyxi heM Jos Jumala
näinwaatetta pellon ruohon/ jomtänäpänsei.
se/ jahuomen pädzijnheitetän/ eikö hänpalie e.
nämminttidänsitätee/ tewähsvscoistt? M
sijs surulliset olco/ sanoden: Mitämesi)tzmme/
taicka mitäme juomma ? Eli/ milläme meitäin
lverhoitam? Sillä caickia lläitäpacanat edzi»

, wät. Teidän taiwalinenlstntyllä tietä/teidän
caickia näitä tarwidzewan. Edzikät ensin lu<
»nalan waldacunda/ja hänenwanhurscauttaojl
janijn caicki nälnät teille annetan. 2°llkät sen»
tähdensurecohuomenisestapäiwästä-Sillzhu»'
menisellapäiwälläon suru idzestäns. Tytytän
cukinpäiwäsnrullens.

Rucous.
lijtämme sinua HErr« Jumala taiwalinenIst/

sinun hywäin tecois edestä /ettäs meille M
antanutruumin jasielu»/ jacaicki cuin m« meidäne»

laluren tarpexi tarwibzem: Iarucoilemme sinna/ «ll siu»
naustas meildä pois ota/wacm wariele meitädhneudesi«l>
«ä me finua ainoata palwelisim/ sinuaracastaisimsinm«neltämluotaisiin jaturwaisim engä Epäjumalan palwck»
zella jasillä wahingolistlla Mammonalla meitäml saast»'
«»is/ waan sinun Armoos ja hy»yte«sturwaisim/ Iks»>
«lm EtzristuM «a»lt«/Amen. »s.SIN'



iaEpistolat. 757,6.SuttNMr. Colminaisu päirv^

Jumala/auta että me m<el«lläm sinuapalweli«
herätä meidän mielem jasybämem sinuleaam»

af» »nomaman. SinunPoicae lEsuxen/ ,l.

EpistolanMMta p. pawaliApysi.
Cphes.tygs/Cap.z.

wAckat weliet / mins rucoilen/ ettet te mi<
waiwamtähden wäsyis/euin minätei«

läni edestän kärsin joca teidän cunman on.
Eentähden cllmarran nnnä polweni / mei«
M H«Nran lEsuxen Christuxen Isän puo»
lttn/ jocacaickein oitia Isä on / cuintaiwaas ja
masalapsixicudzutan/ että hän annaisteil»
lewoima hänen cunniansrickauden jälten/ ettck
tthänenHengenscauttawättwäxi tulisitta/ si«
DseZ ihlnises. Ia etts Christus «suisvscon
mtta teidän chdämisän/ jateolisltta rackauden
tolitta tijnnitetyt japerustetut. Että te yntmä»
tDta caickein pyhäin cansa/ mitä leweys/ pj»
tuus/ hywyys ja corteusolis. Ia sen mutta
Christuxen rackauden tundisitta / joca caike»
tllntennsen woitta /että te olisitta caickinaisellaJumalan täydellisydellä täytetyt. Mutta hä»«llesjocacaickiylönpaldisest woi tehtä/ miten
stnginylidzecuinmerucoilemmataickaymmär'
llimme: Senwoiman jälken jocameiss waicut-
t«>olcon cunniaSeuracunnasa / jocaon Chri»lMnlEsuxen/caitinaigoin/ijancaickiseftnij»
Wcmckisten/Amen.

Wol meitätöyhiäsynneisit/pag. SIYKijtetolconlEsnxenNimi/pag. 556
kirjoitta p.^ueas.



CvaugMmK

jocaNaincudzuttin / s« hänen can<
mem palio hänen Opetuslapsiani

jaylönpalio wäkee. Costa hän Caupungmpert<
tia lähestyi/ cadzo/ cuollutvloscannettin/jocaoli
Hitins ainoa poica/ jase oli lesti. Ia palio Cau<
pnngin Canssast täwi hänen cansans. CostliH«na sen näki / armahti hän hänen pMensja
sanoi hsnelle- Älä itke. lamenifarupeisM.
rin. Ia candajat stisatit. Ia hsn sanoi -. Nuotu<
cainen/minä sanonsinulle: Nouseylös. I«
cuollunousi istualle/jarupeis puhuman.la hö»
andoisenAirillens. Ia pelco tuli caitille/ jacun>
«noidzit Imnalata/ sanoden: SuuriPropheta
on nosnut meidän secaam/ jaJumalaon h<;m
CanMnsedzinyt. Iatämä sanoma cuulni hi><
neftäcaitenludean ymbärins/ jacaickeinlchi'
ma«cundain<,

Rucous.
Jumala Taiwallnen Isä / I»ca sinunP°M«Kannoit ihmiseri tulla/ euolemallans meidän stMiml»

test mar«o cetemän/ ja meitä ijancaickisest cu»le»mst ai>l<
j«man/ Me rucotlemma sinua/ pU>än«!täa>nafijni loi<
wss/ etten inesijtä epäilis/ettänijncuin meidänracasHV'
xanlEsul Christus/ ftnallans lesken polan
herätti: Nijn hän on myös meidänlwMmHfnäpäiwäiu
ylösh«rättäwäjat)anla<ckisen autuuden andowa/M,

»?. GlM>mnt.C<>lmitt<nsu. pmn?.

AHVra/ tetmm Jumala/ anna sinun Canssalles «l>
/ että hepertelen saastalsittta mälläisit / jaftui

Vuhtalla sydämellä seuraisit.SinunPoicas/ »c.
HplstHlan kiMtta p. pawal,.Ap«st>

,Ephes.tNö/Cap«4,



jaEpistolat.' ?5swAckat weliet / minä sangittuH«rrasa / neu»
teitä/ ettäte.stnäcudzumises/ johonte

cudzuwtoletta/ nijn waellaifittecuin sopi/ cai»
kellä siweydellet/ niyrydella/ ja tärsilnisellä/ ja
Kirsikat toinen toistan/rackaudes. Ahteroitcat
mylsMmänHenges yhttt)tta/ rauhan sitsen
cautta. PxiRuumis jayxi Hengi/ nijncuin te»
linoletta/ teidäncudzumisesan/ yhden caltaiseen
ttiwon cudzutut.Pxi Hsrra/ yxiVsco/ yxi Ca»
sttUilulnala caickein teidän päällänne on/ ja
teidää caiteiu cauttan/ jateisä caitisa.

Costa murhe j3waiwapäällen köy/ 009.4,5
Minun sieluntijtä HErra monin/pag.^vz
Secuin tahto Chrisiit olla/p«g. 4;;,

EMttgeliummemoitta P.Lucas
Evangel. Cap. 14.

/Hlehenaican tapahdu!/ ettälEsustuliyh»
"Hen Phariseusten Päämiehen huonesen
Sabbathina rual!e/ja he wartioidzithänds. Ia
cadzo / sijnä oliWcsttautinen ihminen hänen e»
desäns.lal«sussanoilainoppenuillejaPha»
nseuxille: Sopico Sabbathina paranda? Nijn
he ivaitenit.Mutta hänrupeis häneen/japaran»
sihänen japäästi menemän. Ia hän sanoi heille:
longa nauta eliAsi puto caiwoon/ eitö hän coh»
taSabbahtingan päiwäns händä ylösota? Iaeihttmnnethandä tähän wastata.

Mutta hän sanoi wierahille Wertauxen/ co»sca hän ymmärsi / cuinga hewalidzit ylimmaisiH
istuimita- Coscas joldaculdahäihin cudzutan/nijn älä ylimmäisexi istu/ ettei jocucunnialistm»b> sinua olehäneldä cudzuttu: Ia nijn tule se io»

Bbötl-j <aft«



' Evangeliumlt
ca scka sinun että hänenon eudzunut/ jasanosi.
nulle: Auna tällesia/ janijn sinähäpiällä «nentt
alemmaistuman. Muttaparamn.m/ coscas cu»
dzuttll olet/nijnmene jaistu alemmaiseensiaanl
että se joca sinuncudzunut on/ tulisjasanoissi.
nulle: Mäwän/ nouse ylömlttä/ silloin on sinut,
le cunnm nijldä/ jotcamyösatrioidzewat. Eil«
löjocaidzensylöndä/hänoletan: lajocaidzens
aletlda/seylötän.

pyhönHenZescaulta meitä nijn hallibzemon/ e«i
me sinun pelgosaspysmsim/ja en <dz«m annaie yi.

peyten / waancaikesi ftdämest cuulisim ja wastan otlaif!,usmun Sanas/ jaSabbachin ottein pyhitäifim/ena mesi.«un Sanas cautta pyhiletyxi tulisimina / jacaileu meidän
«urwam ja tonvom sinunPsicaslEsupen Chrisiuxen päHl>
le panisin,/joca ainoa on meidän wanhurscauden jalun».
stuxen: Että me nijn caiten meidän elämän sinun Sanas
Men fayfäisim' ia meitäm caickinaisest pahennoxest «öl»
täisim / sichenasti cmn me sinunarmoszcautta Chlistules«Utuaxi tulemma/ Amen.

«8. Gmmunt EolMNaispälwi

Jumala/ anna sinun pyhä Henges HM<
meidän sydämen/ sillä pai>z< sitä en metaida sinnNen

lelwata. Siua josaelötja hallidzet ynnä sinunPoicaS/jo
Pyhäi». Hengen cansaijancaick.scstijancaicklsten/Amm.

Cm'imh.tygö/i,Cor.i.
minä tijtanlmnalatainiai°

teidäil tähtenne / sen Jumalanarmon e»
deM cmn teillelEsuxen Christuxen cautta an»
«enu on / että te elettäcaitisa hänet» caumns

ricka<



jaEpistolat- ?6l
rickari tehdyt/caikesa opisa jatunndemi<es. Stt»
lssaarna Christuxesta/ on teisä wätewäxitullut/
«ijntttei teidän josacusa lahiasa mitän puuw/
ainoastans odottacatmeidänH«rran I«suren
Christuxen ilmoitusta. loca ttlyss teitä loppun
«stiwahwista / että teoksitta lwhtettomat/ mei«
WHErranlEsuxenChristuxenpäiwänä.

SeluintahtoChnstit olla/par. 45;
Sanoi HErra aftwaTaiwas/ pag. 4!)

Ewnlelmmltt kirjoitta P.Match.
EvangelCap.n.

W lehen aican/ cosca Phriseuxetcuulit/ et»
oli Sadduceusten s,mn tukin»Msnut/ cocmmsitheyhten. lanxilainep»

Mjllheistä/ tysi)i hänelle/ kiusaten hänw/ ja
sllnoi: Mestari/ cuca snsllurin kasty iaisa? lE-sussanoi hänelle: Racasta sinun HErraslu»mlatas / caitesta sinun svdämestäsjäcaitestasinun sielustas /ja caitesta sinunmielestas. Tä-
lniiou suurin jaensimamen tysty. Teinen on
täuiän caldainen : Racasta sinun lähimäistäschicuinidzesinuas. NijsacahdesMstyscaicki
Uki jaProphetat rippuwat.

CoscaPhariftuxet cogosolit/ tyfti heillels-Msqneden: Mitäteille nyty Christurest/kenen»
B°Poica hän on? He sanoit:Davidin. Hän sa»«tthnlle: Cuinga sijsDavid cudzu hänenH2r»WHengest? Sanoden- H cxrrasanoi minun
Mralleni/ istu minunoikiallekädelleni / sieke»W min minä panen sinun wihollises jalcais«stinlaudaxi. JossijsDavidcudzu hänen Her»lWicmngasthttnonhanenPoicans ? Ia eitä»



?6i Evangeliumit
innutkengän händä mitan wastata. Ia ei myös
yritän rohgenut sen paiwän peräsi hänelle enäin»
bätntysi)ä.

Rucous.
JumalaTaimalinenIsa/ me tunustamashn.

waiwaisiri/ja melkidam kyllä sinuntah>
<oS/mutta sica tekemän olema meheicot/lthajawelionmell,
läsuurnaestenäja se paha wiholinen perkele ei anameillln
myös ollaalassans/ Sentähden rucoilemma me sinua/py»
hä Henaes wuodattaman meidän sy dämtbim/että me wah» '
walla vscalluxella turwaisim sinunPoicas lEsuren 3h»l»
stuxen tygö/ hänen pimallans ja cuolemallansmeitäm!oh«dutaisim/hänen cauitllns syndeinanderi saamisen tapah»
tuwan vscoisim/ jatäsä mallmas Jumalisesi sinunlchloj
jalteneläisim/ saisim myös sinun armosiae lEsur«nChn«
stuxen cautta autuallsen lopun jalähdennön/ Amin.

,5. Gulwunr. Colmmais. päiw.
s-)HErra Jumalacuule laupiast meidän rucouiem/ j«

joille sinäannat mielen jat«hdorucoilla/ anna myös hei<
<län saada m!ts he sinuldarucoilewat. SinunPoicas I«l<suxen ChriNuren/lc.

iLplstola,» kirjoitta p. pawali Aposi.
Ephes.tygö/Cap.4.

9<Ackatweliet/ pangat tykönnepois se wanha
lhlnineu / jsngacänsil te ennen waelsM / >»«

ca hiuwin cautta exyxis idzens turlnelle. Mut<
ta vdistatat teitän teidän mielennaHenges/ ft
pnkecat päällen vsi ihminen / jocalulnalan j«l<
ken luotu on/ toimelliftswanhurscaudesja py'
hybes.

Sentahden pangat / japuhum
jocainen lahimmäiftnscansa tottmtta: Sillä
me olemma jästnätkestenäm / Wihastucatja äl«
kät syndis tehkö: AWtandaco Auringon lastee



763
ylldze teidän wihan: Hlkat andaco laittajalle
Na. Jocawarastannt on/ älkän sitten warastaco/
mm» paremmin telMn työtä / jatoimittacan
Wllensjotatin hywcl / että hänelläolistarwi«
tztwallejacnmist.

Minun sielun kijtta HErra/pag. 408
Tygös HErralEsu Chnfte/pag. 575
O luinal lencn edes walitan/ pag. 604,

Evangel.Cap.y.
/Nlehen aican/ astuiIssushahten / meni jäl«
"lensylidzen / jatuli omaan Caupungijns,
I«c«dzo/ he toit halwatun/ jocamacaiswuo»
ttlls. Cosca lEsus näkiheidän vscons/ sanoi hän
halwatulle: Poican/olehywästurwas/stmm

annetanandexi shnulle. Ia cadzo/ nwu«
tomatKirjanoppenuist sanoit kestenäns: Ta-
mipilcka Jumalat. Costa lEsus nätiheidän
lljatuxens/ sanoi häl»: Mixi te ajattelettepaha
teidän sydälnisän? Cumbiontewiämbi sanoa?
Tynnit annetanandexi sinulle / taicka sanoa,
Nousejakäy ?Mutta että teidänpita tietämän?
ihmisenpojallaolewan wallanmaasa sy nnit«u«
W anda/ sanoi hän halwatulle: Nouse jaota
wuttes /ja mene cotias. Ia hän nousi ja meni
cotians. Jocosca Canssa sen näki/ ihmittelit hej»cllnnioitit lumalata / jocaoli ihmisilleand««
nutstncaltaistll wallan.

Rucous.
ijancaickintn Jumala joca sinunPoicas

Chrisiuxen cauttaoltt tä« siirasta ihMstH
ruumin jasielunpuolest auttanut/ Merucsilemma si^«Msnomatojnea laupiutcas/ettäsolisit Mtill» armoline,/



Evanaeliumtt
anoexiandaisitmeidän syndim/ jasinunSanas «uttam«l>bänvstom wahwistaisit z Walaistmyös meitäpyhälleHe»,
gelias/etten me ftmmn ja pahan elämän tähden sairauteen
jouduis/ waan eläisim sinunpelgosas / jaMjn setä ajalise»
«ttä ijancmckssell wäldajsiin/Amen.

««. Slmnlwt Lolminais. päiu?.

ZlNua/O HErra Jumala/ sinunChrlsticnnnalles am«'"jarauha/ että heccnkistaricoxista puhdiftettalsin/ j«ca,,
jlestsydämestsiuualackamatpalVtlisit.SinunPoleas/ic.

tLpjstolan kirjoltta P PawaliApHfi.
Ephts.tygö/Cap.s.

MAatweliet/ cadzocat että te wisusti waellat»
ei nijncuintyhmät/ waannijncuinwij»

sat.Ia hangitcat teitän ajallans:Sillaaica on
paha. Hlkät stntähden olco taitamattomat/
lvaantaitawat/ mikäHTrmn tahto on. Iaäl«
kät juvpuco wiinastn / josta paha meno tule.
Waan olcat täytetyt pyhällä Hengellä/ japu<
hucatkestenän Psalmeista/ jaKijtoswirsM ja
Hengellisistä lauluista/weisatenja foittainHsr»
ralle teidän sydamesän. Kijttiin ainaJumala»
ta jaIsa / jocmdzen edestä / meidän HErrals»
suxenChristnxe» Nimeen -. Ia olcattoinen toi»
ftnue alammaistt Jumalanpelgosa.

Pr ricos Mies wäkewä tyos/ pag. 4;;
O HErra Jumal, talwast/ me tyllä/ pag. 542

iLpangeliumm/kirjoitta P. Match.
EVangel.Cap.ll.

aican/ sanoi lEftsludalisille tä<
TaiwanWaldacunda on

Cumngan wertainen/ jocateti häitä pojalleni.
Ia lähetti palwelians cudzumnn cudzntuita


