
Epistolan kirjoitta P. PawÄi Axost
GaK't.'rein tygö / Cap. 6.

ics nzc HrnZisä ciamn,«
nfin wae«dac.ammyös HiH

turha cunniara pyytäkö/ iae«oe>
licn roinen toiMnn, R-'ckat »ei-et/ jooihn,
«en ssaa »ohongun nmaan tulla / nyn rc jon

olecta/ ojct>,at senlaltalsta siVy
Vc/, iacadjoivziäs/ «les myo«K
smats. Candacae wmcn «isenne cnorl!,»!/,
«chn te ChrifwZ-en 3,ain täytätte. Sillä jos,!
«n luule idzc«s fotakil» «lewan / «ora cl cuu»
z?an mitnn ote / hänViettele idzens» 3Nmt«l,

«ukin smat ia sij«e hän t«
«inrastans idzestäns k«scat<l / ia ei ylivcstti
ni«uj»; : GiUZ eunZin pica sman cnon>»
«znd^n»:n!>

Joca ft»a>la ncuwsta» fe faeacnn «><

ftllc /jocahändZ «cuwo. Hrat exill
e, Himota anna idjcns pilcam : OlllZ m
Ominen byIVZ / sitZhän n^os,iHM Joco
halMs ZylwZ se lihaft<ms turmellurcn nljn
NNum;,oca ft Hcngcsta <!«

cn elZinan «WZ. Iacssca me hylH>
«ml«e/ tiljn Zlkä„» siMtMco : GMZ «ic<:n«
MÄkin silunmr nyna ilman laamat. <!el
gjsmeillarila on / i
V>a/ wntta eniwwitten «H!ie/ «otcil lnch

wellemv>cosa owm.
Mclcnmifsmit mallmanpäal!/ P»g,y2'.

Cyssngtllumin kirivillä P. Mal<! ,
WNHeI.EWS;



Mlehcnaican sanoi ICsus Opemslap.'
sillcns: Ei tänään woipalwella cahla

Herra: Sillä tencta hän tätä wcha/ ia loisia'
racasia: Taicka hän tähän juostu/ia loisen
ylöncadzs.- Ette woi palwells lutvalataia,
Mammonat. Senlähden sanon minäeeille:,,
Mc mulhemco teidän hmgenne tähden/!'
mitä «syötte eli juotte: M teidän
ne tähde/millä waattellatcteidän werhottalle.
Eikö hengi enämbiole cMruoca? iaruumis,
parcmbicuin waate? Cadzocm taiwan lin,>
dnia / ei he fylwä / eikä ntztä/ei myös cocoo
lGcn / ia teidän taiwallinen Ijän ruocki 1
heidän. Ettäkö te palio enämbiolecuinhe:!
Eli/ <ucateistäwoisurullanslisätä kynärän
häne pimdellens? la/mitä te suretta waattei.
sia,- Cadzocmmckaisita kedolla/ cuingahe
c.ijwawat/cihetyötätee/ eikäkehrä/tuiten-
gin sanon minä teille / ellei Salomon caii,
kcscilnniasalls ollutnHnmaatettlcu /euin yxi
HM. Jos Jumala näin »aatetta pellon
ruohon/joeatänäpän seijo/ iahuomenpäd-
iljnheilelän/ eikö hän palio enämmin lei^!Un M «e/ tt wähävscoiset L Ml siis ju-
WW ftnodm: MGnlf syömme,

M taW



taicka mitä me juomme? eli / millä me M
tämwerhoicam? Sillä eaickia näitäpacaiiH
edziwäe. TeidznmiwalinenWn kMeietä,
teidän caickia näitä tarwidzewan. EdzitH
ensin Jumalanwaldacunda/ ia hänen wG
hurstauttans/ia ntzn caicki nämäc teille annj.

lan. Älkäi sentähden jureco huomenijch
päiwM SillähuomenisellHpaiwällä onstl,
ru idzestäns. Tytykän cutinpäiwä sluullenf.

ki/tam sinua Hffrra Jumala taiwalinG

ettZs meille olet andannt ruumin «a sielun/, »a c«w
ticuinme mejdän elätuMtarpexi tarwidzk«:l«
rucoilemma sinua/älasiunaustasmeildä p«!s ot«/
waan wariele meitä'ahneude.st että Mstnua «mH
ta palwelisim/ sinua racastaisim sinun meitZ» lm
toifim ia turwaisim enga Epaiumalan palmluxch
i» Mä wahingolisella MamnMalla meitZm saaft
tats / waan sinunArwoss ia hnwytees
lEsuxen ChristuMcautta/ Amen-

XVI. Sunnuntaina Colminaifu,
denPöiwästa.
Oo!lse7i3>

palwelisim/ ia herätä meidänmieleni ia syd«',
Ulemsinuld,! aina apu anoWN, SinunPotcas I<
fuMCHrisiuM/etl.



Cpiffolan kirisittä P. Pawali Apost.
Epheseremtygö/Cap„z.
n?c>iet/ mmä rukoilen/ ettete mft i

wmwam tähden Vasili / cuin MMZ '!
Man i!«rsin/soca tcIVZN cunnian «n»
g««hdt-n cun,<lrran minä polweni/ meidän' 1

Lhnsturenlsänpljdleen / ,l
jolacaictcii» olkia Isä on/ suint»uwnasls' mae» i
s<lli!psiricBd;m»in/että HZn an«ais teille woi- ,1
ma häncu cunnmns ricksuden jö!ken/ että te ,!
HZncn Hengcnscamm wZkewlintulisitta/ si» !>
Dllscs zhmiscs... Ia eu« Christus asilis vsceN
cO«s teidän sichAmlM/ia te olisilta ,
«««klZnnitctytia perustewt. jLtta «MmZ- ,
talsitlä caickein p/HZin cansa / Mlkälewcys /,,

pituus/ f/wyys ia corkensslis. „I« st n >thristuxen rackalidentundlsltts'/ jota ca,Lc«;
wndemistn woitta /ettZke slisittscMinaikO/!
la Jumalan täyvelllfydellä tZMcht. M?.Ni?
hänelle (-joca eaicki ylsnpaldistst woi te!,dZ/
ttikcn ftnZin ylidze enin rncMMma t«uc« ,s sen L»?.iN»an jZikcn jocF
meis« 3><?>cnna) olcon cunniLOenwMzMlZ/
lo«onChnfi»l-cslEsu>e«/ caikin ,
ljsneaickisefi «Hn Hancalctlseci, / Amen.

Woi meitä köyhiä synneisit / pl!g lic».
nimi/ p<!g,m.

Evangellumin kmoilla P. iucas
. Evangel.Cap.?.

lehen aican/ melu" ITslls yhlen Call<«
cudzuttln/ mhänen z



länsans menlpalis hänen Opemslapsians/
ia ylonpalio »päkee. Costa hän
ponia lähestyi/ cadzo/tuollul vllics canneti
M/Ma/ oliHtins ainoa poieaj iaseoli KW
Ia palio Caupungin Canssast kHwi häneyj

«msans. Cosca HTrra sen näki / amiahlj)
hän hänen päällcnsia sanoi hänelle: Hlä uke.i
Ifl meni iarupeis paarin. Ia candamt

-
jätit- Iahän sanoit Nuerueainen /

, sanon sinulle - nouse ylZs. Ia clwlll<nouj;
jsiualle/larupsis puhuman- lahänandoi
fen Hitillens. Iapelco mli talkille/ ia cun,»
nioidzit lumslata/ fanoden: suuri
ta on nosnue meidän secaam/ jaJumala on
hänen Canssans eozinyt. Iatämä ftnomz
Lunlui hsnesiä taiten ludean pmhärins /
«a caickein lähimaaillndin.

lu»ölH taiwalincn Ist/ ,'scasinun W
thmistxi tuNa / cuolemallans «ei>

dan fyndeiw «dest woxoo tekemän / ia «eitä ijW
«aicktstft cu»le»«stauttaman/ MerucottiVma
nna/pidä meltä aw° siwä toiwsS / «tm wesijl«
«pä!lls/e«änljttcumm«il>änla!,as Hl«an ILl»«
CdriDs/ stnaLös leffen poian cuolmst
rHll: Vch' h«n on myös mudan wijHttfnä P«
wänZyloSheräctäws ta «Mcalckisen autuuden O
yawa/Amw. ZNI. BV



XVI. SnnnuMKMg CollNmai-
suden PaiÄZM.

HErra/totien luNala/ anna sinun Cans.
s?mos/ että he PerkcKn saastalsuttH

'«älcälsit / ia sinua puhtalla sndämellä seuraisit.
Emun rackan Poicos lEsuxen /<tc

Epistolan kirioitta P. Pawali Apost. !
Epheftrem t!M/ Cap Z.
wvllet/ nnnä s.?nZitt'» HERRaft / '

johonte cnd)l,tut oleera /»Hn w»leji>«sitte cm»
stpl/c«lLcila siVcydeM/ nsyrydeNä/i<iläri?< !
«isetiZ/ i« toinen toistani r>:ck.7Udl.s» !

pllZmZ» yhteyttä / >!,
«uh-n siteen cautta. Rr> ruumis ip/n Hen<! >
Z< nHl»mn tekinoletta/lcidsn cnVz»miseM/ >
yhden cal«!seen ts!»c>ncuvjumt. Herra/

Csste/ 551 Wnnala coikln tei«lpan pääliänye s»/ ia tcMn cmkein «MM / »«

W cai^jft.
Costa»»rhelawai»«?«Ne l3? /pag, ;s.
Minun Giclun kijtä H. Menin/ pagzo.
Vccnmiahdo Chlistit olio/pag^6l.

EvanZeZiumin kinoitta P< Hlcss
Evangel.Csp.l4.

H 2 Men aicantspahdui/ettH lEsuswK' /,
Phansmsien Päämiehen huss l

nes<il Ssbbalina rualle s ia He wartioidzit!handä. Ia radzo/ sinä oli Wcsilantitmu
Giiij chmi,!



ihminen hänen edesäns. Ia IVfusftnei-
! iainoppenuille ia PharistuMe.- SopM
! Saböachina paranda ? Nijn he waikenit^Mutkahan rupeishäneen/paransi hämniz'
päästi menemän. Ia hän sanoi heille jon^
nauta eli Asipucos cmwon / eikö hän cohla
Sabbahtingan pälwänä händä ylssom
la ei he eainnet händä lahänwastata.

Mmm hän zanoi wierahille Wertallxen j
< tosca hänymmärsi / euinga he walidzitylim^

l mäisiä isillimita.' Costas ioldaiulda häihin
cudzman/nA M ylimmäiftß «siu / elleijocu
sllntttalisembi sinua ole häneldä tudMNll
Ia nijn mle sejceHsikä sinun että hänen ou'
Mdzunut / ia sano sinulle- Anna tälle M
la nijnsinä häpiM menet «lemma isillman,
Mlltta' parMMin / coscas cuVzutlu olee/nijn
msneia isiualcwmaiseen fiaan/ että stjoei
sinun eudzunltton/ mlisiasansls sinlillei'
Vsiäwän / nouss ylsmmä/ silloin on sinulli
cunnia nijldä jotca myös atrioidzewat Sil^
lä joea idz<ns ylsndä / hän alelan: ia jott
idiens alenda / se ylstän.

Rucons.
rucoilem sinuaHErra JumalataiwaliiM«AvW / Pyhän Henges cautta meitä nijn M



lidzeman ettZ »e simmp?lgosaspysyisim/iaen<di
zem «nnatsyloeyten/ waa?!caikest sydämesi cuult»
sim ia wasian oteaisim sinun Sai-as / ja Sabba»
chi, oikein pyhitäisim/ että me sinun Sanascautta
pyhiletyxi tulisiinma/ «a caltenmeidän turwamia
tsiwom sinun Poicas lEsuxen Christuxen päälle
Äänisiin / joca amoa on meidän wanhurftauden i»
lMstuxen: eltäme ni<n catken meidän estmän si<
nun SanaS sälkenkäyräisitn / ia meiläm cnickinaisest
Mhennorest wältäisim/ siehenastt cuinme sinuna»,
«os cauttaChristuxes autuaxitulemma/ Amen,

XVIII. SunnunlginaCoZminaisch,
oenPäiMstZ'.

H Erra Jumala, anna sinun Pyhä Henges
</hal!tta meidän sydämen/ silläpaidzi sitä en me
chida sinullenkelwals. Sinä jocaelätm hallidz«t

sinunPoicas/iaPyhlw Hengen cansa «M-
-eaicklstijancaiklsen/Amen^

Epistolan kirioitta P. Pawali Äpost.
Conntl).cygö/i,C0?.l
tvelict / minä Knsn Imnalatani

tc'ht<,?!ne/ ftn Jumalan ar-
mon ?d?fla> ck«n teille Christnren'
scautta »mncttu on > «tä te olei» c«Mst
cantmns rickaxi tehdyt / cailest oplst m lun«

Sillä starM Lhristureftll / «?«teisä
väkewäri wl!ut/nyn ettei rcidän tojilcnst lal),
iaft milän meidän
Herra» Chrilwxen ilnwitusta. Joca
MstxitZ li»pp»n ssti VchwW/ etts le ott



MhtettMst/ meidän HEwan lestMpa!»önä.
cm«t<cht« Chrisitt«!l<,/ pag.si.

Hvangeiiumin tittoiua p. Malth.
Ev«nZellst<r/ Cap-?».

M>lchenaiean/ coj<aPhanstnxee cuulil/
lEsus , Saducelisten siuu,

Minnut / cocounsit he yhten. Ia yxi i.itz
bpM«H heistä/ kysyi HMM / tiuMn HM
bä /iasanoi: Mestari / cuca on smnmkM
saisa? ZEsus sanoi hin.lle: Racasia sinun
Herraslmlalalas/ caikesta sitiun ftdäW
M ia kaikesta M»in sielustas / ia eaikchch
mm mielesiäs. TckuHon stiurin ia ensimK
nen tsW. Toinenon tHnsncaldamen Ra»
cajta fimmlshmläisias niinclunidze DM
VWfä eahdezakDyseMiiakiia ProM
Mlripplnvltt.

Costa Phansmxet logos olit / chsti
I«zussanodm: Mtä mtl< näiy Christux<!!<
kenmZZ Psica hän on ? He sanoit:
M. Hänftnoi heille:,CmngasijF Baß
«ndzu hänm HGTaxi HengcD Sanobe»
HErrasanoi min«n Herralleni i isin mimn
MHllekädelieni/ HenajN enin winäMOl
MMVchoWftSjalcMMMudaM Dsff
,

' DM



TDawib c,ldju hcknen HTrraxi/ cuinZas
,hän onhsnmPoicans? Ia nminltt tenczäs
IMmittw wasiata. Ia eimyssyMck,
.rohjenlttusenpäiwänperäsihänelle enämbcii
~tä kysyä.

/AHerra Jumala taiwalinenlfa/Äe tunnusta»
waiwöifirz syndtsijci/ is me tiedä,,

kyNi sinun tahtos/muita sitä tekemän olemma m!
tzeicot lihaia»eri on meillä suurna esienä ia se pah,,
wchMim Perkele et anna n yis clia ala?
.lans/ Serilähden rucoilcmma me sinua /

, HengeS wuod«tamsnwttdZ!?ftdäMhim/ että»
wahwallavscaAurella Poicas I«!suren Chr.sturen tygö / hänen pijnal!a«S,ia cuol«!

MallansVeitZm lohdulaistn. / cauttans syr!
Hein mdexi saamisen tLpabluwan vftoisim/ la täs!
M«>lmas jumakstst sinun tahtos juken einisin,
saisun mvös sinun armostaS lEsuren Christuxe'

kauttaauluallsen lopun ial / Anen.
Xlst. sunnuntaina Cvl»Ll'naisus

den PmwäsiZ,,
c«UeHH.

Jumala cuulezaupW Weiban rucot
la jolllcsittäsnnatmielen la t«hu«n

, loilla/ anna myös heidänsaada mttachesi::ulearu
«oilewat. SinunPotcaslEsunn Ehnstu en/«t«

Epistolan kirioitla P.Palvali Apost.
Ephestrein tvgo/ Cap

HK Ackijt «eliet / pa»D>,t tyks»«e pois j
G pj Mlch



wanha ihminen / ionga «nsa te ennen waes<
s«l», jo«a hinioin caurmexyris idzens turmc.
le. Mutta vdlWcar teitön celdän mielenne z
Henges/ ia pnkciat pZZllenusi ihminen/ jocaj
Humalan»Zlken luow on / toimeliscs wanhur,

, !ftaudcs ia pyh^des»
GentZhdtn panZatpms Valhe/ iapuhu.

«»n locoinen lähimmW-ns cansa totuutta: i
Mä me olemma jZftnatkeftenum / IVlhasin»
rat ia älkätsyndlö tehks: älkät andaco
gon laskeeylid;s teidZn Vihan: anvacs^

' laittajalle sia. 3oca »arastanut on/ alkän lil/
!!en warastaco / waanparemmin tehkan työtä/
ia toimmaca» käsiNnns tstakin hywä/ «ta
HZnellZ olis tarwld;e»K<l3 jacamist.

Minun sielunkijttä HErran / pag, ;o:
Tugös H.lcsu Thriste/ pag.B4,
F Jumal ken» «des wolitan / pag; i4s»

Evangelimmn tiriViela p. Malth.
EvaliZel. Cap.

aican / asiui lesus hahten/meni'
lKlUliomaan

Ons, Ia cadzo /he toit haltsatllN / jocama<
iais wuolella. Costa lEsus näki heidän
vscons/sanoi hän- halwsmlle: Poican/ olt i

lmwas/sitmn jyndisannecan andefi
simlUe. Ia cadzo/ mumamatKirianopp<<"

sanoit tesstnails-. tämäpilcka
M Losca lEsus näki heidän anlmrens,',



scheihän: Mixi te ajattelette paha «idän sy<'
bilmisän Eumbt on keiwiämbisanoa? Syn-
liilalmemn andexi sinullettaicka sanoa:Nou«
stia käy l Mntla että teidän pnä tietämän /

hwistnpojallaolewanwallan maasa sonnit
Mcxianda/fanolhän halwalulle: Nouse
h ota wuottS/ia mene cvtias. Ia hän nou<
s, ia meni cotisns. IacoscaCanssa senns-
t,/ ihmettelit he ja eunioitil lumalata/joM
Olhmisllleanoamlt fencaltaisen wallan.

ijancaicklnen Jumala' joca sinuiz'CHWuxen cautla olit tätä sai.
l»sca ia sielunpuolesi auttanut. Mt
l»coilem«afiinin ftnomatolnda laupimtas ettäs
W meille a: molinen/ andexiandatsit meidän syn«
M/ia sinunSanaS cautta meidän vscom wahwi»
ftisit; Walaist myös meitä PyhälläHentzelläs /
«m mc synnin ia pahan eMön tähden sairauteen'
jlÄtlis / waan eläisin, sinunpelgosas / ia niin sekä'«ikisen «tta ijancaickisen räng«tstux<n Mdaisilv/'

xx. SunnunlaiM Col»nmai«
5» sildc^Paiwastä.

?siNna/ 0HEIra Jumala/sinunMies
Maisin, ia caikestsydämesi sinua lackamatpalwee'

, U, SinunPoicas/zx,
Epi^



Epistolan Mioitta P. Päwali Apost.
Epbescrein tpgZ/ Cop. 5.

A«kat welict iimozoca: crrä tc wisysiiWael,

,ca on pah«« HIM ftmahdci, «lca tanmnane,

m«t/»aan<a!lu»<n/ mikä tshw «n,
Ia «!käl fllllpuco jostspshi,,inc«<> t».
le. waan «lcsttnyrctyt pxhäliä HcilgclpÄ
puhucatk-fienän ia NMb2«?us»
W/ iaH<Ms<eUifW ' »«ftten i« sol!»
tsiftHVrl.iiietc«V>'n s/dämesm. Rsittämiliu

ja Isa / jocaidzen cvtsiö / mcidk
HMrr.M Chriftuxett nimeen: Ia»!,
kattoine» wlftnne alamMiftt lumMi, p«I

Vx ttca» »!« «ätc»a työs/ gng.4?>
OYErra I,««iw<ist/ meillä/ pag^i^.

EvanZelmmin kltioiim P. Mallh.
Evangkl, Cap.:!»

DQlehen aicansimoilEsus >da!aP
wertmixm : Taiwan Waldo

«lmda onClMingan wertainen/ioca ttkiO
pojallens. Ia lähetti palweljaliscuw

man cudzutuita HGin / m ei he «hlonettul
la. Taas hän lHhettiloisetpalwelMsM
Hen-. Sanocal,<udzutuill<: Cadzo/mi»
walmistin minun atrian/ minun härkäni ii
Osltlläni owanapentt/ iaiilicki M«t wa!»>

M



Mltf tuleatMln. Multahe cadzsK tM.
Ia menit pois / yxipclloliens / toinen caupal- >

sens. Mutta muut olitLumi hänen pa!wel« '

janS/ia pilkqtsit heitä/ ia tapoit. Cojca Cu«'
ningaS stn culili / wihasiuilM / ia lHhetti
«wäken.6/ia hmuttinemllrhalVichet/iahel- >

bsnCHllp«ngisp<>lti.
SillHin hänjanoipalVelioillenL.- HM '

,losiilowat wa!misittltt/mnt:s ei.ol- >

Klinahdoilistt. Mngck sijs teiden haaroin/ l
ja caicki mca te löydätte/cudzncal häihin. >

Ia Hillin i?almljans menit teille / i« cocoisit
eMI eum / pahat m hywck ia häH !'

huone lilyttttm wierahisia. Nijn Cuningas il
Mni cadzoman wieraitans/ eosca han näki -

siM yhden ihmisen/ ei ollut waatktttm
häHlvaattcilla. Ia hsnsmoi hänelle: P< '

Mväu / cuiNgas tänne näit /ia ei sinulla ole >

haawaatleita? Mun hän wsisem. Silloin <

sanoi EunuMsValweljsillens» Siwcathä< .

nen kätens ia ialcans/ottacatia heittäkät hän, :

öä vleonckseen pimeyteenMläpitäoltman:
ukilia hammasten kiriW. Sillä monda o.» >
Mmm/ mmm harwac owat w«liMt.

Mmfinu» HEna Iu»«la «iwalinm



j Isä / finstt suuren ormoS la laupindes tähden/
j ettäs meidän olet andonut tulla sinun iloisin hö,<
, his / ia sinun pyhiMSanastaS osallsexitehnyt/

caicki myös meidän syntim sinun PoicaS cautta «n<
! derianna: Mutta että jocapäiwänenkiusausko,

hennus ia waara on suuri / ia me olcmma idzestm»
, juuri heliot/niin rucoilemms me sinua ettäs armckz Ilsest sinunpyhän Henges cautta «eits laickinaW
, Pahudest warlclisic : Mlitta jos me langem ia n,

waattet cuin sinus PoicaS lEsus ChrlsinS me,H
1 pcällem pukenuton/saastutam/nijnauta meitä «<z uloltsest ylös jallens/ anna meidän tehdä oikia calu-
j wusia palranMs / ia pita meitä wahwasvscosjls
j cadotl»
tuxituli/Amen/

xxi: Sunnuntaina ColMinaiW
denPäiwästa.

Jumala/anna Mick armos eaiklsaM
, tttasinuntyösmeisätäytetäisin/i,

! me ntjn hywin aina töihin soweiiatm walmit olisi»«a, SmunPoicas/etit. .

Episiolan kmsitla P. Pawali Apofi.
, Eph«sereintygö/Cap.6.

, <^OAcVatVelict/ ol«tw«kewat H«rrasil/i<i HZncn woickass, pukeM
- pälien Jumalan sömaser c«Z le? perkele» cH
> walltaPialle carcMis,awoisitt<,w«stan seista
! GillZ ei meille c»le sota liha eikä»että «vasta»/
i waanpaarnhtinsiwiawaldoja wastan/ le on/z Mlmanherrpjilwastali/ipcstäzngl;n^llmoz



t»iwa»«lla, SemZhden otmc.it lunmian
,«stct / enu te woissttapahana pHwänZwa,
ft<!l»siisoi? iaca.Eisaswispyfxwölfit oilsnra.

Nlj» stilocae
i« wanh:?r<canden Rilldaraudalia plieieim»
la«!c>n w«lmix! kengitetyt/ ftarna»:',«nrau«
h«n Mmm c<Ms / oltocar V,

ftm kilpi joiia te woitm stmmutta caickinaifet
wman tl»l!ftt n<?u!et. JaottacaiPZZHenne ccr»
wey3l,-n rautalacki: Ia HenZ«n Mirct'a/loc<z
on Ininaian Sana. Ia r«eoilcat aina caikss
»arns/rncoileinisella ia anomilett«/>HcngesH,

MinunSielun tijtä HEtran/monick p«g,;<?.
Tygäs HElra lEsu Christe/ pag.4B.

Evangellumin kinoilta P. Johan-nes Evanges. Cap.
'

Nlehen aican 01l siellä yxi Clwingan
, jongHpoica sairasii Capernau»

M. Coscahänelmli/MlEsusolimllut
ludeast/Galilean/menihän hänen tygsns/
ziliicoill hänba äläs iuleman ia
liian hänen poieans / foea oli cuolemallans»
Lanoisijs lEi,us hänelle.- Ellet te näe «,n-
-lilisilihliä ia ihmeitä/ nhn el« vsco. SanoiClmmgan Mies hänelle: HCrra/ tule alas
eiinen cuin milum Poican cuose. lEsns
Ä hänelle: Mem/sunm Poicas clä. IaMies vstoisanan/ sanoi hä-

nelle-



neAe/jameni. NHn hänen MnnesAnskch
haisit hänen palwelians hänen / ilmomt
nelie /ia sanoit -. Sinun PoKas elä. Niju
hsn/mckiheildähetke jollahän parani. H
he sanoit hänelle EilHin feldzemännellH ht«.
kellä ylsmmdoi wilulautihänen. Mijn H<l
ymmärsi sen sixi heckyi/ jollslEM sanoi
Hänelle: SinunPoieas elä. lahnnvscoij
M caicki hänen hmnens.

i/ancaickinen lurnaia/ Fnä jo«
PoicaS caulta oletmeiile luwanut s,,!i<

dein andcxi saamisen/ wanhurstauden ia ijancaiO'
sen elämän / We rucoilemma sinua ettäs Pyhä»
Henges mautta niju walaisisit meidän sydämen eliH
»e meidän >oc«pä!waisillärucouxillam/ iaeciw
»altain ksiiis meidäntmsimxisa»/ häneldä ap»«
«noisim vston cau:ta/hänenlup«uxiM
M sanoihlns/caickinaOttarpet saisin»/Amen.

xxll. Eolminau
suden PöiWW.

Jumala/ sinä joca oiet «eidan tur««

ftaneu siunldasc«ckl» tarpeita olit opettanut n»
le«an/ia anna m«i3e »ttä me sydämestä» / sinull»
«nomme. Sinun Poieas/etc.

Epistolan kirjoitta P.PawaliAposs.
tygö / Cap>'.

Ram



caiklsa «iin»n ruco»»rist«l
mo«n M?<tän / mu,co!le»iioUa) «, nä oletta
KV<,ngellM,ist oszlltlen tuiier/ hamast e«ss>«:Ziftst«PZNpäjHä nHntäha»aM Sen minä to,
lW uevän/että se locanlsäon l?v»>an t)>än al<
c«n»t / jen hän »yäslEs«xe» Christuren p«i«
»Znasti pöÄts. N»w««n minulle sn m/ö«
cohm!!inen/ teistäc«kista tchn /«attl-lla/ etis
niini eaictiteiyäu minyu sydamelmu pidan/nöj»
I«miuu»c«hleilani / (,'oisa minä KVanZcliu-min puolesta n?«stsn ia lpahwistan)
«ckln caxki zotca minun cansaui Armosta osal<«
liftl VVilt.
Sillä Julnalasnmuuut todistajan / etts wi<

„»syy<u»en pohiafta caickia «ltÄ lEs»xe«3hnstuxe« halaian/ iarucoile»/ «lä«idZ«
rackanden enömmiuia enämmin hyövyiO/caic°
kinalle» wndemifes i« Nttä es
«lttelisitte mikö paras olis/ia oltslttaseWHt/ej
ttlenZZn p.chen««rexi / Cheistnren pö»wö«
<:3j/täytetxt lvanhnrfcanden hcd-lmZUs/ /ot,m IKjuren Chnftuxeu «iautta tcha mpahry«
»Sl / lu«<«ankHlsfeJi m clmnia^i,

Vr TumnHwlahlioi lxlllu l«ss,/pass.4s.
OleHl»«ll!nen »,,l! Jumal/ pnq. ,y.

OvKngkliumin Moilla P. Mslch»
M3lchen aican sanoi lEjus Opec»zslllp-
>Wßens/ Mmm ymau)ccn: Taiwan

Wal-



WMaamda on Cuningan /
joca ichdoi lucua laste palwel/ains canst,
Ia cllinhän mpeis lasteman / tuli yxi hänen
etcens/joca oli hänelle welea kymmenen l>!<
hatta lciwistM. Ia eleet MM ollutm.
M maxa/ kW HErrahäneN myytä/ia hj.
nen Emändäns/ia lapsens/ ia caicki nM
hänellä oli/ is maMa. NijnsepalrM
langeis machan / iarucoilihändä / sanod<nl
HErraolekärsiwäinen minun eansam/la
minä maxan caicki sinulle. Nijnarmah!!
HEr.a sitä palweliata'/ iapäälli häne) iaM
doi hänelle «velan andexi.

Mn se Mlwelia meniKos/ ia löysiyhden
eansapalweliozfiansjocähänelle oli welca ft<
lapenningitä- Ia hän tartui häneen/!«
e«i hänen caulafia/sanvdett.- Maxa wclc«s
M.'? hänen cansapalweliaM lattgeis
han / «arucoili händä/ftNoden: Ole käch
wäinen minuncansani/ i<l minä maxan c<M
flnulle. Villitä ei hän tahlonllt / waan me»i
ia heitti hänen torniin / siHenasii cuin HÄ
welan maxais. Cejca'muul hänen canstM
weZians sen naltv mitä tchtin / murehdich
sangen cöwin/ Ml ia ilmoitit HErraW



M mitä tehty oli. Silloin <«!»<«,'He>
l»hänen eteens/ ia janoihänelle: Sinäp<l-
h«palwelia / minä annoin sinulleandexi cai-

i<n wclan/etläs Winuarucoilit. Clko »ny ös
fniin pitänet armahtaman sinun Lansapal-
weliatas/ nj/ncuin minäkin sinlm armahdin)
Ia hänen HErranswchastui/ ia gndoihek

nm Bsweleille / sijhenasiiMin hän marais
Mi mitähänZli hänelle welca. Nijn myss
!m«»!i taiwallincn Isän teke teile / jollet te
liißs annasydämeMn andexi,weliäne,rtto-
W.

ljsincaOnen Jumals/metunchi»
että meolemmä wa>iwalsttsy»d!set/ta p»

Di ssinia wastan risonet / -Mutta me siMm sinuaMs: sydämesi/Mäsißslet meidän welcain meil»
»»ottanut/«a sen sinunPoicas lEsuxen Christuxen

'iiolestsni maxa ändanut Me rncoilem»
»»siis siiM/ettZS meitä armoMstvscoS pidäisit/
«PiidZ!, Heuges«uita meitä täsä mailmas niju
»«lassie / että me sinun tahtos perän elä taidoifim

raeastatfimia autaisim/ wl.
»n/vstaisudeniacostonpoispanisim/ etienme st,
»awihznkehoitais/waan sinuftainaarVian Isä»Oäisim / lEsuxen.Christuxen meidän HErran
««^/Amen.
Miu. Sunnuntaina Colminsi-

sudenPällVastg.



Aj Ndexi annaO HErr» Jumala/ sinun C«,G,
/ >olca helckoudestans tehn.

joista he sinun hMydeS tähden pyytäwat pääsin
tulla. St,;un PoicaS / :c.

Epistolan kinoitta P. PawaliApost.
Philipperein lygö / Cap. z.

Äckat / ftur«eat »unua / ia cad!,,
nljta jstca nyn wiZelVawat / cum«

«neidZn idzenöueZ. Sillä molwa »ae!dan>«
joistaminä jo vscin olen teille ftno»m/i»nM«lclZ janen/he owatChristueen ristin wi!K
set/ »oidcnga loppnoncavol»»/iahcid<mwch
zans«m heivä» Jumaians/iaheidän clmni,!li
fouwheille hapiari/ jvteamailinallsta
»at, UJutmmeidZn menon» on imn äh!i,/j»
stame lunastÄiam lEsusta LhnsiKsi
vdommlm/ioca mcidZn heiton ruuminko
sta / e«ä se hänenkircran ruuwins ealminmc
lis, Siilo woimalla / »oUahän n>y«K »ol u!il
idzellens a!inm«iser«tehdä.

tNmuneacrot ia »hanat Velieni/minun i>«
ia nnnun Crnnnun ollat nnn HOrrafa/>i,im!
rack«ni. Evodiatminä neuwonia
mmä ncuwon/ cttaheiHKrrasa yrbnieliseic!
stt» Ismin» rucoilcn sinua minun eoimcllN
cuHNpanin / ole nchlle awullincn / jstca »«m
canstni Evangeiiumis kilwoitellet<wat/Ä
»netiniamuiven min»»Mtlaiaim cansa/ iB
tzimiclaman Arias on.

losei HErroautlomcitä/ p««.;s.



EvanZkliumm kinoilla P. Malth,
Ev«i!gel!sta/Cap -!.

M.lchcn aican menit Phariseuxet M?
neuwo / cumga helEsuxen sanoi,sa solmeisit. Ia he lähetit hänen lygins hei<

tan Opetuslapseus Herooiannncanjaj
nodcn: Mesiari /me tiedämme sinun tonje-
ri/ ia sinä opetat Jumalan tien lotuudes/ee
myis tottele tetän sillä en sinä cadzo ihmi»
ftcn muoto. Sano sils meille/culngas lum
ltt? Sopico Keisarille andawcro,
Cofta lEsus ymmärsi he«dän pahudens f
sanoi hän,' Mitä te vlcocullatut
!>»a? ösollacal minnllewerowyntiNtznhs
annoit hänck werorchan. Ia hän sanotheille, Kencngä on tämä cuwaia päällekir-
joitus? He sanoit:Keisarin. Mchn hsn sa-
noi heille: Andacal Keisarille enm Keijarin
oivat. Ia Jumalalle cmn Ilimalan owat.
lacoseahenämäl culllit/ ihmettelit he / ich
!l!olvuit häliäsiä/ ia poismenit.

R«»cons.
kijtam sinuaH. Jumala taiwslinen Isa /tahanastiola meldZn rauhas elä and«<

,""l/ '« mettä sodalda ia muuealsisten ,ulmudest«
MG MMtiMls«e!leWDug/anna/ me.lle



wlelnkin armos/ ettöme sinun pelgssas ia siW
mieles jältenelZlsim/ cclrtain aina syn dig / joi a»,<

lenwn°,datuxen ia muihin rangaisturijn ftm! -n sy,
on: hallidze iawahwista meidän Esiwaldam/ M
hän cuuliaifttta sinun tygrS/ eMs Manpa»,,,
min caickl asiat hywin ia sinun mieleö lälken t««
tgis / että we suuremmalla siunaurc/la ta onclia h«,
dön hallituxensolla «lälsim ia siliua laFamac M,

.taudes iawanhurfc,aueesp«UVclisim/Amen. ,
XXIV. Sutmunlama Colmwm^

suden PälwästZ.

le köyhille synVsille laupias )olca ?i: mi!W
c«tn rangaistofen ansainnet olemma sach'm niins!!
nun laupludcs caulta «ruisn / 5a en rangalstoM
Sinun Poi»as/<c
' EplsiolankiMtta P. iucasAposiolcin

Cclllsscrein lygö/Cap. l

Ackat weltet / cn ««e l«a,mct tejdäncle,

«e «litsnZtnndcmiftlluscs hengelllscs whf«udcs ia tsimes. Että«
KtottAst »acU.il<itta kclwctten caietila H!b>
rnllc/ lalicdclmÄdxfttte cmkifahvunsätch
ia cssivilDlte lunlSlg-, mnVemiftö / M M>
»istemri tulisitic c<zlkella woimalla / h"«l»

LUlinians wZkcMxden ,'alkencaikcOkarslMW
j<, pltkämcllftdes / ilo» canst. I» kcjttM

Isa / wca lsn-eiiaxitehnxt on / osMP
HIkNW» pyhäin periMljten^Miteuves.



Sun tygös HErra Chxiste huudan/ pag. ;z>»
Kljtettolconlefuxen N<mi/pag.m.

Erangeliumin kinoitta P. Mallh.
lEvangel. Cap.9.

lehenaican/cosialEMnäilacansa-
l puhunut oli / cadzo / mjnyxi Päämies

nili /iakumarsi H6nd« / sanoden: HERra/
Hlclioli minnnTyttären /Mlttta mleia pane
k«les hauen päällens/ nHnhäntule eläwäri»
MnlEjusnousiiasturaishändä/ ia ha-
MOpemslapsenS. Ia tadzs/Waimo/jo-
ta cli caxitoisiakymmenda aiasiaica punaisia
Mia sairastanut / käwi hänen tacan»ns/ ia
nipeis hänen Sillähän
eliidzellänslanonut: Jos minä amsasians
tupeen hänen waa«efens/ nijn minäwlen
mweri. Mijn lEsusMnsihänens/ näki
hänen/ia sanoi- Olthywäsmrwas Tyttä-
««'sinunvscosonsinunterwyi tehnyt. Ia
Waimo mli sillä hetkellä mweri. IaeoscaIssus tuli Päämiehen huomsen/ ia näki
huiluin foittaial/ia Canssanhymisewän/sanol
hanheiileiMensälpoiS/ ei Pijcaole cuollul/
MttaHän maca: ia he nauroithändä:Coscakanssa oliaitttu menihäniMle / iaru»
peishänentät-ens/iapicanousi. Ia se sano-
M<llnl»litaiken maahan H Ru^



Rxcsus
izan:alck!nen Jumala / jocafinunH^Poicascauttaoletluwannutmellle syndein «n>

dexi saamisen m awun imncaickista cuolemala w«<
stan: Me ru oilemma sinua/ wahwista meitä Py>
Hälli Hangelläs/ että me sencoltaises uscallures
sinunapuus/ Christuxen Cautta / «<at< wahwistl,,,
simjasentoiwonluianapidWm etten me luolis/
«aan matian unen nuckuistm/ia sinun Poicas Is<suxen Christuxen cautta / wijmetsnä pälwänä »j»»»

elämän hcrätettZisin/ Amcn.
SununtainaColmtnai-

suden P^iwästä.
O HErrs Jumala wildZn sydchM

M/ januclen cuin h»wa ol:S / että me siiM
pyhä tchtoas seurata taidatsim/ja nt/n sitte sijl»
sturawa>!?« h:i«lmätä >!os nautidzisim. Sini!»
Poic>'s/etc.
Epistolan kirjoittap. Pawali Aposi.

Thessal. tygö/ i.Thess.Cap4>
wckiat / en meeahvo teildZ ftlat»/

nnckunctOVat/ ettei te mw
«.l)vls »>Ml,uin muut/ joillaei toiwoole. G>l!i
jo» me »scomma/ettil liLsue on cuollmj»

«Nlckunet owstlcfuxen cantt» edes wops h»-
«e«l«nft«« Sillä sen mc sanommeteille »!!»<

cuGHErran ftnan e«a me ,««« elämme >«

jälke» ,äan,m« »HNRran tulemisen / emme
gymgo» «n»«rä n<B jo«a nuckunee owatl



G<ltt Hkrt« «stu alas taiwast sunrella du
Engelein önellä/jaI:»

Mian Bosunolla /jo cuollcl ensin Christuxes
Sc)tte me jotca elomme jo jäl«

kcn tcmn»atan heidän c«nZ«ns y!<3»
pilwihin /HlKrra wastan mnlchin >,«nchu me
«in« Herran cansa olemma.
fts leicän kcsscn»'n «ailla sanoilla.

Isa Jumalat tljttakäm/pag.!;«.
Ewangelmmm kttjoilta P. Mallh.

Evangel. Cap. »4.

Costa le näettä häwltyxen tauhi-
silyen/ iosia sanottu on Daniel
ia/seisowan siznä pyhäs sias/ joca tämän
ll!kch!ln l)mmärtaksn. Silloin necmnlu,
tkos owat/ paetcat wllorille.la iolea colon
paM owat/M<sn ast,ico alas oitamanmK
«ln hnonesians. Ia joeapellolla on/ älkön
folaitto waattcitans ottaman. Wee rasta-
ille ja lmcttäwäisillelnjnäpckwinä. Rucoil-
cat/ ettei leiden paconna tapahduis lawclla
M Sabbachina - Killä silloin pilä siuiren
waiwan oleman/ jonga caltaincn ei ole olllle
Milmä a?gus!a niin tähän asii/ ei myös tule.
Ia elleine päiwät lyhetäis/nyn ei lih«
«»isaunlaxi/ mutta »«litluinlchdmneföi-



Sißin fosiocuteilkjanois > Cadzo/
W onChristus/ taictasiM/lchn älkätrscg.
co: Silläwäärät Chrisiujret/i.a wacirät Pro,
pheeal nousewat / ia «kewclt suuria ihmM
ia merckeiH/nijn ettämyss jos taidais mpch,.

wMul/in exnltttDn. Cadzo /mini
olen teille ennen sanonut: IssheW M
sayowal: Cadzo / hän on eorwcs/ nijn ältälmengs vlos-. Cadzo/ hän on
vscoco:Sillä nijncuinpitkälsen tuli leimahlH
idäMjanäkyhamanländen/ niin on mM
ihmisen Poi«n tulemus. Mutta cuja raalo
on / siehenColcatkin eocunduwm.

kytöm sinua HErra Jumala taiwalim
caickest sydämesi / tttäs meitä Sami!

tantta sijtä wah!ygo!iststa,Pawm erhetyxesiä vl°j
ottanut /,« sinunarwos ottiau walkiuten ftattoch
vlet: Ia rucoilemma sinua/ ettäs aimollsest meiti
sijnä walkiuies pidaisit / ia caickinoiset erhelyxch
warielisic/ ertnomattain sijts/ etten me ele sinu!l!
nijn tnltämättZNät/cttäme wainom ia ylöncal>M
sinun Sanas / «sncuin ludalaiset/ waan sen c«!<
testsyoämestwastan otam/sen jällen meidän elämi»
fäytöm/vfcaldain ainoastanS sinun apuus / ia sinu»
PoicaslEsuxenChristuxen ansioon/ joc« sinenio
Pyhän Hengen «nsaelz ia HMoz,/ ijancatckG
gancalckiseen/ Amen,

xvi. SW



XXVI. Sunnuntaina Colminaisu-
den Päiwöst».

HErra Jumala/ .hallidze sinun Pyhällä Heli»
meldÄli sWwem ta ajatoxem/ että me

«ina loppua/ia sinun duomlotos «jaltelisim/ta nijn»'
tulisiin hcrätetyxi aina läsä mailmas lumallM
elämän, Sinull Poicas/llc. ,

Episiolan kinoitta P. Pawali Apost» ,
Thessalon. lygo/2.Thess. l.
»eliäl / meidMpitä mM teidät

lumalata tilittämän / «fintniti
codmlinen on/ sillä teidön vsts»
iscmckein teidän rackattdenne liländy
iohtan. NHn «töme meWm teistä Jumalzj!,
OenracMnis kerssamme / teidänkärsimissMli
ia vlcestsn/caikes teiden »«VssMia VM«I
san/tttintekarsitte. lot«öftttawatettäW
mala on oikein vuomidzcpa / ia te
N?aldsc»ndasn otolliseni tulena / jonga täh«
Sen te m?ss°kärsitte. lLttäse on oikeinlrchs-lan cdeS/ nfitä taaswsiwota / jötca teir»
tMw«? tNunsteille/
lewon meidäncansam / CofeaHErtallLjus
«iwast ilmandu / hänen woimans
cansa/ istulen leimanlella/ socq nhllecosts
lotca ei Zumalata tundenet / i« nhlle jötca ei ,
»NÄdan -HErran IclMen Christuxen
gelinmita totellet. lotca waiwa kärsimänPitä / cadomxen / caswo»!
Ks ia cunnians »ökew/destä tosca



! hin rulewaon klrcastetta häe-eo pyWns c.,«,
tulcannzn caickctn vftoNistci,

sillä inewq!» to3li!uxo»n / teidän lygä»
sijla psiwästZ/ olena te vlcanet.

Te Chlistityt yws hcrätkct / pag. 4?.
Ewangeliumin kirjoitta P. Matltz.Evange!. Cap.!,-.

ihmisen Poicatule eunniH.
jans /ia caickipyhät Cllgelifhancn can<

s,'s. Silloin hän istu cuMms ismlmell!,/
i.< liaucneteens coonm caickiCanjs<n H
hän eroitta toiset toisisians / nijncuinpaimm
eroitta iambat Wuohista/ia asetta Kunb«l
MallepuMens: Mutta wuohet wastmol.
le:ts Silloin sano Tuningas iMe jotca h<l<
«e!> oiti lllapuolellans owal: Tulcstminun
Isani Mallit/ omislaeatse. Waldaeundo
loea ttilleon «valmistettu mailman algufta,
Silläminä isoisin ia «ruokitte minun: Mi-
nä janoisin ia te iuolitte minun: Minä oli»
outo/ ja «huonesen otitte minun: Mini
olinMsti/late waletille minum Sairasna/
ia «opitte minua:minä olin sangina / i««

! tulitta minun lygsni. Silloin wanh>lrs«u
i händä wastawal /ja sanomat: HErra/cosc«
!me näimme sinun isowan /ia ruokilne sinun,'
Taicka janowan/m annoimme sinun»uoda ?

EM



cesca me näime sinu outona/ja huonesen oli»-,
mcsinl» ? TaWa alastoina / jawaatelim sinun
Eli c osta menännesinun sairasna taicka san«
gina/ ia tulimme sinu lygös? Nijnwafia Eu-
ningas/ jasano heille: Totisesi sanöminä teil.
le:Sen cmnte oletla tehnetHdelle näisiä
wHlmist mmu welisiäni / sente teitte minulle.

Silloin hän myss sano niille / jotta hä,
ncnwasemallans owat MengätpoiS minun
«yksni te kirotut ijancaickistn mlen/joea
walmisiettll on Perkelclle/ia häl'.cn Engeleil-
lens: Si!<ä minä isoisin/ jaet te minua ruot-
tinet. Minä janoisin/ ja ce le minua juotta-
««. Minä olinomo / jaet le minua huones<H
«tanut: Alastoin/ ia et« minzla
minä olin sairas / iasagina / jaet teminua op<i
pmel. Silloin netin HHndä
sanoden: HErra/ eosca me näimme sinun isp -

wan/laickajanowa/taicka outona/eli alasioin>
Na/eli sairaina/ taicka sangina/ ia en me si-nua palwellet?Niin wasia hän heilä/sanoden:Totisesi sanon minä ttllle-. mitä ette tehneeyhdelle näisiä wahimlsi/M et« tehnet mi-
nulle. laNijde pita silloin menemän ijantaic-

kism waiwaan:Mutta wanhurscat Hancaicki-seenclämään. Hiin Ru^



PlErra lEsil Chrisit/ sinäcaiclein-eläwttlcnU
sydämesi/ettäcosca sinä oletlulew«taiw<>n piln,!sä

! suureSwoimaS ia l«nni«s/ia calcklpyhät Engelit
finun canfts dUoMidzeman ia cocoman catckt Can.
<at sinul»tt«s: «ttä zocainen sen peränftlSculn Wlläifäns ansainnut «n/joco fe olis hywä eli
Ettäs PyhänHengeScauttaannoisit meille armoe/
«ten me olis suruttomat waanatna, sitä alattelisim
Walwoisim <» rucoilisim / syodesam / Mdesa»/
ylösnostesam ia maata panNesam: Että me sen coul»
la peliätettälsim syndiä tekemäsi/ oisian parannu,
xen herätettäisi» / ia wsimeln auiuUdew ia tzanczic»

i k:sn clämän periä salsim / Amen.
XXVII» Sunnuntaina Colminai-sudenPäiwäst^

ClleK»^»

»Mcmn me tyhmam Nädzein cansafynis nuckms
, mutta nffdenwtjsasien canft ffsncaickiseen cunnim

päasisim / Stnun Polcas/etc.
tiriöilts P. Peeari Apofi.

l,Pet.?.
nctkätle eilfitt/ cttZ wl,.

3AmrifinZ päiwinZ mleV»t pilck<,i<,t/ ,otc«
! sman himons »Zlken waeldawm / m fanowat!

3«<a n>t o« lupaus hänen»ulemiftstans? B>l<
lä siitä päi»Zstä c»in3fil owat nuckun«/ PV
sywal caickl «Hncum ne lnsnnon «lgustaki»
«Uct s»«. NlntM tietens ei he «hds tlctZ /

ettZ



ettZ tÄwas muitten oli /ia maa wedestZ/ fsU
»edrfä Jumalan sanan cautta seiso. Cuitengi»
on siihenaican/ semallmanlZden<!aUtta</ »e»
denpaisumilellatUrmeldU. ttyumxösnetäi'
watlamaatcuNnytowat/ hänen janansesnt'!

K, s.Ustcmn / tulen warari Fwomiopäiwälle
pidetts / colca lumalateomat ihmisetcadore»

Mutta taeZ e, pidä teildä salattama» / mi».
«Unracbani z Kri päiwäon edes ns»
tuin tuhannen aiastaita/ i« tuhannenaiastaica
Mcuin yxchai»«.EtHVrraw»ZwytälUpau'
stsns/ nynruin, mUtamat sen wchpywän luu»
lewat/ waan hän on meidän canftm körsiwäi»
«en ii ei tahdo ettalonsunplbai» huckunian/
waan e«Z jseainen idzen» parannnireN
Ds. MUlta HErran paiwaon »uielpa Ngn,
cninwarasysUa/ iafilloin «iwat suurella ky,
en! a poismenewät / munaelementit pitspa °

lswudesta «ulamania maa / ia rackennuM,
Ma HZness owae Pit3 palaman. Kttö «aick
nömät p»Z eawman/nHnttidantUle silloinp/
hisä menoisa ia luMalisuvefa olla: t?z» ettött
ch«atte ia ikZVoidzette Jumalanps«w«n m
lemista. lonataiVattUlestatatowat/taOle'
menritpalswudest« snlawst. Mutta me odo-
t<z«>nevsiataiwalta/ »avttamaata/hänenl»>
t>a«^ens,Aken / »sisawanhnrscauson»

ChriMund ChnstuM lihlattu/Pag.4?»' >

Evangeliumin kirioitta P. Matth.
Cap. 25.A2llloin taiwan waldacunda ol« i



manKymmnen Neidzen ealdoinen; il»l.
ca o«t lampuns / ia menit yltä »vastan.
Multa wijfi heistä oli tyhmä/ ia wiisi taita<

! watta. Tyhmät otit lampuns/ jaeisliymyz,
täns. Multa lattawat olit sliy astias

l »ä lampuin cansa. Costayltä /wi'wyi / tuli>
' he caicki uneliaxi iamacaisit. Mmeapuoli

yönä mli huuto: Cadzo/yltä tule/mcngät
, händä wastan- Niin nousit eaicki näm<lt
! Neidzel /jawalmistit lampuns. Ia tyhmät
! sanoit lailawllle Anoacat meille teidän öl,

jyfisn/ sillä meidän lzmpum sammuwat.
Niin «vastaisit taitamat: sanoden: Ei suun
gan/eltei meildä ja ttildä puum / mutta men<
gätvarammin niiden jolea myvwckt/ ia
ostaeal idzellen/ Costa he menit oftachan/tulj

! yltä. lajo«a walmtt olit/ne menilhänen
cansans häihin /ia owifuliellin, WilMtin
mli netin«iset Neiozet jiasanoit: HErra/
HTrra /awa meidän/eteen. Muttahän wa<
stais/ ia sanoi. Totisesi sanonminäteille. En<
ttmne minä teitH. Walwocat sentähden/
illätt«tiedäpäiwäeitä hette/iona ihmisen
potta tule.

Rxcsns»
P>Erl« Ikft Ehnsti/, «eldZn ra«« M«/



sinä joc« '.ncidän sinnlles/armos ia lauviudes / olet
fchlanl-.ur / sinä cuin meidän lcham ia werem pääl»
les otit/ia ldzes meitäm edcstäm cuoleman anoit Me
rucoilem silmä sydämesi/anna meille «rmoS/ettäme
«eldnn lupanxen cuin me sinullemeidän pyhäsäCa<
stesom luuannet olemma w«hwana pidälsim/odot»
toin «ma vft oe ia hywZs omas luunos sinuntulew l»
siae ouomiollc / etten me sinun tulemifeS ajalla
Mlicaiö/ nukuin »e tyhmät Neidzet/waanpidäisim
meidän lawpumpalamaS/ niincuinuewchsaf Neid,
ztt/ caickes lumalisudeewalwoisim/ ja sinuncau»
fts menisin, /taiwallsen Häähuonesen/jvca ontian»
coickinenelZma ,a autuus/ianijn sinun/ sekä Isän
,a Pyhän Hengen nijn wyös caickcin Engelein i<»
«ijftste Neidzyttecansa/ijaneaicklseft illoidzisim / A

Erinomaisten pyhH - MwMEpistolat jaEvangelilnnlt.
P. Andreaan päiwänä.

ColleÄ^.
Caickiwaldiasiiancaickinen Jumala/ jocaPy»

/ sinunPoicas Ewan.
geliumm mailmaS ilmoittanut olet / anna meille
ormoS/ että me heidän opisans wahwana pysylsim<
me/ia sencautta saisimma meidän syndimantert /
«uin he meille sinun puolestos ilmeittanet owat.
Sinun PoicaS lesnxen Chrlstuxen meidän Herran
«mtta / Amen.

Epistolan tirioilla P. Pawali Apost.
Romareinwgö/Cap.tt,»

Hvj Rocka!



Wl Ackat «veliä?/ sydämtn vftolkmewM
tulemms/ ja!nuntunnustorell«

n,e antuari tulemma. laß«a»nattUlano?le.
! lainen cmn vsco hänen pMlens / ei HZ» tulehöplän, tkiole yhlän eroitustsludalailenuGrekin wÄillä: siilZ yri on cmcbein HNrra /

Ncas caickein cohtan/ ,otca hcknvs rueoile.
n»al. IKjocainen cuin HNrran Nime auxcns
hnma/ hän lvle autuari. Wutra cninga he
sitä auren«hk»t«»»at>onga päälle ei he vscs'n« ? ?<t tuingshelen vftowat/ ,vfta eihi: ole
euullet? Muna cuings he cnulcwal ilma» ifarnait» ? lacuingahe siirnawat / ellei heitä
lähetetä? Nizncuin kmoitett» on: <l> cuwZs

!! ftloiset swat nijven jalat / jvtcarauha jnliftai,
»at/ »ijde» cmn hywö,ulist»wat. Muna ei
he ole caicki Nwangelmmille cnuliniset? Sil>
IöLl«<«»stittol cucavsts meidin sa<,r«
n»m? tnleM vsco saarnasta/ mltttaftar»na tule JuinKla» jana» cantla. Muna minä

, sanon! jlilks hc sitä ole cuullet? »Keidänänens
! wsin on lnhlenyt caickenmailinaan/ ia heidän'
Dnans mailman oriin,
i Riemuitta» ma» taiwas wahwast/ pag.uz.

!! Wmilllumal sinunstuaS/pagB>
! Evangtliuminkilioitra P. Match.

Evangelistä/ Cap. 4.
z!L2lchen aicantHwilEsus Galilean
, lytönH/ianHkikaxiwMfiH/Simoi-
lM!/ jo<a cndzutan Pttilrixi/ ia Andreaxen
MnweljM/lasswanwerkoia mereen -



Sillä he olitMamiehtt. IaMsanoi
le: Seuralcm minua ia »Mcl teen teidän ih<
MsteN calamiehixi. Mn he iälitcohta wer<
cot/ ia seuraisithändä: Ia eösca hän sieldä
edemmäkäwi/ Näki Mn toiset caxi weljästä/
Zacobllxen ZebetzeuM PMn/ ia Johan-'
«eM hänen weliäns/ weNheUlsäns Zebe-'
tzeuM cansa / parandMan werckoiaNs. la'
l)äncudzui heitä. Nijnhecöhtäjstil wen-'
D/ ia ia seuraisit Mdäl

lEsuChriste/M «lawän Jumalan'IH/ Poica/Dta sinun sanas cautta Moit c«,cki teh.
Mmitäs tahdot / nimcuin nähtäwä onnäistä sinun'öpetuslapsistas että nijn pian cuin h« tuulit sinun
Oonas: Seuratcat minua minäteen teitä ihmisten
Mmiehirl / nijncht ylonannoit caicki jaseuraisit fi<>
nu«. «nnäPyhä HeUgeS UW
«alaistameidän sydämen/ että mevstos aina sinun'
Lilnalles cuUliaiset ia alaannetul olisiin/ sitä ilma»
«stet seuraisiM / ia nijn saamisen is'
ljolicalckisen autuuden periä satsini / AmeN.

P. ThoMaM Päiwän^
ia

NijntUin P. Andrearengin PHiwänZl
Cpisiolan kinoilla Y 5 Pwali Apofl.

lMAckat »eliöt / etpä te fillet, ole»ier« Ä'
»ssnpMin kMnmlchee/

G



ja Jumalanperhe: prophetain is Apostolein
pcrustsxcn päälle rackelUi / ios« lEsus Chr,.
stus paras culmaAwlon. longapäälle «icii
ral:enn»« toinen tozseens chteläil/ ia casu?a py.
HZxitemplir, HErraft. longa pällc te myo'«
rakeean/lumalalle atttlnsi^xi/Hcngcs.
Hvangeliumin kirjoitta p. lotzannes

Evangel,Cap.lv.
yxi lahdesta toistatymnlenest /

jocacaroi>eri<udzutan/ei ollut heidän
eansans/coftalEsusmli. Nyn muuttOpe<
tuslapsel sanoit hänelle: Me näimme HTr,
ran. Mutta hän sanoi heille: Ellen minä

, näe hänenkäsijäns naulainreikä/ iapistä for-z meaui naulain sian/ ia pane kättäni hänen
kplteens/enminävsto.

Ia eahdexan päiwän perästä/ eli Opems,
> lapset taas siellä/ia Thomas heidän cansans:
> Mhn lEsus tuli/ cuinowet suliemeolil/ ia
- seisoi heidän testelläns/ia oleon
teille. Sijtte sanoi hän Th omaxelle; Pifiä
jormes tänne/ iacadzo minun käsiäni: Ia

i oiennatänne tätes/ iapistä minuntylkeni/ia
slä ole epäustoinen /waan vstowainen.Bmas wastaie/iasanoi hänelle: MinunHer,
«n ia minun Jumalan. lEsus sanoi hä<
, nelle:



nelle: Ettäs näil mimm Tohmas/ min sinä
choit/ äumae owat ne jotca ei näe/m cuieen,
gin vscowat.
6> ffrra Jumalatallvalinenlsä /joeameitäwal-

<.'waisias»ndisiä sinun PettaS cautta auttanut
olet/ Merucollem sinua/ ole,mellle armollinen/ j«
«uta/ettäme wäldöisiin cpäuscoa/ja caitcst sydä»
mest meiläm sinun Sanaas ja lupauxiS luottaisim
OMu Chnstelumalan Poica/ ,oca e, tahtonut
sitäepäuscoistaThsmnstaandaolla sencaltaists ftn
»iswaan antit hända »rmolisest/anna meidänqin
sydämin sinunPyhZ HengeS ettenme ikänänS «pai.
ltsinun armostaS/waan wahwan pscon cautta/si-
mm annos j» laupiules päälle/ liancaickisenarz
jlMXnsaisiin/Amen.

p. Slassanin Päiwänä.
coll«<l»_.,

f>HLrra laupias Inmala/joca nijn Pyhälli
VHengelläs pyhät Manyrit wahwlstit/ettei he
»moastans sulillanstunnustanet/sinun Poicaö lE<susta Cbristusta meidän Wapahtatatam / mutt»
«yos werens wuooattamlsellasm wahwistit / me
Mcoilemma sinua/ että me taoaisim noudatt» heilinesi.uwaauS/ ,„oitiaS vscoS haman euolemam
O pysywatset oiisim. Sinun Poicas/ic.

Epistolan kirjoitta P. ilicasAposto-
litt<ntego<S/Cap. 6. j«7.

jsca olivsco tsynän, fa »s<
ke»y«Z/ ja teki ihmeitZ.ja !«»>?« tnnnus

stZhns



enin te sanotte : Kiitelty oleon sejocaW
HTrran nimen.

Rncous
HErra Jumala taiwalinen Isä / sinä jocaoletsicöpyhä Stephanusta. ja multasi,

nun MartyreitaS/heidän vscons tähden piinata,,
waiwata/aneamniin lietä/ ettei sinun waldacun.
das o!e täsiä mailnwst / waan se on se toinen clö
mä: Me xucoilemma sinua/ että jos meidän sinun
Nimes tähden jotakinkärsijän pitä /nijn wahwisia
meidän sydämen Pyhällä Hengelläs / ettH me p».
sywäiset olisim / jameitäm sinun armollas / ja nijlll
tjantatckisilla taiyaroilla lohduttaisi»/ Amen.

P. Johannes Erangelistan
Pätwänä.

colleHg «HncuinAndrearengin pZiwänZ.
Epistolan kirjoitta P. lohannis Apo^

stoli/t.loh.ial.
Ackst weliZt/ jos n«e tunnustamme sM

«ff» hänon vseollinen ia hnrscas / j«>
ca mettle sonnit andexi anda/japuhdista meiiö
ealctesta n?äär),deftä. Jos me sanomme i Om<
bä me syndiä tehnetole / «sn me teemme hösanan» ole meisi.

Mutta lapluca>s ni/nältäminä teille kil<oi«
t«n/ ene ee ljmdia teki», Ia ,o« jocu st>nd«
««ke nchn meillä on edes »asta ia Isän lakoni/
lEsusChrlstus/ioca »auhurscas on/jahän o»
sowindc»mcldan edestä/ ci mne,»
stana meidän / waan caicken mailman eoesi«,

3«



Assti me )!>i,marrZmme/ettZ m< hänen wn,
»emme/,06 me liäncn käftyns ptdämnie. lo<
c«ftno: Minalunnen hänen/1<» ei pidä hänen
M/Ms / hän on walehtelia ,<» ei h«ne« ole ly»

«ms: M»tt« jocahänen sanans pitä / tollseft
rackaus hänesä tähdellinen: Sil-

li n>e litdämmc että me häneft olemme. Joca
s„no ldzens hänes o!ewan<l/ hänen piin nyn

/ eum hängin Vaelsi.
EMnZiliumm kisjoilla P. Johannes

Cap. 21
sanoi Issus Petarille-

minua. Nqn Pilari käänsi
Ums/zallMfen Opems lapsen seurawan
jWlEsusraeasti/ia oli lEsuxen rmoilla
Ehwllises maanut/ia oli sanonut: HErra/
tlica ston ioea sinun petläi' Costa Petarl
hänen nM / sanoi hänlEsuxelle: HTrraf
Mstä tämä.lesils sanoi hänelle: loS
mnä tchdoism hänen sihenasii olewan cuin
niinHlulen/ mitä sinun fiehen mlel Seura
sinäminlla: Nijnweliästtn seaslullltin / et,
m sen Opems lapsen pitänyt cuolcmam
Multa ej I3si,shänelle janonue. Eihän
wlc: Waan/,os minä tahdon häneu siehen-
«<li olewan cuin minä tulen/ mitä sinun sie<hmmle: Opems lapsi todista näistä/

m



ia on nämäl tiribilfanttl / ia ms litdälM
hänen lsdifilixenStodcxi.
<K ERra lEsll Christe/ sinä »oca tahdot/ että j«,M)cainen siinä cudzuwisespWiS/ johons häne,
cudzunut olet/ ia «Hn andaman hänen walkeuW
palsta/että taiwalmenlsassen cautta ylisittyfituli»
Merucöilen» sinun armollsta laupmttaS/ että me st
nun tahtos jälken elaisim/ ia caickinaiset ahdchoro
körsiwälffcst kärsisin»/ että meidän vscolustn «»lt,
»vahwistetaisin / me hywän oman tunnon pidäW
la ij«n«Äickisen elämän peliä ftisim / Amen,

Wmttomain iasttn Päiwänä.
Nijncu!» P. Staffaningin Päiwäna.

Cpisiolan kirjoilla P. Johannes Il<
mestys tiriasans / Cap. 14.

.

Z«A minä Johannes näm /iacad;,/C«V
8I;a seisoiFionin »uorella / >a hiNen eo»
fons ftto»«, naliZ »chvcttäkMmends tnhanl
zoilla oli heidän Is>ins nimi kirjoitettu Heidi»
ovzistns. Ia minä cuulinanentaiwasta/nij»
enin pallon »etten önen / nilncuin suun»
pitWse» snen. Ia se ani / jöngaminäcm
liin / o!» nilncuinCandele» soittajin ideca hn
VZ» Candeleitons soiua»at. I« weistiiil
nisncnin vna Virta istuimen eve»/ ianelftltti
laime» edesia ls ei yrikän ««>>

«mfita »inäoppia / paivzi nijc3 sata ia ne!»
«viidettä rymmendatuhatta/ »otcamastaosto
Mto»at« ei »aimck

«O



MsaolesaastmetMt yillZhe swat Neidzet/
MlsVarlhnnfildZostetUt/ I«ma!alle iaCa,
l>0)a!le v!<sl.'xi/jo!dcn lunsael s!e petosta lyye-
ey - SUU yc owst ilman ftastaijuna Jumalan
istnimcn epes.

Hvangeliumin kirioilla P. Matth.
Evsngeltsta/Cap.!.
aican / ilmesiyi HErran Engel,

«nes / sanoden : Mouse ia
«o lapsi Minens lygss / ia pakene Egypti/n/
i« ole siM sijhenasiicmn minä sinulle sanon/W Herodes on edziwä lasta hllcultaxens.-
Wn hän nousi/ia otti lapsenOtincns ysllck
Uons /.iapakeniEgypchn/ iaolisislläHe<
rodexen awleman asii- Että täyteläisin enin
j«!!ottu oliHErralda Prophttan caulta/jo-
«salwi.- Egyptist cudzm!» minä Poi.ani'
Cojca Herodes näki häncns Tieläildä wie-
Myxi wihasiui hän sangen cowon / ia lähet-ii tappaman caicki Poitalapsel Bechlehe-
M's / ia eaikisa senärisä/jolca caxiwuotiset e«
lillaicka nuoremmat/ senaian jälkcn/ cuin
hznolitarcast TietäildH tutkinltt. Silloinie täycettin cuin leremiglds Propheealda
Mtuoli/coscahän sanoi; Rahmas on äni
Mllunut walilus / itlll ia «soi parcu,

R«,che



Rachel itke lapsians/ia ei tchtomlchälMz '

anda lohdultlta / ettei he ole.
Rucons ,

Jomala taiwalinen Isä/sinä joca tz«. «
cauttasinun Potcas lEsuxen Chrisiuren !

tlmoitanut olet sinö näet cumgaPerkelella onwii, ,

la tinöpän hänen Hcrodexians jotca hän herätti j
jaa että sinun sanas wastan caictiNaisella pahudM
ja wainolla/ Merucoilemma sinua/ estä sen caltai, <

ften pahain ihmistewahingoliset aicoimtsetja anm ,

«aickise onnettomus culnheClmstillisclleSem<wm< z
nalle tehoa aicoiwat heidän idze päällenS tulla/etli <

meilläoliStauha in lepo/sinun myös Sanaö am <

nmdön seasam lewenis ja enäniS /ja me ni>n sinun ,
armolijett apus ywmärräisim/ja sinun ijancaicki»
'scsi ylistäisi», jafijtaisim /Amen.

P.PawailnPäiwänä»
Nijncuin p. Andrcarengin pawänZ.

Epistolan kirioitta P Aposio-,
leinttgoiK/sap.p.

'Oaulus aicoj »ie!Z waiwata!<
' murhata >HGrr«n Opetus lapsia. I«

meni ylimmäisen papin tygä /ja anoi häncloi
kjria damastun GynaZogain tygs jos HZ»
»ongun miehistä eli ««moista sildö tieldä !öi"
dZis/nqn HZn ollg wicnyt sidottuna lew
ftlcmin. Mutta cuin ha» matcnfti /ia V«>
mastua lZhestyi/ leimahti walkeus
t«v<«st xwbiWus h»nl»«. '?g h«n langei.



, .^ya»/is tuuli änen hänelletts
Oanl Saul/ miris walnot Minua? Ha»
ftnol: cucs sinä olet HiLrra? SanoiHErrazmmZolen IKsus/jotss sillä Vainot/työläs on
ftiM!, pHskia tuccainoa wajwn. Nl»» hän
»«plsi lii-mchtyi/jaftuoi: Herra mitäs minua
,«hv« tekemän? HNrca ftnoi hänelle i nouse«mene Caupungm/ siellä sinulleftno«n /

Mmcanc niledct/ jol« hänen scurasans
elil/fljsolt hälmnästyris: Sillä hecuulit ains«
«fi«>« hänen änen» / mnrm ci heketan nähnet.
Nch,Kaulus nousi maasta /mci nähnyt ketä»
«woimiila silmi lä: mu«a he talutit händZkäVcsta/ ja »eic Damgscun. Ia häuolitolme
pZiVä nökemäcHinna/ syöniärä «ajuomata.

Niinyn Op-»»lapsi oli VamasiusAuanies
«imclda/jolleHNrraftnoi näyS Hnama Hän
w«sta>»: täsa minä ole». -HErrs
f«!,« hänelle: nouse/ ia mene sille cavulle /
c>«Oikla>f!cud)ulan, j« kysy Juvan h»ones«
»än rucolilc. ?<, hän näki näys yhden n«e»
«n/ n!,neloä Vnanias/sisälle tUlew<,« ja pa>

! Kwankäcns hänen päällens /että hän sai»
!

Nljn Ananaie stnoi- HGrr»/ minsolen
! Mlm moncida tästä miehestä/culnga paljon

l 'chahän sinun pyhilleson tehnyt letuftle,
,> me. I<, hänellä on nytkin walda xlimmäisil«

> '»papcilda «nnctm/ täällä kijnnt sito caicki
>'«/>«cß sinun »imesrucoilelpat» Nijnftnoi



,HRrrahl»elle: Mene: Sillä HDBNwim,!,
le wfilittu «se/ M«,
nain m ClminZHstcn ia IZraelin lasten elcen,
Jäminä sanonhz«elle / cuinga paljonHM»pltä kärsimml minunnilncni tZhdei.

Ia Änanias meni sinne/ ia tt»!i huoncse» ,
ia pamkatclls hänenpäslleng/ ia sinoi:
,ca« y?elienSaul. Se HErra lähetti m.nun/Hoca sinulle tiellä ilmestyi/ jota» wacW /««! ,

sinä silisitNZkss Dlene/ ia p/HÄlöHcnZcl!< !
MleiZisin.
nHncum suomuret / ia hänsmnaksns lalttnz/
nousi io andoihänenscasta. laculnhZnot»
rnoca / nqn h,m waftwistui.

JaOanlus oinnuutimal pZiwat Gpcim, ,
lasten eanl<«Damasi us/ia ftarnai» cohratz', '
nagogas CKristurenolewan poi«,

fcn cnulit/ ia ft s
nott: Etkö tZn,Z ole caickia «HtZ hawictZns!,,
Jeruftllcmis//otca siamme rucollit? I»m>i
»n>äs tänne «Hlä sidottuna wieman
isillepapeille?Mm?a Ganlnsm!i aina »<ll«»inan) ia aisi "»Valosiatscapcrin / jons M 7
n,asil«H olit/ todist-nnctta leoli Chrtstus<

les ei HE«a «uta meitä/ pag 35.
lEsn meWn lunasiuxem/p^g.iu?'

Evangeliumin kirivittä P. Malth. <
Svangtlista/Cap.!9.
aitan wasiais Pttari/ ia sMj,^



Ma, vchl?rWmaFnuaj MiMs,mMt»
Htäon? MnHWlEstzshDelle: Totistst

ö syntzy mifts/cosca ihmiftll Psica W.
P-!M CMNians Uliimella ptta teidän
'isilnuan /ahdella,toisiakym,meneM «z?llime!-
I.i/dlwmltten csxitoisifikylnznendä Israelit»
sucucnnda. Ia jqminen euin lttspui IMF
ncistgns/taicks welhstans c«icka SisariMns
PckaMMs/ micka
HännDänsi tnckaiavMans/Mcka pello-'
ssalismilnm Nimeni tGden/hänen pitä sa-tl,ktt'MiM ia haniaicksfen elämän
pmmM. Mutta moWa ensimD mlewtz-Veifexi/kaplimeisi^snsimmsexi.
Hs>Alcklwaldws sancaicklnen Jumala taiwallnm

foca, sulasi armosi ja l«upludest nrjn ihme»islM!,pyh.l.i Paw, lin Thrtstllistn »fton
M M ia wawoiass, smulles wgllttm »ften jachsco»sm tunnustalan tehnyc että bänsinuncunniaslikelle matl»alleju!lstan»t^2l!Va «eillen M-»oS /l«»«e ca?ta<simsi)ndta/ sinun sanMsta neuwolo

iafHtäi-
>/ Sinun Poi,as Chlistufen me,bän
Erran cautta/ Alnen.

R7NtilckueGttPäiwZns



l

/A Csickiwaldlas jmz

«ces iannettin/amia ««lie su,unköyhill«tapD«
«tZHe puhdistetut eaiktsta me<dän syneisiän:»»
»eltäwatla ilulan nchtet sinm, pvhZn caswos «>«

jultsilU.Simmrackan Potcas lEsuxm Christln/n
Nämä: stnrawaiste sana?kinoitta,

Malachlas Propheca/Cap.,.
>zS»,AS;S/ mmZiähetan.milMnKnZelinl/ p

ctcettl pitä tienValinlstgmin. )

hä«cnTc!»,pUft<Stu!e cohm se Herra/ ,««!
"

«3;ine/zmen Nngel!/ joMteh<?!azalll,'/L«W
HZntule/ ftns HNrraFebaoch. Mutwm
zvoc d»n«, :«!cmljc„s päIVKkärsii?
woi seiso / coscs hän ilmanv» i hmi««

, Nfincui!>HspisiepänmznsnHncum pcsMsl
»m. HZ«sn tst«wa/ ia julawa/ ig-ftlitl»»
hcp'mz/dKN»nplchdistssn?n/ ,«;

TVtn pozae/ nyncnitt hspisn ia euUan. Gl!l»> ,
Herralle ruocalchrigm ,

tznrs.Mßi'O < j3 Jernstzcmi»rw '

uvrir pitZ kyllä kelpM»>m/ nhnc» l

TiMiChnMVtttott-zt/paZ, 88.

EvangÄlUM kirjcitta P. tucss
OvanZel l.

M.ichenaicsn/ iuinheidän puhbisiusf«
stittäytetyt Mosixen iainjV,

W?itbs h<znez?lerOlemjjn/stisatlaxens M



i»ä HERran eteen. Nyncnin kirioiteltn o!,
HErran iais:Caicki michenpuoli/joea ensi!
awaMnscohbun/ pitä cudzmcaman HEr
ralle pyhchi- Ia vhraman/ nyncuin
zu on HErrcm iais: Pari MettiD/ eli caxi
Kyhkyläisen Poica.

Ia cadzo/Mies sli
Za nimi oli Simeon: Tämcl oli hurseas ia
jumalinenmies/odöltain Israelin
ft: ia Pyhcl Hengioli hänes. Iahänelle
»lilvastansannettn ellei,
häucn pitänyt ennen cuolemcm/ cuil:hän ns-,
iisHErranChrifilyem lalK, MHell-
z<n cantla Tempiin. Ia alin wanhemmatispstnlesizxen toit Templin/ tehdHens ha°s

« w:edisiänsiai:nawani<Men/ otti hän hä-«nm sylhns/ fylli Jumalala ia sanoi-
nyt HERra palweli«s lacha»m«nemän/ !id/anas jälken.

Gillä minun silmäni öwal nähnet sinii «utMbes.
longa sinä caikille Ca»,sso!lle walmistit.Waikcadefi / walistaman Manotta/ ia simw

f, Israelin lumaxi.
sinajocasinu» ,

olet tän«l Wapahtaiax» lähettänyt/
"'«M» paconoln walkeusia Israelin lunme olis l

2 H KG,



Valaise meidän sydäme»/ että me har,es sinuiiG
mos ia h«nenPecke!l!,
ta/ synbtä w cuötemat«'wast«n meldLnapun!»,
pidäisi» / hänen caultans «yös
sen az,:mnd<n perisin,/?ime>».

p. Anvnlaxengin PZ!VM«.
Episiblan kirisittst P. tucas Apsslsz

tegois Cap.u. -'

O>?jnä päiwinä nssssi pemri GpetUL?af!e,
sz? l-seM/ m sanoi(ia isucks oli lölzes carch,,»
menoZ toifta Ma )l Tc miehetiach«Ml/ s«
kicisitus pjtit^tcttämZn/,l'ong!< pxhä
gloli chawivin suun c/MM enm
s<,:,on«?: oli cmnlLft
jrcnotltMnniz Silla oli nieivV
lnetw/ tämä» witanmetdäncanl«nnsO
«m. I« hsn on ansainnul peUyn »ällryO
paicar'/ la lMti iözws / ia on, cahl,«
pa«v:unm/eNZcaicki hänen MllyxelWp» i

.laft llwolteumlaiWe cmnlt, .
etm ft,p3tdoyetVZnklH >

zZns pn/ wenpM
Gi!«ä se Ät»L>V«««enn pMmramatus: A «

«e»" mlema»/ eikä Wz;
pidä ajmanda oleman/ iä hänen pizpKUdenz ysaaman. NHn pnä »xt näistä»'

meidän cansamme ollet oM/ "
t c'«Len sen ai«» l«n«Mrra lEsiw m



'N Caficstß/Mmansijhen päiwatt ssti /siis
hän nmwä Mlsmettin) 7xz otettaman hänen
MÄ»onsem!se«s csdlstainxi/ ynnä meiy^ncan'
ftm. I>i ci,« ehdolle / lostphin jocck

jalNlalthjan.» Ii; he rmp»<it/ >a siwon: Gw»,

«iH sinä nätstZ «Hbcft6'oiss,wslinnyn Mee«
tliljs <lrw.;n p<?Zn tHZtt pÄu?cÄ?en t.Z

Apsstoliy uM-gan /josta Zuda» <li, pols,
stM/japolL,ne»l lssheFetUt He»

i»«rp«iangew WmchlM pääUe/
jömsijlle lneml, xhdmeoistssk/mmenen ?lps^'

..christuolumalan Poica, pag, o?.
"

.
'

GlllomwastmslEsl,s/iasansu
kljtKz sinlia Isä egMn ig maan HEr<:

«/ ettäs oljtt kätkenyt nHH wijfaildKia tc^"ckHl^a/ia Tosi^'"Isa/y?'moli Caickid!-
annttltt MinlUl IsäldHni/ - ia' ei k' -

O mnne Poica Mllltalsa/eikallaa!luyrckän/ mmta Poica/ ia kelle Mläns
Hto ftn ilmama, ,

Tulcaf caickl minun'
ttettt/Voletmwscallletut/ia minä tahd



len/ ia oppecae minusta/cllämlnä olen W
la nöyrä sydclmesi/iate lysdcltte lewon

! sielucken: Ms minun iken oy sowelias/«
?! Nilum cusrman on,tewiä.

R»cou3.
' JumalataiVallnen.M/ sinus sinlZ
. lEfuxen Chnstuxen cautta tlmM)

< nut dlct,/ merueoilemma sinua p.däWettä
, zVijsasien ia kamelisten esicua nloil

Miasa, w«M Sl» me caickMlsis'MstomkäyNijlt
R» «hdisiufls / luin sinun Suntls tähden meidw

! paMemNllla taita/ MValisest idzem Den lohln.
, «K«n luotaisim/ että sinä olet meille lahistttaml
, endanut omaisuderi / .sinnn «yoicas lEsW

tahdot myös meitä pitäätapsinas/K
tiiodaijancatckisckautuuden/Amen,

i Jumala'/soca sinun sulasta armoD
meille ««tundexl sinun Pyhän

?° »ocasinusta ijancaickisudes snndynyt ol!) ajallisck
Neidzen Marian ruumis sigitä / iahäuestä synt/!«!
Anna

> 'aistn hywöntyin edestä/ ollsimfinnllekljtollcht/ u
' ,latl sinun pyhälle tchdoÄes culiatstt. Stnun r«l>

Nämsl stllrawaistt sanat chioie?a
BsaiasProphtta/Cap>7. /



A>l«s PZiWillZ puhui HBrra Marells . ,i-ls ftnsl: pyyväFnuiles mcrM X ,
.fiunn lum«.'«!das / tsiH, «lholie fMyten ei!
flhäile ceck»tce«: Mn Ah»« samoiten a«o /

j.g cn tahdo Hierrä kipsata. NeZn han sanoi:
cunlcse si's teWOVidiP husncst z wähöko se ,
ieiilc on/ te Gmisiä w<,stomteMte/ m»r»
« e<«tts mlnnn Jumalalani «pastan.
Ocmähden a«da idze HKrra teille merkw/
«dze/ sij«« iaHnMta pol»n/s«» ni»
WIM Fmmsnuel. ia
Himsxng Hln

HpanKkZlUmili lasilla P.
Evangel Cap.i.

Mlchm Man lchMttin GabMEngels
yhcm Galilean CaG>un<,

W/jonM nimi oli Nazarech/Hden Ntih'
lm lygs/ioca sli kihlattu miehellezouga
Pi M Joseph/ Bamidin huonefta; iaN« 'd«
im nwli oli Måns. IaEngelimlihänwb Y'!gsnF/ ia sanoi.' armoiteml/HCrra ä, ni
tzniin sinä Vaimoin seMhän nHi hZnen/hämmll-Whän h«um pchestans ia ajatteli/ milliuem,
ltteviveM ch', Ia Engclistnoi h^nslie: M l'M Maria: sillä sinH grmon Inma-'Ztiiij lan!



> synnytätPozan/ in siniin
! lien NimensHEstjs- Sen pil.s oleman ft«.
ren/iHpNcildzuttnman ylimMZftli Po.'alillaHMralttMla-aitda-Mnclleßawld!!!

! hänen IMstsiliimM/iahancnpitäDc«<
!, bin httonm Cuningas Häncäickisest olemW

! iir eipzM'lchpw
blemamNiinsanoiMUiaEngeljLe'. TM

! ZätZmälule/ silläcn ;M«m.'Uesiä!uM
? mdäl CttZkliVafiais,m s«noi häneAe -Py

HH HenZl tule sinunBälles/i« sin ylimmH
stn wsiliia wano sinim.SeWhden myssst

I OtzMcuin<SumalanPsjaxi.D cadzoElisabeth sin»»
! MlWs/' sijtlMyss poiau hänen NSZNHM
' tämä on cttndes Clmcausi häM
le/ jeia'ssnnöttin/ hcdelMtolAHl: SillHi

, Jumalan eves ole y')tän afiM mahdtM!
!j daiNijnftnoz Maria: CadZo HErranpijck

> mpahmenminuliisinlfn sanasjMen.' I
Rucous.'

krjtäm finMHEtta luAala'iaiVillintc
! sinun

3ö?n>eztZsyndisits'mnPamit olet/ aildanut



i! mm PoiesS otis meidän tählem michuden päällelw
I» rucoiiemma sinua/ meidän sydäNitäm sinul

~ Pyhinä Hengellas ntzn walmseman /, että me «et
M lällä hänen wiehueeNS ottamisella löhöutaisim.
halien ptznsns ia cuolemans aina muistaisi»/ ia hä^
nen meidän HErranem ia Cunmganam pidäisim
Omjn lMen cauttans tjancaickisen autnutzen pm,,^
si«/AmM° , ~

p. philippMf la laeöblV
, paiwänZ.. . -

?

ColleHH nrjmnin2lnore^enZ!NPZl»anZ,
MmKt seurawaijet sanat owat kirioiletty.

kwdetia »Hlä' «»aftanV, jötcs HZndZ «ch- 'dW<t«cr iä ozp«t. Eosca
hs sen nWcwac «ffn he häNlmästywZt ftnZct.hirmulfcst sttZ' sumutti? jötss ei he wlwSnet.MhHwmwincn tolftlleul jäcatnwat/ j»

tämä o» fe/?<'«<A me ennen pwlmmc piln<zna m nauruna z !
We huilytpidimwehänenelZtnälls lm hauen ipppuns HZpjZnZ. Cninga hän nyt !
«n weem lumÄM lMen secaa» / «S hanmpmndons pyhäin seeaan?' ~

~
I!>itc«t nyt tähän <l!c<!»/pag,!lz„ "

, Ri emmtcattlnaa / taiwäs /pog.,;;.' >

EMgeliumin kilioltta P. lohatt« . !
> neSEvaligcl !

lehen Mn sanoi lEsimOpetuslapsia llms: M» mM spdMn.wawchm-,



0/ fos te vstotte IllMälan päälle / nijn
at minunginpäälleni. Minun Isäni hne«
>es on monda asuinsia/ josei nijn olis nm
lllnäsanoisin teille: mmä menen lvalNisiam
lillesiia. W MckaMinäpoismenenwal-
listamanMle sia / ni/nminä tulen cuitcr/
m jällms/iaoean teidän lygoni/mättih
linä olen / pitä myss teidän
ja«uhunga menen /te tiedätte i ia tien

i fWyös Odätte.,' Manoi Thomas hänelle:
)Wä/en metiedäcichlmgas menet/ clnn-
ast3 Mme tiebämme tien? ITsus ftnsi
änelw Minä olen lief totuus ja Ei
mgän tule Ijän ygs/ waan mimm caU<»
M.' I Joslemndisitteminun/ MutttoO
!,yss mndisitteminun IM: tz UMechn«
'euehänen/m « näetlehänen.' Philippue
,moi hänelle: HErra ofstH meille Isä nch
>le tydMme? Msus sanoiZänellc: Minä
!n cauwsnaica «idän tytsnän ollut ia et sinä
'linuatunne? Philippe / jocanäie mimm/
cht Näke mIM Isän-MNgas sijs janotl
sotameiUe Isä: Ettss vsto minun olewM
»jäs/ia Issnminus i Ne sanatemnmO

. <!le pHun / en minä idfefiäni puhu s mutt«



M/ ioca nullue on / ttks työt: Vscoeät Mi-
ii>!i, / että minä olen Iscss /ig W minuS:'
eiipfcscat miinats;siMm.cuin minä teen.

To«fest/tottWjanonminäteille/ is<a
Vfto minun,päälleni / ne työt cuin minäle.en/'

on Ml).ostckewä/ia wielä jnurenMa:.
si!!,ll minä menen Häm l»Zs/ia mitHee D !
Dä rucoiletta minnn Nimeni / ftn mmH <
Ken/että Wcmioittttaisin Pojun camta. -

Mitä tt anotte nunlln mmeem sen minä
A»cons.

sinua HErra Jumala taiwalwt»4l.s>lsä/,että,sinä sinun PojaseslesuxeS Cbw
ftzxes Gnun-armolism tMos.ia rackan sydöm«S/
Mdän tygom niin selkiäsi mMe llmsKtanut oltt/
<« rucozlemma sinua/ ettäs ormollsest meitä sims.tunnostofes Vahwist.,!sitla pldä!sil / että weMwliläm caikinatsis tiusoups lohdutaifim/ sencal»kalfen teiwon cautta caickinaisen mastoinkumisen
HlVitaisimiawijnmn ijamaicklsen aumnde perisin A>

P.Johannes Castaian Pätwänä-
Jumala/joca sinun walitun vstän»s<Castaia»/lähetit saarnallans ,'«.CostellanS sinun Poialles lEsuxelle Cbrlstuxelle,

iittä Valmistaman/ann« meille armss/ enöme hi.nm opistans tmdalsimparata meidän elämän/ j«
«yohwasta meitäm f«n tygö pidälsim, cuin hän osoita»«monlEsuxen Wistuxenmeidän HErrancaut<l«/»c«eH/,e. Ivj ' M!



!' Esaias Pröphetä/Cap<4e>/
>

, eeidZMlumsian, puhutat sutolfch
, leruMmincansa /la faarch»tiac hänelle/ ettj

, Wnen sstimffelO vn lopetettu.' sillähänen H
! su annettu andex/enä' hän o» saanm

c<,,nkert««scft kädestä/ cnickein
: lähden.'

HuuttsVMsen Ztti on cör»veO7 WalnnW
! !l«tUR-rmn tletä/tehLZl w« ma»,'

!, sss meidän' lunMMem,'- Laickiz llorMenamtzn/ «^'

pltä A nutövn tasoittamat/pilä'
/ ia colttt oMt)' pita Metch'

l-mä^: sillZGTrran cunma ilmoitetan /i« caiö
Mliha on

, Miftnö z Garns/IH HZ« Moii nmaft'<!!,«l»nn pitH sa«rnäma»t CäicN iihäon heim/'
!!'stslMhäncn^/w^deM'msncmnkedon cn^^
k«:ne«.' Hemu cuIVH/ ja
Mä-KErrtz Ia / Läussä o«!
!!^'»nä?hemZ' cuiwettu/' ia cncfainey lacastn,'

m«idZli''ll,mÄ4n«' fckl<M'ss HanM»'
Nys caicklChriftityiKottcai/ pag, «a,

Evmgci.'Cap.'l.'
, «

,

! Mtsltm HM synnhlli pöiän. Cösca hä<l
ett'



-hM suurrn laupmden hänen canjans).
iioidzlt h e Mnen cansans- -

, D «apahdlu' päiwänä/elta'
he tulit lasia ymbärins leickamanv ia cndiuit «
hckncn Zacharias / hänen Mns' nimeldä.
NijUwMais hänesMins/iaianoi:
gkn / waän hän pitä 'cildzlttlaman lohans
M,- Ia he ftnoithMlle: Ciole ttMsi-'
ckn' sngufas 7' jöca cildzlttanfiUä nimellä, -

Wl he wijiiaisil hänen IsilllcNs/ wiilä ms''
melilfMn lchdoi hslttnclldzua.la hän
laulua /iakirlöitti: Johannes on hNen ni-' >
mens> - Ia Wäintn ihmcfteliM.' Mimcol>'
laaukem hänen sunns ia hänen kielens ia '
puhui/ kifttM la pelco M-
cafekem MdNkflälDensMlle. Ia cäicke-'

nä-'
Mt lego?/ IH- caiE iotea >ämää' cuulic /

helöänftidäwihins? sanoden. Min^'K l»M'täDläMa'mKwaN ?- SM'
HEn-aNtäsiolihänen 'eanjans/

.

lahKnen IsMs Zachanas!«i.U Hingills / la ennnM sanoden-
oicon HiAra Ispaciw Jumalak'

O'



, Pa <mn«iNe <OrgatmnVt au'undei, smWech
NHncmn hänsn myINFN puhunut hanm

prpphctgws jlWnca«.-:a:z meitä meidän wilMiftipaW
kädest/leicZmncnVchawat.

Muistaxens HZnenpx^alHttone.
Iasitä «?ols ionga HZn wannoiz le mewan

s> Nttame Kniastetut meiMn n>choll«stemW<
! HA/liÄNdapclkämär pililV^iisim
! lhprstanVes HZnen edesäns
!j Issina p«Z eudzuMman plinx
Maifen prophctsxi. Otllä sinun pitZ Dym«»
HNrran MWon epes'7 waimistMan hgney
!!teltän§,: .

'

Iaandaman ammfVen wnnon HZnen C«ch
Mtens/heidHn fyndins anderi stamiseri,
, tNeivän lulnäian sydHmclifen laupiude»
!cglMO/j«Ua meitäonedxin/t Coitw
' VttlistsMnnfZtst «otcapimeis m cnolon wOP

lstnwatMVicnvMiWmeidiln ialcamra»»
hantielle.

f Ia lapsitaswoiia wahwistuiHcngcsiaasyb!
corwes/ sijhenasti ettZle paiwötnlis/ joMh»

l sienMti Zsaclin cte«n t«l«man»
Ancous.

kijtam finu« Herra Jumala talwMnenD
! sn/ caitest syd»n«st / sinunftmren «rwos <>

>! M / eltts <un»»sia»s ok meille snbanut sinunpa»
. ti»



Ms/a kästyjas/ woan myZs tmwän t!lgs.rnH

muel!ans/lail:no!ttaman hänen cauttans syneein
«dcflftant<,ta pyyltä ia wanhmscsutta: Melu«
dilemma i»yöe sinua/ Pyhällä Hengellas meidän
ydämitaNValaiseman että me smlaltalsmPyhän
ZohaimexenfamuMwahwaLavstoAwastanottaie
!«: I« sinM pyhydes lä wa!churstaudes,talck<na
lilialtanain peltämät

Gisiolan ttrioilt.lP. iucss Aposi-
.' - l«nttgow/Cap^^,

W Illä cha!l»Sl« Lumngas «Herodes mv»-
cns. I<l

iän
ille kclpmVan pyysi häy petarita kafir»
»/ ia se o!t »naktaieiVan piIVZnZ. Cofca hän
>l<l)anenkZstrcan/l / pm,! hän HZyenMnZlU»
ee»/ia «nvsihZnen nehän HHtamisten neljä».
«/m h<Lo»f« w«rki.sitts /<u<meli hänen pää-
Uen jZlken asetta Cansstn eteen. lapetarj

l »iditlin tornis: iNutta Gcy«cunds rueoili
, «ckamatiihllnen edestäns lumalllta. Iscui»«zcroves tahdot hänen cdeso«a/macaisp?tarjU c«hye» fytamichen »»«jhella sidot-
! »!« «rilla cahleilia / ia warei« olit owene»
> lts / ia wartioidzit tornia.z Ia c<zyzs HEr«n HnZeli seisoi HZnentyks<
>

' NZssS/



-ta k/lkeen/hcräm hauen /ia ftnsi;. NshseM
pi -fi, Jakilvlel ftcktsisithNe» kaftst«»s. Ntz
Kngell s<woi 'HM<e!ls i OölMlM /<; ft
«ns / l»; 3lZn.'. 3« Vielä lH
«el!e wnalezfie/lasenra minua.H
HMn-eni ulos/i« sc«rals HZntza/ eM'uzco»«DZlHdrxl
luM Nt;N^e'menztDZsiM

«a tMen warlioy lH,idse/i»i mlil!
pbrchn/ wls WieLaup»ngijn/ia"seäMn!ha>il
«hzestZns:' H<')nenl! sijiäntd?/köyden 'MH <«

tMmysVen/ ia >NttF«Uer,cm<cZht6 HZyesti
Ip cuin

rievän / että HHrmon Gnge,
!«««''

nhn mysotmVen Invgn C«W»
tölVdfta.,

.Ilottcan«<! tnyoil attan/P«ss,'«:
Wcmutcän maa ttilwä» w«hnast/pi>g,!:;,

EMngetiunnn',, kittoma p. Mach

jocc, cildzutan Phi'chpuxm s ja!

säNowäl ihmistt.munln «hmifen Psjan M'
wan? sanoit: Muutamat
neL CaMan; Mutta muulamac
Wlmsmal läas IcreminW / taicka
OchhetM. Si,noi hän HM: VM



Mngstt sanota zninnn olcwZn?
Siiucn P oltt

lcslis wa^'^
, 'mwiMntllt'Äumasoztt G< Simon

Dnan Poi?'a S"li<F MeiHa eikäweri ils i!l!cittZN!zlsit/sinnl!e/muttamckttnlsänio^^
': ,

siMlle, Sma olci Peränviatlwän Callion'!pMletKhdH mm« raketa mimm «Keoraslzu- !
käm/M heiwttin portit'cj pMhändämsit"
taM.la minä anmn sinule taiwan Wa!-'',
oacunnsn Mainiel/ ftlemckicumsinäniaan !i
Mlläsihot/, pjdäsidotut oleMn TaiwKis.' '

lacmckiflimsinä>aDät,ttjaMpMllH/ m '
M myös oicman paäjkelyt taiwais»,

.,- , Rucsns, , , '

Calckllvalcias HäO !
Jumalaettäs meidän olet siimnrac» ' j

lgnPoicasl'.wt>2na'.ida!!U^uua: -Ia lucoillwmss' ,
kiuft/ia tahto

MÄlMsäyMa sliiun eltas meitä nyn
PyhassZ HenzMs walaisisit ia hallidzisit/eita me sioMm ntnnoftK p.psywaisct olisi»/ ia MlalckisenluMnpäriälaisin,/.IEsuM Chnsiuxen mndönHERraylsuttä/Am.en.

,^

, ,MZn'än GMM' viliiA^nig.''

Evtwgch' Cap. I°' 3A/N'



Mana/ ia^ieM,
»'rusti ylös nMkyW / Sdgn Cauputz

sHn. Ia mli Zachanan huonesen'/ ja twBttti Eiisabechi. / sijtte cch
Eliftbech cuuliMarign terwelyxen/ hyppch
iapfi Mnen whdusims. Is Eliftbch l«l^

Hengellä/hnWmrcha gllcW
! M sanoi: Siunattu olet sinäwaimoW stasiisHunatm on siuln,cchlus hedelmä. laDl sia st Minulle,tule/ että minnn HErr«lu Hj
! tllle minun lygsni? Sillä <M'o /Me <utzsinun terwechxes äni tuli minunrorwlhich
> SypMs lapsi ilosi M'nttn cohö«saln. Ia ay

! mas olet sinck iHca uscoit:.Sillä ne,lchttch
sinlcke owat sanomt HerraldZ. I«iMHnastnoi: '

,

' ficlW ylifia HErea / <s minm
! ilsidze3nmaläft minun VSpch

Gttä c«idzot»
fieVes pitö miHei?»fncucyndatn «ntnya «MM
j!cnd;»man.

Gtllö hsn on slmris ihmeirs tchn^e,««'««>!
tshtam/ fahZnen Nimen» oft pyhä.

> ' I« häncn iaupiudens pyA jng«st<H silcp
'HUN /nW<fotca HZqdZpclLä»at.

>Häu«so«i u>oim««/kasiVarreilons/iHhglch
yeldän mielestä



? ' sn puhnnm meidän IslUem/
ÄbrchamMeV m hancn steWencttens H«ycMß

li Wst, ' ' '
'

'

' Cuuciwttä/iK psk«?zs lÄtians,
" >

'

RÄcous.
l!j fijtäm sinua HErra Jumala laiwalinelt
V / calckein sinuu hywäin tecois edestä/

(, Hcngeltsten «a ru«me!tften/cuins meillerunfast t«h«
Wtolet/ialtlcollemmastlma/waljck melts ylpetj,
G<«suruttomudtst/ettenmi öllskiittsMttsmat/

!! syndijn / <« ni>n olisit» sinun srmoos
j Rt>n cuin pMNeiW MsriäsMo/ettei

wffaus/
. sinus pelf«/ anna siDmeille örmos/ että me alnasi-

!>M pelgsfas pysyisin, / m sinun San»M «uuliatsetWm/eltasin«»nsiunauxespyfy!s meidän tykonaN
li,menljnsinm, ar»os«<l«tta ijanMckistn „MUp

, !«!,pääsisin:/ Amen. '

'

' P. Jacobin pauvänäö

' EpisiolatlArwitca P. PawKli Wssi..
~"'-' Momari<ntyZö/C«p/8.



Kma rycastiMst/ Mth<i,
d^NZn/ «Wewtta aiu?sitNl,'en!Zl?ett
o>y«: ? Giliä jsWhän on el»cs cavwnm/ ne hj,
s« mz>o2poic^nscuw<Hfsc<Ut!i sen fäZtält>'l/a
M HZt» oliF' esicomsn «isken »ellen 11,

Mile. Jolihanon MZKM Hwon myi,

ii^ss tehnyl/>F ,ott,a hanwM
teii/ ne hän myös Wnmaliseno!

tehdyt. MrZjiä M si,» tähän stniomma:le,
IMMljlonMeiVqyedefiZm/ cucä.woi MÄ
Wsssian sll<l?Ioc<«ei emaMi poicans «rmch
tai?S/ Vack»?andslhZ«enc3icke<nmcldä»t><
Mmi EWstä>hän. myos.a«na meille caiMhänencßnsa»s?'CVcMhtOl!iWalanwaltttW

U
'ch t^)w'eMoua? Chnfim oft cuolllne, I"hi»

he3atett//ias>'ln»»ialan
l>zkö.deW/tt't«sielnashxwZ weidän edtftZm.,

ett!
Oa? , W wam??el
OW?BlzawftÄ!M«l?Eli ha,tZf E!i

iu-:oitt'tw'on: GWD tähtcs «-

M3
ft«talvat,lssmbat, .N?Nya c«Wfg mc
3nmnjc hllney l^MMne,' >ocn mctcZ 'sn:',
M. SlWwjna oZcn silrä/ ettei c«olo
ma/eWelä»:O/clkäi3n5el!?.l.ÄF cflWO!!s^/clk«,'
wPsWM«/eW nykyftc tmcknftnlellpßet / eD
corkcuseim
pÄc/ taidanienZMiNHlssnrackilntzel?»

meidän HHW



'"' Evang?!.'Cap. iu,

f!,Moi fttzin
>kl!c: Mitäs lahdott Sanoi hän ,hänelle:
Sano / c«ä namäe caLmimckpottMi Mli-

Pmßas/ sinlin
mddg stn Calkin/longa minun

>Mä juoman? Ia cast«tK,sillä caMUil/ Ma,
tnmäcasiechn? He sanoit hänellz:
lm:Hän fanyi heillä minun Cnlckml tö'
'sm le juoi.Mia silläMilla/iolia minä cssie-
Mle cäsiemn: Mutta istua wmml oM3ch
Melläni/ tqicka wasnMa/ ei ole minun an-
öamistllam/ mutta joille ston walmisittm
N!imm Hsä!d3!N.

Jumala laitoelinenZfö/ joca ei <nmah<
U./tHnut P3uyZ/ w>ian annoit ha»
ncn eiisistttstmcublesnnn alä/ ja sijm haney sano»
«atrömay cuniaiis tlcha; Ntä r,iickiCHrt!«tyt «äin
hänen j<l hän?»
lullsit.' Mutta etteu me listi! jö wasloi»käM»stä
t»!l>,närstä/r«collcmmss we sijs sin»n ftnaMlsm»



da laupiuttaS/ettäs wei:ZPyhällä Hwgeuas »! >

wistAsit/caickinaista mastoinkäy» isiä wahwch !1
scoilawoittaman/la yhden turwallistn toiwonm kta sinun tulewalseen «unias/ Hal?c«!icklsta am>»
Hwa otottaman/Hmen.p. BLrtulittpäiwätta.

ta i
p. Andxeaxengin paiwanz. <

Epistola on niMUM P. Thomaxengmlpälwanz, l
Evangeliumin kirjoitta '

Evangll
)chen Mantuli Heid<lnwali3eustlj<l!

suurin piti oleman-, W
häil lanoi heille: MailmalifteCumnP

VallldzcOaM wald«michet eudzutsnarmel'
lisixi herroixi. Mutta et te nizn/ waanje«
teW suurin on/ se olcon nimeuin nuoml
ja ioca ylimmäinen on/ st olcon nijnlm
palwM. Sillä lumbi stmrembi on Sei>
<a atrioidze/ mickase ioca palwete? Ciki st

Mutta minck okn tcidänk
steUnne niinelnnpalwelis. Mlltta te ole»
ta ne/ joeea minun tiusa»»xisani minun canst'
m pysyitte.- ja minä säädän teille waldacuw
«an/ nijncuin minunMni sääsi minulle: G'
cktMl» pilä fysPän juoman minunpsy«

'
' 3M



. ~M'.i,' mimm Waldacunnasani / ja isittä
man isiuiwella/ ia ZuomuzemKN loista
kymmendä, Israelin sucunmdH.

Rucsus.
Jumala tajwalMen Isa / »oca sinunSe«<>>!

olet vscMsilla paluelwiila
sinun Sauas spettawat ja ihmisille

luntos ilmoittamat'nqnettähe sinul? pelgosas wa«,
M iaitawat-/ia lEsuxenEhristuxen canttck antuari
lulewgt. Mnucoilemms sinua/hallidzecaickiasen, !
laliaissapalwtiwlmsPyhällä Hengellss/ heidän!
»ircaanSaMa wniäst «kemän/ ettet hs Ahneuden/!
ylpeyden iä muun pahan juonencauttaPerkeleloä',
pctttyri/ ja wirasmls hltaxi ia laistaxi tulis/ etts!
sinunWaldscundasenätälsis,/ ja-Perkele '
taisin/Amsn.
' P. Mattheuxett pälwäM

Nfincuinp. Andreaxengin päiwanZz
Episiolalz kirisitfa P. Pawali Apost»

Epheserein tygö/Cap. 6.
Acrm we!,ät/ »ocaidzeilemeille on Armo

ChnsiMen lahian notnnjZlken
Oentähyenhän sano?HZ«sn ylostst«,nm
keuteel,,Äsl,fangtt»Vensat,Zyz Vienyt/ ,ailf<M!siiielah,omand««Nt. Mutmst cui» Ha«ylc7«
fastui/ ei ole mtkän mun/ cum ettFKä» ennen
tänne alcsizstuz/ slimmaisijn maanpmckoihln'.
Zomaleftstunnion/han o» se jscalalckeinui-
WstcnpzDleßstG'ett,Zhän^itk<tssytta«s.



HZn on pannut ,zn«mamm>

stenxs/ muMi!M'«,pÄwcW,rz ja 'Gpci!
caima

yhdcn csltckjcn v^g,

Emnsikliumin Woittg P. Matti,.
Nvangel, Cap. 9»

Mzlehen aitan/ Mwi IW»s Mach
/ ia Hki yhien ihm.istnisiuwänM

..hllsyes/ yimeldä Mgtthens. Is HZn sam
"häneA; «Ksura nnnna. VZM hän noW u

HLndä. " Ia Mpchtui/ ettäDstzi hänen hlwnsjans / cadjo/ntznÄ
/monda Publicaln i,a fyndisi/ja amM
'ITsuM ia hänen Hpmislgsiens cansi
CojcaPharisellptt stnnatt/sanoithshä»«»

: WMldenMesiamch
Publlcanejn VPumlsiencanslN Coica W
M jeircuuli / sMoi hän heille z Ei lerwettch

> p'«dze Mgndajata / waan siirat. ' W«H
,

mengäc pmanull/ ia opp:W se-. iaupiW
minstahdon/laenuhrm:Sil!ä?n mi,'äch

, illc wanhurftaita cudzuman/ Wtta syndisitt
' z-arannoxeen. Z>>'



Rueons. >

Jumala tatwalinen Isa joea mettä SaM
cudzunut oletM

joft s>?ndein anbex, saaminen/ »acalckinainen
i» lailpms on/ Me rucoilemma sinua/meidän sytän«fk
d»m P?HDZ Hengellös Valaiseman/ että me mieHllcl!äin/nch,cu!nMektheuS,MM anbös seuraisim/H
syndiä wrtaisim/ sinun armoihis turwaisim/ M

autudcn lEsuxen Christuxen
Herran cautto/periä salsiw/Amen.p. Michelin päiwans. '

Jumalacaickiwaldias/ joc,o sinun
Mlsaudesas/ olet sinun pyhät EngellS >

«stttanul/ walituitaystäwitäs fiancmclisen autuu»'
Ken,puo!est/palwe!eman. Anna/O taiwalmen
sinun armos/ että me heidän palweluxens
ttidaisim meidän wchollifen/ pahan hengen hänen
juonens japahudens cans/miehullisest woitta. Si«>i
nunrackanPoi«>l!/etc<
sxiilolan/ tlwilm P. Ichannes Apost. hä- s

nen Ilmestys Kiriasans/Cap. 16. i
V« A suuri sna tapahdu: ta»waa«/ Michael-eWlahane» Engllins sode» Drakin cansa» l;
laVrakisodei/jahänensjLngelms. Ia ei he !»oittanct/ eikä heidän sian»enämbl loytty tai» 1
was. Jase snuriDraki/ se »anhamoto/
peekclcxiiaSatanoricndfUlan/ oli Vlos hei« !
l«iy i Jocaeoco mmlman pyrin Viettele/ja hänioli maanpäälle heitetty/ia HZnenLngelins olit i«n/«'s hänen cansans sinne heitetyt»



Ia mi«Z eunlm smn:en ancti taiwasa sa««/
»an: Nyt sn amuus /ia »ojma m tvaidacun.
da/iawaki meidöil lumazss»/ia liänen Chn.
finrens/ettäse on >oca mcidM
weli«imn« paäUe ?ötaia päiwa Jumbon

.edes candoi- ?a heowm hänen Laeidjan we,
srencamm »oiicanet/m hänen todistuxenzft,
nantähden /m cihe heidän hengenV cuoienm
«stj racsftanut. Gemahdcn te ta,»ae iioilc« /

ia iotca «iP aftnm. XVoi maan ia meren «s»
wille: sillä perkele astn Ms teidän tyZonne/

PicÄnluurMVlhO/ liete» hanneiläns W«h«»
Ma olewan.

g HEl"» luma! cuin coicki/p«g/!,2'>
MnnfiewntijtäHirmhäncn/ pag, ;l.

Evyngeliumm kirjoilta P. Match
Cap, iz.

nUit Open,sl«pset lEstM
Cuca on sumin ta,M

la lEsus tudzm ly<M
sen heidän keflellens/ja

totisesiminä sanon teiils: Cllet te käännyl>
Me nijliellin lapset / ntzn ette tule taim°
Waldacundlsan. loea idzens alenda nV
Mintämä läpsii stsn suurin miwan WM
Mnnas. laiocaholho yhden ftn calW
Msen minun Nimeni/ hän holho miM

Odm näisi<l pietß



mist/fotta vscowae minun päälleni/ paramu
hänen olis / ectä NWllynkiwi ripustetaisin h<
mn caulaans/ iavpolettaisin merenftwytc

Woimailmalle pahennuin tähden sil
pahelmlls cummmgin tule. Woi euitengs
sit«l ihmistä / songa tantta pahennus tul

. Mitta jossinun kätes/ taick<t jaltaspchend'
Dlln/nijnleicka sepois/ m heitäpois t!)töö<>
Parambi on si:nm elämän onduwana nm
na/ taickarajarickona / cuin sinulla olis ca^
kättä/iacaxi zalca/ia hekeläisinijancaickse!
tuleen. Ia zos sinlln siltyäs pchenda finli^
niin plchcmse se ulos/ ia heitäpois tyksöi
Parambi on sinun elämään mennä tlln^

-pyolla / min sinulla oliscaxisilmä/ ia heit<
Wsinhelwetin tuleen.

. Cadzocat/ ettet le cadzo Mn yhtMi,
näistäpienimmisi/sillä minäsanon teille.- Hef
dän Engelinstaiwais/ näkewät aina minu/.
Isäni caswon / ioca on taiwas. Silläihmisen Poica mli mmMi tekemän sit«l cllin
Konnut oli.

Zlncstts. i
sinua HEn« Jumala>lsä/ sinun s««om«tto»<!N «ltnos ia l«upÄ

beseteM/ <t,gtz elet aseltanutpylMEngells men«^
- O O DM



! wartloldzeman/ ja Perkelen pahollba,'uonilda
, rieleman/>a IUI oiiemma sinua/ walaistma»

!- sydämenPyhällä Hengelläs että me sinun pe!,,os«z
z' pysnisim ja en sinun mieldäs rickois Vaan.taickinai,'
i sis ahdlstuxis meitäm lohdutaisim / että sinun p,M

EngeliS wartoidzewat Inettä ia meidänMiani/ ji
meidän pijrittäwät/ette, Pextele cilämailn>«

meitä wahingoita taida että nyncuin syndein anl>e>
! xisaa/mlnen « lianeaickinenelämä on meille

, sturen cauttaluwattu/ mahdaismyös meidän ruif
!j min ja caicki mitä mcilläön/ sinun pyhäin Enge!,h
!> t«Scautta suojellutta warielllttölla/Amcn.

p. Gkmunan fa p. luyan.
f?äiwänä;

> Coll. nyttcuin p. Andreaxengitrpäi» 'n^
Epistola nijneuin P- lacobingm

Päiwänä. .
Ilaitc«t nyt tähän att!M pag. i^:.s Evangeliumin kinoilta P. Mallh.

Evang Cap. >V.

! aican/ lähetti lesus ne caxitoiH
, '^kymmendä/ ia sanor: alkäc menzö pacq<
nain teille/ja Samantcinein Cauvnngeihi!!

, älkät mengs: Mntta mengckparamm <ad«>
, ttmiin lammasten tygs Israelin hnonest<

! Nijn mengHt ia saarnatM/ sanoden: Tai'
!wall Waldacnnda on lähestynyt. Kipisilä
!, telM terwexi / spicalisia puhdistacat/ cttoil<i<
ta herättäkät vlosa/a<at.
le ftiltt/mjn myös lahMi andacal. G



Eittidän pidäculda/eikä hopiata/ eikä wa<

ste pitämän teidän wysllän / eikä cwässäckiä
madalla/ eitä cahea hametta/ eikä teuglä/
M sauwa: sillä tysmies onruocans ansaina
liut. Waan cuhunga ikänäns Cauplmgijni
nucka kylän te menette niin kystlkät/ cuca si«

, nä on otollinen/ jaolcat siellä siehtnW
/e Ichdelte»

Mutta cosca lshuonesen menette/ nffn!
ierwettäkätsitä/ ia sanocat:rauha oleon tälle!
huonelle. läiosselMneon otollinen/ nffn
tlilcanteidänrauhan hänelle/ Jollei hän M
otollinen/ nhn teidän rauhan teillepM<
Iacusa ei kengän rupe teitä wastan/eikä
Ie teidän sanoian/ min wengäl ML
huoneista/ taicka sitä CaupungiM sä
siacal tolnukin teidän jalMsian. TotisesiD
non minä teille: huokembi pitä oleman OoV
doman ia Gomorran MäalleVuomiöpM
wänä / cuin sille Callgungillt'

., Rucsus. ~

Jumala taiVallnenlsä/fota sinus fimm
lEsurenChrtstuxen meille il»!

wolttanutoltt/Nerucoilemma sinua/ anna Pyhä
Henges s>MM)lm/ että hän meisä oikiali ia
CbrMisen rackauden sytntäis / i» mettä carsest
Mn sitäwastan on armollsest wariellS/ tvzhM-as



lohtzntais «eitn
/ cuin sinm, Sanas tähden meidän päälem

! «ta / että me Nilwallisest sinunarmoos»a Sanaas
' mll«mturwalllM> ja sika Perkelen euä mailm«l!
, »ahudm»)loncadzoisim Sinun Polcas/ctc.

PyhDn Miestän päiwänä.
Jumala/ me rucoikw.

! >°».' wa sinua sndaman meille armes/ että sinun «?y>
zäis lnulsto mettä porawbon elämän kchotcais/' j«

! 'tta nyncinn me heitänwuistoans pidämme/ malj»
! iaijimme myös Vstos jahywisä töisä heitä seurW»
Zinunrackan/etc.
EpisiZlsn/ kiyoitm P.lchannesAposi,

IlmestysKiriastns/Cöp.?.
Mn»i»<i/ nZin minä j3nZeli«

yisswlewan/iolla oli
lZ»pä« Juumlansinetti. 3« ha« huusi suurel<
»z«sUä/ «yllenellZlle EnZelille / soiden nm<l»
;,mmcna oli annettM »ahingoitm/ is ft«ojz
k«i «».ialß/ eM merts/ eikä puim wshingoitt
>co/ sijhenssti eumme merkidzemmc meidZy.
ulttnMMe pHlweliat heidän odzisans.
Jämin» amli» etti mcrkittyiVlucu oli ftts
l,eli«»Hdetläk?mmen9Z tuhatta/jotca cni«
in Ilraeli» lasten sickucunmOa mcrkttyt Mt»
Judonsi,cucunm»stO/ csxltsiM

ihana merkitit.
sucucnnmzsts/csxitoista ky«»me«,

Gsdin sncmmlmOs'/ tSxitoiWymmenda



3Mn'« smncMMsta /c6fiwW?MnO -<!

NcphtaU» sucucmmasts/
merkityt.

Monsssm sucucunnafiH /

mendZ mhlllw >,

GimeHnin Mcucunnssts/
znendZ tuh»u« meMt)?t.

Lewin sucucllnugstl, / c«xitslMpnmc«<
VZWhattamerkuyt.

IstäMiil z«c»cunnaftÄ/ cM<»«isi<,kym.!<
Mcnda nchiwa merkityt,
. sucucunussta/
«lenöatuhNM i

Josez hin ,suc».unn«?M /

Zllendä t«lhm?« merkitys' i
Benlmnin st»l»cnn«gfi«/ z

menda ruhart», mcrMxc<
Gcn jäU-cnllsm n«nä/ftz csdjs / juuriicmckot,

eH yrikän lunke tainnut/caNst«pac««o»,l,
sto/ja sucucunnista/m C»«soist«/4«kiellst?.
leifoWantilnin«««sdes /jaCOridftln edes/w^i!,,
kl,'iUg Vasteilla pUI.-tewt/« ,pss»mm iMdN
kasisan». ftlNrelw äneliZ/ jaM»
dcn: Au«?»us oieo» MiejHcajstWmcUa
meidän I«mal«l!i,« «

Mngelii Ajoit istmnda i«,w«<l»
himhuaymliZrms/ja ncUäeiZmds/iHianlei
sit «sws<llen« istuimen eleen/,»cu-narsu I« ,

malsiafanöveni Amen. Siunaus/ja »ni««
»a kyws / cunnia / ja W«Uwy«/ j« «?oim!j
sicp»nu:idHzliiUKzl<;Uen»/G7»cj;!ckisest/ A. ?

N uij HNw7



HErra coca sun mnjasas/pog.?.

! Evangellumin kirjoula P» Mallh.Cvssnqcl. C«p. s.
Hlehen aican/ cosca lEsus näkiCan»

astui hänylss wlwrelle/ ia eum HM
M istunut/ tulit hsnen Opetuslapseni H-
M tygöns. Nhn hän awais simns/ opcm
'eitä/ ja sanoi: Aueuat owat hengelliset wai,
mistt.- W heidän on taiwan Waldaamda.
liuuclt owat muchcOset: Sillä he saamat»

owat siwiät: sillä he jaai
m maan periä» Autuat owat joeca isowat
iWowal wÄnhtKscalltta: sillä he rawitan.
DlMowaljanpM: sillä he saawal lallpiu<
W. : Sillä he

Auttlatowatrall.
MtMt: M lie pitä I»lmalan poijxi cud-
tttaman. MM owatioitawanhlnicauden'
fhVettwckmMn: Sillä heidän ontaiwals
valdacundK. Autllat otetta te/ costa ihmiset
lealMfjawainowal teitä/ japuhuwat caics
Msiapahutta teitä wasian/walehdellen mi«

, m tähttn. Iloilcat ja ricmuitcat: Sillä
fdän palckcM on suuri taiwas. Sillänain
wainoisit Prophemilajotca teidän edellän-

i- Rll40!lS



Jumala taiwalinen Isa / sinä >»" MMN
Poicaslesuxen Chrlsiufen

optturencoutta/ Ma: autuuden walicappalet aun
molistst meille ilmoittanut olet/ merueoilemma ,<ss
Nlw/ walaiseiueloän sydämen Pyhällä Hengellis s
ettt> mi ca-kella ahkeruVella meitäm ni,sa h«t°'ta«
simtömän mallMan pahutta tärsiwällsest
ja-ivijmeinsinun thtönas lamas suuren palcan ta>ttl

tälsim TamZ meiVe sno/lauplaS ia armollinen HeM
ta/ sinunracianPolcaslesuren Chnstuxcn
Herran cantta/ jocayitnä sinun i«Pyh«n >?engej,l

''cansa elä hnllidze tjancaicklsest/
Hutons päiwänä» ,<

Herra Jumala meldZn rucoujem /jotc,D
sydämesi rkoxemiasyndim sinun edH

säscunnustam/ettas' mctilt arrnolisest annaisit feri,
Mnitandexiettä myösrauhan» Sinun rackan Pof >
laslssuren/eic, . l

Episiolan kujoilla P. Jacob' >

Apostoli/Cap, 5.
weliät/ tunnustacat toinen

teidän ricoxcn /iarAoilcat toinen toisen.
ne edestä/ että te terwet olisitta: siila
hurftan Rucous wdi palio, «scase totinc»!
ON. Elias oli ihminen nijsa haluisa wicapäi <
cuinmckin/ rncoilictteipitZnvt
,a ei saranntcsinaan päälle / colmena '
iacuurenacuucantenaJa hän taas rucoili/
ts<»asa«doi sateen/«lniaä casivoi hed»°lmct«

Rack« »eliänl / io« zocu teista exyw wtli'
, Veft^l



josjscu je« pMmais/se tjcMn/ että j«c«
! nneise» cxisxistZ paljuna sc on lvapahlo<

euolemasta/iapcittäjyndcin pa.londel
' I«n»l taipaft Isä hywn / pag. 18.

,i! ElvangeNumin kirjoittaP. iucas
Evang«l,Cap.»,

' aican/ sanoi lEsils Opems lap-
! zeulla «isiä ön ystäwä/ia me«e
! MiyM HHnen ly gsns/ ia sano hänelle:
Wäwchl/ lainas minulle colme leipä'sillä
i>linun ystHwsn tuli malcsst minun lygöm/

eiminlllls ole mitä mjnH panen hänen
lg hän wasta miNM

omo stmeMl/ia minun lapseni
j casani macawst / ia en ming woi ns»
,asinulle andaman. Minä sanon teille: ellei
M nouse is anna hänelle/että hän on hä?
enystäwäns /nHn hän cuitengin hänen

lähdennouse/ jaandahänetze NW
,ionda cuinhän larwilze.

Vthn minä myös sanon Me: anoeat
tznttMannetan/ cdzikätnHn le löydätte/

,oicuttacat ngn teille awatan, sillä jocainen
uinano/st sa-ia ioca edzi/se iajoca
plcutta/ sille awatan. Cucs teistä sn se Iss/
Da Maano lchil/ and<,eo hän hänelle ti<

wen?



wen! eli fosHckn ano cala/ Mdaco hän hH
nelle kälme»! / e!i josHHn ano muna ando<>
M lMelle Scerpionm? Jos le/jotc<z paha
olella/ taidatte hywis lahioia anöa teidH/
lapsille!'./ palio «nämmin teldän taiwatines
Isän/andapyhH, Hengen sitä anowaisille.

HErra Jumala/ jonga edes caickeln syba».
omatundo wanse/a!

w«hda sinuas caickein päälle / cmn synvians caty
wac: ia paranna caickihcidän haawans: että nm
cumhcowal caickin syndehln wiMset/ettei yxikq,
elis myös sinunarmestas osatöin. SmuPoicas/ >!> l

MmHt stttrawaisttsanat/kiMt»P. s^
. lerewlas Propheta/Cap.l4.

HErr« weibZil palMttecsm owat se' zN)Ly!l« snsftilmet / mutta antil cnttengl-l
«ime» tähden : filla n.eidZn kowaco!>

Vaifuden snsuun/cuinme oZemn«» oll« sinr «1
wpst<i«/s,»ä olet Ilraeiinturws / ia amta>
häoäs. Mieis ol« uijniuin «uucalawe
maasa/ ia llijmui» wiers,/ sijhe» ai»'«
ssians yoly. Mlxis olet nijnculn B<mgar
joca on pelcuri: «a nijncuin wakews / isco st
autta taida. Öinä olet cunengin meidän le!»
l«m HErra/ia me nimitetä» sinnn nimMi.
älä meitä s>?!iä. , '^!

Mmeidän ychälltaiwas / f«g, «4.
Mwangtllumin kitjvitta P.Ewang Cap, iz. ?



lMMen' aicän ftnoi ICSVS heille'
/ ettck aina tule Nlcoilla:

M wäsyä'/ ia sanoi yxi Buomari oli yhdes
Taupungis/ jocaeipelWnyt
M häwennM ihmisiä. Nqn oli myös yxi'
!M sinä CaupunM/ jocalmlthcknen
Uns/sanoden. autck minuarchtch
'ft IHeihän schtonutcam. MuWwhmein!
Hnoi hän idzellens: waicfa en minä

Mkä/enO hape ihmisiä/ cuicen-'
M että tämck iesti waiwa minua / tahdon

hänbä autm / ettei häw tuliL janurisiF
Mu^

Myn HErra sanoi: cuuleat mitä
iMMäDuoMan' sanoi:EikösiF Illma-'

pidäls hänen walitnitansauttaman / jot?
tz yötä ia pälwä'hä'ndähuuttawal/pidäistö-'
,Znen sitä kärsimän? Minä sanon teille:
sMn atttta heisa pian. CniteNgmcosca
! chmisen Potta on tulewa / lsytäneks'



?H5310 dN^I3II
Meidän

HERran MuM ZHristllNN
Kärsimisen / OlolemaN/Hautamisen / Plss-

nouseckisen ja 3'aiwäsen a tUwtsen? Historia /

neliäst Ev,lngellst<>st cMt^

MH Chrisins (' hänen Hengens perän sei-
sott2is)teke la kärss Opetus lapsilbanS leruftlei

«is/jätiellä Krydimahanmennesäus/ eiu
tien' hänttp werellW cuolewan^

MtvoiMsia,
Sumas aut'minä taidÄisin / paF. 96'»

juhlapäiwälähestyi/
päasiäisexi cndzutan / sanoi INsu»

häneN' OyetuslapsillcNs: Te tiedätte/ ett<
lahden pÄwän perästä tule Paäisiäinen/iaIH
mistn poica ylonattnetan ristinnaulllMi

Ollöin' cocovnnutt pappetn päämiehet/ j<»
Airsan oppenet/ia Canssatt XVanhimMat/ y«
iimmäisen papin Oalyn / ,öca cUdzmtln Cai«
Phas/janeuwopidit/luingn helEsuren ca«
wallurellakynniottatslt m toppaisit. Mutta he
pelkäistt Cansso. NM he sanoit: E,huhlapäi«
VZnä /ettei capina»ousiFCansftft^

CoscalNsus oli Bethattias/ Gpitalisen Oi,
monin huone»/ iäatrioidji/ mli »aimo hänen
tygsns7 iolli»olitlasi mrmelematoinva ia calll«fia / iahän fZrkl clasin / i<l
Mfi ley hnqeypääns päälle. Nhn muummat

Kv« «ay



ZlMpit w,eN«ns iafanolt- MihMgakelp«
h««scaus: S>llH tämä ous mmi,'

cuin colmeen laman pcnuin»
!'M /ia snnetto WMwaiften /lahe napisit Hz»,
W; NH« liKSVS Moi: Oallicat häne»

r<»nhas mixi te hända »giwanc? Hä» le>
hy»M tys« minun coht«ni: Silla teiliZo»

.vaeaina»mwalset/ is cofc« mhdol,
zlenlsn lcsaire heille hywä tehdä / muulra e»
lMnä aina teillä ole: hänwoi/Lennän» Voiteleman minun nmmiftani hau»
llvamifexi» Totiseft sanon mmn teille: CusaH
MZ OvangeliuW silarnatan ealkes mailmas/
Mn tZmacuin hän teki/pnä saarnan»,
»nan hänen umistoxen».

Nhn Gachan oliludansifaliemennyt/ssn.
ch<,lhc« nimi oli Ischarioth/ ,ota oli cahocmc«'
DakMnen lMufta. Hän«ieni /pois/ ia pulM
«ii ylimmäistä pappi ja paamiehla/ euing<

Hanoi, hänen heille soattaVH / ia sanoi hciilc!
iWiläte tahdone «invlla and« /ia mws teille
HZnensaamn: Coscahesen euulit/lhastnuhe/
,ia määräisit hänelle coimeLymmenda hopl<
wenninZita: Ia han lnpais sen heille/ ioM
MZnlapinaia.

" I<,enslmaisnä»akia» leiwan pmwäna/ c«<
~ sca pZastZiS lamwas teurostettin/ mii Open»
, lsNset Olueen tyZö / sanodcn hänelle: C»l«<
, tahdot enZ meidän pila sinulle wslmiftamon

s pääsiäis lamban lähetti carthb
!,>M» petMnii, Johann*



ftN / slwoden: NlenZZtCsupungm /c<wSV/'cs<
l«« si>hcn mieltä / cohtg tnd.i>l yri ihminen
c«?Mln wesnniiata/ «ouvaltacal HZndäsiehen
huonesett johongahan mene. Ia ftnocm per»
-hemiannällei Wi«
non aitan onjlmrt lälnZ /cuja on wlcrasten husZ
ne/jojOMinä NpemZzastcnicanft ftlsin pää»
siHs i<lil>ban?l« H«K» osotta teille suuren S<l«
l!n/M?eil»n / ia VÄlmistnun walnnstäcatsiellH
«eillc. Ia hänen Opemslapsens memc/ ja
tulic Caupungiin / i» löxstl rchkcuin hän heille
ollMionm/Ia walmlstit pM«i!3 lelnbän.

Mmmennen pääsiäis juhlH /«'tttt IiLfts tie-,
sihäne» aicans m!len/"e!tM hänen räftälinail»
niastaplti Il«nst/Zs menemän «Hr:emn hän
en«<no!i mcasianut ommnsisoteamalimas o>
lic/nHnhZn myäs heiläaimi loppnnafti mc^st.
Cosea chtomll / istm h«n psxdan t^go/ia cari,,

?lpostsiit« HZnen cnnftns Ia
f«noi heille: Minä olen halxila halmnnm fxo
sii lätZ pZZsiäis lammasta teidän c<mZan/ enne»
«un luinakarsin - S«l!a minäsanon !«lle / c« m
«asuisi, hänestenämdi j.ys/sijhenasti cuin

lttN!Klt,n Vgld.icnnu««. Ia HZn olt,
Calkin/kcjtcija janoi: facacK?es!e °

miuH ft,non:cU!e:Enm«nä j»o stt,
cujnwHnapnnst on tnl!u/cn«encl<inminäsit!
slen insp» teidän Lsnftn «ts minun
Zw«ldacunna». '

z^aheidänifimsMs/ sinä?onä jonaH^r,Wrs pilcttilnAtlh<ln leHgn/ tH



ID/ mursi / ia snsoi Opetuslapsens/ ia
Mltacae / syskck /TäMä on minunRuumin f
Mcateidän se tehkätmmm

Nqnmyö» otti hän Calkin eh<
!,,lo1lise:, jckiken/kqtli / andoi heille /

i,.Hlwcat täsiäcaicki'/ t<fmil Calcki on se Hff
PTestamenn iminun wtrestsni/ foca teidän iai
Monen tähden wuodaletan/ synöein andcxi

tthkck ntznvsein cuili te juot-

ua/ miimnmuistoxeni-lahejoitsijlä caicki.
Cosi a Khlolinen pidetty M/iq perkele oli

W Juvan «llmomn Ilachamolit, sydämmchcn
häne piti hänen heillesattmnaan.»MesilEsus Isäncaicki HZnett- kasi,ns

että hän oli Fumalast lähtenyt/ ia oli'
Mumalan tyZF mencwä Nousi hän ehtolisel/
M/rcjsai wMtens ia otti Esiissnan/m wyotii>
:<Vjens. p.i»lsi,«e »eriä )Vastlknalian/i<i rw'

pesimä» Gpetuslatiens jalcoja / m cM
ne sillaesiliinalla jolla hän wystetly oli,'

»! hän tuli Omon petarintygo / »a peta«
,kzsanölhänc!!e,: HErra/sinaks minun salcani

JEfus lvästais/m sanoi hänelle l Mlt^
NINZ teen et sinä Nyt tiedä/muu., tästedes sinä

>s'nat sen tietä, petarismöi hänelle: Ei
,lnä pese minun' jalcoianil W>ästais Icsus l

«pese/ tinn ei sinun ole osami»i nun canftlni. petari sanot hänelle:
!!!«ainoßstansmtnun jqlloiani/ mut« myoslä'
, ttM



Itcmsapääni GanoilNlus hänelle: ?oe<ipe>-
/stvon/elsetarwivze pesemistä/ iaiat u
l l)cstan ia nffn hän on coconnns pulidas. 3<l U
lcoletto pudtat/ eite culicngancatct»: Sillä U
hän nesi petlZjäns; Oentähven hän sano»/ ette N
«aicriolepuhtat. l!

Sii«re cuizrhZn olipesnyt heidän ««cans otti
»«aitenL/ lstui/ ia jano, taas heille: l
kö/ n'ltä »nmZ teille tehnyt olen k Te cud;ut«a s^minunMestarixi mHerraxi/ ia te fanötteoi«,l
kein/ sillämmä n,xos olen. 3o« mmäioca olen K
teidän-HErran ia Mestarin/ olen teidän jalo i iianne / niZn pltätcitxinginkessenän to« !^
«en toisenne jslat pcseniän: Eillö minZ «ftnoin'^
teille esicuwan/ että te nhn tekisitte/ cttin m>nä< !,1
kln leilie tehnyt olen. Totisest / totiZejt sansn '^
minä teille: Gi ole palwella suurembihänen.^HVrrans/ eikä stnansaatt«i<i fuurembi/cmnsoca hänen lähetti. Jos te nämät tiedätte te
olettaau'u<»ticl»te liffcä teettä, lliymlnäcaikis ,i
sta teistä puhu- Mutta että lamattu täytetäi« >,

sin: Joca syF leipä minun cansani/ hän «llai» ,
minun Nyt minä sanon teiNe ennen
emnsetapahtu/ettäfijttecms<stapahtnnut on/ ,

te minunsirivfcoisitte. Tstisest/ totisefi sanon' zmins teille: Joca sen toria cuin minä lähetän ,yätscSria minunz Mmr« iöca minun eöria/ hän
ec)ria sen «oea minun lähetti! .1
, Cosca lEsus nän,ät sanonut «li/ murehtihan^engcsa/tsdW,a sanoi: Totisesti/tochest ,janon minäretlle: Z?xi on teista minun pettä«

»>a; Cad;o/ min»» pettäjäni kastonAnsani psfdäil». - S)nr«^



Wutto Opetuslapset wNt muchMsen,
cad;eiittoincn toifens pä«lle/ia epaikt kcncstH
han k^feiemänLestenans/l»,)
case otis/sca sen tcins? Ia rupesit, locÄnen so!

l twm«n<: «mna st? Jo toinen^
! lnwajc /Murra hän wa>iais / iaftnoil

! I?,n cstzveMlfia LfMWeneO/ jocn minun c««»
! smu fttqnrupe /ft pcnZ minun. Iawsin ihmisi
> po«<1 mene nHncum Linoitcttu on hänestä/
! wntm.woi sitä HmM/ ionga cauna ihmise,

i poim pcteran/scoitä HZne!!? pauamdi/ ettei
hanolis NHn Vastais ludasjocs
hänenpem/iaftnoi- Mestari / olengo minöje.'
Hän <anV« hailcNä: Sinä scn simoit. Ia yxj
llEfuxen Opetnsiapfist istui HZncn rinnal.
,ians/ioca Ounsnpcmri
!»qtt«is/ kysymä» kenestä HZ« puhui: Tosc<,
HZn macai«/stnsi hän
!«»elle: HNrratcma ieon?lNsus Vastaisi
i«Ue snse/Me minä castetm» pMn csco««.
ilacuin hatiol«leiwHN6asta»m/a»doz hän ft«

Simon IlcharioMe. Isje» pala»
jMenmem HZnen perkele. NH«janoi le<
jnshänelle/mitäs tehdZtshdat/nfin teplkcM.
min? Wutta ei atrioidzewist fMZn ymmärH
nytnnngätäkden hänsitä hänelle sansi. lil<
«H muuianmt l uulit että Juvalla oli cnckaro /

MSft,.ren händä ostsm«n mirZ
»srari tarwitcaman / eli jos ha>

«en piti Etakin u,aiV«sil!e andsman. LojlA
Hansen pM ottanut oli/ meni hän cohm «ios/
Pys oh, Cosca Juva.» l>li vwsmsnn?t/ sanoi.



lEsus i Nxt c>« Ihmiftn PoicH VircsftettV/
I»m>ila ontiristetty häneN cauttan» / nyn
e» myss Jumalaklrcajtsws hänen )dsens/ js
kircaOapian/?c»

lEsus olikijtos wirren weisannut / meni
Opewslastens eansa Kidroniu Ojan ylldze

Obymäelle. Ia heidänwällllenS mli rijta/ cuca
h<ist« suurin piti oleman. Ntjn hän scmoi heille:
Mntlmalistt Cllniogatwallidzewat/ »awaldamie,
het cudzutanarmvl^siriherrotxi, Mutta et te ntjn/
Vaan jocateistä suurin sn/se olcon ul,ncuin nuorint
ia jocai/limmäinen on/ se o!«.on mjncuinpalwelia.
SMcumbisuurembt on? SeMaatrioidze/taickase joca palwele? Eikö se joca atrioidze? Muica mi«
>U olen teidän kestellän nHncuin »allvelia Mutta te
olettane/ jstcaminun kiustnxiftni minun cansM
Pysyitte: Ia «ina säädän teille waldscunncn/
emnminun lsämsääsiminulle: Että ta-?i,n pitä
syö»äuia juoMan minun poybäLäm/ minunMal,
d«cml,asan! /ia istuman istuimella/m dusmtoze»
mancaxitoistakymmenda Israelin sumcunbs. Sil>,
loin sanoi hcn heille t TZnä yönä te c««cki pahenettg
minuft; Sillä kirjoitettu on: Minä iyön Paimen?'
9«/jalambatlauWssiHhaiM«tt. Mutta sijtte cum .
minä ylös nousen/ käyn mma «idän edellän G«li<
le«n. IcHErra sanoi:Simon/Siulon/ cadzö/
Galhan on teitä pyyts.lvt stuloxens/ nstncuin Nf>sma. Waan minä rucoilen sinuneoestäs/etttl sinu»
vscospuucluwan pidälaluins ferrsnpalalatnljn
«ahw.sta sg«oi pemri hänelle,
3os wiclä caicti mum pahenisit/ en minö
MZW WnäW psshcne. lEsus s<Mi hänelle ,



, Zotisest sanon minä sinulle: Tänäpä,,/ ennen cM
Cuctoi cahdejii laula/sinä eolmaist minun kiellät,

' tNuna hän wieia sanoU Jos minun
! nuncanlas cuolematt/ en minä sittectän kiellät

I sinua» NHn lanoir n,yös caicti muut Opetus,
, lapser. Ia hän Moi heille: Costa minä lahettii
seidan ilman sätitä ia ia tmaM/puutlmc»
tieldH mitsn ? He ftnolt: Ei mitan. NHn han sinsl

' §«lle: Nynnyt/jolla ftcki on/ otta.ansm/ nhn',,
smyösCuckaron/ «a jollaei olefe myytäis hamens/
!, la ostacan mieian: Siliä minä sanon teille: Äietj
setin cuin tirjoitetls on pitä Minus täytettäväni
Hän on pohaintttiain, secan luettu: Siliä mit«

' minussa filioitettu on/ ne pitä loppuman.NynKk
issnoic -HErra cad',o/ t«lä on carimielta. Ha»,
lsanoi heille:Kyllä sijnä on.

"' I!' , ,

lMilckChrifius leke ia MrsilMn TaiwM
> sen Iftns edes/Krydimaas/ ennen

,, cuin HZn tiinniotetan'.
l Christus cuoleman tiMs sanoi/pag.9.

mli lissus heidän eanftns
j ka» joca cudjutan Ge hsemane/ josa olt
Hryoimaa/johonhän mene «a hän>-n
flapsens. MutM luvas joöa hänen pett!/t>el»
!m)'o2stn paican: Sillä lEjus meni sinnc

OpcMslastenF canst. Is ftnsl'
!T>pctuslapMenB: IftucMtajä/ nqn caUVair

m«nä menenmsnne/ ia rutolle». Ia hän
,ottiperarin canjans/ Jacobin islohaNlilsei?/

poics/ « rupeis mur^hlft



>i «M/ wapisemaHiasuremsn. Jastnsi: My
!,un sielunsn murhelZans cuolenj«n asti/ ole aP

> lMiawalwocac minun canstni/ ja rucoi-cat
! e«et teioutuiskmjauxen, JaHan hel<>

sta/ lähes kiwella heittä/ lastipoluMen» ig
caswollens maahan/ ia rucoiti/ jos

mhoyllinen oli»/ että han lcn ajan wältÄs m
Hbbaminun Isän/ caicki owar sinulle

MchvoUiset, jo» mahdollinenon/litsnmcngutt
polfiNttnuldatamäCalcki/ ei luitenLßy
Älnn'!nar«hvön/ mnltg nljzlculn sinä. Is
l,Zn t»i Opetuslasten» rygo/ ia hcldFy
Mcau,ast/,asanoipetaf!lie) Glmon/ m/icnre
cesf Etko«Vo!ilu:yhtZ hcrke walwomwuy
Msiw!! N?.;lw,ocat jarucoileM ettet te,ouru<

lsklul.mxei7/ heugl tojm MMca lchH
on!> «cks.
' «l)aas meniHZ» toisenksrean/ mrucoili sano«
dets! Minun I!«n/ellei tämä Calck nienepoi«
minulds muutoin etten minä sila juo/ nHn m-
pchmcon sinun tahtss. I« hän luli/ja ioysi
eaas heidänmaeamajt/ sillä heidän silmane ollt
Wlcaf/elkaeienet »nitä hewänpitt höndä wasta«
nmn. Ia hänjZttt heidän/ n,eni «as/ rucoilj

, lolmanenkerrun ft"«de«: Isä/jos sinä tahdot
Mn «m pc>i<) nnnuloatcmä Calcfl/ lMcngin
,ci minun mhton / mu«a fnun olcon. NynEn-
gel» «alVastilmestyihanellc/ is»>ah»plst! hänoZ«
3a ft «outNl/ eriä hän cuoleman cansa fodei/
jarucoi!» hartamin/ ia hänen hiken» nffn»
cuinweren pifarat/lotcs mahan wuosit Iacuir»

nousi rucoilemast/ »«tuli O>petuslastens



HZN «e mmhsn Ml:eaMast//asano! hch '
Ie: MaatcatjalcwWöl? Ic«:ytk)>zlayf,/ °„
hetLi sn tuUut/cap;b/»ch«nisen poica
kansyndistcnkäsijn/ nosc.?t m meng«mead!«<sjelähejiyjocatwnnnpettZ. WmtO rucoilclh l
kttet le wtis kmsau^en.

111. ,

MiMhttsius M mkärsi HenZelissen Ift >
Anna Mia Caiphaxen edes HmZeB«sts

K<,t<i mnä Jumiani tnsHtuftas / pag. li.

lela HZn«« plchuisans/Cad;«z/ luV<?s
cu?i fti p»!«

wZke cansans/ jaylimmäisten Pappeii,/
phaz.-if!'Nsten/ Valchinben,'" oppenntl»
ttn p«Zweii»t/kawi HZn hcwZn eVellZns jam!i
sinne lMyMä jasoitoilla/ miecoilla fasetp«ll!«,
Muna jo«<?hänenpettl/szzanysnmhezzze mw

flw« annan/ <e
«n/ khniottacat hand» ja Wisust ,po!s> MM,
CofcalNfng mitZ himen tspahw
«,an piti/t»li HZn,a sanot hcUle:Reta ie eVO
tZ?H«'Vastaisit- lEsusta Nazarenusts. s«<
«oi IVDs heMe: Minä olen.

tNmra Judns/ joeahänenpem/stisoi,n^'<'
hndancanftns. Losm IKsys sanoi
3l?u»Z olen/astuit he «capirin/ ja langcisil
Wäaha». yh'«HZ»taa« kysyi heille: Ketä tt
«Vtzittä?He sanoit: IE just'' ttnarenu sta. JO

w,,ftais: Mins sanoin teille/ MinZ olen<
nHn fMyat nsldeo me>«

»^



, .lä st/puyötaptetclistn / cuinhän oli sanonut!
s<«»NmanDä vhtäN^aLoctanuttulnsnnnulleanM.»uj Mutra luda»aftnt Znst lEsuxc» lyg«i/

„><ft,'.i>i>),mel!e lerwe Aabbi. Ia su»'a andst
H hä!?en. ftnoi IHsus hänelle - Pstäwän/

Vlä warttn sinZ tulit? luds suun «nd^misellacs-
finä ihmisen Pojan petät ? Silloin ne astuit edes/

hänen. Cosea ne/ jorca hänen ymbauUäns
«Ii:/««ilniitä mlewaolt/ sanotthe hänelle?
Hsl« emmeko me miecall»? Ntsn Gi«

fj msn pct^rtllaolimtecka/jongahän wetintvsf
i, ftlol ylimmäisen pspmpalweliaca/j« h«c?a«K
,/ poi»h«»cn oMan cyrwans: jong».palweila»»

>j tWn asti tulla. 3a sanoipetartUe: Pistä mlec» !
tasmppey: Sillä caickijotta wieckanrupewar/ne
»««lla huk«tan. Tatcka luulttcos /etten winä t«i<
lcusi wlelärucotl!a«mun Isani lähettämän minulle
«nämän luincaxitolstakymlmndä legiot Engelettä?
Elku »inun pidä juoman sitä Colckia / cmn Isä m«<
nulle anoo»? Cmnga siis Ramottu töytetän että
Pita oleman? lacnmhan rUPei» HZne» csr»
»ans paransi HZn sen.

Hiliä helketla sa«si lEsusMimäisilltlz papeille/ haldiolllc/ jaAVanwm.
mille/ ja jsmslle/ cuinhZnen tygsns wltet,

NHncuin ryöwnlin lygö te laxiltt/w«eco«sa A
siipälläminua tilmiiottawan. Minä istuin teidän
tykönän joca päiwä ovettaln 3««ptis/' j«et le vien»
bauct kättä minunPäälleni/ wMta tämä on teitä»httfey ia pimeyden wsM/ fttll Plophef«»n theit», ,



M töuleläM. GlU«in caicki Gpsluslapsc >.

yisnOnno»! HZnen japakenit.
jouckoia fflim iuen paamics /a I, Hdaloljten palweliet !

doll hänen/ iatalutit handa/ pois u?l< ens, .
txgo»ocaoli 2.sj>i i><!l

laCaiphl,
se Zola ludalaijlUe neuipo andaiwr/ai! '

yhralhnnsta olls tatpcllmen C«,nss«,
eoestl?, la>xinuc>rucamen
la 011 l lqnainen zvaste paitan ihon päällä. I, >
«uoret michetkchnnistiihänen /muna hän jö,! ,
sen liinaisen zpaÄtte» s l° pactcnl alalstl he<l!,i

Veit lEsuxenylimmäisen pW ,
CaipharentyZo/iohon ealcklNirianoppena,, '
Manhimmat ö.« heidarZ coonnet. Ia O
n>on peeari seurais liksusta/ ia täinen «He,
tuslapsi/ ,öca olt yhmmäisen papin tUttaW
,a hän meni lEsuxen cansa / ylimmälftn p»
"pinGalqn, Mutta petariläipoisowenM /

se toinen Opetuslapsi? ,oeß yhnlmäijc»
papin tunawaoU/ »neni japuhui owen « z
lialle/ ja löi petarin sisälle. Muna pal«c> '
liat/ jotcaHHlistäolitwalklan keskelle car««
»<,»K«tän«/ sillä kylmä oli/ seisoit ja läm
Mitteli». Ia peearl feijoimxös heidän eanlM
ja !ämn,ineli/etlä dän olis nähnyt lopun

pfica näki hänen walkian tykönä
wan/ cadjoi hän häncn pällens/jajanoi: si»«,
MoeolitlEjuxen cansa Galileasta/ ia o!c!
fxi tämän chmilen «Vpctuslipfistl» ? N?"«



K W kielsi ealckeiu edes/ »a sanoi: Walms/W
Hle/ en «ninZ mnne hända/ engä tied« n»iläs'sanot.

!> . Nhn xlimmZinen pappi hsyi INsUj-elle
' hänen Opetnslapsiftans, ja hänen

stans. )El«« /wastais HZnda : Minä olen
Mklsestnmllman e.deS puhunut/minä olen Syna,
Mosta ZempliSopettanut/johon caicki ludalst»!/et cgconduwat / ia.en olemjtän fal« puhunut. Mt.
Läsuttnullekysyt? kysy uchllejotls cuulit mitä nnnä
Wepuhunut olen. Ladzo/ne tietäwät mttäminsAnomitolen. lacum hän n°?mH puhui/andoi
tzxinhstäipalweliolsta cuin iäM seisoit / IN'inxellecorwapuustin/ftnode»:.
M ylimmäistä pappia »a,Zam«n? 3V!»,
Mstais: jos minäpahasti puhuin/ nyntunnustsseMhari:mutta sos minäoikein puhuin / mlfisMinu»jyit? Jo >Ham,as lahele, hui,eu sidcmtmsOmmaisen papin Caiphaxen ty§s.

Mutta Oimon petän seisoi ia lämmitteli.A coht», ensimäenkicldänMn jMcn/ cyica
hanmenivlos porstuaan/lauloi Cuckoi/«a HZ<nennM taas toinen pfica/ joca sanoi «Hile »st»olit? ia tämgkinoii 3EIUMn Na,are<
Meencansa. ttHn he ftnoft hielle- etkösoleinxäs hänen Vpctuslapststans? Taas kl-W!hän/ j,i»annoi: En miniole. Ia wlhänher.len peräst/ mli wielä toinen ,a todisti/ ftns.den: totisest slet sinayn heistä silla sinunp».hwllnwitta sinun. Oanoi hwelle y»

papin palwelioista/scn la!.Z«,on.8« P«a» poishackais; Ongs »nipö
ftNUi,



finnanZhnyv krxdimsas hZnen cansazis. tH,
rnpeis iviens sadatteleman'/ ja wa»M

En tunne minä sim ihmistä/ josta««
. puhutte I« wiel» HZnen puhuisan» / laul»>

< «aas Cuckoi. Ia >HErra käänsi ldjens ja cad,
, zoipeearinpäälle. Ia pemri muisti HErro»
, zpuhen / jocahänelle oli sanonut? ennen cm»

z Cuckoi cahdesti laula / sinä colmasti mi«m
, kiellät. Ja petari meni nlos jaitki^mkeraft.

tNutw ylimmäiset papil / w«nhimm«
<ja «aicki Raadi / edzeir wäZrH todistusta JK,

juifs »pasta» / händZ cuvlettaxens / »a eilje
, loMnet t Vmcka msnda wärä todistaja mli/
. nyu ei sitlckZn heidäntodisturens ollet sowc,
! Assl. Wffmen tulit cari wära todisiaja / ja-t»,
' Bzsttt VZrinhändswastan/ sanoden- me cw

Ämmä HZnen sanowan? minä mhdo» macho»
ricko JumM» Templin / käsillä rakem
«sn/ jacolmena päiwänä loisrn ickilens rake»
N>;n/ zoca eikäfilla tehty ole. Ia emHvellgän
todistns ollut sowelias,

< Ia yUmmainenpappi «ouft fakysyjlL»
' Mielle / sanoven: etF6s mieZn wasta? mitänb

Wät sinm, wastan tod^stawat? Mutta hä»
i Mancn /eM mltin »vastannut. Taas )»!<>»
, moinenpappi/kysyi/ saunoi hänelle: Glel»
! >en smnmun poika? minä wa»
! zlvmn silmaeläwän Jumalan cantta/ ettäsla»

n«t meille/ jo» sinä olet Thristus InmM
po<H ? JElnn hänelle : Sinäpä ftl Onoit/ Minä olen/Cuttengin sanon minä te<lle/tä<i>
KW Oez lkivZÄ. näkemän ihmisen Pojan <siun><«



! wMattoikiallaMolella/ia tulewan Taiwan pilwt M
s«.. Nff» MnmZMen Pappz rewa.s
tens/ iaMoi! -Han on pilcannuc 3um«»l<««/i!

me sillen todlswt-ia mrn?id;em? Caozo M
tijstte cuulitra hänen p«lcka»»vmim se luuicl
l«>? Nsn he«i<tl vndmlvzft HZnen cuolcman»!
Jo n» M cl,et ,otc<, )iLsusta kynnipidit /

blistt
lqit muutamat peitit HZI
nensilmäns/ jaloit hända posielle/ jakysytty
hänelle/sanoden: Arwa meiUcChnste/ c«c«l
sinua läi? ispÄio nmma / cuin he pilckalfiti"
yändZ.

tNUtta huomeneidam patVZ» eoittafgl
tocöotinuit caicki ylimmäiset papit/ Airsan-»
oppcnet/ tvanhlmmat!C«t»ss<,n stös ja caickiUaM/)Ksijst« wMan/ cuoiettnrcns händZ.^3« he weit HZnen Aaadin eteen? s«noden:'!!
ia sanoi heille: Josmmä teille saiion/nijn ??te mi.
nua vs^^; jösmina läaS kysnN / nijn ci tttvasic/et< 'kamyespöäsia minua. Tästedes pitsttMlst!, pg. >
lan lsiuiuon Humalan woiman oikialla puolella.

he c.:ic?l sanoit: nll» fi « olc> Jumpan '
Polca. HZn N?<,stsig: TesanöttatltZwina ozen. 'Ze sanoit? milZ me M» n todzfiusta' tar^id^^n;
tne olemMHftn cnullcLt hauen omasta e.

IV.
Klit<i Chnfills teke ia mailmalisientuomarcm Pilaluxen ia Heroderen «dtS/

ja seiso R -stuan oikeudcs.K ICs» c»!!»l»ifi pijn«lu/ fssg, z,^,
'i ,Sil



llloin eaicki joucko vlsjnonsi / »a Wch
sidottuna Raastuan eteen/«yls» annoit h»n«n Maaherralle pontil»

! pilamxelle.
toM 3«d)»s / ssca,häyen peni / «Zki ett^

> hän dnomitw ali/cami hän/m.tol iättensye
l «olmekymmendZ jhoplZ pennmgicä poppeli!
! päämiehille ia Manhimmllls? ia sanoi: >nin«
> pahasti tein e»Z Mipä pctiy »viattoman we<
i ren. NchnheDnoltl meidän sishentnlc!
! eadzo id;e«F laHZnMitti

lajci siclda/ chenipois /»a hirti idzens,
i Mutta pappei» päämiehet olit hopia pech

! «lingit/ia el nä«taso»ipanna vhriafc,
l tnn: silla se on Veren hindaNffil he pidit

neuwo/ ja sstit NlZltH pejlsil
Vierasten Ha«tan»is«Lj. Sentahden Ze pe!v«
cudzuta» "wielä tähän pälwZn asti/ wenpcl,
loxi. Gilloin se l.mn janottu oli IÄ
remialda prophetalda/ ioca sanai: I<ihc ou'l
colmekymmendZ hopia penmnZtta / jolla<«

myyty maxettin / jongahe ostit Ilraelin lapW
da/ ia annoit Sawen Valman pellosta nlZ!»
cuin HErraon niinun?äsie»yt°

Cosca he olit liUuxencansa Rsastn<">
etscn tullet / ej ludalmlet sinne sisälle
messect/ettei he olis idzecns jaajtt«tt«neec/w«o»
soisit pääsiäis lambsn, ttqu pilatus me»!
Vlos. hclr»ä»!tyA<3,l3/ia sanoi § mitä cannectt
te tuotte tätä miestä »astan? He waflaisil /

»a sanoit HZnellc: Ellei hänpahantckiäoW
<3« me olishändä sinun ha!du« «nd«net, Mx



piicftus simoi Peille: nyn <?«<«<« te
Vusmiteat teidän lakin,älle». ludalailct
noit hänelle : ei ineidän tule

puhe tZytecaisin/cuin hänlanoi/
meiuaden nullä euoleMÄlF hänen piti cuole»,«
»Wn.la he Mpeistt canvaman hänenpäällens««
ftchben: tämZn me lsystm«e CanA u?iftte!e<, !i
mäst/ iakieldämäft ReistrillsVes») Mdaman/ l
Wnomafthättens slewanCuninsMlhrlstttq l!!

Nffn pilatus menl«a» MastYfiän cud»,
iullililuren/iasansihZifelle: Oletcchludalais
si<» L«»i»g»2 ?'lGlus wastais: sa»ot«o« smidzestM' e<^:/,
,»»lco muut senminusici ssnulle
<Mimo« IDalaW»»finutt C«nss«ei<« ylimMW PnxiK !!
DMnno.it- ssnun minulle: Mitäs lehnykoiet IZszzZ Hck' !
fi»M: «immun' N»ld«cunl»M »!«tästä «»ilmasta joe mi«l>

tästi «»ilnMft»7nijn tosin »Wne3<
p»:»t!ian! s<«?.«deft sotisit /etten
«Mr, luA«; wutta ci minun W«<daeu«b«n ole täälbä.V iVz!
Pil««u!!scjnoi hänelle: nijns oletCuninga»?lEsusti»si»>s,!

<>fi>N!s«nf<m'ol että minä olen Mrten olen'.
tziinä syndyM la ««ilmein tullutteffK chinu» totunoen pilc»

t«l»o«fio»/ steuuleminimäneni. Pil«tu« ftmoi hänelle: mitä on totuus: .
Ia cuin hiinsen sanonut oli / meni HZ« «

taas ludÄaisten t>go/ ia sanoi heiilc! en mi» <

nsl6ydssxhtän hänen canfsnö, ILcssca u
hsncn ylimmZisilda is »

Wanhemmiioa cannettin/ei HZ« mitZnsiastani
N«. NH'Nfanöl pi!<itue hänelle: etkös cuule/ ~

cmnga cowasti he sinunpaälles cattdawal:3a ei hön wastannut HZndZ yhtäkan saM/ n rjn l
eitä Mqanherraeinlnrrest ihmetteli. Mu:ea s
W wielZ lanöic: hänKehoina Canlsan/ opet. ?

. K itz «i»



tain ests ,'a on ruwelllMt GaZileH
wan<k)l)"nan/zosl??n Gaineast 011. Ia cui»
hän zymmärst / että HZn läönistz
s«i / lZhettlhMhZneu Herodexen^ygä.'sil!j

' ))«n oli n»yos silloinleriMenijs. Cosca
;oves lMuren / ihasti,i ftngctt fu,,,
xc-ft: fi.lZ hän oli jo cyUVSn aicahandq halan
G:» nahdZxen» / etch hän oli paljon hänMcuullur > ja toiwoi HZneldä ionZ«n idmen
An?äns. Ia HZy kxsyj hänelle msnin«<siji<! /
inutm ez hän niitän hintm wostannur. I?l»„,
,n,u-ftt ja AirzanopPenet myös seiftil
M lanuoit cowin hänen päällens. iNnm

huowinens yloncadjöi HZnen / s»
Hilckaisi hända/puetti hanrn »alkiall wsG
Jella ja lähettiMcns pilawxen t/gs; Sini
PaiwZnä tuli pilatns za Herodes xstäwäti
UeftcnZns joiven »Miä «nnen oli rrjea ollut.

NH» pilatus cudjni cocson yliinmälft
Pspif jst waldsmiehet la CanlW» / »a s«n«i
heti!e 3 te olenatZman ihmisen minulle momt/
nyninin Cansst» hsiridiiä» / ,'a cavzo/ mi>!<j
slen händäwtkinmteidän cdcfän/ ia ey l<z?»Z
/hrän wlca eli pähsmecs HZneft/ josta telan»,
natrc hänen pääliens / eikä Herodefca» sillä
minä lähetjn teidän HZncn tygäng/ ,a cadzs/
ei hänestäyhrän HeZgen rjcofta lsycty/ stn«tz<
yen tahvon minä dänenrangaijinna päästä.

Mutta Pääsiäis juhlsna t»t<
tunnut päästämän Canssalle jongun sangin irralli



MZa betchdM Insilloin »li Melläyxi
fangi inl't>ittäm) Ryowän/ iocaeudzuttinVarras
baS/tämä oli capinan nostalttencansa kqnniotettu «

«ft/igiuten heitetty,/ joca capinas oli murhan tehH
nyt. Ia cansa mem ia rupeis.händärulolleman /,

teke«i«n heillenqncuin hän sinä tottunut oli/
> wastais pilatus/ sanoden: teillä o» tapa,

ettZ minun p«H teille päästämän yhden päZm
Nna icralle / cumman te-tahvotza/ ettö«in«
pzäliän teille / Sarrabsn «icka IGfuren/Iu

Cunmgan / jocacudzuran
Giilähin tiesi/ e«ayli«,»Ztlet papit olit h»
«cncatelwlst ylönandanet. lNn«a pappani
pZÄmehct ia U?anh.'.'nmali?!lxtlt canssa ansn
n«m Barradast/ mut« IKsusta huckamalj
N«ln Maanherra sanoiheillei cumman näistä
lchdestchte lahVotte/etti mins päästän toitte!
Ia he hlwsit c/icki/ sansden: ei tätä / «mt»
Bareadas. AZuna pilatus puhui «aa heil.
le / jatahdoi päästö/
fts minun pitä tekemä» Jelvxelle »oca cudM<
ta» Christus f NHn he caickihuufit t Ristin "au
lidze / Ristinsnlioze HZ»d«. Mutta hän stno
colmanncn kerran heille : mitistä HZ» paw
teki? en minä lsxda Mm, Hengen ricssta HK
nes/ftncZhven tahdsn minä hänen raugaift»
na päästä. Mutta he hoZit slmrella«.nell» <
pxyt.:in hända ristinnanlitta; lahcldänjchylN»
mqisian pappein ani saiwalt«tt^

Ny» pilatus otti IGsure» / ia ruoskivlhänen. Ia maanhcrran huoVl sytlGfurcs
Raastupa»/ ja cl,dsuit caiken ,ouc'" c««o,

6. ' , :-<»«



hänen rMtj hänen ia puetit purp,,.
raisen Caapuun / ia oriantappuroistz
Cruunnn/ ia panit sen HZnen päähän» / i» <,»,

«oit ruogon hänen oikian Mrecns/ ia cum«!!
silpolwianshäneNedesäns/pilcaisil HZndä/»a rupcisi» ter»ettZmZn / ssnoden l 37crwc
JuvalaistenCnningas. Ia ffl,eskelit HZne«

' pöällens/ ia annoit hänelle cslVaplwftcis/
'«itruogsnialoiesillähznenpäähZns. , ,

Silloin pilatus meni vlss/ iaistnsi hei!,
le: «adzocat/minä tuonhänen teille Hlos/ett^

! te tlcdmsitle / eKen mins xhm" l7?tähi»
> »esä" NHnlilistls vlosmeni/canlfgin Ori«w

' tappntalM Ctnunlm ia purpnraista^caai
ls sanoi heille? Cadzo ihmistöi

< NoftO yliMiset papit ia palweliat hänen näit/
hlwstthe ta fa»oik:ristinnal^idle/rjstinn««lid)e

! z pilatus sanoiheille! Ottacatte händi
' lsydä yhtsnftyi
UhZneft; Juvalaiset ivastajsithnndä: meillä
on laki/ ia meidä» lakini jäikenpitä hänen cn««'
leMan; ett» hän teke iszens JumalanpotM

! Cosca pilatus tZMZnpunhe» cnuli/ peltM
> hänwielä enZmmin/ia menitaasAaDnpaan/

' K sanoiIGfureile : eusta sinöslet t
i tilEsijZwastanut händäkrttzn pilatus ftnoi

f hänelle: etkös mitä» minulle »vasta? tiedät»'
- kssett» wslvasinuaristmnaulita/
la minulla o» wnlva finya päistä s lEsus

« vastus : EiMulla olis yhtan walda minuo wa<
kan ies ei se sinulleoltsannettu ylhäldä; Sentälj»
>mon hänellä sttlttnbi fyndj / joc» mlnnn sinulleii



Dnandoi. Ia siftäajasta PilatusHZndZ,
päästä, Mutta Juvalaisethnufit/ ia sanoit,'os
sinä hänen p<iästät / ny» et sinä ole Relsarin
Mw3: sillä soca idzens teke CUninMi hän
onReisanta wastan/

>, , Cosca pilatus tämän puhcn cuuU / we«
vloF/ ia istuituomioistuimelle/

slihcn soca cudzmaN L,ithostrotog .<

mnna Hebreati Gawtha. Ia se oli päZfM
se» Mlmifius päiwä/ lähes euudeniiellä
kellä. Mntta cui» hWKUomioiliuimell<k iftni /
lähetti hänen emändZns hallentygöns/ ia kä«
sli hnncllesanoa: älä sinä nmättteetälleLVa»,
hlirscallc miehelle sillä MinaoK» pal,o kärsi«
nyi wnesani/HZncn tähtens. I« pilatus sanot
Judalaistlie : eadzöcat teidän Cnnwgastan :

Nrjnhehuufii: ota pois/IlstmnMiidze han»
da. HZn ftnoi heille: pitäks minunristmnau.
Nd;e,n<m rewä» Cuningan t U'.n»Zlfte pa>
i?it wastaisit; el meillä ole CunlW-MMsan'Keisari

. Lostapilams näki eteelmit«n ameanm /

Mwenähuhl, tuli/tahdoihan
dä «otita /ia dllömldzihcidez» anolnisens jalke„«
?a hssnotti wettZ is pesi kateFs Canssan edes»
ta sanoi l »istsin olen mms tämän tvanhnr.
fton miehen wereen/ cadzocat teltan- NHn
laickiCa»fft»vastais/ «sanoi:hänen werens
tulcan Meidän pällem/ ia meidän lasteM pääl-
le. Hilloinpäästi hänBarraban/jocä tsplna«
ia murhan tähden s»ngiuteen heitetty oli/ ,o«
Ve«n°nctt« o,ft:Mm» I«su,ren fisuand^



H3n/ helda»«chtStts peiiän/ristiuna«,li«s,v.
Mits CHfistus eeke ia KZrfi päZech

loin paica» cmkilva yhteilest? ia hä-nen cnolemahetkellöns «pahrn.
lEsusrisim palle lipui / pag. yz.

l I>qn sota miehet otit lEsw en /ia rtsuit haneldj
, ta puetit hänen omqnwaatteisins/
! ia weithänenristinnaulitta. lahZncandoiristlänz,
l Ia luln he hänen vlss lveit/käsitit he yhden miehch/

joca Simon
> Kyrenms / Alexandrln ia Ruffln Isä/sen he wch
l>it hänen candaman, HZn/n pallens Dl n« he lijil!,/ että hänen piti lEsuxen jälis canl«,
>M«N.

Mutta hand» seurais suuri-iollcko Canssa llj
! WÄmotajoteaitl^itja parguit. lEttis tään,
' si itzenS heidän puoleens/ ia sanoit Jerusalemin!i,t»
'tävet/ ältät minua itkekö / waan ittekat <tze
?ia teidän lapsia». Silla cadzo / päiwät tulewÄj

hesanowat: autuatowatnehedelmättömil/
ne cohduljotca et synnyttänet/ ja ne nisät jotl«

l«i imettänet. Silloin he rupewat sanoman wu»>
, rille: langetcat meidän paäliem; ia cuckuloille: peit<
!tätacw»itä: ,os nämät tapchluwat tuorest
l puuft/ mitä sijltecniwetuft tapahtu?

Nqn wietin myös hämncansaNS caxi muuto
pzhantetl.ita surmatta. Ia he weit hänen siihen!pai,-anjoca paicapt cudzutan/mutta He<

Golgatha. Ia anntzit hänelle enckata eli
!«»rrhaltnawtjnajuodafapel!a secotteltua/ iacuA

tahtonutjuoda.



»»

Ia he ristilwonlrdzlt HZne» Golgsthss/ !aN
«ripahan tekiätä HHnen cansanS/ yhden oikialle ia
ttiscn wasemalle puolelle; mutta lEfuxen keskelle.
Ia iujn tirjouus täytettin / jocasano:pahantetlam
stcaanon hänl«etl«.

Ia st oli lit< colmonnella hetkelläpsiwastä
l«in he hänen ristinnaulidzit. Silloin sanoi lEsuS:
Isa anm» heille»ndcxi: silläei he nedZ mitö he
tekemät: Nijn Pilatus kirjoitti panlle tirjoituxm
i« pani ristin päälle; taoli näinkirjoitettu: 3Lsn«
Nazarcnu» Cuningss, Tämän
pääiletlric-ttuxen luk: monda Juvalaisista:.sillä st
paicka oli läsnä Caupungita / josi, ChristuS ristin,
mullttin. Ia oliKirjoitettu Hebreoxi/ Grecaxi
taiatinari.Niin saneitludolaiften yliNwäiset Pa»
pitPilamxelle:älZ kirjoita/ludala>sten Cuningas.
PilaiuS wastalS: mitä minä tirjottiu / st» mms
kirjoitin

Costa sotamiehet olit lEfuxen Rlsiinnau»
linntt/ otit he HZnen waattens / ia tett neliä osa/cul«
lengin Sotamiehelle osan / siehen myös hawen /

ssca oli nmbinainen caicktcudoliu/ylhalbä haman
«las, lahe sanoit keskenäns t älkäm tälä rickoco /
waan hlittätäm arpa / kencnga ftpica oleman, ettZ
Raamattu tZytetätsin/joca sano: he owat »inu»
»oatteni idzcllens jacanel/ ia owat arpa yetttänet
minun hamestani Ia sotnniehet tosin näinteit /

tzMoin seisoi IEsuren r.ftln tyränZ/häue,
Ällin»/ ia HZnen Hinn» fiftr Maria / «'«eo»
phan emandZ/ m Magdalena. Costa sijs Ie»s»jS Aitlns näki/ia OpctuslapstnS/jota hanracasti /
ftnoihänMlstnsa! <vam«> «yzopoicas.Sntte



sanoi han Opetuslapselle: cadft> sinutt HMIa sijtä hrciestä otti Opetuslapsi hänen tygius.
Muttacanssa seisoi ia cayel! ia ohldzetäyM

set pllckaijk händä/wäandelitpöätäns/ iastno»!
, Wot sinuas/ jalostsinä-lumalalk Tempttn maah,»

jaotat ja colmena päiMnZ sen jällensrakennat/
,< «Uto idzes: jossinä olet lumalan-Polcanijn alaz,

rlstlstä»
anoppened tK Wanhlmäf pilckalstt hlwdä ia ftnoil!
muita on hält auttanut/ wucta «Ihan wöi idzene
«llttslos hän onHsraeliN-EuningaS / ni/w wapoh,

, tacon nyt iozensia asiucan asasrististä ia me vscsni
, hänen' HaN lUtOaislumalaanpäästKan nht M

tzä jos hän hänestä huoli/sillä hän ort sanonut: lu<
, MsanPoicaÄiina olen. Pilckaisit myös hänoasota»
Mehet/astuit hänen tygöns/ ja coeottt hänelle eti>z kala / ftnoden: ,°s sinä oletlubalnlstm CumnM/
jMMwapahdesinusl

Niwyxz'pahantekM/ jotca «yos ripustetut
, «lle/O:Mts händs/ja sanoi; Jos sinä olet Chri.'
, MSN!:» MtafiinWi» meiM Mutta, toinen >M
, Kais/ ia nuhttli hända/stnoden: ia et tosin sinätä»!
Inmalata- pelkä ettäs olet yhd«s cadötures? D

j olemttia oikein sijnZ: sillä-meMdewme ansion jälken «itauiä mttin
lafanotlssurelie: HErra/ »uii

tulet NM 3k»
lanoi hauelle? TotisclZ s«nd« mmö sinulla!t«»F Zn ptta finni» olemsn milwtl c<,ns»,ni paz

Ia seoli Uhescuudennellahetkellä/ iapimeys
Ml!i«!l«NM!»«N päälle/ hMONHHttfässdltt helke»

«Di



I B. jHAuringKpimeni. 3a vyderZnNellZhetkellä!
! hl»»i» 32sus cork»alla MetlZ /^fanoden: Hli

Oli lamma «labthani/ se on/ zyinlli, Jumalan
minun lumalvn / MDis minun ylsnannoit <

Mutta muutamat iotta sijnä seisoit/cosia he sencuu
W ftnotthezHtlmsta han huuta. lacum
lW jvcMi taytttyr!> ia ettö RamattU läytetaij
fin/ stnolHäti3- B>no«>, ,olisijSytiasii<i
panduEtickata lac osjtajuoxi yxl heisiä /!
osti sienen täytti sen lapanblsoppiay>m!
tärille asetti ruogou päähän/ pittsen hänen suunM
edes ia tassi Multa muut sanoit: pidäs /

Vadzocam/josHelias tule händapäästämän. Cos««
lEsUS oli Etictatajuonut / sanoi hän: ,Se on
tettf. JHhliusitaa» cStktalla a'nellä/sänode»lIsa/ minä minueiHengeni sinunkäsiisi
lacuin hän senssanonut oli'/ callisit hän piins i«
Plonannoi HengeM .

~
, . ...

Cadzs/Templinesirippurepeis cahtla ylhai«,
b»h<l«<>nalas !ä Maajaris/ kalliothalkeisit.haudat aukenit/ rmimist/ jotc<l«
«««nnetolit/ nousit tl, lapit haudolstans/ hanm j
ylosnoustmiselwjälktn/ iatulitsiehenpyhariCau,!
pungin ia ilmestyit mo«M , , . . ..,,

~ CostaPäämies/ jöcasi/na hänenselsti/ja ne jottahänencansanslEsusta wartioir,
ze«as olit , näit lettä hän senkaltaisella huudollaHengens anool/ iä nait »aan »ärinän/ ia necnin siel»lätapahduit peliästrjit he suilttsti / llllintoitit lu°«alata / ta sanoit: rotisest tämä oli hnrftag
wmincnia Jumalanpoics. Ia caickise CanssalMMeladzelemart cosc« he näit mitö siel«

ltttopah»'



Hlapahwl/liitherindoihinS/ palaisit cotton^Mutta ca,ckl hänen tuttawans/ ia yaimot/,ott,
handaGalileasta seurannet olit/ seispittaambcya/
!« uZit nämät cailki Joiden has oli Maria Mg,
»alena / ia NZaiia wähemmän lacgbin <a Jose»'Siti /ia Salome Zebedeuren poicain Htt. "o-c«

! yis handä Gallleast seurannet ia palwellet olitz
'a monda muuta jytca hänen tansans lerusalen»!»
' en»,etol!t.

' Mutta että roalmisiuS paiwZ oli /ia ei ruumis
, änyt ristisä Sabbathina oleman: S'llö se Sob<

thin pHiwä oli suuri/rucollttludalaijetPtlatustz/,
-ä heidän luuns Piti llcottaman ia pois oicita»
m. Nlsn tulit sotamiehet oit ensiHäifen luut
toisen/ jotca hänencanftns ristinnauiliut. Mut<.

, L coscahe tulit lEsuxen t,)go/jaLait hcnen jocuol»
~exi/ nijnelhe rickonet hänen luitans: WaanHi!sotam!c!)!st awa»s hänen tyltens tcihällZ / jH«
!wuotlWeriiaWesi
! Ia zoca-täm"n lnk: /ban on sen todisianut/iaha,'
»en todistuxms on to«1 >a tietä, hänenö tottasi»

! nowan / että ce «yös vs Sillanamät ow«t
tapahtunet / että Ramotlu taytecaiffn: Eittida»
,pldZ luutarickoman häneS:l>i taas/toinen Kljoi'
Ws sano l He ftawal nähhä cuhunga he owgt pi-

tänet.
'Chrisws haudatan lostphilda i<

~ Nicooemyxelda / / ia mj,
tä sijnä tapahm

Chlisiufen plinss «u!ft«c»m/ «7.
,i?<psm chts «li/ e«s n»»?imift«s paiwä oli/



ftc.i su GabKäthin edellä / tuli Joseph /

Indalaiftcn Caupungis
mies ia cuynialinen Raadiherra/ss-

c>, oli hywä ck hnrsc«s / eM ollut
heioän neun?ons ia recösnl,: Siitä hän ovolti
mfo» Jumalanwaldacunva/ ia oli )K<ure»
Gpemslaps»/ euirengin sala Judalatstxn pel«
Aontchyrn. mennä pilatuxcn ly<
Zo / ia rutoili YZlwa että hän olls saanut sllH
lEsuren ruumin. pilatus ihmetteli/et-
tähän jo cuölluloli/ia cud;»» päämie,
hen/iak?f?i hänelda joshän joaica euollui ölf,
Ia mmnä?» »sian päämiehcicZ ylnmärl!/ sn<
tzoi hän Josephille ruumin. hänosti
wasttcn. Tu'i myss Nlcc>dcmUs,jsca ennen,
ginollyoila IMurcn tygo tullut/i« toi Mir,

Wnhc orjt ruumin/ ia kääreit ses
yudtaisil, H7WN:
fne<l!a/ nhncnm ludÄaistentapa oii houoa,
,ta< Muna cni i-hän ristmn.«l«tttm/ oli
HrMMa/iaRry.yimaas oli >,fi h<?u«,jongahän oli hacMMN CaUiohon / ,c hanZa ei wielis

pandu ollln/stlihfn h<- panir JuValai»An Walmistus pä>wan t«hden / että se H.M<»oli läsnä/ia wierilit suuren tiwel, hauvan owel,
le/ia men!t. Gigoin o!» siellä mnmamjH
Watmoia jorcahgnck!! canstns Gstileafta tulletM/ M«is Magdalena ia lostyN3ariä/,ai«
stnit haudan eohdalla/cadzeilcyhauts/ iacuin>ga hänen ruumins paydn oli. Sytte palgiD
«ri«

teitäz



' ta. Mutta Sabbathina lewZists he lain Hsi^
' , Mmm toisns pZinMa walmtstueen päiwZ,
! stZ/coloslwit pÄZMiehetia phalise»,
- xetpil.?tuxen lygo/ simoden:HHrra memni,

, stamme sen wielte!,'» sanonen elZisäns/ c«l<
,Mc>« pölwän Anssi
/ si/swarjeloa halKacolM<?nven pallvönastl/a»
, tei Fpeluslapsens tulityöllä/ ia waM
staisFättdä /isfanoiFLanOlle: noufi

! tuolsuOa/ isnljn Mtmmainen willttys tule
! pahemmaxi cuitl eysizMiNen, pilatus ftnoi
! heille: Schnaon wartlat/mengal ia wartioil'
l lst nhncninte taidatte: Mutta he menit pois/
j ia»a«ioiv;ir hama »<»««»« cansa/ia lnkivch
! tiwe» Gmetillan6°
Mhrisiuxen ylss nöujemistfi cuoAlista: .Ii
Oluita hai, tef< OpetuSlasiens nählen nljna 40. pä>«'
, tbinä'/ joln<ihän idzensvsiast heille häneny, '

,> ,». .. ,,

OMathi euWul oli/ osti t« walmiD
Maria Magdalena/ ia toinen,Maria/,o«

lcudzutan lacobin/iäSalome/ia Jollanne/iamuut
heidän cansansolitV ia slitlesnsta Gal!l««ff«r

,js<urannef/Hywanh.a,ull,ssa yrtein / woldeLcheiis
Mutta Sabbathina heolitalallalis M

,!<kasiyn Mkrn'. Ia Sabbathin ehtona hiljan/ sini,!Sabdathina/culn wMplmia oli/ensimöisna Sab<
sangen warham Auringon coittaiS tulit he

! haudalle/ candain hywanhajullsia yrttiä/ cuinht
Mlmistanetelit, Ia eadzo/ Ms. tapahdu» suuck



U'Mn janstos; Silla Herran Engeli astui alastaiws"
M/ tullia »vieritti fiw«nowelda'/ia istui sen päälle.

«< lz« hän oli nshdZ nqncuitt pitkäisen tuli / ia hönen
Multa «ar,,

i/ li«t hämmästyit peljäten hanoH/ta tulit tHncuin he
l< M ssiek cuollet.
« «'uttck Waimot sanoit keskenZnS: Cucs meille

< Mittakiwen haudani gcii suuri. lam!nhecädsoit/näitheklwenwier<te«
lyri:la cuin he olit hautaan mennet / nchn el he löyn<
«et HErran lEsurenruumista. NtZn juoxi M<l«
no Magdalena sitä ilmoittamaa.. Ia tapahdut co«
s«Wai!N°t sijtäepällit (ettei he lEsurenruumista
loytänet) Cadzo? silloin seisoit capl miestä heidml
iytönsns lqldawis watteis. NM he peljästyit/ i«
Uit easwons maata päin. NHn he sanoit heillet
Mci te eläwötZ cuolluitten se»S edzitte ? Ei hän
ole täällä/ mutta.ylös nousi. Muistaeat euing»
l)«n teille sanoi/ cösca hän wlelä Galileas oli/ stno<
den: Ihmisen Pojcapit» ylönannettaman syndisten'
ihmisien käsijn/ia ristin uaulittaman/ iacolmanden»
paiwän» ylösnouseman! Ia Mn he muistit hänen
Mafis/ ta palaisit jällensHaudalda/Ämoittaincatc«

> llnämät yhdellttoistakymmeneUe ja caitille muille^
laheidansanansnamthöurauxexl/eika vscomt hei<
t«. CostaMaria Magdalena Mfi ntsncuin sanot».tu on) tuli han StmochPetarin thgp / ta sen loisen'
opetuslapsen/ jota lEsuS racasti / ia sanoi hetllet

owat HEMan pois haudasta ottanet/ ia en m«
tiedä cuhunga he hänen panit^

Ntjn peeort nousi iamenivlos/ls se töine»?
DpetuslKLMahs wlithauvalle /«juoxit ms<



«emmat ynnß / mutts ft toinen Opeluckpz
jnoxi nopemmln cuin petari jat«ll cnstst h««.Mile. Is cmn HZn sichen curkisii näk< I,i« »",
HeliäknäslllZngt /'muttli ei hän cuttenZan sif!><mennyn NOnVinlon pemriwii hanenM p
sans/i«menlhZMMn/li?>läliMsrtlynmyas,
Ouna /ja sen h«kilnna«cmn HZncn päaV3P»DKU Mm/ ia kZaciichnan eansa/ waan criim«

Nyn meni n,><js isoinen OpctiV-apsi j»säl«'e/jo« cnsift handch l
tUjllttt oli/M len javscoi. Silla ej he willl, <
Namattus ymmärtänet / että HZn oiis yli». '

! «o»se»a NiZ» nc Gpe?U»lapsll !
! Menit was cscoon. Mutta pet«r> itzmettt!,
tzrä cuin tapahtunut oli^

, M»«a Maria seisoi ulcsna haudan edes j«l
Wi. Jo cosca hän «Hn,'kt / cupWi H«N h»«

i M«/ msä?, caeiNngeiirä walkelsa waattch
, istuman/ veipään ia toinenzallain pus!es/!«
hon helEsuxenruunun pannet olit. Nes«

> noit hänelle: U?aims/mitäs itket? sanoi!
! Heowat minun pois ottanet/ «ngi
>l t»ed« cuhyNga he hincn pannet owst. C«Ic«
hän tsmän sanonut 011/kaänsi HZN ldzens/ m ni' l

»?i feiso»an / eikä tiennyt enUcoi! li ZEjus. SanoilEsns häneller W«!mo/mch
- itkec: Ketäs edzu? Mutta Hän luuiisen RrfVi'
»Man hnwiari ,6 sanoihänelle,' -HErM jss h

, Va hänen poifcaynstt/nffn san« minulle euhun»
> gaZ
z HEsuS sans< hänelle: Marja; NtZn hänLäänst/
i> ja»anoi hanUie; on/ Mestari lE-s»<



Htq minun rnve! EillsminsM
M Vicli mmnut minun Isaiu eygö. Waan menL
»VINUN weljöml tygö/ mMo heille! Minä mene»
Ms «mun Isäni lpgö/ ta reidan Ifmne lygö/ i»

Umä onft Maria josta IlLjus
fcpPMänperreletrZvlse lz.ianutoli/ joUc/sute!
c«« hlin enjmHjLN Gadhachin hno/!lrnel»> s
dss!'«?logNÄsnuroit/han ensi» näyi, HDmenj!
js jlmoim Opetuslapsille (jotca hänen zau»!
ftnsöllctylir/ jotea m«rcchit m itku) ttrn han!
oli nähnyt / ja «rahan näitä hänelle!
pyhunut oli. Is cuinhecnnlit HDen eläwan/
jaoli HZneldZ nähty/ ei he»seonct.
Ia»ui» he olit hauta»mennet/näit he yW

dcn «uorucaijen istuwauKikiallß puolella/ jsc<z
pii «aatetem» pitkillä walkeiM »asneilla/ jB
hehämniZstyit. se Jumalan EnZe,
«> Ia hil» fanoi heille: AILZt hämmästykä
minä ticvZn e«äce evzmZ IKsusts N«;arenu«
fta / joca «ftlnnsulittn oli. N h«nole tiällä/
hän nousi / nHncuin oU. Tnls
M/ cadzocat siacuhunga HErra p^ndusch!
Ia mengät pian / issanncat hauen ifillcnsia petMilc / enZ hän on cuolluistHylos<
nosnut. Ia cadzo/ha» mene teidänedellä» Ga«
lilean/ sieUätc saatte hänen nHhdä / zlijncum
han teille ftnoi. Ia eadjo/ Minäolen ftntcil,
lesano:mt. Ia hemenit nopwst»jos/ja pakc«
nithaudalda/ suurellapezgöllalsllolla/ja tuo»1
M llmotttama» hancn Opemslapsiliexs.l
A?yt« «papjstufi ja hänzmHys olj hei>äll,



psällens tullut/ei he myss sellengän muZnD >
»ionet: sillä he pelkälsic. Iaheidän niennesänz
hanenOpetuslKpsillensilMoittaman/Cadch
«h» cohtais lEsn» heidän/ iasanoi. Terwe
teille. NHn he tulit ia rupeifit hänen Mc«,"
hlny/ >s cumarsit HZndZ. Siilom sanoi lililUl,
tbelMni / että he «enisit G«l<l«n / siMhe staW
wmunnähd«. >. . --.

- ,
!

lsmae Oarnoista CaupnngHn / »F <ln,oilit y.
llmmäisille papeille «pMnnul

> oli., Ns« hecscsönnuil IVanhimbaineans»,/
«nenwoplvit / iagnnoit sotamiehille paljo«
«ha/ ia sanoit - Oanocat/että hänen

j lapsen» tultt yöllä/ ia »arastit hänen meidän
maatesam: jaios se tule Waanhetlian corlpillc/j

l nOnmecahdolwne HHnenlepMä/ ia saatam
>! »e,dän smnttom'«ri.. Ia he <?tik Mansia «>«,

»lffncuin he olit opetetut» Ia täWpuheonö,
l nolotettu Juvalaistense<»s töhsn!pHwänastl,-
1,. Ia Cad;o/ can heistä menjt sinä päiwänZ
" shten V/tän/ioca oli Ickufalemist cuudeukyw
><Menen lvacomitan päälä/ Kmans niMeldZ»

puhuit kestenänscaikista nrjstZcuin mpal)»,
!>?unuloli. Ia tapaddui heiyän puhulsMZ i«
!tUtkistellesanskestenans / ettZ INsuSMe hei»,
!>I!Z läheft/i ia mätcusti heidäncansans,, Mnt«
!< !g heidän silmäns pjdemn/ e^leihehäydötuw'
,!>enet, NHn-han sanoi heille^mitkä puhetne owat
1 Än käydesan/ is oiettil' mmhe/



z olctcos ainoa mnucalainen^erMs»
jocO et tiedä mnä sieilä nämä päiwinäta,

'^Hän sano, heille:Mitä? -He sanoit HZ?
'l/ncllc- OylZlOlsireita Nazaxenuxesta/ joca

oli pcopheca wäkewä tsisä««sanoila / ?nma«
» wia caikek Cansstn eyes. Cmnga meiyän

»limmaistt papit japäämiehet flsnannoit h«°
l »en cusleman «:adOt»xen/jaristin«anlidjl,thä<
lnen' Mutta me luulimma hänen sixi joeZ
lIsraelin piti lunastama», Ia siye ON jo col,

was pZiwZ llimnZmZt tizpahvuitt O»at myös
wa!mot«»e«stä meitä pcliattanet /

jotcs tparh«i«amulla tttiitHaudafle/ iacnin
«i he lsylänel hÄUeN-ruumistans tylit he /ia
zanoil i Lltähe OnZelmgiu nZyn nähnetM/

>,otc>, sanoit HZncn. «lZWan.' Ia wyntamat
i meistä me'nithgljdal!e/«a saysit nfincum V?ai,

Wst olit/Ononet / nmttO ci he tzändä loannet.'
,< < Ia hän sanoiheille i O tetompelitlahitatsy.
hammest vskoman lchtä caickia / euch Pxophetat pu«

,'hunet «wat, Eikö Chrljsuren pitänyt' nälta,karfi»
mä» /ia hänen cunnums fifMe käymän. ,Ia han
tufeisMostxest/ ta caikist -pröphetaH/ ia sellttt he<
ills caicki kirioitnxet/emn hänestä sanolut ollt.lahe

lähestyit Ma/ »ohonga heWenit/,a hän teette,
li HZnensedemmä käynmn. lahe«»«adie
HZndäja sanoit > oie mciyän cansgm: sillä ehw
jom»/ iapaiwäon lastenpt/is hän meni slemgn
hcidän canftng.

Ia se tapahdyi cosea hän awioidji heidän
canl»ng/otti hän leiwän/ Utti/mursi iaandoi
hMe. heidän fiimäng Wk«nit/ ia he

WVD



itwslt hMe». Ia HZn catoisheidan ebcssinsJade ftnMkestinätts:>'iks n,eidän "
Ml<3nut/ cosca hän tiellä Meitä plchut'e "!

l, / ja ft!««
läherkella/

coosta / ja «?e/ötea nijd« !csnsa olit. lotca sanoit: HKrra on ,
/,a ilmalinui Simonille. Ia !,nttel,theille mitä ttellZ tapahtunut oli/,«

Ha hän heilaa oli tntt» leiwän "

Ia ei he näirakän vscsnet.
N?«ra sen Sadbachin ehtona / eostaoivelslit josullctm/ joftOpetttsiapftt coos olit/ liiKalaisten pclgoNtähSctt: Loscahe Mistä p>,<

huit / mli lEsus ibje/ heivän atr>bilesi,n« j!
seisoihelvanklsselUns/ sa lanoideOel ReMl

' slconteille; ja soimais heidän epaustoHNs/la h<s,
bän sytzämens cangiutta / ettei he nHt.: vsconct jofci
hänen nähnet olit ylösnofneri Nijn he ham»H'st/ltiapelkaifit/ j„ lm,At>ZengfttnakeVäi'«sl
'la hön sanoi heille: mitä le pelkatli/ ia nnxi sencal<
täiset uiaturet lulewat teidän syoäween? Cadzocai

> Minun käsiäni ia salcofani / että minä idzc olen/ ru>
minun ja cadzocat: Mä ei HenaeLä ole lih»

: «ikä luita ntjnc»nttte näeltä maulla oleman Ia
hännämmsilnonmoil/osalnhanhclllekä,

zte«« j«»alkans /ja hänenkyEcns - nffn Vpcms»
ihastun/ett» henM Herran Mntca cosc<t

zeihe wielakänvscouet/ ilon tähden/w«anlt>
Mcneln sanoihänheilte: ongo teillänsä mttäi»
H»stäwäcä ? Ia he panithänen eeeens c«pM
Len paistettua cala / ja wZftän' Mesileipä. Ia

lg



Iv hän sanoi heisse: Namatowatnesimotcuin
Mnäpubumtellle/cofcammäwiela teidän canfan»
ne olin 'siliä caickipitä täytettämän mitä kirjoitettu
enMostxen tais/ iaProphetais/taPsalmeiswO
msta. Silloin bän awais heidän yNwäriyfeus /

Kinoituxia ymllartäman/ia »anoi heille: Nfin on
linoitetlu/ia nällituli Cdlistuxen k«rfiä/!a colman»!
ienapälwänä ylösnosta enolluista Ia että hän?!»
Nimcens piti,parannuffa sa.lnattaman/ ia syndein j
«ndexi «ndamusia cailis CanffoiS rumeten leruftl»
lemift Mutta te otetta calckcin nsidett todistajat, t
Silloin sanoi hän heille:Ranhe olcon teille.
cu>!» Isa minun lähetti niin minä myös lähetän«
teidän. Iscuinli°tt !,ämai sanonutoli/
han heidän päallens /,a la^oi: Ottacat PyhH I
Hengi/joillete synmc anderi annatte/nijlle nean>l
den annetan: mutta »oille t« »e pidätte/ nijlle ne!
owat pidetyt.

Mutt„ Thomas yxi CahVeftatMakMmenest/iocacaroiserilUVjman/ el ollm heidc! !
cansans/cyscaIGsue muutOpety l
iapselsanoithanelle: MeMmme HiLßra»Mutta hän sanotheille: eNenminänälehanekäsisans naulainreike ia IM,, sormia»» »«,!<!

sian ia pane kättäni hänen VMecnsä/ en m, !
na usto.

?s c«hde?an pZiwsn perZssa ollt <Vpew l
«psetkms sieM / ,a Thomas heidän csnsan,.' «

lKsus mlicuinowet fnlietltt olit / seis ,

ncldHn K sseMns/ ia sanoi: Rauha olcon teit! !
«llttesanoi hän 3homaxelle: ."ista sormes täm !
»cadz,mnW kWnl,ia ojenna tsnke tättö.ia p'



Fs mMnkffltenliaäla A, !
wainen. Thomä«wafial3/iss»nolhZne!lt:chnun HiliMani ia minun lumalan? lEsup
Hänelle: «tlaS näit minun 3h»maS/nHn sinä ustch '
Auluat «Mt nejatca «i näe /ia cuitengin Vscow«i,

Sqtte ilmoitti lEfus taas »dsens
Aian meren_tykon«/ iahänilmoittiidzens nZ»!
SimonPttari i« Thomas/ ioca caröile,j

/»aNmhanael/jocaoliGO
leanCanast / ia^ebev^uren poiatMcäti «>»«

ta hänen Gpetnslapsistans. Hanoi B>me«
z?etariheille: m«näMenencalatttNesmoilhz,
«elle: mö NHn he menll
«a astuitcohtg Wenhesen/janhesinHyonäm

"zän stanct,
Mutta cosca Amu oli/ seifti lEsue M

«alla/muna ci Vpetnglapstt lien»etettasc<>«
ILsus. Sanoi lEsus heille: lapset/ ongoM
mit«n syötäwätä? He wastäifit HZndä: Gl. NA
sanoihän heille: lajketat werckonne oikiallep«olch
Wmhettä/nHntelöydHtte. plchnhe lastit/mtH
»ijnpalis c,a!«>a/ ettei he n>oinet«etZ. I«st
Opetuswpfi sanoi /joca INsus racasti/ Pew
Nlls t Herra le on.

Cssca Oiwon petari sen cnnli/ että le e!>
GErva / lvyotti HH« hamen» ymbariliens - D
lä hau oli alasti/ jahtittiidzensmereen Mm<
«a muut Opetuslapset tulit Wenhellä: silli ei
he ollet caucana maalda/ wan lähes cari!«<
»a kvttgrätäVia »epit wercko>a/ calomens. Co!»
ra he olitmaallctullet/ näit hehijlet
M <<? falst ntzdcn pasjlil/ ia leiwä», I«s«s ftM



s hMei tuocat tänne «jjsta caloisia cuin te nyt saittf
tzimon perar, meni la u?eu wernit maalle

? lävnäns <uurm caloMftm iacolmecudettakym«
." Mndä.lawaickanMnijn monda oli/ ei cui«
" tcngan VerÄo rcwcnnyr. lEsuS sanoi heille:
,' tlilcat rualle. Mu»a ci Opcms lapfist«
" HZndä kysyä: cucas olet? silla he
? lleslrstn alcwan HGrran. Nisn lEsus tuli/

omlclwäli!»» andoi heille/ «Hn myös cslan.
! N«mä on colmas lEsus Opetus

nmmolleista.
LoscahesysnotM/sanoilEsus Simoy

Pelarille: Simon loanniS / LacasiacoS minua e«
»ämbt c«m nämät? sanvi: Ia fin»
tiedät en« »nina sinua i.'acastan. Hän sanoi hä<
nelle-ruoki »mun Caritzolani. Ia hän sanoi taaS
hänelle:Simon loannis/rackasiackos minua: hän
»asiais: Is mmZ
sinua"racastsn. Sanoi bZn hänelle - ruoti minun
lambaitani. Ia lEsus sanoikolmannen terran
hänelle: Simon loonniS /racastackos minua pe, ,
«n mli mnrheliilcri/etra hn colmam,et»
kerran hänelle: racastacss minua? i<»
lanoihZnelle- HKrra/sina tiedät caicki' sinä
Nc'dermy<Z« cera minä racastan finna lEsuSsanoi hänelle: ruoti minust lambaitani. Totisesi /
totisesi sanon minä sinulle:costa sinä sltl nuon/uiill
sinäwyölit idzes/ia menit cuhungas tahdoit:mut<

costas wanhenet/ntin sijnä ojen»«t tötes/ m to<««en wyöttä simm/ ja wle sinun cuhunga «t sinä tah>Ho, N3u«a senj hgn «nvai» MtZ / j



kuolemalla haUeÄpitl Jumalaa «Unnioidll
lacuinhZnscnsinwnutol!/sanoi hän HZnGseura minusi petän Mnsi idzens/ nHsen Ope«uslapsc»lenrswan,ota Jelue mcoj»

ja oli EhcolilcslEsuxenrinnoilla n«a«nui!
faoliftnonm: HNRra on jocasim,,
pettu? Cosla petarl hänen näki ftnyl dZ» M
furellc: -HGxra/ mitZiiq tZ»'«n? lEsuss«,
hänelle:zosminät«sM«lssn hänen siehen<,sti ole»
cuin minär»len/M!:ä sinun siehen tule? Seurafti
minua. NHn weiieste» scas luultin/ etteisn,
wpctnslapsen piinnyt lnoleman. iNuua«
IGsus hänelle sanonut.'ei hän «ole; w««
jos minä tahdonHZne» sijhenafil oleman cm
minä tulen/ lnirä sinun sijhen tule? Tämä Gp<,
tusiapsitsdifta näistä/ ;«, on namZt k«i«l»
«Ut/za me tiedämme hänentodistolens toocri,

Mutta ne MtMak/mmcnda / OpetuslaO
Menit OMean / sillemäelle/ johonga JEftz
«li heitä määrännyt. Ia hän nähtin
cuin wHdelva sadalda welielda yhdellä «»«!>«

el«,vat/ mmm muu«m«
«zwstcuollet.lacoscahe näit hanen/cumarst
he muuttamatepäilit. Iö lEftl
tuli ia puhutteli hejta/ sanoden: Minulle en o»
Ntttu catcktwoimaTmwas ia Maanpäällä. M<«>

fis m opettacattaicke C«nssa/ ia castacatheich
Nimen ia Poian / ia Pyhön Hengen. I«
'opettacat heitä pNamäncaickl/ cuin minä olen M
Wj?enyt:loca vsco jacaffetan/ st tule «l!fnax</«>l

M



M.mta näMowat nemerkit / l«t« nijiä nou<
iattaw.t. uin«Polvat: Minun Äi.mni tautia plts
helvanPerkem aiamen/vsilla kl,lillä puhuman

> titwttpo.s ajHWatf. lajoshejotatm myrcky luo» l
«at/ mm ej heille iNicänmahinguita. Sairasien
PäilcpttZhtidänkätens paneman/ mneparanemat»

. la. izu/ U,nä olen teidän tykönän jocapäiwZ
»atlmun ioppun asti.
Lhristuxe», Csiwasin asiumisest/ jami<
täMä siilsi» tspahm; cmttgg h«» p?»

hän Hengen lähcttä.
ennen min hän ylös otettin/ osolti hän >

4^,^/hanenselawsxl/häumtärsimlsenS Mu! hä»
»en vpetuelapfillens / moninaisella opettamiset!»
cosca hän idziäns heille näytteli neliäkymmendä pZi« i
w»/ ia puhui heille Imnalan Waldaeunn»sta/ama« j
ten heidän ymmärryxens/ Kirioituxia ywmärta» i
mä». Jäminhän heidän coonnut oltz/kielsi ha» «
heitä lähteinäsi Jerusalemisi/ Maan Ma he Isän lu« lPausta odotaisit/ sanoden: Cadzo/ Minä lähetän tIsän lupauxen teiden päällen jostat«minultza cuul< lletoittta, Mutts teidän pilä oleman lerusalemis «
sirhenastlcuintepuccctanwolmallacorkeudestaSil»
la Johannes tosin casti medellä/ «uttate casteta» 3Pyhällä Hengellä et monen paiwänperästä Eosea l
he sijs celoondunet otit/kysvit he hänelle / stnoden : IHErra/ nytlös Israelin rakennat liN<jn hän sanoi heille: ci teidän eule tietä mca eikä «

helke jotcaIsä on hänen woimans pannut. Waan «

teidän pitä saamanPyhän hengen »voiman/ j»c« IDdKipnMennc lulewa on Ia i«h«np!tä minun-»
M'j todiMl



Mlstajanloleman/ ei ainoastans lerusalemiS/mli
tamyööcololudeasja Sawarias /,« ftiltemansreen.

Mijnhänwet Heidän Haman Bethani«n M.siilötens jasiunaiS heitä Ia fe tapahdu» costa hH»
heltä siunannutoli/Lrcanlhän helsiä, ja«leltm hel.
den nähdensyloS/ja meni taiwastn / ja pilwiwe!
HKnen ylös Heidin silmönis «desiä/ja istu Jumaloi
oittllAakädellä. Ial«in!h« cadzelit tailvasen him»
mennesäns / iadzo / nijn heidän tykönäns' seisoi eaji
miestä walteistwaattelsa/jotta sanoit:Te Galilean
««het / mtttö te seisotta jaiadzottataiwasen? Tämi
lEsuS on «lsu tnlewa/ enin te hänen tuuvasei!
menewingin näitte.

Ia losea h«WWMloill<t olit/palaisit He tM
ftrella ilolla Jerusalemin wuorelda/joca öliimi,
«xl xudjutan/ja on Jerusalemisi liki Sabathi»
Nlarcantaeana. lacuinhe sinne tulit/ menithe Hei,
salin tuft NZmat ylimielisesi coos olit jPetariji
lacobuS / lohanneSjaAndreaZ Philippus ja Tho,
maS VartholomeuSja OlatheuS / lacobns M
Phelnpoicaja Simon Zelotcs/ja ludas lacobl.
CaickiuZmätolit aljnonmti toosa rucour/Sia a»«>
NlistS / waimoln ja Marian lEsuxen Attinjah»<
nen weliens eansa/ ja olit aina Templis tijtamÄ
Jumalatta/ Amm.

slijn« pöirvinZ/nousi Petari Opetus lasten east/
Za sanoi (ja jouckooli lähes caxitymmZndätoista sat»
Te miehet ja se tirjoimS piti täytettemin/
jongaPyhä Hengi oliDawidin sunn cautta I»l>»<
sta ennen sanonut/ joca nijden johdattaja oli
lEsventijnniotlt; Sillähän oli meidän lumun»!



Mul:« o» tsman nxran meidZn «nftmme ftanxl»
hän onansainnut pellon wääryden palcaxi/ hit'

Iliidzens/ ia on testeldä lahtia palahtunut että catc»
k, häncn sifälipxens vlos putoisit. Iase ilmoittttin
ttitlHe cuin lerusalennsasuwat / että se peltzo hei°
länkieleLäns cudjlitan.Hi»i«ldam«/se«n weripeldo»
Silläfe on kirjoitettu PfastatiRllmatuS: hänen co>
lons pitä kylmille tuleman eitä sijna pidä aftianda
oleman/ <a hänen wircanö pila toisen saaman. Niin
pitänyt näistämiehistä/, jotca meidsn cansam ollit
owat (laikm sett ajanHErralEsus meidäncan«
stm vlos ia sisälle käwi/ rutvetw lohannepen laste»
sta/haman siehen päiwan asti jonahZnmeildö ylös
etettin)yxi otettaman HZnen ylös noustmisenS to«
listaiaxiynnameidön
,„ laheasetitcaxteh°olleilosephmiolKtudiUt<

linßarsabas/ jalijaldanlmeldälustns/
thion.laherucoilit/ ja sauöttr ssnaH.Erch/ s-cL
«ickein sydämet tiedät/ osota cuwman sinä l«>vsif
tähdestä olet walinriut/ että' hän tuliS arwan pereis
tähän palweluxen/ja Apestdlinwireaan/
d«s on pois wllpistynyt /ja pois meni stallanS. I«?
he heitit heistä arwan/ ia arpa langeis Matthzen
Pialle/joea sijlle luettin yhdentoista jkyckmenew
Apostolin secaaM

~,, Ia ciiitt wijLe» tymmene» pmw» «HytMn/ottc he »!c<» >
mielistst«oft: I« humo«2 tcixahdui ätist taigasi / nunciiin"
fnurituuli»pää oiis tullutt j»täyli huonencu>V he
olit, IHheiNenäyitwijlcffcllytNelet/ nijncumtulistt/
N»it cungi» heidänpäällens. Ia he täytcttin laicki

puhuman ufillatielilin.
Muttahe menit >a saarnaisit >Kca paica« ja HErrm

z»«>c»tti heidän cansan»/ja wahwlsiiSanl»»neuta»
wssisien mcrctein cautta,-



lerusatemw.
Jumalan Pyhän Caupungin surtia fa cch

h!ahäwlt!)xenHlsionariHvjuslosephlloa/
joc, »yö« idze siwä oli/K>l)ot««».

I.
Jumalanvftslifest waroitmmiscst oikian ««„

znxxeen/ m»uinaisten erinomaisten »erctesn c«u«a/
poidzi sitäcuin idze Sanalla ennen usein

ncuwottu oli.

>??>Osca aica lähestyi/ »olla Jumalatahdo! lew
rangaista/ ja ft»

wiimäljcnwaiwan heidän pUllens tuotta/ jofi»
Prophetatiameidän HErra Christus heille vsein
«nnen uhgatenstnonutoli/tapahduit ennen näw«t
fmrawaiset merkit.

Taiwas näkyi mi«an «ltainen Pyrstötähti/jon»
Da js.aw.en näki juuri Caupungin päällä coco «j«>
Jalan o,iwa».

N«ki,leiwan paiwönä/ nimittäineahderanben»
päjwaLH huhticuuft/ liki yhdefänella/helkellZ/ yöl<
?F/ »alais sencaltainen tirctaus Altarin tykönä le>
i ust!e«mTemplis ettajolalnen luuli pätwän«le<

Suuri wastmen owiTemplis/ jotacaritymmen»
da «iestä suurella työllä awais ja sulki/ idzelläns

liki cuudennella hetkellä/ ehkä han wah<
woilla falwoillaja lucuiila/lukittu ja suitettuoli.

Toisna päiwäna colmattakymmendä ToucoCun»
sa/näyineliälläculm-illa Taiwas/ Maunut edes
»a taas pilwls lljckuwan/ ia yxi joucko hangitt»
Sotawäkca/ jo«a suurella capinallaiahudollatoi»
nen toistans wastan carcaisit/ uijneuinhe feskenäns
»listtsolinet ia tapellet. Hel'



Heluntai yon« «poppelnTemMS olles/ ta.
iontarpeita walwlstais luulit he en sist fuur-,, h?m>
Wn i« cohta anen huutawan ja sanoman
täZlda. Waicka muutamat sanomat sen siilo'.!. :vah

l«
pu lemplisrepcis.

Jerusalemintuli myös iehtimalan Juhlalle yxi
«lheliäinenMies /nimeltzä lEsus Ananian poica/
lama «li erinomcistlia Hengeltä «vimmattu/ ru»

Pels cerkwst huutaman ja sanoman: huuto idästä/
leruftlemlsi ,a walitus Yl.

jDjaMorsiamcst/ huuto myös caikcst Canssast.
Taincaltainen cauhia huuto oli hänellä lackamat se,
kayZlläettäpZlwällä/ ia zuoxente»: nyncuin miele»
töinjocapailväymbärins Caupungita. Ia waick«
muutamat (,'otca sitä pahaxuit / ettö hän heille i«
Caupungitlepaha ennusti:) loisinans tHn«
niotiUa armottomasiroidzoillasuomeit/ eihän cuiß
lcngan huutamastlacannut. SHtttweit he häm>«
Maanherron eteen/ jongaßomalalsetolitheldä»
päällensasettanet/ seandoihänen surkiasti luihin
asti ruosilia. Mutta ei hän MnänS sanallacalt
armo anonut/eitä westpisaratä Vuodattanut cltsits
totellut/mutta hunsi lackamat:, Wol/WoiiWot/
sinuas sinä waiwainln Jerusalem. Heidänduo»
marinsAlbinus piti hänen mielipuolna chtmfnZ/ <«

fmtähden eihänestä lucullpitanyt. Näin käwihält
locost!tze»än a<asieica eyimniitten yxinans/ ni>»
«lei hZnmuilcncansa pitänyt/ mutt»
«li ntjncuin häneltck cutu corkeita estotta olls
Mtttlepistollut/ is l«mä oli aina hänen suuftns:

MW Mol/



Woi/Woi/Woi/sinuaSsinä tvaitvM--. lerusaleO«itä cofcansijtä huudosta hänen äuens langennnl,
Coicu Romalaiseeolit,o Caupungin pijrittänet/!«,
wl hän amamuurm päällä ywbärins huutain/ i«sanoden: Te!Äp!lä/ M,Canssa; Mimmein lifäw hän myös lamän/»ota«!hän ennen ollutsanonut: Woi mi-.mllkngin.la Whetkellä hän wiholllsilda cullliari ciNxiuttm. NäM«a muut cauhiat merkit tapahduit ennen euin lerchl«m häwitettim

11.
SHttl waiwaisudtst ja smtcudest cuin^l«>

dauLanssan MaacunniSla leruftlemis oli/ennen culn se pljritettin,
nijncuin murhaigt ja petti,

oli! Viattoman Christuxen pätwilds po«
ottanet/rupels coco ludanWsidacunda iahalliwMmeno cohta patwä paiwalda heltennemän iap»
heneman. PlimmäisetPapit rupeisit muita Papm
wainom<m/HErr«ltl is Voimallisten waihella/ e>,
«linomainmwiha/ cateus m waino/ Caick, käännyli
«ripuraisutcn/ nijn että julkisestjocumuutos m<
fyihallituttsseurawan. Sencaltaisessa muodottt,
masta wainosta/ cateudesta meripuraisudesia/ .iiill»
woimallisten wälillä/ nousit monmaisetlahcolw
nat ia wahing«liset eriseurat/iotca palion paha m«l>
lanfaattt; nijn myös sekö lerusalemisettä ulcon«/

, pallo tehcin wäkiwalda jamurha/nijn ettö mailM
linen ia Hengelinen hallitus oli /o peräti lanZemal"lanS. Kciftr Nero lähetti myös Cestus Fwruit»(jonga tähden ei wähin meteli tapahtunut) lud<MAhallidMan/ mutfaettähmolimoncsasias he

ill«»l'



Siaiwan cöwa iaangala/ hänen ahneudenscoreu«
densiaylpeydenstahden/ajoit ludalatfet hänen
pois/ ia sijnä sodos cuin hänen cansans pidit/loit
haneldä ena cuin wtjsituhattaRomalalsta. Nijn ,
ludalaistt ktucudzit/ia harsyttelit ( Jumalansallwt.-
sest/joca heidänpahojatccoiansnytcosta l«rangaista
nhooi)Ro!nalaiffapäällenS/omax<längemisexenS. !
Mutta c osca Nero tämän tietä sai/ lähetti hän coh» ji
taFlavms Vespasianuren HZnen poicanS Tituxen !j
«nst Syrian. Silloin oli myös yhteinen luulo <a i
sanoina cocoldatsellä maila (nljncuinTranqmlluS!!
kirjoitta) että luoaw maatda oli nijn wounallinen.,
ckicwa/ joca caikeu mmliMUpitialans
Wa-cka se lostoli ia laittin ymmärtä Chrisiuxen,
HengellisesthaUituxkst cuin silloinPyhän Evangelt< >
Mmcantta/cocomlnlmas ilmoitettin/ cuitengin
«uutamatymmärsit tämän näistäcadesta
liucesta. Mutta ludalaistt omistit tämän heil«j
lens jani/n idzestans selitit/ että he ensisimuutamis,,

woitit wihoListns/ ia rupcisit sijtte ylön»l
plildlstsiylpeileinan jn paisuman/ tehden
toline Päämiestä/ jaVoitit nijn Astolontn
sin: mmta ssinä he cahdest Romalaisilda woitettin/
ja lyötin heileäenä luin caxilymmendäl tuhatta H«M
dän ylimMäistenS cansa» DSijte meni VespastanusKeisarin käskysiGa«»
lilean/ joca oli wotmalinen Maacunda wätsiä.M
työsti ia toimitti sen nijn surkiast/ ettei «urholla/»
työwämiiellä ja poltämiftlla yhtan loppua "llutM
SillomsiMmonda ludalaisist tappetlin yhdellä»
erälläwi<!kymanda tuhatta wahwa walltttua sotaD
mieD/ilchan Waimoita/lapsia ia WUUtaEanssaEi»

M, y. WchM



WihollinN'. armahtanut enZ nuorta cuinwach«an ei r«fta>tst'Walmola/ eimyös lapsiacan kchdos. Vespasianus lähetti cuusi tuhatta nuorta Msiä Achgian yhtä niendä polcki caiwnman. briy
«yytm colmekymmendätuhatta ludalaist m wij!
kymmendatuhattapelgosteaulans poMlgngchi,
ia corkeinmäkein cuctuloilda idzens maahan syirll
Siehenaica» oli mi wtZsas ia cuuluisa Mies/Dsephusniweloä/ joea myös Pappi oli iaPänM
ludalaistensodaS hän pafenipelgosta muiden cans,
latapatan/Galilean Caupungm/ <a si»nä idMIymytti:Coscahänklsnni saarin ia VespasianM
tygö mietin/ ennusti hän Vespasia«u,ren Kkisaii,»,
tuleman/sentähden handö armgdettin ia Vespasi«>
nuxelda suures arwos pidettin. Tämä sijcce Histw
at kirioitti/ jotca meillä ludalaistenmenoista ow«!>
Cosca nämäl näin Galjleas tapahduit cocois snmi
joucko RyöwäreitäidzmS Jerusalemin / iaeusists»
la valion murhatett/ia rupeifit sijte julkisesi ryöwi>
män issm«rhaman/ ia sitä wihMistä Jerusalem»
Caupungiia surklast watwawan.Tämän oli yxi »»ll
mglinen Herras mies/ Johannes nimeldä / watca»
saattanut/ ett-? hän olts hallituxen alans saanut.
Silloin myös muutamat ylimmÄststä Papeisto
««petiin/ ia Psiast TemplisUin weri wuodarettli!/
ia caxitoistafymmendä tuhatta ludanparajia M
paus ltiiestZ sijnik capinas jsnrmatttn. Muutama!
lnulewatßomalaiften tZmän cavinan salaistenne»

iuouden cautta matcansaattanen. Ia »O
colNinaifella walwalla waiwat'

ti»/ ni»ittain/Romala<stcn stealla/Captnalla Cau»
«Mmtoiseni

per«



Ma» eawaMa >uonMa,idzmZ corgotit / iaHerrau- >
tähden Caupungis zverlatvuodatit. C«sc«!

sEadarenit idzens Romalasia wastan asetit/ ellÄi
Vespasianuren tZydylTalwisianS muuta iapicalsesi
<l»inS heitZ wastan wal«ista/ »ijnhänwottti heidän
CaupunKtns Gadaran/ «a sen Päämiehen Pl«cidu>,
lmcuolialilo!/ teppoipagos lck, colmekymmenda^
"tuhatta Borganta otti caxi tuhatta fangzf/ia
CanffacumpHeoonpäasi/ syoxit idMs Jordanin,
wirlan/ joiden cuolltt ruumit olkenit lordanita,
myöden alas ?lsphaltilan meien / joca cuolluri
rcricudzutan. Ia neludaialstt silläpuowl?.srd«l
nm hamanMacheronin osti/sijte joea paicasß°ma>
Wsildaweittttin/ ia suurt/ pelco tuli heidän päl
lms. Cos« talwi culunnt oli/ salNespasianu,
,cohtaKewäUlH sanoman Eeftrean/ ettäKeistr Ne
ro olicuollut/ senlähden walmisit hän ihzenS ktjru

M/ liriCesareasm/ia sisttecuin hän caicki luba,
ia Idumeercm CäUpungit woittanutoli/ paidz
muutamtta llnnoia/iotca wieran folawaen haliuh
olit/ täytti HZn ne Caunuligitßowmfdcawäeila
«ttnhZn sitä paremmin oliS woiWnnt
jocawiela ainoastans wsittamat oli. NimVeipi
Gnus walittin ia cuululeltln SotawZeltans
«Kan Keisariri Siittemeni hän EgnptW, m «ic,

niZnltalian/.andain sodan/Juvalaisten cans/ 3
iuienhaldun. l 11.
lerusalempMetan Templi polbet,

Septcmb,y,itä n-yöo mm
sillä wäliNä tapaht».

TiluS ajoilerujalemin ohidze/ia Ml
M«j



fin/olit Juvalaiset hänen p!<m fangixi saanhäntussin pääsi. Sqttesioilti hän lelrins Scop»,
xehen johon neliäsosa penikulma oli Eaupunglli,/
jalähetti Sotawökens Caupurlgtta pWttäw.äi»,
Stzhenaican oli palio Canssa caiMaCaupungch,
Pääsiäis Juhlan tähdenleruftlemin tullut/ joho»
«nnengin suuri jouckojoutilasta Canss, idzens coon>
nut oli jotei» Galllcsstulosajetut olit/ nh'n ettäW
ollcolme Oja jotcäcalkeinifimielisydenturmelltjl
coco halliluxen/ nijncuin usein tapahiu/ enämmin!«
enZmmlnrchwaisit ia pahensit. YhvM Osi-lia heisii«lltempllhallns/ joideu Päämies'oliEleasarSft
moninPoica/ hänen lygöus ne Zeloterit heidän Spi.
dil/jotea olitaiwapahanelkiset/jaßorgareille pM
pahateit: ANclntiinen puoli Caupungita olilshw
nexen haUus ioca laiken pahudeu alcu ja juurieli//östa joennen puhumi Piimmäinen puoli Ca»<
pungist oliSimonln halius cahdenkymcnen cu hänen'EVomermcansa/jlMa olir cubzutut Zclotereinw»,
tlwallassa ja murhasta Caupungita lvarjelÄNan. Il
luln henäin joutunet ol!/olisit he mielelläns senttk
«msista pahanjeuulsijtt päästä pyytänct/ muutta li
he Eosca 3'ttu? tämän ymmärsi / etti
Caupungloliylönpakilsellawäellä/läytettylohgais
hön jawallmsti hanens kcjruff CaupunM
pijrittaVänia alldoi tehtä Walleia ymbäruiS Cm

, pungitta/ nrjnrum ChnsiuS heiUen ennen sanonui
«!i/ettänsinpalioCanWcoosoli/ ia hänolis M

,pikemmin taitanut heitä näljällä cuoletta. Cosc«
,lubalalscträmän näit/ paeoisit heulössuurimmal'
,la wöimalianS/ tantoin sitä estä/ mutta ei hetdäir
,«?tZl,auttWut: Sillä Jumala tahdo! jonyt heidät



Mstns lopuntehdä. Sentähdc ei heidän neuwons jsi'
!«iwoiturens cungan joutunet/ waancaicki jouduit
Vihon >a eltiwaldaisunen CaupungiS tapahdut
sumicapina/ »osapalio Canssa Teillplin tykönä ta«
petiin jasmmattin.lernsaleminCaupungioli kyllä
wahwa ia colmina'sellaMuurilla turwattu ia wat>
wistettu/ sildäpuoleldatuinCaupungintuldaolis
taittua SentähdenRomalaiset idjens eaikella woi°
mallawahwistit/ Caupungilawäkirynnäkällä otta»
maN/ja woittaman/ ia saitwiimein suurellatyöllä
liecaxiwnmmeista muuria/ iollaaiallamyös pallo
Canssa siellä
kommat ysiäwät ollet olit/ usein kestenänöleiwän >
palaisin tähden tappelit/ lapset teckaisit »seinr»an >
Nanhimbains suusta» Ei Wely armahtanut sisaro >
t»ns/eitä sisar wälriens. Carpio Ohria mchoi mon>>
daculdapenningit« MuuHNatsöitsuuren naltän
tähden »sriettömäinluLndocappaldensondss/iaedzeit.
myös cauhtata ia kelwoloinda syötawZcä? jollahe
ellsic nälkänssammutanet. Muutamat, nylit ia söit l
nahanmieckanß tupesta/ muutamat loyltin cnöllUl l><a joiden heinä wihco olisuusta aieancuoli l
siellä näliästä nyn palio Canssa/ ntsncuin 2lninnS i
Eleaftvin poiccz/ joca CaupungiS sicäTituxen i
pljrittäis/ pakenisano/että siela hauoattin saca lu«
tzattajawrisikymcdsstuhattaceullutta EgZesippus
kinoitta ainoastansyhse» portin cautla mooda tu»
haitaruumista vlss cannetuxi'/ ettö lähescuusi salatuhaM ihmistäfinä capinaspotstuli..ludc.laisill«
oli tvielä Antonia tzallus/ yri wahwa ia luia linna zNnn myös Templi/iosta silda oliCaupungin tebty,
MtZ la,lM mmyli sumembi työ/c»in jotacut«>

«iystH



«ljsta muista paicolst/ tawalcks »MZ I,
suurestahdisit/ ta tahdot lopun heiftän canftn?
Käcuitengin ajatteli Titus stnpiitalllftri stniahln
Meuwo» HZn ltnno wäklrynuatölU» '
Laman ta wo<mallisella,kadellawoittaw«n/ia w<l,il, "
lewaaraltnenalcolminenoli/sallßomalatsttcuit,
gin woiton: Muttaludalaisillaei ollut yhlän onnl
.luisään osias. Cofea Romalaiset tinnan sllll/,
Wustitorwclla mcrcki annettm/uijn caicki Im,
,laiset tappelt!n jsl!!ailnna ennen ollut oliMuul»
mat ylidze Muurin heitettin / muutamat ii,M
tuollaxtvuzotil/tawuuramat yöllä Caupuuginft
etenit. SijtehesuurelliwLlwöttanudcn päälle ui
c»isit/iotol>:hallus3empll oli/ ia saunotan mi
Tilus tahdot Tewplii armotha / cumvscertapa l!
Jumalanpalwelufen täh»tl!: Mutta ei se mitc>
«uttanut'siliäJumalalahdoicltei sijnä mitänfj
tZnyt armahdettaman.

Sentabden/ eosta he sangMt-auwanalcs silmi!
,lawaWatt«hc!dan,«nsan,s folmetia teppcllctM
jae» ludHlnisiahyloällä eikä pahalla taittu saala«»
Laman linna/ jocawielä heidän halll-ftns 011/ <
wyöS he Willäculla nöVlyltänet heitäns/ ymmiij
Sotawäki ettei sitä taitu mutsin wHjtta cuinm
liällä joca heidän mieiestäns näkyi pitkari/ t«O
Walkia!l«/sentähdende sytytit Tewplin,pai«W«
Il n<in se fÄigen counis ia cuuluisa rakenue sml»
Mtuhalipaloi iola siehen aican sumest ylistetty st

«en puoli CauplinZia oli/ pakenit muutamat C»»
Pungijn/ muttaenin oft smmattin miekalla ia tul<>l
Hl.Popitlmkiast «mo tär,Wt/muua arNöa'««»



'I,M/elkä saanet armo luwalalda tatcka ihmlsilda.
3itus waztais (uijncuu» EgesippuS keoilta) cosca
3e«pll i« Jumalanpallueiuspolson/ nijnctenä
sencalcaisia Papelacan carwita

Jerusalemin Templin häwitös tapahdni kym<
«endeuä päiwänä Mätäcunlla/ juuri sinä päiwäilä
Ma ensiniäinengin TcmpliBabelm Cnningaida p»l»
lellin jona pailn.nä usiast KircotUpalio waftoiu
.WmistätapahtlwAcon Stjlä ajasta cuin Templj
Cuntngas Salomomlsa ensin raktttm/ niin toisen !I Wuoteu/VissasianuM halllttstUlul yfitolstakyw, >
«endä sata la yri aiastaica. Mutta stjtä aiestacuin ~!

TeiAßlvaliuoest raketti»/ jocatolsna Cyruxenrvu» ,
«n»a tapahdut mmi wijsisuta ia yhdexäu seidzel«ät<
täkymmmdi aiastaica. Ia waicka ludalatsel »«:u
ahdistetut lasnlietut olit/ etkä yhläkän tolwooput
i)e!l»än päD/culleng!n ne jäänetolli al>m paatunet/
eikämillZntawlllla myötä andanet/ ia ei muuta

palwpeliännetcuin nälkä.
lostphus kirjoitta etta'siN'lpZiwsuä cuin Kircko

palo:/ c<!pahVA< hirmuinen ia cauhia teco/ jonga jäb
teutulmatfet työläsi vsto taitamat'Zxi cminlalineckl
Vaimo/ Maria nimelda/ joca o!i suuresta suusta m
Muutoin ri<as pakeni pelgosta muiden ccmsa/ lo»
seldapuoleldalardanm/Jerusaleminia cosce Can»
puilqts nijn suurinälkä o,!i/ otti hän iwewäiscnsens Kehdosta (mutta mmgä caltaisella sydammatt
U ia surkeudella tämä tapahdut/ taita jocalnenaj«
telia) tappoi sen/ia söi siitä itzepuolen/mutto tolsea
puolen panihan Sotawäen eteen/ joca jocapssitalW
MbZrlns huonesta, huonesen juoxendelitedzein jo>
takin snövaxen>).Eos« he tgmä» nait/ cauWuWh«sit«



hesitZ/ sa armahtelit sitäköyhä ia onnetoinda W«i
moo/ iasenEsiVallallelernstlemisilmoitit. Tämicauhmtyö ntZn paliomatcan ftam/ että he MpäiwästärupeisitTitnrencanft rauhasta ia sowi»,
nosta neuivopitämäi!'. Multa ettähe nHnhilmtätä rupeisiitoimittaman/ «mooen/ suurta wapout,
la/ <ä' olit muutoin naliältanHn lähes jo woitetm/«iheillcn sitä enilsallittu/ waanmuutamaln päiw«»
perästä suuren tuscan iaahdistoxen tähden täydyil»,
kemattoman Cansftn Caupunglstä ulos paeta wihel,
lisien täsijn jotca heidän sijlte joucoin jajoucch
lvahan hindaumyll. TapÄdui myös/ että S«l»
«väki näkiyhdmludasaisen muutamia cUllan eapp«,
lita omasta jaliestausottawan/jotca han ennen niel>
lyt oli jostacohla yhceinc!!sanoma cocoieirljn tuli/että ludalaistt jotca CaupunZista heidän tygönl
paennet olitculda täynZns jotca heennen mellet oli!cunihe Caupungistn ulos tulit: silla ennen cuinh,
Caupungisia ulospäästcttin/ asetettin
lteen alasti/ tutkitck/ ettei heöliswienetculdatc>«c<
fa muuta e«nsan3/ culn Nomaläisten hywäxi olli
tainnut tulla. Tämä sanoma andostllan/ett>lahl«!
cäri tuhatta ludalaisia Sotawäelbä yhtenä yöni
cahtjil leicattin/ luullen caikista Juvalaisista cuM
loytäwäns/ m oKe wielä enä ludal-isia tapetlu/

, josei Tltus olts estänyt jakieldanyt/ «tlet FangH
lpiläliyt tappaman.

WtmmeinCaupunglwoiteltin/ iaeiena nuori»
j cuin' wanhakan olis armahdettu/ joseikieltyolX

sotaan ollet kellvA
la nain coco Jerusalemin CaupunZl surk!«<tMwitettU polvettm ja peräti mahan cutisiettin;



jätitmuutamita wähia huonetta seisomm/soisF
lpö,l!«laisten Sotawäll asuman pm i« macunos
llwarielenan. Hejätit myo?sichen muutamtta
,I»!c,P«dzÄic.>la co>kelts tornei<? jalken tulewaisilie,I«mM!/ eltä sijnä cuMuisa iahywmrakeclu Cau»
pungl oli ollut. Ia nijn Jerusalemin Caupungi
woitettln ccchdexanlienÄ pälwänä Snyscuusajoca
lliw!jda>?Cilucausisi,tt«cuin hän ensinpijriteltin.
Titus lähetti »nyösHlexandrian nijstämonenlaisi,!»

seidzemcnroistakymruendZ !
tuhatta nuort» w wäkewala rotca siellänijn, s
cuin alinomaiset ortat piti siwiHiaCalckia canda» !,

mania wetämön Monda myös sijtä nuoresta Can-!
ststa/ wähän hlndam, inyytin/ mjncuin järjettömät!
luondocappales- Caxt tuhatta lähetctttn NiLbari"!
«co Roinin Naldacunn'» Caupungeihin/ petein
«l«n heitettä/ia reivittä/ Canssan letkitcs ta ilottes<
Fangeinjoucfocuinlaanetolitja wieläelit/ oliytz»!
leren kymmenda tuharta ia seidzementuhatta joitH'
euitenginensist/lofcaCaupungipijrileltin/ oli enZ
cuin kymmenen sata tuhatta miestä / «nimittenmuu</
calaisia »a ei Borgäreita/cuitengin Juvan Canssao
sta. CoscaTituS oli suurella cunnialla Jerusalem
miiiwsittanut, teloiltanut/pollanut m caickiplrälili
Maahan cuttstanut/ wahwisti häu sen Maacunnant
sttawaeua muiden Maacundain »ahVen joccayM
iäristöll > olit/ ja töaelsi siitteEuphrattn wirran ty<i
g° - Sillä nijn cauwas Romalaisiec, Waldacund»
fiehen aican Costa se pyhä Caupungi
rusalem hnwitettin / oli mailman algusta
neljätuhatta in colmekymniendaajastmca. Sijläl
5M Roml ensinraketti» cahdexanfttatKstidzemnWlÄmatW



eolmattalymmendä ajaflaica. ChrlffuxenPlken Ristin päällä/ uellätymmendä «!«<?««,„
Näin sai seruuluisa ia ylistcltyCaupungisurkiaH
surulise» lopun/joca leäiM maaUa kyilasul,!
«rwos pidettm.
Päckos josa usiolllsestneuwollM/ ellä cukin
sekä näiden ja muiden Jumalan wlhanraug«,stosi«

tähden/ aicanansidzestänL waarin «ltaieja
parannoxen tetis

5V)Ain rangal«lumaia ludalaisia/ että he hänenpyhät
>» » «angelimnitans wainoisit i« stnylöncadzoit ascttaiuk!

ta coco nmilmalle cauhiaxi csicuwaxi/ että ihmist! HM
oppisit Jumalan wiha »a rangaistosia pclkämi

"ia heltäns Christuxentunnussoxc» käännäisit: Sillä j°«,
Jumala omaCanffaiw aunahtanm, jolle hän nijn monelj
llaunit lupauxcl luwannul oli/,joiden stas myös monta 5,,«
/«Palnaschat ja prophetat elänyt oli/ ja wicläsittschChristuo heisiä synby,: Cuinga cauhiammast hän sitä Caujj
on rangaistwa/jollthän sulosi armosi falanpiudest hänen p,
Hätfanano lahjoittanut onjotcacnittngin/stn p»hembl/s!
<alltlj«äm«ltomätowal/«,«>«« Jumalan palweluxcn w«!
«»!at/c«ngial/«ppin<sc«setiaumsiahacoiset/ nijn ette, e»!
Ongan aican mailmas julmembia ia angnrambia oleolln!
Gentähden ei «ahda yritän epäillä/ ellei rangaistu» ole j»
«»en«l>«e/ ia heille on totisesimj» täypä cuin leruftlcmilX»

,Hin tappahdui.
Tätä tule todella aj«te<l«/ja sydämen p»

<>«/tehdä synnin calum»o la,eä»«dämeitäm«ttian LhrisiP
>fm<»ndo«n/A«en.

Jerusalemin HZwitsxen Historia
tehty.

on tosin idzesiäno/Coetlu cocoon järiesians / I«>
surliast lopust. Juvalaistenmyös paalumH

<i« caickein maahan caaliunasi/ Joit ci heille ennustet hopO
<Pr«phet«lt/ «i he totellet/ Christusteipaliohywäillet j««
«Heit tpynelnn c<u»s«/C»lu«ah»n,n«!>woi i« wäänsi.



ldzc sije HErra monba w««t/ TunnnstahoeiHM eljs
lU„«/A>nnr!?loianLtarilen heille, E« olisit ollein käinly,
IDlt/jacihxlludcsansnäändynct/ waantuNet toludcn tielle:
Mändä idzeylistämän, Chrisiust julti julistam«n/Va«n hc
?ä« wibaisit/ wainoit/ Vili eombistutt cowinwaiwoin.

Costa lähestyi suuri «ust/ Jo» »Hytin cuin Mmu ruse^
» Monilaistenmerctcincautta. ludal«isel juur julkisesi/Cc-
« iusta «asian waldamiest/Keffcnäno capinan nostit/ Iong»

,<p°icscarcotit/ Pijlcill perän myö« tarcotit/ Wijsi«ihalt
lesturcnKnibti/ Paetcs silloin hacatin ricfi.
CostaNcro tämä» lietä sai.Ett tehty oli murha tai/j»K«i»

«ii» laki lasictt /Sanoi hänSotamiehillcnz/Tuitci» puhui»
»ticlillcnl/Nyl slen minä sotaan hastett/ Bcspasianus
,>idu joSynnKa sieldä wäte tno : ludalaiset sodan alea,

st!ut heidän pitä saaman palcon-
IydalalsttMmtAstalon/Kchuil/ täältä »e woito»

»»M/Ia caluncaitetipalionloillpcisiam «e pois puole,
i»m/WHolisctestämhuoncssam/Ehtcuing he olisi! wah»
«at/ Mu«eisie!dmondapalainn»t/Eit!,cr»oisten päälle/
Minnut/ Mjs tymmeul tichatloheistä/ Tapetti» ialyölw
ic!l«,

Vespafianus woimasians/ lKatlttean/ tijrult! cohoasians/
3i!läsiellä «lipalioWäte.Polti j» murhais mond» miest/
Vaimot jalapsetandoi piest/Nielä sijtteein cuolenwnL näti,
lvijsi tymmend tuhat ludalaisi/ Ilman yhtätänmuu<«»
»P/Ilman Myös n»ai«»it jaläpsit/ Joit he jal>»olst tiw«»
ropsit.
Ei miott eit warcha »rmahbel / Ei yhlän l«fi« «arwahdet/

Lill st o<: surtia lcicli.Tuus tuhatt nuorta miestä sitt lähetet»
i»Ach»iamnijst/Vhlä nienda caiwamau poicti. Colmelym»
»end tuhn« mytinpois / lott olit orjnna suuris <ois/ Nij«
uhat cuin näti hätän« Cadotit heidän oma tntene.
CuinlRöwärit tämän tietä sait / Ett Galilea» el, tehch»äillernftlemw cocorsitheitäns/ Siellä he cauwain »ur<

misit/I, toinen toiscns surmaisit/ Nältäin omia päitän?.
Wensielläwuoli latamat/Ei pääsnyt monda haetainat:
?«-« Canffa oli suureK waiwa»/ Ett rviwärit ryöwäio i«



«. AwisXVaimo» jsvortonßirckonott^miscj

Eastejia. h»'
EoscaPäppi i. tietäkenen iapsi on/ 2. e«!

st olecotoua Castettu/ z. lapjen nimen/
nljnsittetehdän/cuinseura:Näln

nniwotan Canssa.
SU AckatChnstuxen ystZwut/ meille caicfille,

sanasta kyllä tiettäwä cuinga ~««!

»hmiset jottaAdamista tullet owac sitinwät ja syn,, ?
w«t!ynnis/ josta memyös sen tietämme/ eltäj» '
ei EHRISTVS lESVS Jumalan Poi!meidän Wapahtaiam/ olls «eitä tullut autl,
mannijnmecaicki/ nijncum wiyanlapset/ o!,ft <
ijancaicklsest caeoteluxi tullet. Että myös t« ,
lapsi/ n<in!.ulnmetlntacalckimuutchmlslt/cnn!! !
niin hewedeniaHengen.autt" wastudest synlrw»
on luonnostans saastainen ia synnillä tahrattu/M
sentähden Perkele» «ooiman ia cadoluxen alloj
tarwidze hänmyös armo ja opnanlM
cmn mekin ia caicki muut, lotaelhänensinD
keldätan/ olcon talcka wanhemuii!
da (mjncninßamawsta kyllä tiettäwä on) t!?l!«,
Sentähden tehkäm nyt tämän köyhän lapsen conft/
cum Chrisiilimen ia wellälinenrackaus meildä wo»
ti nimittäin/saattaca» händä castencautta me!d««
Herran ia Wapahtaiam lesuxen Christuxen tyge/
lucoillen c>'ickest sydämesi/ että hön armolisest n««
händä »asian ottais/ «nnais hänelle eaickl häne»
syndinS iariettaudensandexisiunais händä/ M
mMohdntoM jqwohwisterexiMallä HenZ^



I> ja gcuc l!)ioxexi/talleköy«
Mle lapsucalstlle autudexi/ m hänen EhnMliselle

~ Oel>r«unnc/l!ens lohdutoxexlta tnändamisex/ A.
« Siittc sano Pappi ,apstsi/ nämät sanot:

Mmetäsia pois sinä sastamm Hmqt/ia annaPy,
hin Hengen sia/sen woimancautta joca on tulews
duo!ntdzemaneläwllal<, .uolcitl»/Ämen.

>l ota pyhän Ristin mercki/ set»sinunCaswos eIH
Rmdas.

jmpnlita, äicic
Ruoilcam.

Caicklwaldias y,m«,ctlnen I»msla'met<
zoarmoUisest tämän sinun palweli»?s (pylas)
p»olec»»onZasvsco«>ncud)U«ntolet/ a,g ha»
«estäpois syvämcnsokeudet/ j„ lsriecaic»
klperkelen siteei/»oill<, hän sioottn«>n/ a»0 hä»
«en eeeens
kitälsin sipun nllzs.mdcs merliliä / «<i että häncl»
bä micki pahat himot catoisit/ jaleurai»
finunpyhiä kilskyjZs/ja nlinstnna iloiscst sin«m
pxhis Oeoracun.alas p»?l». lls lisännfts hy»
wxdee/>a olis sinu»pyhän Cajiescs sowellos/ufti« tcripeydcn <lhri«ftNrenmewänHErran camw/2lmen.

Rucoilcam.
/O<eaickiwaldl.7s lumizls/ joca «tzden l«)ie<

cnolemstoint»rwa o!et,otca finuldOj»«ki>, pytäwat / «.«ckein niidenXvapahtaiH
»GZAwa tZ laimin mjdenronhs



jstca silmorurai!e«a! / siiiH joca olct' ,

Hnuoan sinua sinunpÄVellöe ( >,,

tZhoen/ ,ola sinun <sa,stc» iidisano/ >a sm»,
Hancalckist« <lrmo.V loiwo/ vdi:n synd)'»,!st,
cau«a/jocgHengestspsdm/
Vä sinuncygösnHncuins sanonut oict: Anoc«
j<lteftMt<!/iLd)lkät/U
jäteille awatan. fi,!,

irucoillan/ a»ssen «cen o»i >ocs koicrma, cn ,

HZ» l°»»s Cotton/ HancaiHifrn si«
B.tulis sljszn?a>oi!cunnßfta o,s.!!ise,

cuins wlvsnnnut olel/ LhnsiM '
Am?n.

HErra olcon ieiden
Jumala/><>« ,

duomws l<lren, o>< !
lveden n«t scnvscow

»nai» mailman' mvjcoUlsen -N^^yn,d)c cahdl
f:nVcna sinun sullre» lqupiud's caultKpciaft
«ur/« olet scn pharaon/laealckc» h«
«en iotawZttns ii
olecsinun sen Upldzecul»!,
Kalgsin Vienyt/ jollasiunnpyhaCastesmerk!
«in/fina joca myös sinun pyh.lnpsil«snm
dan HERRttnlHfuxen CHrizeuxcn MM
l«Mcra/ «il lorVanin ia caiHi wedctterwclls«

ia MfirLasten/ ioft ftnmrlKst
Ucn Nin>enpois pestän; vliZn caftzo nyt aru»
Hzleftlatssinun pallpel»«,t<« (psc«s) N. <a'<w
«» HZ««<e yikiapsco/t»voijia hänlxi He-Zeft



MmÄ» terwelilen Virran caxtta/ ettshZnest
»«to!s caicklle>yndl<mn Adamista hänen t»l<

t Inton/ iascLmnHH»id;etehnxt on/ että han
««c«nissiiräiumalattomaftajo»c»sta/ i« ml<«
° sichmpyhanArcklin/joeaonsinun pyhä s!hri«
«sticunvas/ia taytetäisin si,nä Hengellä/
»mtts myos tz«nl«cr'tste» elämän/ Meidän

thristuren eautm/ 2lmen.
Minämanan sinua sin - saastainen H«ugi/ Istn

Jumalan Poi n wPyhän Hengen Nimeen/ ettäs
Mnet tämänlEsuMCHristlixenPalweltan (Pif«
M)tykö/N.Amen.

Rncoilcam
/ApyliZ Isä cmcklWaldias choncaiDnen3«<

,ost<l caicri totuden»alkeus tule/ me
tucoilcmm! sinua Hanloickllen hywydestäh»
den/ettäs annaisitsinunsilmsuxeswlia nlmä»
sinun hän.dä/ »aannaisit HZnelie vseonm tunnon/ e«shan olis sinun pyhiin Csfttses mchdoltmen/iapysyi» sinunpyhisi SanoMs/mcwa» HNrrat,
lEsurenChrlftnxen camta/Amen.

Culcam/ymmärlätämiamulstacam «linga Chrisius ft«noillaiatöillä on picnilie lapfil!» l«c«s/ «uin l«st»Evangeliumistnähdän/ j«ng« t>rio«t«p. M«rc««Ev«ngclisi«,o.iuKl,stn,.

hän heihin rnpois. NlZn spct»g«
«pset nuhtelitheitZ/iotcn nijtä edee toit.Cosca/IlLlnssen nät,/ närkäsi/i hän / ia sanoi heile:«Mcat lasten, »yllä «l«untfgsuj/tO slkäe



kieltäkö heitä: OillZ fti,e<3»miste« 0A ItW
ilsn XValoae»nl>a. Tsriscftftnon m!«ä reiiit
Jocamen c»,n e» Jumala» n l
«ljncujn lgpfi / el hän suingan si-ine wic,
hän o«i Heini «a pmn kätcns Heidi lpällens / is siunais hcitZ, 1

Pappi ia Eumit langewat polmlllens/ panm
kätens lapsen päälle/ ia rucmlewatl Isä m <
dän/etc. >

siunmcon slnun sisillc ia vlosH <
miscs/ «yt i" y^ncalcksest.

CoscalapsiFuntm edesPtvetän kysy Pappi e„l i
lapsen Nime / m sijtte kysy lapselle ia Cuii '
wGstawat l«psen puolesta:

~ lnowl,tto»Pittclcsi? SN«! ,^

Ia ca<t>stll.hin«!> mv>ic!ft<»n3? /mo«
», Vscollos Isän Jumalan päälle? VM ,

Vscotcl,'ol.C.Hiuen Vo'canLpä>>!le? mn! ,
Vstot««!P!)hänH<ngcnpääBe.' ,As<« ,^

?. T»hi»t<l>V «<lss<?tli?N>:stu2: Tahdon
CumltNlmmäwärlapsen/ >^»p.:ppiottsfcnj „

c.l c s!n«,ii/ G^naden: l
<̂^

ja <pyh nHel,gen/?lumi,
K>it»« Tasien jälkeä

Rucsilcann
>l?AcN»aldi6s'l;ancaickinel, Ittmal» rs«

alwalinenM mekytam fin»«caikeft s
enss pphän Christillifen

Kgs ginZ «>yim«ep^Vät,'aLnaWr / ,5, »7».«



Minän Wsi« andaiuu, wastudest syndyä iM»
lalcklsi,n clZnian, Ia rnloilcmms finua/ettäs

« laupialisest stn sinun armofts »arielisit/ »a
' annmslt/tchncaswata/ että Ze aina olls sinulle

>z kelwottinen/Smnn poicas IHsnre» thristl»-
xen meidän -HHrra» canna/ Amen.

HERrasmnarco» ia warjt.lc<« sinua/
« HVRrawallstacon calwos sinun paalle»/ »a
« «lcon stnn'!earms!lmen/HErrakäZnd«k6ncal<

wone sinun vnolcs/ ia andacon ijsncmckisin
«uh.?n' Nnne»3s«n /ja pojan,«p/hänHen»!
gcn/Amcn,

Wimtin neuwocan Pappi Eumela näin:
ystäwät Thristnxes /että tämi lapsi/ wdin sy«d,«
peson cautla/ jöca on tapahtunut Helen <«Py-

j»n Hengen caulta/on Jumalan lapsexl l« lEsuxen Chrisiu»
s<ni<n:sa periliscxi tullut: Nijn miuä neuwott teitä / että te/
!»lc»stchentol>lffal»l o<e«a/ftnotta ensist Kipstn Nanhem-
Kille/että he caswsttawat sen liiinalan pelgos <» taick»,
Lhrisiillisis tawoio/ia opcttawal lapselle: Isä mcidän/Vscon
«unnustoxen/Jumalan tymlnenen tässyä/,c. Elitte jl>»3u»
«»la tudzu lapsen Wanhemmal/hänen lapsudefan»/ett» le
lästä lapsesi otatte ChnsMstn waarin/cninga st t«ngaist««
ftsiaHErran pclgos caswäill/ia että hän vscollisest pidHi»
mitH nyl Casies luwattu in, Jos tetahdotta sen tehdä/ mj»
<»»»<cat »tllnicilstst/«, sanocat: Me tahdom:Wastaus/ me
t«bd«m sen tehdä.
Ehtte pappiand« heidän Jumalan halbuun ja<>

no - McngZt HErran Rauhan.
Hätä Lajtetta.

papinpitä cmn lasta Cchstete
tai» läsnä «!lut on/ näin:

». Ongolapsi tästettu? H».
». Milli hän ey e»st«tt»? W. Melelli.



;,kui<t«sano<ll»h»n>»!»ca<l«lk»? Wall»n«>
Niillä cuin Chi isius täffi caict! Canssa?ast«/«>»l«äin/ IsänPoian/ i«P. Heng«n Nimeen.

4. «ul« lapsen Castoi? W. N. N.
«. P,di«ät»sijnä «lhristillifiä Ntucouxi» ?

Waustaus Me luime/Vsäm«idän Nucouxe».
5. «luit»fijnämnlta eli? W/Mina hän se ia se.
?. M»ä lepstn Nimi o» ?W.N. Jos st on unhotettu /W

silloinannet»» lapselle Nimi»
z. gngo se tosi e«ä näin tehty on? O. on.
GoscgpaM nain cule «pahtuneri/ «Hn ftno,

can läsnäolcwaifille nain:
Rackatystiwät/ että te InMlan ia hzm

SeuraeundanS edesä tunnustatte/ että tämä lapsi l»>
«edellä cnstettu Christuren käskyn jälteii/ Isän/ W
ia» iaPyhänHcnge» Nimen. Nijn »mä todistan
teidän oikein täsäasias tehnen/nhn ettei hän nyt enil
Casietta tarwidzellZHtte neuwöunlesracnndsZ wahwistaxe»

RackatChrisiuxen ystäwät/ minä olen tntkinul
latodexi löytänyt että tämä lapsi on ZumalanPy,
hänEolminaisuden Nimen Casiettu / sentöhden m!»
nätin nyt scncaltaisen Casim Pyhän Colminaisndt»
Nilmmwahwlstan! Sillä lapset tnrwldzewatar»
wo/ joeaei meidän racas HEMRan ia lunasta!»»
lEsuS Ehristus ikänanSheildäkiellä/ cusa eli cos«i
sitä hänelda hänen sanans jälkelr- heidän puolestani
anotan. Sillä ei hänole sitä sitonut erinomaiset»
tttcaan/paickaneli personan «inomattain cosca h«>
lä täsis on ia nHn tarwitan/ muttacusa
CyristUvt chwlset yhteen tulemat hänenNimens/
siinäo» häy testiä/ ia »«Mtise,, «mons st)?i»«l'



llsest osoita/ Sanan/ Sacramentein <a Rucouxen
«utta/ nijncuin hän totisesi luwannuton. Iaettä
me Inmalan «poian meidcn HErran lEsuxenChrt»
stuxen tledZlsimwe totisesi tämän lapsm sen Casten
«mtta tvgöns öttanexi, «ljn cuulcam hänen pyhiä
,«lohdullisiasenoians si-»a/ jotca P. Marcus:o.
iugusKirjoilta näm: Siehen ajcan t»it he lapsiaan

Näistä sanoista/Rackatysiäwat/ me luulcw«
«a että tämä lapsi/ caickeiu muiden ihmisien cansq/
jotca Isän Jumalan/ Poian :a PyhänHengen Ni»
men Cosieturi tulemat; on lEsuM Chnstuxett
Waldacunnan oma, SencZhhen minä wyös mei«
iänHEßranlEsuxen Chrisiuxenpuolesta/ annarl
hänen IsinS/ HtinS ia Cumeins hcldun/ «Mettä
h^.nChnsiilisesttaswatetttisin«« opltellaiD/tliD
iulu luil:aian iasten tule.

Papi iaCummit langewat polwillens
lötens lapsen Metarucotlelvat: Isä weidän/i?-

Vialoin Caridza HErt«lEsu Christt/
iasentähden lastit atft

dalcsten tulla sinun tpgoS ia penit kötes heidän
lene/siunaisit heitä ia sanoit: nijdm «n
Naldacunda.Metucoilemma si.il'<? nöyrästi/ ettäs
«rmolisest cadzoisit tämän lapsen puolet»/ j«>la my«
es aina sinun pyhä siunaustas Ma että mjncuiri
hän sinunNimecs Castettu on/ Weeen ta PylM
Htnaencaulta wastaudest syndynyt/maht-als myösse» Hengenwäes caswa ia enändys sieben sisällisen
<l)m>seen/!a sinun arrr.osaS/ että böu caitisa hywiiä >
lahwlsalatzdellcken ol>S. Smä joca IsänN tij lani



j'<M ia PyhänHengen cansa hallidzet ijancaickisest
SiMsinuatcon setälasta/että inuitalntzä «h,

waisill/ näin.
HErra siunatcon ja warlelcon teitä / lc,

Vilie t priori,p2F.
Wijwein »euwotan Cumeia:

Ut Z priori; uni vicle,
GljtttMdahay heidän Jumalan haldun/ ia stM

Meugät HErran Rauhan.
Suommkielinen Messu»

Mia pitä Canssa Kirckon luldn neuwoW
m«n InmalanedeS syndcjans tunnustaman.
Ackmystiwät/ »ciiut ja sistrce Christu

lNsnWes/etta me stemmacocoo,
«tttlccmeidänlumalan pitämZ!,/
MttZmZn Iymalam eatckeinhänen hywäinte

edesti/jomyss rncoileman häneldä«il,
P,'sMisZMetar»ivlem/ sekö Hengellisiä ettl
Utzlttilitsiss earpetta/ «a me ymmärräm että m
saicki/ilmanepäilemät/ olemma synncilii ch
lesutetltt/ japfdsmme l>nnistä päästä. Se»
t«ih2i! langeecam meidän
eätäm me««m lum«l<n» meidän talwalise»
3jäm eteen/sydimmellö ja sunllaja tnnnND
«am meitZm/Vaiwoilexiwiheliäifexi syndisexi/
rucoillen haneldä armojalanpiuua/ nZin!l)>l
cukin cohdafiansjanoden:

walwainen syndinen ihminen/ joea sy»
41.t5/n<s/:<.

Edzißucous Kirjan/ z>»3.



Si,'ttelisätan lama Rucous.
yancllictincn lumala/HZnM

v^suuren käsittämättömän liluplNdes tHH,
den / andacon meille caicki meidän syndinan,
defi ia succonmMearmojans parata »neidän
lMdist'clam3töm/ meidsn pfcon,
j., hänen cavftns ysnealckifen eIH»
«m«/ Alnen.

H3rraarmada weidZnp«'älle«.
Lhriste armada meidän pälle».
HNrra armsds meidän pZällen.

c»nm«olcon I<!Nl:l«iork>u- » W: Ainoan Jumala» >
ico^l» »issns» isslcha <« cortexdeo/li, «dj! W»« >
ihmisic» !„,wä «ah-.0. I fitirian/ pag,

M<tlttäm s,m!ss.M«fiiMl!lni, fiuna.Me 8nu«t>«o»<e:n««
Mlylistäni ia cunniottam sinua. Mefiuu» tijtäm finun su««
«n innuias täydcn. O HEna Jumal» taiwalinen Cwlina
g««/ Isä?a!M»a<b!asl»««l«OHEn«s«««!cke«c!»rt«W2
«a»ainoa Poic» lEsuChrlstt.ÖHErra Ium«l»/Ium«l«»
Larioza/ Isän Potta/ sinä cni» poisotat mailm«« synnit/ a»»,
m«d« meidän pällcm. Sillä sinä ö<« «rinin» Pyh». SirlH

Sinä »l«< yxinän» fe««tcinl<is«
Christc.Een Pyhän H«,g«n«nft/Isä-: IuN»!» HEN°>
lMde«/Am«n.

H6spiciens »uält»res>«»iti
»sNrra oleon teidän «nsan/ Nif«/ ie. i

tzestum, llecez, kl»!:nl!z äe lu^eKu, «läine le»

Cosca Pöpi samasta päästy tule Altarin tteen jls
HErran ehtoNinenpitäpidettämän wejft hän nai» <i
HErraolcon teidän cansan/ Nijn m- ös/ !

.

Hlöttkät teidän sydämän luwalantygs/ V!e tti.
Ktjltökäu, lumalata meidän HErran/Seon eikeul
>a«ohtuus. N iii» 3»«



totisesta on stcohtulinen/ oikein ia «utuasi/ m««e atnaiajocapaicaskljtäm ia yllstäm sinua Pyhz
HErra Caicklwaldjas Isä ijancnlckinen Jumala/caickem sinun hywä. Ivei.- lEsiixen Chri<

cmns meille ofttie / jHERRan/zocasM
cosca me caicki synnin jyöllä jona hän pft
lähdenmjn pahasti ttttin.jout«nel olimma/ettei '

—— ->

meidän «desäm muuta ollut/ cuin cabotus ia i/an»calcklnen cuolema ia el yxikän luondo cappale taiwa«
»ikä maan päällä woinut meitä aulta. Risn sin»lähetit si»unainocaise«PoicaslElnxen Chiistuxm
lNl»oltyxtluWaluven luondo sinun canfts/annoit
hänen »hmlsexitUlla meidän tähtem/ panit meidän
Andim h«nen pöällens / ja annoit hänen molcman
kärsiä sijnä siaft soft meidän caickein ijancaickisesta'
Cuolemanpiti: lattrslicnlnhän wsitti Cnöleman/
ta McnS nousi elämän/ <a et itänänS enämbt cuole
Niinpila mnöscaick!««/j,tca häneen idzens luotM
wat/ woittaman synnin lacuoleman/ ia saamanHZ,
nen cautlans tjancaickisen elämän: Ia ellen me co>
scan sencaltaijla hänen hywä tecoans unooaisi/ mut<
laaina wlelefäm pivöisimme ia muistasi<nme, Nljn
Tnä yönä jona hänpetettln/piti hän yhden
en/josahan.
"l öttileiwän/kijttimursi ia andoiÖpetuslostens/

<l sanoi. Ottacatla syötät/ tämä on mmun Rml'
Uin joca teidän edeftan änuetan/ st lehkatte mtnuN
nuisioxeni. Nijn hän otti myös Calkin/ kijtti lck'
mdoi vpetuSlostens ia ftnol» Vttacatta juelat täi

sts



lMcaicll/ tämä on sen Men Testamendin Calcki
l minun wer,säni/ jo<ateidän mmonen lähdenwuo<

dareiallsyndem andexi ändamuxl. Ni,n usein lUl>»
te senteette/ nijn tehtaile minun muisioxeni.

Sisttt luetan eli weisstan:
pyhä Hebra Jumala Zlebaoth/

»ZVder owaeTstVckctaMam sinun HjLrraut.
tas/ Hosianna cotkcnVcs. Niitetty olcsnse
luin wle Herran cörkeUdes-

«lftlcnln meidän Her>
ta IKsn» ChchiUs onmcilöopeuamlt/ «N»
ftnodctt: Issmeidän / :c.

Nälnnen»ottacd« tt<z«O> »'«cck HKrra»
iLdtolliMekäyvä tahtowal.U Äckat «siäluät/ ettö tasa pidelan Chnstnxess

Ehtolmcn/ ia toiisest telwän ia wijnan alla ja««
tan ja nautitan häne cotlnenrMuista werens

hion luonnolliftlla ta tultimatlomalla wuodolw
JumalanomanwijsaudeN/totnden«a calckiwaldiat» i
ftdtnjälken/iocasiNldzeon säätänyt l»asettanut/ott
t«pel!mcn(nijncu!!,P,Patvall mellaopetla) «tlä
meiezecnkin cohdastam coettelew idzem/ m sijile
syömme tästä leiwästä/ta suomme töjiä
sillom Me idzem oikein coettelem.ne/ costametun» !

ncmwe Mlieän ricoxetn ia syndtm/isommelajanom<
inewanhurscantt<l ia syndein andep i s amisia/loea !
ltieille tasi SacrämmtiS tarltan/ ia tahdomme lä< ,
stweSmeitam parata/ lacata pois synnistä, la els
hftw«s « wanhurscas elan-öS. Gemähden on
tnyösmeidän vErrou' erinomalfesikäskenyt/tam >
Eacramcnlmhänen »uisiofens naUtila/ se on ett»
<»enäinhauenlilttllanCnolemanS,«tallin wnens z



, ttuodaroj!tn muistamme/sitä «iatteleme ja taybeU
! sestpscomme/ että se on meidänsynoeim andeii sa»,

«istxi tapahtunut. Sentähden/ josmenytsyow
me tästä leimasta/ia juommetästä Caltlsta/ sencol»
laisella wahwalla vscolla näihin sanoihin cuin m
täsä««uleNme/ eltä Chnstus on cuollut/ ia hämn
werens mMn syndeim tähden wuodattttu/ nij»

l me totisestmyössaammemeldansyndimandeil/ii
wäldöme cuoleman/ jocasynnin palcka on/ ja saan,

! p»eChltstufencansayancaickisenelämän. Multi
focakelwottomast/seon/ ««tumattomalla sydamll,
sö / ia ilman vscota/ Inmalan lupamen pslle/tD
leiwästä syöjaHErranCaltistajuo/ hän tule wi,
cepääxi HErranruumlfen ia Weren /syö ia ju«A
nellens duomistn ei eroittain Herranruumista.TäD
meitäcaickla Isä Jumal»Poica/ ia Pyhä Heng,
«mollisest warjellon/Amen.

HErranrauyaolcontelban cansan Nyn myil
stnun/ etc.

Anda sijlte Canssalle leiwän/ Niinan ia s<w«
, »eri) rackeksn sinunßuumis ls6<e
! l»s«lg«c<Zlckistnei««län/Amen.

Silläwälilla weisatan namät psaln«t
0 Jumalancoridza jocapolsotat/ete.
j)puhdas Jumalan Caridza/etc. pag»
lEsuS Chllfius lunastaiam/etc. pag.
MtMm HErra Jumala/etc.pag.

s!brr<, glwn reldZn c«nftn/
Rttesilcam.

joca meitä »lelsi»»

M«m,,'« »«il.» lin»n<ansly/«nn« piltein »«,«««»«»«



«»ssa onilistll sinun ijanctllcklstz c!!N»!asa§ ia h>rwl>K<«
!ft« ttkisit Einnn
tan c,'utt»/,»ca eläin hallidzcynuä sinun ia Pyhä» Hllige,,
«nft/yddcelumaMdlsijancaicktststiiancaickiftcn/jAMt»,

HOrra olcon teidän ca»san/Nchn/!c,
AHttäkam m cunioittäcamHEßra/

Jumalanslcon kijc»? ja cnnnia
cmnartacat teidän sydämen Jumala» tygs/
j«c>ccacat sllm<M3.

HKrra smnaiconsawarielcsn meitä/j Her«
ra waizjtacon calwons meidän päZilemjasl»
con meille srmollinen /HExra käändaksu cal»
»«,!,« meidänpvolecm/«n andatonmcllle Han>
<«cl s n mudan/ NimenIsä» / lapois» ia p^«
hän Hengen/Timen.

?r« exiw.
Suo«<iNe rmlha HTrr« »yt/p«A.
Eli: SHErral.taiwasi/ Metijtäm/il.paz.

Cesca coime Sunnundatta jariesiöns Kihlassf
Saamastuolildcuulutettuon/cuin «zzenSPvdäl
Colminaifuden Nimen Awiostäsiyn anda tahto
w«t/ »a he sijtte ilman estet Seur«unnan/ «teet
tulemat/niin tehdän (jos«! h« ennen oleyhtenen
netut)cuin se«ra/ Ia näin heitäia «uita piti
ensistneuwottama»:

M»ät N. N. ,5 myös N. Nl
piti tila wHsnsti tietZmän/ että?«

mala o» idje AwiostiW» säätöni»»/ » Miehc
pannm/ että HZnenpKZol^

»an hänenEsimiehens/ hallidtema» hänv
3«malanpclgos/a<na racafiana
5'"

!



HZnda Msncnin Christus Scöracundans r<lc<l<
fii m«»!tvoi'd;ens cuolcmaan hancn edestäni
Ia miehen lMe se netä la ena »?«,««

HZnon panduwaimollen «Hncj
pahasti hänencansans mennä/ oman pahsnnilclensläikm/

t»qncnln(ftnp«hl»ndl) usein «Zhdän ia ciml»
lan/ mutta että HZn hand/, racasta in cunnl««l
Ma/ia usein Arst hänen heictoncrans/attdaln
«yncuinp.petarllano/ sille waimolisetle astt<
Klle/ ntzncmn heicomalle/ hänencunmans,
«Hncnm 2Nleso« lahiotrttu suremalla
deUa ia wahweMttlalla/ luonnolla cuinNXck
Mo/ nijn piti hänenmyös sen lallaistn luma<
l 8 lohia» OyttAnän hänellenaWU,rila ei sonai,
miftxi. Hänen puä, XVaimo WastM
«yn laittaman/nHncnin snZjoca yhden caldaft
senpcrinnsn HZnen «anfans JumalanLValvw
tmmaspitH simmanz Gilla Lhtistue on
l«l'lftW>almsnsstanm cn n MiehcngiN/ f<l
Xvaimo on ntzn hMmChristnren jal«n cuiit
Mieskin, tt.mcuin ttttesonWaimonpäZ/
min on myös tNiehcn pää/ sentäl)'
loenpuä hänensen «ansil IlMlotanpslZos cl«<
N»<jN<.

Niin pKZ m?os XVaimon olc>i,a«
hcl'enscuuliai!en/ mcastsman h«n>ä/ pitä«
>«Zn HH«d» pnln ia GsimiesnZns/ aiatellen/
?tt«i HZn on Miehen apulaisexi luom. <Li
itnen pldö pytiwm haillta händät GillZ
vaimo on wsu»mieheil lähden ia et H?ica
,Valmon tähyG» pir<j otlmnan E> <



sicnwa» pyhistä vaimoista/ joeca
«ijncmn Sara/

h.'n Avra<mn eudzui Hänenpi,
tZnffa »ozens icktaman, cttsl)Z» Mieheilens
telpais/ jolleHZnapulmsexionannen». sVa<«
ttioönMiehencunnta/s mo paVali/iasenräh"
dcnpitZ hänen ivz.ns sen jäiren laittama»/ «l
Ma mielcns johdattaman/ että hanottmic'
hen haldunannettu. pääldiftein Wlehen io
iyÄmon Ma kesienZns toinen toijiansraca»

nwielZ enännnineui»lsäialit!ä°
GlllZRamatw sanö t jlöna miehen pitä y<sn«
«ndmnan Ilä"ia «iititl/ia pysMän wckmöns
tfkona. pitä myös «wa mielen» svh«
dmcaman iaVisusti aimtclemaN / että hesiehen
Gääl/nidjcnsandawat/ ,oft Jumala on mie-
hen ia wcklnonnhn yhdistänyt/ ettei yWZn
ihminentaida hrieZ eroitlO. Ei pidä Miehen
mnmom ajatteilenwn / Muita enä nyncUln
Il,ma!a<mogiAoam«!le Vwan nH«
hnn lvieläkiN jocnidzells Wlehelle häne»
w<iimonsanya/ za jscaidzclleVaimolle HZ»
lie» Mtchcns. Gentahde» on t« pelZinen/
eerä ncmolemM,'» puolm Jumalalda sincal<
«ista puoliftta rUeoitewat/ionFa cansa he so»vinno» ra«kaudes «a Jumalan pelgss elH,s«/
Nffnetta heidän AwloMstynslunzalas aiM

jaJumalanMckn jalke»/ ia ei jonglm
!«aisi,den eitachMlste» mielen sälke»/ nchnljeilletapahttt onttl ia autuus heidän Hwiostaistfläns/,ota mc caiM xximielisefi tällekin p<h
tlW«n„tte sydäjM,estäm tolwstam, Amen.

tzapß



Minä sinulle N<N.P7dm« ColmmM.
denNimen/ ja JumalanScsralunnanl«sn«
pUcs/iosfinZ tahdotot« lamanihmist» t7<!7.
sinun Awiowaimoxes ( iaracasto
hända myotZja Mastoiukäxmiscs? Lvl,ft«u».
Mmätät,oon.

He ealllstawatPöanSyhten/ja Pappi sano:
>ot« Meh<«

"»^jaN»<mon fitHwnrtcn luonut olet /««« heidän nta yli
lihajaNeri oleman/caswama» sinun sumaufcs jmtcn/ «

näncmänja maatatäyttämän/anyanäille sinun p»lw«l«»il>
les«rmo»/että he sinun pyhän lahtosia säätys jälkcn nm
yhten tulisit/että se oli» sinulle» ylistexexi ja c»nniaxi/ia hei!»
le»hywäx> <» ijancaictjstf, «ntudef»/ Sini!»
kgctan Poica»/ «.

Pappi olta sornwpen/ jasano:
Rucoilcum

s">lu«al«lsHita,ck,waldia3/ joc» sinun ftnom««om««
ihmisen hywMxi luonut «lcll

Merucollcmma sinua/ ettäs at»,olistst lähciäsit tälle sin>»
Pijcallce/ loca tämän'Sormunen Awioffälfynz merW
«antamanpitä/sinun fiunauxe»/ ettähän nuhtetoin finm
Pyhäs säädysä» eläie iohon««« hänen<udzunut olet/ V»n«»
Poi««s ITsuxen Chriffuxen meidän H«n«n caotta/Ame!!.,

Vita otta Sormuxen ja sano Morsiamelle:
zninä Notan sinunn,«ytminunAwiowai'

moxeni/ racafiaxeni sinua myötä ja »astoix
merLixi auna» mtnä sinulle

man Hormuxen.
Morsian «asia:

UlinZ N. otan sinunN. n?e minu»
wiehexeni/ racastaxeni sinuawystä ja »asts»
rymise»/ ia sixi mMrottn minZsmnldaw
mgnVoxmnxe». .



Yllä pane Sormuxen Morsiamen sormeen/
sanoden:

Nimen Isän/ j»poson/ i« pMn
Imen.

Sfftte fano Pappi:
GttH nyt nämäc edes olevaiset personat/

»Zsa/ulklsest/Jumalansa Chrlstiilisc» Geora.
lnnnan edes/ vyncuin todlstajan n?Hme«na
päiwänä toinen toiftans pytänZt/ ,<,

<« sen wghViftexi/ 2Uhla Sormus annettu
on. Sentähven minZ/nijncnin Chrtsturen pal»
pclia/ heidän Vwwsiäsiyn OMyn jalchtoon
chic» anna»/ ia pojan ia
pyhön

Culcam sitä pyhä EVanZelmwi/ ionga P.
MattheuS Kirioilta iy. Cap.

«ican/mlil pharisenretlKsnren!
sanoithänelle z Saaco Mieseri<

ta walmostan» caickinaiscn syyn tähden? NN»
hän wastais/ ja sansi heille:Ottekä te ole luke<
««/ jocaalgufta ihmisinteki/ mieheri ia»ai<
snon hänheidän teki. Ia sanoi: ftntähve» pi<
ta «hmisen luopuman IsästZns,a Ainftan»/i<«
waimons tMnä pysymän ia cari mlewat yh<
deri lihan: Nyneihe ole enä caxi/ mutta yxi
liha; longa sij. Jumalayhtensowitti/ei pidä
ihmisen sits eroittaman. Nh» he sanoit hänel-
le: Mirifiss Moses kMands eroktrian/ ia
Xvalmonhyliäts? Sanoi hän heille: Eeidä»
sydämey cswnde» tähden salliiMoses eritä tei<
tä teidän »annostan. Xvaan ei algnsts nchnol<
lm, Muna min» ftno» tcUle: euc» ikänän,
._



hylkä wsimons muM:«cuin husmdc«ch
dcn li naiwisen/ HZn r«:Le hllocln. I«

olt»z/ l)«» teke hnonn.
Pappi sano heille:

Vscocat nämät HTrran Christuren sanat/ ia vilätHt s,
e«ä Jumala meidänr«castaiwalinc»lsäm on lc,b«,

sichenPyhän Awiossäffyn Sääty» yhten sowittanut/ ««st»,
< ihdcn ortacat wästan ttjtoxexs i» tärsimisellä <«<l
pyhäs säädy»/ teille» tapahluataita/ «iijncmil Jumalan ti<
desiä/»«cet teidän on yhle»s»n,itlanut»

HEna olcon teidän cansa»/ Nijn lc^>

ijancaicklnen Jumala/ ioca sanoit s«!«l>«coscas hänen ensist luomtt olit/ ettei hänen ollul >M
näno hywH olla/ia sentähdcn <oit myoe hänelle «aimon op»
laisexi/iclnijn heidänyhlensowMt/että e»fi piti oleman yf!
liha. > Me tncoilemma sinua racas <<»iwalinen Isä, ettHz ni<
mäl jinunvalwelias/iotca» AMoffästyli lijtl»» sowittam!
ölet/PyhälläHc»e!clläs täyttäisit/että he sen oikein ic, »uh»
tettomast pitä taidaisit/ ia anna onia si:mn siimauxes heidäli
päällens/ että heidän A«io»räss,ns stilä hedelmällä cmimfi!,

> «aiffn cmns se» asettanut olet/ ntincinn sinäAbrahamin/M
! chin ialacobin cansa teit. Ia «»ricle lM»/ Ola>!pi^oljA

' Kcrtelenhckucutoxcsta/ nijncm,» Engelis can»» waliellf^
, «»npalweliasTobian/ etieihe wieteiläw vongun lielanill
haurellsen himon »aa» oikiasyseos ia yhteists ra^

'taudcöhywän itään asti/ yhdee eläisit/ sinulien tijtorcnili
l «nnniaxi/Elmin ainvtaistl» Poicas lEsnxen Thnst»^,
»eidän eautta / >oc« elä iahalltdze ynnä sinun iaP<i
Hengen cansa/ ijancaicl/isest ijancaietisten/ Amen.

HErratättetön teidän sisälle iaulos taymisen nyt iaijiuii
, «ssicelstst/Amen.

Costa he Altatin eleentulewat/ sano Papi:
Avr«ami« Iumal»»/ Iftchix Imnslc, ,<

n3umÄe«/ wusvata sinun p-hl



. hlZhejtil calckmmsella hengellisesla siuna»"
, n>W elämän jo»
' nyt idjen» andanel on»at/ ettei h»>
lulla ftMaisudclla fisua wihoitals/ lotcaÄW>o°
Myn jäätänet olet/ mmm paremmin/ ett«
«ftcuin Äwiost.lssx on «ickitte enn«iaune«
i„ he myss fi>nä cunnislisest ia hywin
Dsir/ sinttUencunniali»aylistoxeli/ iaidzc

lHristuxe» meivan HErran eantta/ Amen,
Peitten »lla «lles / sano Pappi:

Rneoilcam.
HTRRa Jumala/ cadzl>armolllstst meidänruconxew'huoleen/ i» ole Awioffäffytleauinllinen/ ia««äose»

M ihmisten lisämistri säätänyt/ nijnwariclenytseiongas
ll!,)hlifiä»yt»!tt/lEsnre»Chnstux«!, meidän HENNa»
!»«««/ »ocaeiäiahallidze stnun la Hengen c«»s«
«»ickisest / Amen.

HErra «lcon teidän cansan/Nijn lc.
Ploltat teilän sydämen Jumalan tygö/ Me !c<

~ Kiitätän Jumalala meidän H3rran<Se «n «.

feeohtulllnen/ oikein m Mttft
e«ä we aina ia iocspaica»ktj! Zmme si«u« pyhä HlLrrs / CaickiwaldiasIsai»m Jumala/»oca sinun »oimalas catckicap.

Äet tyhjzst lnsnut olet: Sinä joca mxös col»»cmcki cappalct luodutolit/ loit ihmisen niz>mHGrrari. 3« sanoit l Ettei tNiehen
« xemZns hywZ olla; GentZhven finZ tcithielle waimon awuxi yhdestä luusta »ongas
»t hänenkMstäns, Iaannoit sen ..ansa tie»
>/ ettänffncumwaimonalcu oli Miehlfta/

oleman. M
»«ula/ ,scg NViostnMlö tahdoit ttteriMse



stn suuren salaisuäen! Ettn nffn cuin Mie«i«
XVaimo yhten lihan wlewat/ nhn on mps»
illhrijius yxi hänen pxdäi, Gesraelmdania
«,a«sO. O Jumala/ jo!,a Miehen fa iVsimsn
Olet yhten sslvittanuc: Ia olet anvanln heille
seucaltaijen sinnauxen: Enei AdHintn syndi/
eikZ Nse» wcdenpaismnlls taim«;c sttä cadol»
«.NHncadzanytlnupialisestnZidenpuolctnol,
« idzens
Ia pytäVät ftnulda Varlclda.Anna armos / s!
Jumala/ ett«l)e cäycetä!O!rack>mdclla la r«n<
halla:Isolisit v<eo!liftt!«puh«r: laann«i<
sit idjens Awiosiaftyn nncien jil<
ken: Ia että he heidän elänMns seuraisits><
nu« p/hät«hts«. Älä falli perLclen yeidä»
eansans mitan tehdä / mutta että hewHhwa!«
pysyisitfin»»p?hisä käst/ljas. Anna armss/

ChristiNiscst yhde» elii,
stt: lacalcki luwattsmal sec«nnsr« wält»i<
Ot! Iaettä he heidän heickoudens pei«D
fiweydellä,« cunialla.Anns heidän olla hcdeb
tnölisetfiklöisä jalapsift/ ja että heolkmnikÄ
tulisit. Vttg he nZkisitheidäl, lastenslapset <Ä
manven ja neliöndenpoltpe»: Jo MtetäM
elämän jällentulisit Hancaickisen iloon.

Elitte Pappi lu«« tämän:
MeidänHERran ITsuxen Chiistnxen sinun PM

««»«a/ joenelä i« hollibzesinunja pyhän Hengeneansa >j«»
«»ickisesi/Amen.

MorsiaechuHnen siunaus.
Sose» V«ä ia Morsion owat hää wäeldä Häätupaanst»

letut/ teiwoteton heille tällä scurawaisellH Psalmilla f>
Hengen «rnioja «a apua:

. Tule p,hä Hengi luola/ pag. SV



Sijtte muifintetan heille se siunaus/tuin Ehrifiissifi «>,

Malist Awiostäffvä seura/ tällä sturawaisella Psalmilla t

Hlutuasst cuinpclcäHErra/ pag.
CoscaPsalmi wciftlt»«n/ longe Pltä ,g Msrsianpolwil-

len2/ i» lnte tämän Nucoxcn.
Tai«kiw»ldias ijancaictinen Jumala anna sinun siu»»u«

tulla tähän Morsian huoncscn/ että <a,M jotc»täfä
wo< raul)«solisit/sinunmieldäsnoudaistti» sinunrackaude»
st« eläisit/ lEs,Christuxcu meidänHErran <au«a / Aine».

Jumal»calckiwnldist» siunauon teidän Ruumin la teidän
Welun/ ia «ndaconhänen siuuauxens tullataidan päällen/
nijncmnhän siunais Mlahamin/ Isaachin i, Jacobin. Iu»
mMnKäsi»ssrlc<«n lcitä/ia lälx-liäkön phhän Engelin»/
,'«»teitärvariclecaicken» teidän cliuaicanan. Isä Jumala/
Poic»/ ia p>,hä He,ngi/ «udacon hänen jsiunanfenetull»! zzp
Kenpiällen/Amen.

Gljtte u»js«e:
Jumal»culneaickiloi/ p»z.

Päätetä»:
HE«» siungtcon jawanello» teitä/«c.

Awis Xvsimsn Nircko» sNHmisest.
Rncous.

«,'ancaietinen Jumala/ j«« «hmiftn si»lanaisit/«oscashäueplxonnlolit/ ettähän lisännyi» <« enfl
«>«/ finä joca «y°'« sen fiunauxes jällen »l«t tämän stonn P«l»
»«»»pijtashedelmälisexi/tehnyt/cadzo «mollistst hänen
l«olcn«/!ani>nculn« hänen olet hedelmälistN tehnyt r«n«
Millisenfiunauxen cautta/uij» anng myi» hänen hengeiise»
I>M»»rl«h<delmälistn olla/että hän ain» finun <undem<se«s«« «!>swa<e/i» finun pyhäin Kästyio jällen «ä<s/ lEsuxen
<lhttsi»x«nmel>än HEr«anc«u«»/A,men.

Pappi rnpe Waimon «äten/s«n«ben: HVrfa tättcto»
Dl»» sisälle j«»lo» täymisce/nyl m ijancaictjscst/ Amin.

pH«Hin RirckonpttHmisest/
hapsen »slken.

hän cal» ia lahlo parata hänens)
Zl>N!jnhz»pand«wn««hdef«l» «t>lm«f E«nn«nt«ixK»to»



Vwen/i« siittej«Nl«u«a pälwan»/ cestaKi«°»
pahtu/ cuizuttaton jält<» Saarnan lcstclle Kirco» pcr»!««!
to/ia Senraucuunan cuulben näin h«!»cn cansans lchtäkön:!

Chriftuyt/ ee tiedätte että täwZ ilji
perkelen yllytoxest m

hänen smamurmcllun lusndons halj«l
tuxest/ wastoln Jumalan tahto, iaHZ»en
Ganans/ftastatsmen i» lalawuotcfc» lanZe,»
lttlit/ ialuwattsmanseeannnxencautta sijltan)<
ia synnxttättM laplen/ jäsencansa wihottwn»
Inmalan/ iahänenpphän Se«ram«3a«s p«i
hend«n»t/ ia oli» stmöhden ansainut ertä ha»Il»!Nala!0s/la!iZne» Seoracnnnaldans/ er«i<
tenäisin ia hyliatHfin. lNmtaettä hän nyt M
«tn ialupatäzieves elämZns paratch ia mf«sencaltaista syndiä »altö/, coelteiemme B
händä/ fil?ä toiwella/ että hän iöjenS
lM»ttajos vä» wielä sencaltailella synnllli!
ivzens saastntta/ «ff» täyty aicanans häne»
canlans tehdä/ Mä »oimalla luin Christyl

" Geuracunnsllens catummtomia ftndill
! wastan/ on andanut. Ia hänelle muistofi i<
> cartamlftri/ottln mniäcaicki teidän lodistamxl

!> tast/mltä hZnnyl lnpa ia tunnusta.
! , . Pappi tysy häneldä.Tunnusiactos haurcubcssasin salawuoteulc<la« Jumaloi,

smn-cst «ihoiliam» ? Vastaus. Tunnustan.
, C»dutco« sitä ftdämäst ? Nastous, Ladiin.
Vstotcoe,cttä Jumala/Lhristuxcn tahdcnauba sinulle sinuH

syndw ant>exi? W«s. Vstön.
' Rucoilttcos Jumalan Scliracu»da> jo-ogas vihoittanut !<!

pahcndanut olcl/että hänsm sinuiie Clnistuxcn
!>, d«« lliyooK,Wi «>:»«!«.' Mas> H»«>l«u.



Kupairss Medes cai?ell« <zhkernpe!l<»
eNtaltaista sMdtZ carta/ paraia elamäs/ raca»
ialumglara mielcliZg «uulla Inmalan Sa«
ua/r««olll« Imnalalda pyhän Hengen apua
iahallitusta/perkelettä/Mailma io sinun
h<,nlchaskl»l<iust« «vastan cUXistans. MinZ

lumsls CaickiWaldiss sinuaftehen
Auttaeon / Amen.

Caickiwaldias iiancajctincn Jumala/ <ttäPerkele on ta»
ihmisin cansa näin saanut w'»!!»n/ langeman mj»

suuren synlijn/ joi» nys sinun armos cautla hänensyndin»
'tunnusta Nijnr»,
fo!lem,n<!M« sinua/ O HLrra/ ettes häniä hyliäis/ nljncuin
hän ansiMnt onmull« o.ta armos sinun ractan Poicas IE»
suren Lhristuxen «ähöen/ia sinun suuren laupiudes
lchioita hänelle pyhä Honges/ joca hänen sydämmesäns p a»
tan»oren,»«icutj«is/ waläisi» ia hallidzis handa/ <«« hän tä»
'siedes»Hltäis caictlnaista syndia/ cawahdais surutlomutlez
i» tilei synbljn/solis perkelettä/oma lihans/ mailmanyllyty»
§ä i« pah» Efimertlä «astan/ia newoittais/ i« nijn eläist
pyhydes sinun edcsäscaictenahänen elinaic«n«ns/ »asijttä
»nnäcaickeinmcldäncansamtulisijancaiekisest sinim lapse»
x» ia perillistxes/ Sen sinun Poicas lEsuxe» Christu»
ftu.coutta/Amen.
' Si'l«cRipittätän hand» näillä sanoilla: Että sinätäsil
Jumalan i» hänenpyhän Seuracnnoans cuuOen olet julki»
Msynlis tnnnuftanutia totisen paranoxc» luwannut. Ven»
«abienminä myös Jumalan ia meidänHENRan ITsnxe»
«lhristule» talfystä/ i«'c« sanonut ön: joillele synnit anlexi
M«lt</nij!lcn«»nd«xi an>'.elan/annan sinun syndis ande»
»</ i»s?»ol>'sinulle Jumalan armon iaystäwyben/ Rime»
Wn/Pojan iapyhän Hengen/Amen,

W«nerannan iaäläfiNenftn««ä«««/ johon Inma!» sinnll»
l>nd««ftPyh.inHn»<t«,« «M°»/'HNM.



Runmin HsucamiM
Cosca N>!»l!«l>haudan vandn «nl>«a Pappi lapion/ia H«W

col»ast mulda Ruumin paäll» / ia sano i
Maolko olet sinä tullut/ <« maali sinä jällen» tulet/ lEs,
lZhr!stu« sinun Wapahlaias y<ö«hlfäll« sinun wijmweist
fiiwänä. slutoillssM

In««la/ jota synnin «äh,
dcn olet ihmisen palle pannut/ että hänen euolcm»,

Mä/ sinä»oeo myö« (e«ci «cidan ijancmetistst cuolamas p<
, länyt olet pannut cnoleman sinun ainocaise» Poit«

lEsuxenChrisinxen päälle/ joll»«i yhtä» syndiä ollut/ ia eM
«ij» sinunPoieae Tuoleena» meidän Cueleman Muu««n«!j
«ttei se saa meitä wahingoita/ Käännä nyt sinun Isällim»
Eofwos meidän / sinun töyhäin lastes / puoleen/ ia anna Mlii>
le» sinun pyhä armoe/että tämä meidän palweluxcn olisft
MlNc otollinen/ iamecntin tämän
sim/ että me sen ain» nrlelcsäm pidäisim/cninza myöo mud»«

eosca sinun pyhatahtos «ii» on ettäs »eitä cudzua tahdo!)
»itä m«axi,«Nen« <!!<«»««»/i» sen wisust mielesämpidäM
«ttei meillä «»isä Viheliäises eläm«« yhtän wahwa asum»j!«
ele. AnnaOlanpiaolsä/armoia/ettämesitä cuinij«m!!il<
tinen on»ma cdzisim/ ia niin fin«» pyhä» fahtoejälten t»l«
smteudes wajellaisim/cttä metin tämä» meidän»eliäm (sis«<
t«m)eansa/»,ijm«isnä pä!wä»ä<jani«ictise«n elämän nonji,

, sim/Sinun rackan Polca» ITsuxen Chnstuxen m«id«»
HT«»ncaut:a/Amcn.SHtte weifaton tamö/ eli jocumuu:

H«ud«tcam««ruumi» ««mä/p«g.
Mela fej»» Pappi:

Cuulcammllappswalis<ms «Macuol><
lnisi/ hänen «pifiolasan» Tessalontcerein

tygö/ l.Thes.4.
/siN!l>etabb»t<«iä!),<»<«/ R«et«t!l><li«t/ n<jst« !««<»«!!<

owat/ tttci«murehdis/ ««Muin muut/ joilla«i to!>
Ho »le: lKilla j««»e vscomma että ITsus «n ««ollut <« y!«,
nosnn«/»ijn onI»m»<«myosne/ jotta nuckumt»w»«/IEst»
NN silßff» tuopc, hq„e» lFill» s,«M» ssnom»,



minkin HErra» sananelta me jote» «amme jajälton
HV ran tulemisten/ cm«« iningan ennätä ni>lä)o««

canuckilnet Sillä HTrraastu alas Taiwast suurell»
hnmulla/ ylimäiscn Engelin änellä j«JumalanBasunall»/
j«cuollet ensin Chnstuxes ylösnousemat. Sijtte me jotca «»

lämme »a jälien jäimme/ temata» heidän cansans ylös pil«
«ihin/Herrawallan tunlihm/ ia nijn aina Herrancans»
«lemma. tohdultaeat sljs teitän tästcnän näillä sanoilla,

ii.
aiean lanoi Ma«h« lEjuxeiie
jos sina olWläÄläollm/ nHnei

Mintm XVclUn otiscuollm. NluttaminH tie«
dänwielä/ «ts caicknmilsinZ «not Jumalala
da/ neluHala sinulle anda. IVsus sanoi vn»
nelle: sinunU)elläson nousewa. Martha
janoi HZnefte: minä tievän hsnen noulewa»

wHmmeisn» paiwanä. Sanoi,
Msiis hänelle: AMZ olen vissnsuftmus
j« elama / soca vsc« minun päileni/hs» elä eh>»

kä HZn oli» cuollne. Ia>sca etH n» »lco minu»
paäleni/ tzi hZnen pidä cuoleman chancaictistst
Vstoilos sen? Hsn sanoi hänelle: ia /
MnZ vscon finni, ChriMrexi I»m«l»n py»
Ml/s«ca t«lc»ft 01l mmlnxm^
N?Ackat>istaw«t/seon meille «yl!» luonnollinen/ «Na »e
" »muhrebim/ costa meidän ystäwäm m«istä «rcanewat la»
sti««,lMast«/iame näemmemyös Jumalan Sanasia/ «N»
<«o»da pyh» Miestä ia Waimo on nij» meidän edellän teh»
»Yt/ j« ei ole sijnä asios laitetut. Eentiben on ft myös mett»
lenginlnwallinen/cuittngm että me cohlullisest murehdime/
W» ettei meidän murhem ole pacanain mnrhe» caltcline»>ot«
l« ei Jumala» armosta «««ylös nousemisesta Milän tiennef.sillämeenin Christityt olemma/ totwoMme «eitän eläwäxt



V acaickinaiscnmursMlasurunala «ncttuon ii,in«it>
t-stxi eläniäxi muuletan. Joei tämä ruumillinen cnolcmo ch,
muu cuinnijden ftndein in mmehcin loppu/ joilda mechi
mailmas waiwatan/ ia cubzutan Jumalan Sana» .lino»,
siansuncfi/ iaThristityt jotca cuolet owat/ sanotan wijmci
sccn duomlon asti macawan/ silloin he caicki iällens yli
nousewat ia lumal«n cansa iiancaickises ilo« olla sa.ilva!
Ia ettame sencaltaisia toiwommc ia odotamme, niin ci m«i,

meidän «deo menneitä ysiäwitäm muich
iiman/muttatijltHmänia ylistämän lumalata/ioca mM,
tämänlohdntuxcnon antanut/ iatävdelliscst luwannut/«li!
meidän pitä heidän cansansylö? nouseman/ ialackom»!,,
lopplimat vhdcs clämän.Sen meille suocon ia andacon Pz,

häLolminaisuus, Isä/ Poica,a pyh? Hengi/ '

«listelty ljancaicfisest/ijonlssicki'
ften/ Amm.



knttomalsicn Kpjpmp
m ja wastausien cansa vlgoswe-
ltly Suomen kielen C^echllMU^

siaj enM oppimaisien
> l tähden.

' präntätty SwMolmw /

Hspandu Thomas Andruxmipotz
allda Bergmanlld,









Cattchjsmus on coto Chfisiissisenopl^
suma/ cosml lyhykäisiin päcchpaleihin kysyi
lysiknjawilft^llstencansH.

JumalankymmenKsffysanal.
Vston tlmnnstos.

11. Isä meidän Rucous.
>V. Callen Saeramenti.
7. Rippi eliSynnin pMsts.
71. Marin Sacrammn.

Cmngn ne 3u!»ulau? <
j

Chrisiiliftn opinPciäcappalelxi.
M«ng» tähden? .

SenlHden että nchinon cootlu se cocs
Chri<Mnen«ppi/ Prophetainja Apostolitlen
tirioiluxifia.'

-; Cllca Chrisiilisen oW
Paäcappale o>>?

Jumalan k^mmenenkäffLanad
lu«s m. '^Minä olenHErra sinun lamalas.

I. sinun pidä pitämän
maloita/minun edesän.

11. i3h sinun pidä turhan lausuman
NY finm



sinun HVRra; lumalas nime: Gil
eH HErra l idhH sitä rangaisemaea/ l«>,
hänen nimens tutban lausu
ili. Muista ettäs pyhität lcpo.päiwän
iv. Cnnnioita sinun Isäs ja Htismä
olisit pitkäiMnen maan Päällä.
v. Eij sinun pidä Tappaman.
VI. EH sinunpidst Huorintekemän.
vii. EH sinunpidä
Vili. EH sinun pidä wärä todistustasi
«oman sinunLähimälstäs wastan.
ix. EH sinun pidä pitämän sinun lä
""läisesHnonehta.

EHsinun pidä hlmoiyeman häne,
ländätäns /Palweljatans / palcavu.
s eikä tarians / eli luhtans / eaicsl
uea cuin hänen omansa «n»
Nl«n«z eäh»en C«tech<smn» «ltetan K»st« s«no!'ff«?

>«,«»»?ul ,ynnm mnoon/ Itlio»
ongchum pitä jongun Hedelmän m'<is<
mckn/ niin pitä iäti eiM edespandaman
sen <a«lm johdattttaman lynnin nm
n»





sinun H«R«3 lumalas nime: Sillä
eHHErrafidhHsitä ranyalsemata/ zoca
hänen nimenbruchan lausu
«l. Muista ettäspeität llpspäiwän.
IV. Cnnnioira sinun )säs ja Alcis ettäs
olisit pittähällinenmaan Päällä,
v. Eij sinun pidä lappaman.
VI. EH sinunpidä HuorinteKmän.
vii. Eqfsinun pidäwarasiaman
vm. Eh sinnnpidä Wälä todistusta s.i<
Nyman sinun«.ähimäistäs wastan
IX. EH sinun pidä pitämän sinun lä<
himäisesHnonehta.
X. EH sinun pidä hlmoiyeman hänen
Ewändätäns/Palweljarans/ palcaptj-
canseikätarians/ ealcka
Mnuracuinhäuen omansa on^

Sentshden etls ne ilmoittawat Synnit/
iaftalawat Ihmisen synnin «mdon / ja jo<
Enxlngcliuw pkck ionglm Hedelmän m eisä
eetem<n/ niin pit«liäti efisisedespandaman,
l» sen <a«tla johdalttlaman synnin mn.
>oen»

M'



Mitta I«mi<»« Ht«<he «w«t?'
Illmalan tästyl owatJumalan iäti/i«ttu

tDmenttn tästy Saanan.
l»c>> nc Kä<tl,l on ontaiwt?

Ift Jumala caicliwaldiaS. -

Tus«'
Sinain Wuortlls.

Losca?
Wijdmden tymmenöenä Päiwänä siille

cuin Israelin cansablgesiäxi Tzyptinm«l-

Kcnntu c,»«a Jumal,« »

Mostxen <<«««.

kulnza <,«<«H »»«»»««ha»»,«, «nlaxul)

Piltiisen jylinän/ Tulen leimanxen/fch
Basimon <lnm canft.

W>l> Jumala»älten »«<»««, e«»s« «,««> l»«?
Tll<l hän sm canft osoeaifi tain wotma» ,„>

»irgan / nimittäin / eitä hän ilmoii., shunit/
!»pauha Ihmisen omas» mnnosa, lmeuil»
fittälnen: Ia mncnin Tuli pala Inhimisei»
eyd»imes<l.

CahteenKiwiseen Taulun.
Luc, »< «»«lj«i««n»l?

Itze Illmala caickiwaldias/ eman Stt/
>»ensa cansa.

M>tä «« si»«s« taulut »«ti<z<»i< l
Nlmeltitzwil Ihmisen SMdäme« <o-

A wudtN/





Jumalan täffytowaelumalan iäti/ iaellu
kymmeneen tästy Saanan.
' suc» neKässyt »n »«tanut?

Itze JumalacaictiwaldiaS.
H Cus».'

Sinain Wuorell«.
Cosc»?

Wijdendenkymmendenä PäiwänäMe
lsraelin cansavlgostHi Egyvtin mal-

ta.
Kenneu cantta Jumal»,«« «»»»< ?

Mosexen caulta.
Cuinga jämillä nuiod »Na Hanne e»«nlanu<?

Pittäisen jylinän/ Tulen leimauxen /ja
Basunan änen cansa.

Mixi Jumala näiden melckein «nft onnoi lain?
Etla hän sen cansa osolaisi iain wsim>il! ia

, w;rgan / niwittäin/ että hän ilmol.z synnit
!ja p<u,ha Ihmisen omasa «mnosa/ nwcnin
lpitkäinen: Ia nincuinTuli pala
»Sydämesä.

Mihingä n< Kässyt »lit tiljsttelul.'

CahteenKiwiseen Taulun.
Cuc» ne on tirjoitonut?

Itze Jumala caitkiwaldias / oman Ovrßmensa cansa.
Mitä ne tiwistl Taulut mertitzewät?Nemertitzewät IhmisenSMsmen <s.

A iii »uden/



»uden/Jumalan Mcl waftan: Gitelikn
että käsky Sanat pitä aina wahawgn pystmsn.

e»ing!,m<!N<n PM «liTouwn / tässy somat j«elW!I
Cahten.

Sentchdeneltä Inmala on neitzejaianl,
<Hten Taulun.

Mingä tähden hänu« cahtenkoulun ttnottli?
Senlchden että ne waanwal Ihmisild

kahtalaisen euliaisuden / sisMsen javleona
lähimäistäwastan.

Mnga lnondo täss» on «nfi««istsä T«»l»so?
Colme?

l. EH sinunpidä pitämän wieraiea Iu
malawiea

M<«« uamät l«ffyt «pe«w»t?
Me ofottawat /cuinga meidän pltclracasit

wan Jumalala/ ja händä Mi»palwel<
man.

Cuinga Mffy si«z Toisesi, Taulusi, on?
Sliyemän.

'. Cun«l«ltH finun )säs /a Aitis/ että







N EY siNNNPids KPPHMM
l!i. EH sinunpids Huorin ttkemstf^
iv. EH sinunpidä Uurastaman.'V. EH sinunpidä «väärä todistusta sa-

noman sinun lähimäistäswastan.
lv. lähimäifts

Z Huonetta.
k Vii EH sinun pidä hlmHiyeman siNIM

lähimaises Emsndä/ palrvelia/pal-
capHca eaicka Carla/ eli mitäkän
muuta cuin hänen omansa on.

Mitä nämät Käffyt eppettownt?
Ne osottawal cningss meidän pitäracal

man meidän iähiwäfiäw/ ja händäMf
mmäm täyttämän.

I. Räst^.
Euca lnsimäinmKässy «n?

Minä olen HERra sinun lunlas/EH sinun pidä pitämän wiers
lumaloita minun edesäni.

Mitä Myn coiff» tahto?
Tämän cansa lumäla tahto meitä estä/

Epäjumalan palwelluxesia / ,'a tahto että mei-
öän pitä händäainuata palweleman/ pelkän
iuänjHrac<lfiam«n.

MiuzaP. tuchew» tämän täffy»»lg«« <»!«!«»?

A iiii Wch



«ikewall p»<t
walataylitzen <aickein Cappalden/ hänen
pMens Vscomanja lurwaman.

Cu»>g<l mo«d<, Os» täsä Knstysi» on?
Caxi: Esiplche/ia Kästy.

Cucast Esipuhc o»?
Efipnhe tämän ja caicknn muittenKelssyin

pMe on täms: olen sinun HER»
raslumalHs.

Näiden eansa hän eroitta itzens caikifia
tznendo Cappaleisia ia wärifiä Jumaloissa/ j«
,»nda lietä «tähän onseainoat»tinenln<
Vala/ j«ta meidän pitä palwelemM/ iapaitzi

maKita minun edeHnt
C«ta n« w!««<Iu««l«< l!»»t.'

Netuin Ihminen itztylis ajattele / niitä
' polwele jarncoile/ nijdhen pMen uscaldajs

«,rwa.
Miti Jumala tasä Hjffusä »aati?

MtH wchwa uscohänenpMens.
M!«ä I««»!»täfäHäff?s« ti«ld«?

El>cklfto ja la«M Cj»ch«mMn palwell^

U.RS





Meidcln Mpeltilmän iaracasiaman lu<
walats pllyen laictem Cappalden/ hclimpHHllens Vsloman jamlwamall.

luinga-mon», Os« läs» on?
Caxi: Esipuhe/,a Käl?y. >

tuc» se Esipuhe «n?
Esipuhe lämcknja caictelu muittenKäslyin

pMe on t<lm<l: M«n«l olen sinun HER>
r«slnmalas.

M<lä3«««w nHchhc»s«»«int«ns<> eohl»?
MtlidtN i<lnsa hän «oilta itzells laisisla

iuendoCappalnst«ja wärtzlä Jumalaista/ j«
<nda tietä «tähän on se ainoa totinen In<
«ala/ paltveleman/ jaxaitzi
Z/«fn><l/ eijole yhtätän muuea Jumalala.

Ey fin,n pldH pitämän «olta I«-«alHie<l«lnl,nedelani.
Menin Ihminentze ylse ajattele /niitä

p«l»ele jarneoile/ njthen pällen nstaldaja

7hlH «<ch»a «fto häl,en päällens.

tpchlste i« <al<sjaEpchum«l»npalwew

li.»ä



U. RHsty.
C»c» «lm».'Häjf, «n?

EH finun pidä enrhan lanstlmansis
nm H«kßas lumalas nln»e:MillHch
HsßrapldH händH nnht«lem<t/ jollch
hinennimms turhan laus».

Tämäncansa hän lahtosetta ja Hilliä
l»eidänKicltm/elt<mmtfitä wärin täytä/<itil
sm cansa Jumala»P. nime mrmele.

Meidän pitä peltclmän jaracafiaman I«-
»xlala/ ellemme hänenMtmens caullatirsl-
!e/ inwäärtn wanno/ eugämyiS seneantta/
Mdu/ Walhellele eli tnän pttä, mml«
M me caitisa meidän hädisäm ja mstlsam
stzanxemhwdan»/ rucoilem/ tijlämjayli,
ftlm.

Cari: Sijnä ensimäisesä Illmalatieldä/
Aei meidän pidä hänen Mlmensmrhan
»UlNihemanTeistsahänuhta/
w «ngaisia/ Mä joltahänenVlimeni mr«
janmaim'<z<wa^

2§e Humala«aicwaldia, hänen olemisi-

Iz> l«"





Cuca loinen l/lästy on?
EH sinun pids turhan lanfiiman siß

nnn HERas lumalas ntme:Eillä«H
HhsßrapidähHndä nuhtelemat/ jM
hänen nnncns turhan lausu.

Mttäl»m«,l« tämä» Kä<f,?nc«ns« tahto?
Tämän canfa bäl, tahto asettaja hillitä

meidänKielem/etttmme sitä wänn täytä/että
sen canfa JumalanP. nime turmele.

EningaP. l«th»n» tämän Käss!,»»!g»»to<m<t«a?
Meidän pitä pelkamän jaraeasisman Ju-

malala/ ettemmehänen Nimeus cauttakiroi-
le/ eliwäärln wsnno/ engämyös sen lautta/
Noidu/ Walheltele eli tetän petä; mmts
että me caitift meidän hädifam jalustlsan»
sitä aurem hwdam/ rucoilem/ tijtämlaM
fläm.

T«ing« »ond« ssn läsäKälysi en ?

Caxi: Siinä ensimäisesä Jumalakieldä/
ettei meidän 'pidä hänen NimenSlurlM
mainitzemanToisesahännhfa /

«o rangaista/ nijtäjotca hänen Nimensmr«
Hanmamitzewat.

M>tä Jumala» Nimi on?

I?< Jumalacaickiwaldiashänen olemise-
A v sans



Ms iafchdoM > hywz
tuin häneslä ma cllnnii»
axens.

Costa sitlcl pilcalan/ nsuretan/ lxlnenP.,
sananswäärin opetetan/sen cauttaNoidutan/
wliclrin Wannatan/ Walhetellan/Kirojllan/
la myös lailliset ja oitmt Walat stltjetgn.

Mitä Jumala täsH tastyo waalhi?
Cltä mehädäss ja eaikesa mscaft sitäall-

M hwdam tiftämmä jacunnioilamme. .

in. Rasty.
C>«a eolmas Kässy e»?

NulsiaettHs pyhitä 2.ep>pälrvätt.
Mttä Ium«I«timän Käffyn cansi, lohls?

! Mancansa tchto ylhällä pitH Saar<
?iran/j<, JumalanPalwelluxen/ jawaali
ähänenP.sanannsa cuilleman.

3»!Nss»P. luch«!!« lämä»Käff»n tolmittss.

Meidän M Memänia racastaman I«<
, Malata/euän me Saarna jaJumalan Sana

miele-
l^msuHttmlemejaepime.

Mitä lepopäiwä on?

On se schemes Mws wijkosa/ »>nga







päiwän Men me pibsme meitäm MailM
lisistä lsisis/ ja eoeon tuleme «uulcmanJu-
malan sana.

C«i« lcpopaiwän o»säHt«nv«?
Itzell,mala laickiwaidias joca sano:!

Cwsi päuväpitä sinun tysiä letemän/seitzemäs
päiwä on sinun HCR3laslumalasl<po.
pälwä.

/SenlHdcn että Jumala lewätleli hänens
seitzemänen/Päiwänpäälle ja pylMisen/ MW
cuinhän cwdeNpäiwän sisällä oli lnonm Tai?
wan jaMaan jacaiktiMtänijsä on.

Euing« !tpopn<w« oittin PvhitetHn?
Costa JumalanP. sana puhlast opettlan

jawasianoman/sen jälken elämä käyteläi,/ j«
taicki Mailmalisel Työt ia Ascgrettaeaperm
pannan. >.

Cuingaftturmtllan?
Costa sen päiwän päälle Tystä lehöän j<i

l/arwoin Kirkosa täydän/ Jumalan San»
ja Saarns yleneatzolan ja laistasia ewlan.

M,lä Jumalan<«sä fäffysH »««ti.'
Tämän eansa hän täste/ hän<n Sanms

wisusti cwlla/ kälte ja sen jälten elämäl»
täyllä.

A pj AD



CaickiMilmalisel Tysl/ ja hänett P. l>
>mns ylsneatzen.

iv. »ästy.
Cunnisiea sinun Is3s jaAtis / ettäs

»VfitpilsäWinen Maan päällä.
M«H lumnla tämän Kästv" «ns» tahto?

Tämän eansahsn eahtsylhM pitsiä hol-
hota meidänWanhembitam/ ellen meheil«i
ylincatzo/mntta pidämme heitä cunniasa j<
OlemeheiNecwliaisee.

Cuing» P. iuthttu» tämänKässyn sctttlä?
Meidän picä pelk«Knän ja raeasiaWl

lumataeanijn etten m< meidän wanhembi
«m/ Esiwaldamjaisändicku ylöntatz»/ eng
«chsua: Viutta pidimme heitä,, cunnich
palweiem ja emUem heitä racastamiaMt
HM Gilmänn edes.

Mngä tämä Töine» Toxlu l,ll«i<i«> läsii
/täistä.'

Sentähden ettäntjneuin me jällenI»
«alan/Isäldä ja äitildä oleme, swrimma
hywäl Tylt saanee - Niin pitä myös mM
jäiken Jumalan hcilleswrimman ennnianl
tenchi- HCtlingl »°nl>« Osl, läsä Käffys» °n?

Eaxi. l. On tästy että mädän pitä eui

Ml



ottaman FälaM. t.
m pilä mänestymen ia oleman pltkäijsllistt
>aan päällä / i»t<a heitä cunniasa pilswäf.

Tumzas ne Sanat ym««lr«<?
skttä heidän pitä rmchasjalewoselämäu

> saaman hywästisiunau/en.
Cutta n>eil«» Isä» »a H<t>»« «w«t?

l. Meidän luonMsel Wanhewmam j<»
>tca Wanhewbain siasa owat. H. Msiwal,
am,). Sm-uamichtl. 4- Schoulumcsiant,
. Perhen Isäntä ja Mmäudck.
iemhcu Ihmiset.

M»cä o»cm,<ottals« »a itti)

On tuta että he owat Jumalan lahiae f«
'en edestä Jumalalakiittä/ heidän edestäus
Zlueoilla jaheiöen cwliaistt olla

Mtäliuuala cäsäKäffyswaalhi^
Cuniala/ nsyryliäja cwlimsulm Watt-

hembitawastan.
Mila hän tieldä?

Plcncantzella ja Cangmlti» Wanhembitch.
wasian. V.Rästy.

EH sinun pivä i^appawatt.
T<lmänk<lj?yn cansa mhn) war^

A ry «M



iiBa meidän Rimmin fti Hellgem/elcei yp'tM
Npidä mcille wanhingoea tekemän Ruumin eli
hengen puolesta.

Sano» P. v<goet»!mle»» <äina»
Kcssyn päille?

. Meidän pitä peltämänja,'araeastaman
lumalHca/nijnellenme meidän lchimHijUm/
Rliuminja Hengen pnolesta wahingoiyettni

MMnwäär iillä händä wastanlege»
Mutta ttlä mehändä antamme/ja holhom
<ja Hengen hädäsiiwenellem.

lsu<a Mlidän lähimaiseman?
Se eninmeidän apume tarwiye joco ,se m

.ysiäwä eli wihamies/lutlu eli mndematoin.
Mttatäsä Tappamisin cansa ymmirretän?

CijwaiwoinvlconainenMies lappo / io«
käden cansa tapahm/ mutta r.iysssisalline»»

, joca/ lapahtu Wihan ja Mainen cansa.
i: Vlconaifen työn cansa. 2. Wihan ia

Wainon cansa. ;. Wihaisen Sanan canft!
4. Wihaisen täyttämisen cansa.

Mitä Jumala <äsä Käffnsä waalhi?
Rackaulla/Sowindo ja PsiäwyttH M-

mälsiäwasian.
Mitä hän täsä tiellä?

Murha/ Rijla/ Wihai«
Wamo. '-



VI. Käst?.

M<lä lum,a tämänKässyn c,,nsa tohtii?
. Tämän tansa Jumala tahio pitH

Awiostästyn säädyn.
CuingaP, tv:!,?ru° tämän Käffyn vlgostoimltla?

Meidän pitä peltämän ia racasiaman
Jumalala/ nijv etcä me olema puhlat ia
cunlalistt ajatoxisa/ puheisaia csisä/ jaettä ltze
tukin hänen Awlopuollsotans racasia la nm-
niasa pisä.

MiiätHsä canft pmniärrtltä» ?

- EijwaiwonVleon-illiaHuorutta/ zoca
iysn lailsa lapalM mutta mps.s sisääisel pa-
hat himot ia halut.

Cuinga Huorus c«pah<»?
l. Vlconaisen lyon canft. !. Pahan hi-

mon ia halun cansa. j. Saastaisen puhen j<,
laulun cauft. 4- Häpämsen tchltämiftncansa.

Milä 2nn>alo täsä KästrsH waat, ?-

Pyhyltä ia puhtautta aiatoM/puheisaja
löisz.

Mitähantas^ticldä.
Saafiaisulta iatMmalM haureulaylsn

fysmiMiajnomisi».M



VII. «M
Ehisinun pidä w«rastama«.

M>tä Iu««la tHmä» Käffyn c«nsn tohlo?
Tsmän cansa HHn tahto w<lrjlllameidän

Calum/ r,jsiamiaßaha,n.
O«»>» p. !n<h«uxcn »lg«3t«lmltu» lH««n

Meidän pitä pettämän jaracasiaman lu-'
nijn etten me meidän lähimeiseldäm

hänenRahans/ eitä hämnLaluanft poisom
l eli jellaaM wärydellä ia peeoxella tygsm

mutta ettäme autamt/ holhsme ja

, warjeleme händ</ mä hän Cal»mfa M
Mä.

.

, Eij waiwoin julkiWarkaus/ eosca jocu loi-
senCalunwarafia/ mutta myss caicfmaiset
petoxee.

Lxinz» »arc»«« tapohtii?
i. Costa jocu toisen oman sala pois otta.
Colea jocu otta toiselda jotakin wäkiwal-

' lalla jaKärydellä, ; Costa hän toisen oman.
walh ella ja petoMa alanssaalta 4 Cosea

1 joen oem eorcorahan ja suuren cajwon.

eltH m waeud<a meidän hiel-



idze cukm sats omans M.
Mttä hän täsä ««llH?

Caickmaistt wMrydel petkel ja
«vallat.-

VIII. Räst?.
Cuc» C»d»x«e Kässy o»?

iky sinun pjdä wäärä rodisiosta sa-
ttuman finun rvasta».

Mitä Jumala tämän Kässy» coosa t«ht« ?

Tämän cansa Jumala tcchto wsrjella mei-
dän Cummm ja hywän sanaman walhetm
jawääriäcalideita »asian.

S«n« P. lulheruxen »lg««<o!«ilus tämä»
Käffyupääll»?

Meidenpitäpelkämänja raeafiamanJu-
malala/mjn«tenmewalhettele meidän lähi-
mäisenpMe/engähändä panetelle/ eli saa-
<apaha Sanemaea hänen päsens Mutta wa«
fiamme hänen edestäns/ hywin hänesiä pu-
hum/m calctiparhain.päin käännäm.

Mitätäsiwiräntotistuxc» <«ns« ymm«»elän?
Caickiwaärät candetf walhet/ paneloit

japahat sanomat/ iähimcksen päälle.
Hi«« wäälä T»dlfili» on,'

Csscs jocu iähimä,>ens päällen wäärin
Wda/ wäärin lodisia jawchettele/ händä



panettele ja hänen hywänsansmane turmele.
M«ä Jumala täsä Kaffy» waati?

Tonltta/ että me totta puhumme ichlmäi<sem edestwastame/ja caickipachainpäin kän-
l,ämmä.

Mltä hän läsätlcldä?
WHlhet/WäMttandel/ paneloit/ pa«

hae soimul.
Enc» Phdexäs Kässy sn?

IX. EH sinun pidä pMämZN sinun lähl<
Mttä Jumala tämänKäffy» t«nsa tahto?

Tämän eansa Jumala mhcs warjtklamch
M» Huonem/ C«tomiaCarlansm/TalonzMaan ja Manderen.

Wtä P. luch«u, <äfi»Käss,s»u»st?
Meidän pitä pettämän ia racasiamat

Jumalala/ nijn etten me meidän iähimäisen
perimisen jälkenseiss/elipydä sitä meidän al
lamiongun muotoisen warionalla/ mjncuil,
se oikiudencansa. tapahtuisi/mutta meidäl
pitä aulamcm händä/ «lck, hän saisi smanf<
tijni pitä.

Mitä eroil»? on tämän >«lV«!tz<män»c»
Kässvn wälilli?

Scitzemäs tästy tieldä Wamsiamasia to'
sen omaMuna tämä tleldähimoitzemasiafil

Ml



Meidän iähimäisen perimys / Colo jH
lartano / hänen Maas jaMn-
>erens.

Tuinga se Hims >« p<)>)tämy« tspahtu?
' Costa me Himoitzeme ja seisomme meidän
älMäisen ja Cart«non/ Taloin/
)ellöm Mmn/ Mctzän,Calawedeniältän j«
ydämme meidän alam.

'

MltälliMuwtäsäKäffysäwsst!? _

Hän Wc/ että meidänM auttamanMjF
än / että hän saisi pitä janau-
tä hänen omans-

! Mttä hän täsä kieldä.»
Hän tieldä pyytämästä meidän WiwD

mCoto / Cartgnota/mZatajamändfrttg.

ll! X. Uästy.
ll Cuca Kymmen<s,Kässy «n?
,l EH sinunpidä himHiyemau/siuun

!<! ähimäises Emändätä/ palwelintg/
sl»«lcaptzc«/ Juhta/ Caria/knlrkanmu,
's t cutn hänenOmansa ytt.

Milä limm!« lä«äu Kästyn c»«sn tahto? .

Tämän tansa hän lähes wariella meidän
Zaimon/ iapsem/ jz

» MM.
Luinza p. l»th<r«s tä«ä» K«ssp» stlitlä.'



Meidän pitä pettymän ia racasiaman W
Malata/nijn ellen me wedhä/ eitä halicultele/
meidän lähimmäiscldäm hänen
eli Palcolisians: Mmm paremin aulame/
että hemahlawa olla alalans/ ja mitä
he owat welcapäät.

Einilga »äm«t «xl »hmcistj Kästyä noittkan
Tomen loisestane?

Mmä caxi KDylosottawat Synnin ia
caitcn pahuden Algnn / nimittäin Perisi)N>
nin. Multa ne MlMtKästyt osoltawat ne
Hedelmät / jotcaPerisynnifiä olgostäywät/
<uin on Epäjumalan palwelus/ wäärätwa>
lat/ Jumalan sanan PlöncatzomnS/ Mur>

' Za/Hnorus/ Warcaus/wäärä Tedisins/ jo
mnnt sencaldaistt Synnit.

M,!« Jumal, täsä tHsii »»«li?
Cttä meidän pitä holhoman ja au..amsli

meidän iähimmäisiäm/ nijn että hän hänen
waimons eliPnolisans ssis pilä mnmittia.

» Mliä hän <äsn t««dä,'
Hantieldä hinwizMlnsis ja hacultelema-

fla toisen miehen perhättä/Ilchla jaCaria.
Mttä lum«!a «itistc, näistä Käffyistä sano?
Minä Hikßra sinun lumalas/ s,

l«n Plwas Jumala/ jocaedzistelen I^



Wn pahat tegot lasien päälle colman/
deen ja neliändecn polwen/ jotcgminuit
rvihawatla teen la«piuden moncllen ru,
tchanelle/ jotca minua racasigwat jH
pitätvät minun Rastani

Cij sillä että Jumalan wa<lli yhden
täydellisen cwliaisudeu/seks sisällisen/ että vl-
couaiscn/ mutta Ihminen on Perisynnin
«mtta nijn tmmeldu/ ettei hch, taida sitä
tehdä.

T<,it«l»j»t»tuö«A!lt><Mi lu,u töiden «««« k
Eij.

kuingasia Ihmincn t«if<! lulla Auluor! ?

Phdenoittanjawahwanßscon cmltta.
Mih>»g«stH lati o» tarpellincn.' ,

». iaki ilmoita mrldän syndime.
2. lohdatta meitä Chrisiuxen lygs.
3. Ofttta mitä meidän pitä tekemän/ ia

mitä wältämätt.
' Vscon Tunnustos.

E«ca Toinen Thristiliscn opin P«zc»pf«l« o» )

Vseon Ämnllsios.tuessa



fän ealcklwaldlan ralwan ia

Is «lnä vscsnlEsuxen/ie.
lihben vscsll tnn«usi«« tohtaKäffy sa««<<» »ä<t«n

Ointähöen ettäKästy stnat opettaa
MNl»<m«n meidän syndtmme. Mzttta Vste
siäwapax, lnleman.

M«id<ln HERran lEsnxen Christly,
C»<«g« monen Hsän Nl jattan?

Colmen,
Onfimäinm sn IMlumalastaja m«

tänluomisesta.
Toinen en Poiasia/ meiöckn HERra!

Chrifinxesia ja
Colmas sn Pyhästä Hengestä/ jameid,

pyhillämisestck.
Ciint.iga m!?«b<! Cappal««a stn»»n?

Caxitoistatymmendä.
Lutc<« ne o»«t

» Mlnävscsn JumalanPZZlle II
calckiwaldian Taiwan ja Maan Kt

z. D minäpicHii I<LsiWN Chris



MftyättMchMHan poieanspäälz meldatt

s3. loeaMfiPchäMHengestäsM
Mariasta.

4- pilaMenalla/
aistin «anlietin/ enyletettln jahandae-

„ Alasastni Helwetln / e«s»nanhens

Mumalan caickiwaldian MM 2Kä?kellä.
«teldä «n bnlewa Dusmlyeman/

läwitä fa cnolluita»
"' 8< Minä vston pchä«4e«sM päälle.

9. Vhdett Christ,listn Geura-
Mnan/pOäw Ihmisten

. «0. Synveln anvexl samisen.
"

«. Rwmin nsnsimisen.
». Iastaneaickijen elämän/Amew.

S««»ls« wi O»mm« näitten »ston «»ppaiden
päälle? .

_, wmckvfton Is<ln Jumalan pMe/ ioisllinnn 0N illSMf.
'« JumalaPoianMuM
« Vius



'

Minä vscsn Pyhän Hengen päälle/ joe«l
Minnn on pyhittänyt.

He openawatJumalala oikein mndeman
jahänen päällens>sc«man.

Pri alnoa Jumala.
Jumala on yxi Hengelinen slemus/lian.j

«ickinen/Caictiwaldias/ totinen/ Wijsas/
Hywä ia iaupias/ Isä Potta jaPyhä Hen«««
gi/caickeln Cappalden luoja / ja ylhäl pitäjä,'

>

Colme: Isä'Poica jaPyhä Hengi.
M««lsä on?

Isä onensimäinen Persona lumaludesDseea on iiancaickisesia synnyttänyt hänelleni»
Pojmi / ja ynnä Pojan ja pyhän Henge»
cansa/caickiCappaletoniuonm/ ja newiel«'i
.nyt aina ylhMpitä. l,

u
Mtt» poic« »nl

Potta on toinenPersona lumaludeft,,
Isästä ijaneaictisejla sijlte ot,<
Ihmisen luononpäällens/ Neptzesiä
fia meidän lähtem. p

«M f,hä h«»g< e»? .



"pM HmZion colmas Persona
'«desa / joca Isästä jsMajia/s«maltomM
luodolla DoMypi.

" l.Vscon Kappale.
Hscou T«pp«l« su?

Mmä vscon Jumalan päälle/ IfZO
«n,

tl» C»ln<!<! P. lutheru»! ta«än TsppoK» v<§»,t«i»l«a?
l, MnH vston että Jumala onnlinunynnH
l.zickin muiden iuomincansa llwnut/ andanut
z,iuulleRumws Sielun / Silmät / Corwat

> caickiminut Jäsenet/ Tiedon/ Toimenis
)mmsrlMN / ja nämck csickj wielänyt
,oimas pitä AndKMyös minulle nmsast jo-

chpHizväßawinsn za Werhon / Codon
"

,lbuontt/ Wsimynja iapset/ pellotCarjay
H myss muitamitä minä ruumin ra^
Otnsxi tarwitzen / wielä Mä / suojelejawar-

sle minua caicki myssMhingoe / luscal ja pa
udet / päldMpois estäjä torju. Ia eaicki

. MLlttte hänpaidzi minii ansiotani omasifi
Aasiaarmoflans/ jaIsälisestlihyßydeMn^
joiden caickein edestä mimmtule händckjäl,
"nskiitti/ cunnioitla HHudH ewllc»
pMM i Se en totinen tosi.



l. Hänen Chrisiuxe
Mdenjsngahänsnijaneäickisesta synnyt
<«yt. 2. iuomiftn tchben 5. Meidän lähdm
Lolca hän m; hänen inpsix«ns.

cmch'
, ZK,walda / Taiwafs M Msasa/ jöca-on <M

4uomtttyl)MZ.
O«g» Isä tyrmän» !»»»»< ?

Gj/ sillll'<tt<i tusminenoN cöcö Jumal!'
den / Mn/Poian H«nM Mji< tcks,

Wif! IsH »x!ttän«lutzutHN luo/an?/
SeNlHdm/ että hän on ivco Inm«l«b<

Tucn Bston Tapp,<« o«?
Mmä vscön lEsuren Chnstuxe,

. HäM:-ainsÄnssHtcgttspäälle/,njeiyHl

-

«nmltt.nÄa/ Wsiä ennen ijancmckistf
M- myös estmen Ihminen/ Me«tzi!

Manasia syndynyt/ onmimltt H^otxan/



lfm taimista Gynnisiä / lunasii cuolemasia ja
< Pettelm Wailan aJawapchli / «j Cickal eli

Hopial/ mwtss banen pyhällä ja <aWllaw'>
»ieiläasjäMattomalla Pijnsllansjs! Cuole^

nalans/: Että mma hänen omansa olisin ja
i,)snM ck<,ldKclMnas<M/ cckcatts eläi-

Hn /ja i)Znda ijanc.'icfifcs Wanhurstaudesa
tuin hän m;jss Ettollnista on/

hilllitzijjancaiaisisi, <ZeMwMen «si<

ffän snWax.chlanut mcit SilunPäjaCuolch
lmfia- Ehlisius stntHdM että hän on
MmqlaldasWVidelbll PliMi-
ifexi Papyi. 5 I«nwlänAtOoax« Pojsici'4.'
McidllnHEAraxem ettiZ hän sn-

l' Blettä iuönin» ja smmsiaunt'
!N. Kscon.Cappule,^

s> ,C«sa HErr«hyrisi?!» sia^>?l,«syndy«yt?

»/Hlitta B«h!chtmis on
llMgusil^enaicana.



Minq« tähdcn häy o«l>!ssut nyt

Midän tähdem / elick hän mMMaj
jigncaickistsia ilwlemasic,.

CulNFll monl, luonl!» «»<shrisiux«s«?
CM: lumalilöen lnondo / j-mga hän o«

faanuit hauen TaiPUMda Isäldänsä:l
Ihmisen hän sm Ncheji
Mrlasia. «^

Owsstf» ne yhdistetyt / Ehristuxc/a?
Owat min ettM lie Mnän? erW winei

/öisestänsä, sillä N 5 owat chd.esck Ptrsonas<
Oyttittyesi, / /a sen personalijen yhlepdel,
lähden i on Ihmisen saanrl/ cai<
fen woiman Taiwasa ja Masa.

MitäPttfonalinc» yhte»s «»?

Hncchden iuononph.disiysAHGnxesg,.
Vicyn Eappale.

Cucu NeM Vf«n 3Äft>alc en? '

Vsnattm pontins pilatnxett alla j

dattin.
Mix» l»mg Cafpale st>,ra tchla sitä csllmÄt» «scon Tapp«-

Semähdm,/ että cMi meidänAumdem
ftiso Unen Pijnazans >a Cuolemalans.
Sentähden/ <ttä coeo HERran Christlsxen
«ltMllS M Mailmasa / eij Yle 01111 l Mlttj.
c«mkWtn»s-



Mngä lähden HTrw Lyrtssus o»
Punan ja Cuc!«mc»> ?

l Meidän tähdem/ stnpMe/
illilAsiaisiijanemckisefiaalolemasia ja ca^

olomxcM.
« :. SencansahäntchdoiosottH/ että HHn

mscsia oiicuollut. 2. Tchdoimsssencantla
Meidänhäulam/ cnä se piti meille o,

?l!man yxil<po si«.
i)>!>!o YErran Ehnstun» linumis turmeldu Haulasa?

', Cii, Sillä eij se Mtt jonglM
piisen Runmis/ mmlä Illmalan Poj.m
/AuMts/ jocä oli liman synnitä-

Mitä st Pantiu» «pilatus «n ollut?

Hän oliyxi Waldamies/ eli maan HE- > <s
litzenlllöeanmaan/jaon ollmUi Pacansl"
)a sen cansa ttit<»annelan / MHEn-a Chtt^
ns onylenannelln PacanMe/ nijncuiil M

f ii ennllsianttt.
V, DscHtt Cappftle.

3uc« Wiidee «scc» Copvale »n?

Hlasastui Heweun/ colmattdcM
flss nsusi CuMnista'

lhminen fitä taida ymmärta/
DnttK ws PscoM ia lttmn,Mmme/ et«l

B iii coco



>,.H6we'ttinalaftsiumn / Perkeicn wassan,,
Sttanltt ja Heiwelin calcksin ChriMsten 6
VlgoswMlmdMlhmjsim edestä/' kijm'

Colmsndenapcliwäna/ jaikcnMenh >j
DMistNs. / "

Eij/ Sllläensimäisna pHwän.i / U!lM!t.'
/ Ml httke ell.Stundi-

nimittän
.wandmnaj joca oli

napHwW.oli h»n Haudaft.SunmlnizAilammc NHsti. Ia MM,sn ChrlMtslm<>,

'^^wäsiz/smalla Woimallans.

ljsncaMftn wllchuNcMden Jumaln
tykönZ/nijnmyös n,<tl^izßuumin ylösnl o
stmistn/ tttänlincmn h«kn ön ylösnoustua
ni/npitHmyös meidän plosnotlscmanwin'!
isnäpälwäuä
"» VI. Vscou Cgpp '.«



'NIZMiLaiwKsM, istu Ismlm

Hän memFHMa ylhMe psin / c.sictels
»pesiusastens nchdm ja,OiMVi olli häftW.

.Aaiwsstn / .Hnne MfaHän on WNM'ckise>'
ll a olltttj P. PsMli jano: - H«M

ylitzencaiMtiTmiVHen/ «ttZ
<sncaicki t<lytM:M.4. Ve on.cttäHM
<>eaMcasalW olisi.

Zfänlumalan öikiaLs MbM.
Miti IxniMn «ttio Käsi on»

EUst oli jocuvilpsickHmukta st on
lnslqntaickiwsldian sanomstom welm«,

„Naafthßiheja i,Mllä,pzO;aft oikia kN
iMio<apaitas/sek<ltaiVafaMäMas^.'

SnollaDNnäMn Illmslan yh.
>.ch Mdaisesa Htnslldcsa 2i?<,jtsiens/ Moi-



la Hallila cmcki/ stkä Taiwan että Maan/
nä hsnen TaiMlistn Iftins cansa-

Cuinzaluonon puolesta Christuo en
Isän Jumalan oillalle Kädelle?

Ihmilissn inonon puolesta / Sillä luma
ludeniltsnMpuolestss// hän on
ellut Isan Mialla KcldcllckjÄ smtchdeneij
«ilaylettclejkä alttls. ?

Fngs ha» T«!waftn ckstmttiscns canft/meibän tyköä»
perät poio nläMyt?

Eii/siN hänönmcibänlMläm jocap<ll> p
l «AMailnlall loppnn asti/ näfymcktsmM«i

' MwbMPnen lttpallxensjMn.
M«t« hywe? hän en me<ll« ft»««»M/ hänen laiVast» N

aflllMisens, c«ns« ? >,

Hag cltwttnyt.taicki Witzoliftt Fangixi/
t, <tM ne miba Mille Vchingsla tchdä/jaan>

!! ta meNecaickihyM ichiat/ j<io«wckmisia>,
f «llt meille fisn MwM

vuDstottCappale.
S«l»el«ä« Vscon Cnppale on? .

1" on wlewH DtiHMlMnmn/ E^
<tost« -HErra Chrislue o» «Mwai

WiDeisns Guomio MwM.C»!»fg» hänen pitätnlemK»?



ll ngtlitten canft.
Cust., hän «n tu!«»«?
johongahän on ylös astunut.

Mitä hänen silloin pttä tekemän?
s Duomitztman s<k<z Eläwitä ettäCuoWla.'

Cutca ne Eläwät o»al?
VlejotcaMoineläwätMaan pstllle/ cosca

pErraChriMmle.
M-lä Nijpett cansa lehdänl

Ne MinM mUutettgman yhden ajan
i<chdus ja Silminräpäpxes,

Culcs ne Cuolluet ow«< ?

Ne jotts ennen HErran Chrisiuxen lul«-
nista/ owal pojsnuckunet is Handoisa ma-

. awat.
" Mli uljlen c«»sti tehdM »

' NeMoin/ Cuoluifia Mh«rättlän.
<, Cuc» silloin pttä DuontitzemoniChristus lumalan^Poica.

Mitä loppu tällä Duo»i,!!«pl«ä olema»?
Mewanhmscac silloinpitäksymän ijan»

slckisen mlttla ne lumHlattomac
ijancaickisen Cadbtuxen.

VM. Vlcon Cappale.
Cuc» L«hl»<x«e «sco» C«pfale on?

,
Minä vsconpchsnHengenpsälle.

CMgg P. t»ch«u, tämän T«pM<» "
' '



Man tiedon Mttta/engäomaLa wäMnj taj
t>H /lESuxen Christuxcn MINIM ll,
pääLe vfto/«li hänen tygänsä lull«/ Mntl<t s
Pyhä Hengi/ on minun siihen VVsnZsUu

>. min <autl« eutzunyt / ylsi
waliftanut /ja siu»ä minua wielä nytylsckM
is wchwisi«/ nijncuin hän mpss cocZ Ehristi» a
eunnanMailUss tygslis cutzu/ coco/ plös<
wKlista/pchinäi jaIssuM Chchkursn tygs
wetä/ is oikiasvstosylsspitä/ cusa Seura,
<unnas hän minun/ja cMem muidm
VsisttN Sylmu jftcgpäiwä andee
xianöa/ jgsiinä wlime!snäpä/wanähäuml>

muut Ihmiset KlwlluMa xlHsl)erät-
i <ä/ janjjnminulla ja caiekille MiiLc ChriMn c

t pstowaisill / sen ijancai.ckisen Elimen ands - i
! Se «n totinen iosij. c

Wtt« tz?>chä on'" l
z)ntolmas Persons I)!!päludestl.

Sentähden että hän on Ui Hengcliney
olemus. >

V<»gä telinhän Pvbäxi <

Scntchden että hän on Pyhä,ja



i EttähKy lnciläPyhittä/OpMg/
l,Molkian meiljl Wahwistg.

MinävjcKN7ypen thristilisen SeW
, Milli tä«i« st«ra c°hta ftn <s«hder«!<nen Ca^Mcg

S<?NtG den /«M se ChriWlmeli
'unda/D Mliim«sa//oocan pyMldä Hen«
clds 'EwHllgclmmiy SMnatl ,i<
icneeM cautta-

Mitä ChnfilUn<n Oe«s««i!!5» öii?
' VncAyEhristicundaMaan pMs/ jstt^,
aP.Hetlgi ttltzll/ soco/ylZswalgAse/
ittä japilä lEsuxen ChlMttxen oi-

vlgos-

EY.
Cufa st Ker«lunb« ,en?

Eiiseoiesiö«tttl iohoilkählln wWnpaiskM/
imeä st en hajotettu ymbckri eaickelMail-
'.an. Ia cufa itänsns Humalan Pyhästtm
if«ly SMrnsmnja Saeramentie Grisiu»



ns en luwÄlan Seur/cundan.
Nnngä lihden sc cuWlan Pyhäxl) E

MSentchlxn ettcl se on itzestänsHyhä n
«Uttsase KteliMpMxi vftsn cmllca HErralChrisiuxenpMe/ isce hcknen phhM cherel
Msonsenpudissanutiapl)hitcck)ye. p

Mixi ft culzuca» Thnstitts.xi?
Genlchdenettilse pitMneas Chrisilyell

«l«/jocasenP<Uen.
Mwgä täh><>, st cniznlan Pyhi!» IhKifft» »

vhttyty,'!?
sins owm csicki Helgelisel

lchim yhteiset/ nijncuinpyhä Pawitli sano:,
Vx« Ruumis/ yxi Hengi/ yxi HER??a/ yxi,

i Vsco/ yxi Cafie/y>i Inmala/ ja caickein mei<

x Djcon Cappale.
Minä vftyu anvexi ftit-
Vllx! l«mä scufa fijeä yhlcrä«« sit«

Chr<st!!lststä Scliraeunnaft»?
GilU että Syndein andexi saawijus/ ott

<O«lracunn<lN erinomainen lahis ionga Iu«
, m«la armoansa HHnelle anda-

Millä V/n»!l t«sä «nVcxi annet«u i
Caicki Gynnil/ Mpm Vyndi/ ettäst,ftmnAhminen «tepi. F^e-



CaickilleChriMsille Ihmisille / jsttsM
Seraamnasavscsw«tjalek«wst ManSyn-
ntn iammuxen ja paranoxen.

Cu<ng« Nl a«lcxl «nn«t«n?
Jumalan sulasta armosta Chrisiu^ch

päAe.
xi Vscon CapMlZe.

misen.
TasäpmmärreeHn caickein ihmisten fil-

mit/ jotta Cuolluet oVÄt jajotta Haui»Kjas«
mat<wal/hy»«tja pahat.

MeideU Ehristusl«O,tG«
JumalanPoita.

Culnz» ne Cnelluel pitH yl»s iwuft»»» ?

Mewanhurscat Mylss nouseman fir<a<>»
siemnRuumin cansa jjaucsickisen <

mutta ne Illmalallomal ea
tanfa/ ijancaictiscn CuoleW

xii. Djcön kappale.
Mwa vscHn ElämsH.



On yxi fanomKtcm WlUinckinm 110 M
Memu lumolsnDtsns/H mesagme nch<JumpanCsswssta mjn CaswouMin «u<z«t«n ij«nc«!cUn«»!?

GeMhden etteiM ole-yhsMn -ispM
z!W.tt«» Pysypi ijsncscklstsiH,'

K«ucl>e st an<l«<a»?
Csickiste nijss,! jotta Vscowsl.

IsZ msidän Rncsns,
Z.«es se:

meidän lHceiyletLaiwsisaftc,
>l<»gä lähdrn R«c»u» cohl»s«m« vsco».

,HedeiM.

l Caxi- »/ Jumalan Nimen ÄuxihulMu^
Mttsja yliftö.s.



favlEsuxenMrlWxm M

Clii» p«l«« «uotoon l '

IsK msWchißucHNS.
Sillä«la meidät, HM-ra Chriflus stn oy

tzH ppettalml,ja onMnMll yx, sllmms laij>

ein mZltden RlltollstenpMlle.
C«ft»g„ «««<» Kftn se jaeta»?

Isä Meidän fycg olelUHlwnij».

Nnna meille oänZPäiwsnH meidäll j

5-M



?. N»M mewäN Minnit Kttvexi MM
cvtn me annamme meidän welgHllifiem>

6. HiH mcieä kinsauxen-
7. Mmm pääMmeKä pahasta.

Cnca p«ä«o« on?
GM ettZ fisulla on <Valdacnnda/

WHima fa Lunnia utjn
yancaiMchen/Amen.

Esipuhe.
Cuta Esipuhe o»?

IB lmidHtt joes Hlet 3aiwalfai
TälläEfipchella/ tahto Jumala meit<
ja wetäwchWHfi vstonian/ että hän on-
n eitiaIsäm fs me häneniapftns/ että
l rokianulsi/ »vahwon lurwan
! r«loilisim / mjncuin msnäcm iapsel
)eMM!ld<ns «nowan.

Cucn tasa Isi« c«u«» ««miltclH» ?

!'.canf«ymmärretän Pyhä ColmlnM
HPoic«j«Pl)hiHengi.
h?i»g! lähde» «e Il!««!an euiz«!» »«>d«!»

Isixem)
. 11Msen rsckaudm/ jasuesion läh-

in hänM en meidän tygime.
»i»g«3 «s»ä Eanal (10c» »l«t tai»«s»)

ylwnärrät?
l hän by jecspssilfiS läsnä/ nHke mels



n,än mscam / cnule meidän vilttstllMM laisck
l. ucitH anta. Ia on hijn palio janottu: V

IsH meidän/ soca okt jocKpaicasa lGlä/näet
alicdäcmsidssNluseamja euulel midänßu^
M^eln.s l. Rucous.

» , Clica enstmninen Nucous on?

Gan«»P. luthcruxe» v!go« tMitos ftn
lumalattNimi on kyllä iHestäns Pyhä / lMlt«f

tasaRncouftft/että stäjameldän tykMZm tulisipyhittyxi
C«<ng«s j« «sc«f« t«P»ht>»)

Costa Jumalan sana pzchtast opeletan/ >a me stnl
~ Zlken Cunttlalisest nijncuinHumalan tasten lule / elä»

nän täytäme. Siehen mettä anta/ d hywä Isä/
M asut TaiMs. Mstta joeatoisin spette jaelä/
!um Jumalan sana Ueuwo/hän häwaist «eldänstaß
am Jumalanni«en. SiM warftte tueltä/ 0Toi'
»alinanHsä.

Cuingl, Ium«l«» Nick» siti ««sian lurm«ll«n?
CostalfämnpyhaSananslvärin opeteta» jap<l<

»ei» eletan>
11. Rucvtts.

. C»«V tslnen Rnc»u« on?
L«,tzesinleon sinun tvaldacunhas,

~Cui«g« P. lulheruF ta»»»Rnc«nfcn stllttä?lumalatt Waidamnta kyllä luleitman mnda«t
XuVouxetam/ MU!kamerNtotl«W«ätasaßnionxe<V että se myös meiöän tygömt tulisi.

EpingF)» cvsty st l»pahtB ?



Hengens/ ,HZ M« cautsi,/ ta
/ lujn että / PPhäsl

ja Jumalisesta/ jo sijtte / tuKwaV» NMmas iM
ztatckiseS Ilos ia Rlemus Eiäisimme.

"

' Miti W«ld,«cunl,« täsä.tMmHnttän-? p>
Vn Hengelinen Maldäcunda,/ jonga lumah

O«l!tzetMÄlal!mis/ EvMgeliumin Saarnan jj
tGscrHmente!» tMtta /ja c«tzutan «r«»n Wa!3«

-Mitä «c täfä Nucoux«»<»wme,?
Että Jumalahäyen «monS Malbscunnan ym

,bärx caickenMailman lewttalsEvanglltnmm za saay
"<n«n cautta ja mettä. ',p!)!Mä Hengelläni!,halZltzls)
MH«e hänen SananS vstolsiNM? »a sen Mken släi,

Rucous
Olc«» fi«un Mht«M/ ntzl, W<zft> cyit^

M««'»asa.
Auc»«xen, päälle?

I»m«lan hywä tchtH kyllä t«p«htu/ il«an«lei
Dan Rulouxetam/ mutts merucolleman täsä Rucon z
.xesa/ että st Wyistapahtu<fij»etstjqmMäuse«

'HMM, ,
'-

» C»!NK«,z« cyfta st^«p«ytu?
Costa Jumala «siä meidän tlhalistntahtsm/ 5

MickipHaineuwVt/
tyhjänit^/jotlaeijsalli/ Ht lumaljMmmp

! Pyhuötsi:!!/ ja elit! hänenWawacundliuS/mezdä,!!
!Lygöm tulisi.' SiMkmcosca ha» kljmtläjaDahwlp
!stH Mitä hänenpyhän StzNWs jaVsiMN/ le^pu



Nlitä Jumala» «ahto tifä ymmäletän?
~ Eii cisa ymmärretä Jumalan salaista tahtoa
mutta sejsnga hän meille on llwoittamtt hänen pyM

EttZme fturam hänen pyhäSanans/vslW

Perkele/ tämä Msilma jameidän omaiiham»

Että wez>tc,« asuinräsä Maost/ mahdoisimme
/tehdälum<l!«n,tahdon/ mjncuin Enaellt tete,
'pät T^lwasa." '

"

'

He ftlsowat äwa Jumalan ede.s hanka pa!wcle«
vat/hänensäzkynSlefewöt/ ktjttäwät jaylWwM

veljes R«M« o»?
i Annam<!tile )'«capU»!

'.
' Ruc«uxe» päälle?

luwllla tosin pahylÄtnslnlhmifillen an>aj«,
fapälwäistn ilman meidän Hlpcousiam.
!,Mutta me Rucouxesa/ ettehän amiais
Viidan stn.y!n'martä/ ett^se le!pä/>oLa ms rawttHN'
lnn auettu: laettz Mä

! ' jLi>!P«!»äM«N ig>?g o».'



tnttaßwNlnralvmoxi,atarpox! tule/ cUmou/Nu<
ia/Juoma / Waaltcet /Kengät/ Coto jaCartsn»
Pcldo / Earjck Talo?/ Rahs jaMistä/ hywä P»°llft
lwliaiset tapset / Vftoll»en Pnhe/ hurcas/asolve
ias Esiw«id<z / cotztul!>.!u hällituxcl? mens/ tarpel
«en Ilma /Rauha /Herweys' Talvat/ Cni
«lätiset menot/hywät PlHwac/ hywät Kylänmi,
het/lamuicastncalLalM' , .

Olwgli täydci: HTNra Christus o« tämän NucouM'
p««nul tassille

'. opetaist/' mststj» ermnoUaisest
AlgusaM iipusa/ anomaif HmMsiäVja sijttaRm
Ollista tarpeita,

. Mmgn tähden me IMalaltzli an«me nijce?
,

» Sentahden etteine tulemeiom' owastawäestam
tuulta Jumalala/ weitM Taiwaliselda Istldäml/öca armostansa ne meiUcn anoa,

MximesanMe( ?lnna m«ll«/ja«!iiwinnNe!
Silla ei» meidän pidäRmoileßgzf ÄiN3llst/Mll

ltzessem Nivmiliffa tarpeita mutta myös multle cai<
Me yhteu/jottfiolcmc Jumalan lapset.

Milä sc ) apetta?'
Se siiua

Halwästa pitämästä, ,« man<>/ «ltällictdänpi
ta heittämän «:cidO. ,Mhi?m lum?2lan päälle/ j<
VscoVan/ että hän tahto/«a taita «eitsruockia ntjl
häö«ell uii!? tänäpaiwmrZkltt, .

3)ii!,gä läl/dän me anoMMN jocapäiwäistH
teipä?

Gemähdcn ettei Oeitzön piZäis anoVZn s«urt<
ilcfaulta/unitta tytytnän siihen mi:ä jo<a
MM anoa

M>i me cnh»mck« sen nttldm lttwäxeli.? Gcn



i GMahdcn.MZ nie si<Z farwitzemme/ zaMW
meille sen «ihaxi/ _injn tule se lneidänom^

RMONS.
,T«c<! Aljdcf Rucou«

Ia ynnä M-!llc,»e!d1n sndeD/sncnm me apnamme meidän »elgolistem.
Cuiflzs P. iujh. tämän Ruco.nxcu blgostouuittss?

Ifäm/eij catzioiS meidän Dyndlil! pähl/ja nijdey
chdm/lMäis meioän RutpftsiÄ». Sillittä/ey
e ole M»ahdoMt/ /ota merucoilcm/ clj myZs
e siti anftmet. Mgtla ectZh.an caW meille ar<
osteys aunais. S,llämeSynbiätegemjocöpai»
z/ lfl elj m.-utaa:ifaltzelUV ranZMusta - NijnmZ
yoS sitä pastan/ iaKdoyl Syndämestam audexj
dg/ ia tehdä heillehvwä/ jotca meitä wostan o,
>t llcfonet.

Cuinga monta Cssppcllcttl, täss N«roxe« «n?
Caxi.

Cusimäises «e Mueo!le«We «eitän fyndiä» aw
!. TolseSweluvamwe/ ettäme tahdoin myös
ntjelle andeti / jocca mettä wastan olvat rickonet,
Mix! mc lanana: Am»« mcldän Syntiin antcxi?
Lilla cttä me skmma caicki Syndifet / jakmvit<
: lyndin guy/fi saamista/ jg sentahdew «e Ru»
emma/ eij awoasts meidän W edesiam/ mutt«
kein edestä /ja saneme yhhesiä suusto: 0 Isä anz,lneidän Syndi» andtxi.

' Mitä «e täsä I««»lall« lu««»me ?

3t, äme tahdon» anoo myös m«M/ Mits
watmeltswostanlickonG'

Tai»

->



«ansa / M«« ».«Mi «nt<xi Tynntt
linninM?

Eij/ SM mi lu»ala mMeattdcxl«n!
Gynnilsulästi, «rmesta tt»Hn WOdön/ an^oto,
Vuttsme kljtslistt sen?l«Mja HNdss niezoas, <ähtn«älsim ncoxet andex». °

N»n,<ojocnoittin

Elj wassa!,/ ettei 1,-
NälaÄNnop Käncn Syndiäns andcxi/ mjncmn h»
»NWS c-j Meo lnhimäisitlms e,

fi/.että lulvala tahVmsmestä lpal>eila/ etteiP«
n/ M?Nma ii» Vma iWu/ meitä wllttelil
W:2?sW«!:aepäusion7 ch«l!vx'lt! j<rmmhmsuu

'

KiusanZ on jocatotsia cokttelic/wöiwä ja kiuft >
mo!ttl,<iNin tms«»« on,'

Paha!!' . I
,

Costa
lv»t n.'eolemVs 2 azarucouxef».

. Cosca Perkele fl^ft,a pyyts meitä wietellö ja i

MailM lMs haututtele paholll«Esimerke,ller^



Zoreultett/Haureuten /Wsnssswssenja luewiseN/
K« mcldän oma uhmn myös padolla himoilla jah««

! - , Vl!«s< OaNil/IMllaa/Mttltzc?'
, Ot mertkitzt nijn pklio >.»i»sälji / jal°st« Wt
, '«uowme/N johdat» «eitä kmftuxen/ on nijllpal<
«rt/ 3iäsalitnititä tlusata/ «M kmstiupelda »litz»'
ooitetta.

Mitä m»akoin«s c«M Nuwlisi, z
EttZ meldänTaiwalmen Isäw meitä

h«ho!tzo!si/ elten, n»ek«usWp?zsaßa wäsytfi/eifH ylii,
e» woltettaifti

IlMlsiM HansUa/o«kialla»stoll<,jH w«hw«^

» Rucöus!
lt

~, Cuca scltzemä» Rucouo!>'!?

lU CuingHp. l<!!h,<,',män v!g«!!t,iM!<i«?
V?ei,ilctz!lew täfa Rtssochcfa /' nljncuin' yhdes

, Ahtaisi Velcä iaicfistä pohöift/ sekä R«umm/ Sle«
f» n/ T«w,«ra« j, CuMan pnvleffn Ia että HM-

j>nw!/ lofca Cuoieman helniähästyannuls mcii.
/Autuanelämät!/ tzywani«p!i!i ja meilä hänenlasta hywydestänsä/ tästä surleudesta/ tygönsH
«waft» otiais.'

l w MngH lahze» Christus en tnmnn
, Rnirrcn wyis.ciftti?

~. Gentähdenettä cosca me olema caicki tarM>« ncMet/nljn meidän httäViimelnrucoileman/ects
!mala Pa,!stälfiMtt la!?esta pahasta/ Sielun ja



Pcrkerle/ Syyd>,'ja Syiminrangalstus.
Mitä «e nättä u>nst»u ni.Ollcni:?

Että lumsla meitä warMs PerttlcstZ/ ette!hG
tekisi/ ettet SyMi ftlsiwaleg

«ci:nnylitzeul/jawijtVein/tttäHWala me/tälvar-
lellst lherkelen pahubesta/ synnissä ja synninrangat
.stuxesta / ja jjaueaickisestaEHolemesta.

Ml»pqätps o«?
OMZ että

clznnia yauc«<ckikst'' «s« HsncaictiZen/ AMy,
'

,

' Mttä n» ftno! opittavat?
NeosottaMtstllsyndin /Mnga tähd,enWeai«N«

InWalalda Hengeltstä jaRuintlista tarpeita/!«a i,
tgm semähden että hänellä on waldacunba/ woim«
ja eunnm.

Culnz» pyhä luchttus sin (Amen)
rlgo»tc<mitt« ?

" Minun pitä oleman WM meidän
RAcouxem on meldäu Taiwalifelle Isälle o.tollistt ja
häneldäcwltut GMhänsyHekastenytWitZrucoi,
jeman ja luwanut / että hän tahto meitäcuulla.
'Amin/Amen/seon la/la.

Kasien Oacmmmtt.
Cuca Netta» opiuP«Hc«pp«<<«nl

Castsn Gacramcmi.
. lues se»

Näillä sanoilla Christus EsstM V««MM!,
D<Ul«,cunn«s pftettä sääsi j



luoduille. Iscck vsio /a
tzastcmn/ st t,ulc Aumari / joca ey Vsto/ st

INimilieonsnnettn caicki »olum Taimaft
tNMft/InenZatsiisjaopeltacat pcikia c«nsoi«/
,w hcltäHl»«e«lW»,<, psj«n I«? P7h««

la opelmcat heitä pitämän caicki»
j!!«lst oleii
jsppunilKi. Jot).;..

Ollli!o:utull'svndMcr!!WcVesta ja-Ze««
eH HZ« mida XVÄd-icundan st,

Hic tull«>. Ge cm» on >ll.!j»i:st»,feo»
i.ih<? HeuFcstZ/ ston
scngi

,_

, 'M!k«<l»cram«nU,<»n?
On Jumalan «me» mercki/ jollahän wahwistz

! ?wanZeliuwin lupauxet/ja jodistahäneidarmostanSw^stan.
Lxingss msnba «« Vden T«st«mentt«

Tacrnmenti?
Caxi: Caste/ ja HErran Ehtslmen.

Mikä
Caste on vden ,'«s, IIZ,

ine», w.,sia,ubcsta synby / Vedestä jaHengestä.
C»!n<,«, Moodo ?«pp«lilta Cnstes on?'

Ca>l WesijHluNHlanSsnajocs CasteSo»,
Meidän HERra ChrisiuS.

Jällenhänen y!°s nousemisens Cunluists.K«l» l'W on t«ffe»,l Tnstg l



t«w«t ja par«n»xen t^ew«t.
Mixl c«icki vttä Tasicitaman?

Eillä cttä cclcki owst Syntiset / symiisa s«
ia syndynet/ ja »wat luollostanft lapset

N<l«hywä Cnsec,i>»:«,l s»>u« ?

C«ftc sagtassano Mhäiuthaus) Syn-ei
dexi ftsmiftn / wanpal'taCu»KU!ast« ,«

j« anba ijanczickism EI«NZn caicktiie mjÄe /

Ipscsw«t/ «itä lumalqu sana mellle lupa. <^
Cuca st K»n« i-n ,'

loc4 Vfcy jsLKftetckl/ se t»le

JumalaCasteft ands Synnit andexj i
Clnngo Casie wahpata kuolemasi» i» yc!wel,st>

Chrisius meitä op wapshmmit Peeke
jaCiiolemÄsta. Mutta Casien Gacral «
,ttsämMe omjsiclan /'ja
dnm.in Perkele»wqldacunnasia/ Inm ,

, . Wesitosin(fano P.imherus)eli D
Mus tet/ nnlttt lumalMsana/ jocaW st
<M aja tykönä eN'jHvscs / focst sanan A i

vjcoja stnpäi? hanensä li

Eillä W<si ilwsnlnmmansaua )-
wle M»u cmn W-si /ja nj-Caste. Mutta



f 5 stt/st on/armon jyMMZn West D
'ymiftnpeso Pyhäsä Hengssä^

raiftn peson japyhHnhenM wdisisil
autt.l / jongH.HHn meidän pälilM

n?s«ssi vlgoswus doltanul ots/ IE snxcn
ftznsiMn meidän <unass«iaH c?uiw:

en akMoMcÄUtta/WMneaickistlen siä«
läll peritisiMoiwsn zKken/st on lStincn lost.

Mttä Castc Ucrrilzc?
Se <sano pyhä iuchnils )tttH

' wanlMAdamWcapitlsä/wieza on/zoca<

i/ syndein ja pahain l , pttä
potmaman M Cuo' -s
.'capäiwä ylös twuftwM

ja puh?

litMun P DZV.<!i sano ,

fsmattin lyZö. o-. 4ugu?: Eitä we ,

« Cusinnahan.Että nMum Chnstus



nm. Muttassenpchembi)e»«lcpa;wesu?
minun IsändäniVscsliststa, Silläm mwä s,
le tehnyt/ milälfändäja EmstM ewstmö
nunkäffenet/ mulä olen wchmtanutHM,' ja
sa.uanul hma Tsrllm«n jsKirsileMan. Mi<

. nä olen «llllt laista ia hidas / ja tchnye wahin>
gota. MiuZ olen myss ollmrietas Puhsisal
iaMsä/ chdellyt ja torunne minun Vertaista
m«msa. Näua caickia mmä eadnn / jarll-
toilen armoia / minä tchdon meigclä» iheni

, parata.
Sa«naM!eh«llä W0!»« synnit «nberi Mld«?

Izii heillä itzsftSnfä se ole/
tneidän HERra Chrisms lMejeu kästyn ja!
W !!' an onandanm/ Cusahän sano; loift
.let? synnit und^iannale niille ne «w<« an^

HLrran Etholmm
Altarin GacraMemi.

iues ne Sanat.
MeidH, KErm lEfus Chrlstus

«?NZ «ItlZfonatzän petettm/«tei HZn Lei-
wätt/ Ntzm / Mursi/ annyi Opetns.
l<;stens t<« ftttOi: Ottacat ja / tä-mä



<mäön se j«>cHtsih ehs<
Dän vigHY annemn/ ft rchWte mmutt

1 NHn EhtHsin otti hstt
l. m^ösCaikm/
<ot»sc«tia luycae täM caW/ CHniZ
,Hns«« vden Cestamcntin LM mjnW
'Msrzsäm/ iöcH »etda»; ja n?onm tDdsy

-!v!Zssw«ydKkkt«n andc.r!
l daMun/- se tehkätte / nlzn vsiin cmn ss
I»otta / minun muistutti.

Mika Altorin H>c?l,>!lt!:li "

rOn meidm HErran lEsuxcn CHnsiuxm
>! Duo pyhäWherus) tsn«en We<
' ?i/ iäiwäuja Wijllgn M/ mei«c
' !lle Sysdäja Juoda itzeChrlsiu/AdKsäätty.

gLetellu.
Onsso fijnä-Chrisiuft» 3e«u«n'«l,«is i« W«i?

On lnjngin / sillä että hän jtze sen Wdisia/H
ana: Tämä on minuu Rumin / tämä sn
ninlln Meren.

Cuca <ä««n S«crn»e«t!» en säätäzlyi.e
Meidän HE»ra lEsus Chrisius.

KcneXe hän «n sää tänylftu?
Meille ChnsittyilleSystzäja Juoda/ «M

" uinhäniyesiwo. Ottocatja Syskät/otlaea
a Juotat.

< C W Cltinga



EN Me sttä «syöcikcklllo muo>
HM;/ mutta ylön l>zsnoz,ftlZa jn
muodolla. /

nye,)>!nen Äl,um>!!2 ia N-reos-Eyodä ja I!!-

blcöNiUftt wälicappaletja Elementit/ jslnen
emisaillalla hän on Mänyl Syödä iK
Ka hänen pyhänRllumms ja Werens

Mitähän ni dh«n S»n«in«nft j»
W<jn,n tohto?

OM cansa hän lahts ansa lietä/ettei M
tarw Saeramentiisä ole palias ieipä ja
ns- Mutta sen ieiwFn jck VMan «5a /e»

ChrjlwM
ncil RuliMis la weri ionga HM on meidän
edchamvlgVssndamttjs plgoswllodattanut.

Ming» tähde» me käMM«' Tacra«<nl,llä »

Szn:chVett/ett<l meidän Syndim siinä'«««'
bex Mnetan/ meidän Bscsm sen canss
wahwVetatt.

HiitähywälämH Soiminen,»l»«Min«t»
m«tc.in s.issta?

S?n andawai «FM Sanat (sano pyhs
Teiösn vlgelannet?



iä meille täsH Saeranttntis Syndein andexi
saamistts/ Elämä jäAnluus nijnen Ssnaitt
caytta snneean: SM cuss WanhMj?ans
en / sinä myss sn eläM jaHllmUF.

Eits Ke «»««ta',Mi>ll«?

Ium«!«n Oanas ne kyllä tatttan
»ulta Snctsmentisile itze wuekin omistetan.

C«!Lz«RNlNillr.e>»Vfö!mmÄfa jli»«!«<n taitu nä<«suun» CsPpaltt» maltan saata?
Syöminen jalUsNmen eij sitä tee ssano pyhs

liltherm') Mnutta ne smioc / iotca M seisomat.
Teidän edetzZn »!gss««nettu>ja VlgoswUodatettu <

Iotc« Ssuat owat PaZ:sppalet t«sä Sscrawenti'
sä. Ia j,s.gVsccnnesanattalnsttahänensnijdhex
päälle/ hän saawita nelupawal/Rimitäm/Syl»
dem sa«w>'ftn<

Cnc« t«»ä« SnttjlAe!,M kil»o!isesta nautchc?
Paasissa NuNittststaHens walMsta/ ftnepi

PyhZ iulherus: On lzM hywä ja vl«namm tapa.
Mutta se sn eirei» ja ?elV»llnen/ jsc«»sco ne sanat: Teidän edestä»«lgofMetu ja vlg»s«
zntlsdatettn / Syndein ansext andamuxexi. Mutt«
joca eijVftenl,tZft!'sia/ wgan «pNe/ se«n mahdotöm jafelWstoiä: SÄä je sana (Teidän edetMZwsttlyM vscolista Sydanda.

M> Inu» Pyhän Nimes / sinä RiWnauttttXXZ) HErralEsu Ehrifie / mtnä n,t ylös nsnsen/ftna,sca minnn tallilla WerMs / finst mll»us tanapaiwanjaMa hetki hallidze auta/ Nariele'



hyfwsstiM<a/j'l «NM hnwaonui ja lu»allt>e»»Nft!
n« minun Afieisani ja Toistui/ M/n että winun elä»
utän ia finnn ja nm»
niares tuka/ »ahwlst» minua wyöS cstckin hywt» j
töchm canaDVlln j« jocapilwa/ jatäwan»nt!etf»->
u,an(l«»ön peräsi/ johdata lyinua sijhenij«neaickl<

"Men elämän/ AMe».
EytHiähu,l»«/ Isz«<ldä»/HsconTapp«lel/!»k,»»«,

! „«n Inm«i«n täffyftnat. tisi lyhytiinm,
Vtucous/ »Hin s«»»dc„.

tijtän siuua/ mmimtaiwalinen Issn
«Ntca/ ettäs minuntäuäpöna «ikcsia waarasia »a

" »vahmgsfia wartellut »let. Ia rucoilm sinni / ettäs ,
«Nöscöuiftäi»ä»w«nel!stc «lnua taickesta Synni- '

! etmstkä »innniläwänetlZcucki
! »«nnn työmNahdaiS sinullmkelwlttn. SilläNina li

'ounanidzem / Rumin ja-Stelun jacaickitrynicuin
»inulla e«bi finun K«le>lS/,huoV»ska kasijsimutt
Pyhä EnMs ol«su »inunlanftni/ ja älkenculjum /

gan »musta luopuco / etteise paha wihamiesPerke,
le «!nnst«'«itätäi, wsitaisi / A«m. <l

NhwK.ucu»
kiitän sinua/mlnuntaiwaliueu Isan le<zN^sinun rackan Potcas cautta/ a

'

«ttaS mninn länäpäcwan armoliscsta warielut ja >

suozellulolet. sinus eltäsanbepigndaisit»
~<aick, minun Syndim/ joilla minä länZpälwän si> '^

Dnn mielcs rickonutoien / ja ettäs myös tänä yönä
Mnua armoltftsca wartella ja suojella /tahdoisit^,
Mckä «mi annan idzeni mumnRumin jaSielun M"
jacatckt tyyni luin minuy» onchi sinun haldus l)»°M



wos jakasis SinunP»b«E«gel!s olcou «in«n c«tt«
ftn <a äikcs cuyungan «inusts wopucs / ettei se ffa,
haw!l)a«les mw!<stamltäkäw»tt«!fi/ Amm.

Toi»»:» Hhls R««§us.

MA!«vo HERra rscss Taiwalinen IsH
jawariele silds

ialda /. joea aina ytNbari käypiä edzein ttts
hsn saisylösnieldä/ anna meille Armoiis/

mewahwM Vftolla miehulistsia hsntzs
waftan seissisim/ ja tjnä ysnä sinun- pyhän
wsrisluxes alla murhtiloina lewäisimwe- Si<
nun rackan PojeaslEsuxen Chrisiu)renMel<
den HErran cautis/ Men.

' Ru«c« luut mändsis.
Silmut wartieidjewat sinun pcl,

HMra / ia sinä annat heilleuR»"
lan oiklalla allasa/ sinun Kätesia
wawidzet jscaitzen Hengen mielen nom«x si-
.mun hywasti siunauxeltas. Lunnia olcsn I,

Poign ia Pyhän Hengen. Mijucuin
Nlgasiu on ollut / ja nyt ia sinä ijan<aickil«-
W nijn ijaneaickifehen/ 2lmen.
I Ti«e l»«!Ifä ««>d«n/ j<, niju lä»ä jniten se»«»owamcn 3s«con« ?

Jumala laiwalinen Isä siunanMsinun iahloias/ jolcasmei,
' le«



, len RwVinrMllWl armolisisick sttSMokc-
e,m« simmpyhsarmss / että me cshtll»

lifestä/ js ilman sinun micles mcH
nsmitzjisimja lpgsm ottajsim/ Simm poi^

MPcMmHErxasilla
' läupl»»ensq vlolMpj tjsacaickiseheil / jocck

tus» «übs jscatdzelte Hmg«se / joc«
»in rswindons «ndaps/ j««rpinpeilien j«tc« h«n>>s M«ns h«ntaV«t CumM/ olcon/ 11.

V«tl«' l«</ Is« «e!h«» / lisä M» «»n,^

siimaracas tawalluen Isä IW
?ein sinun htz««ln tekslg edheftö / lij«ttnzin nälbel

- sinun lchjaiS kdestä jstcs He »yt sinun lanpiutzests!
MUlinnet olemOil / Iarucsiltm flnuli pyhä «rwol
«tö ichmu!» ÄIMMiS o»bi raVinonsa sammt mah

MS «yös Sielu/ sinun pyhän Ganas/, .«ansa «Wa wirgetelchl t«kl<»/
Ssm«n/ w

srltw



DlMls/ talpelisee/ ia BheiM
st< Kysymyxtt/ ynnä MMusien.

Eans»

Caickeitt nOett tchVctt ettttets

MM että Wckin jotaimtt mails
OZs cohm nnotudlssans sppis tocs sif?
ls Chrifiilisesispist päreylan Baarin oM
M««n/ ja muifta»an misä cungm ihmisen «nttunö
on: Gentäheen owal tysi/Oylet wizstudef!
jg lyhäNmöldä/ culU lösca»ennen tätä /

ktrtaisten.pareUNZ!! muiston tähdeZ.
sswclisftköcoenpannutz



OOtan
i.

FAM sinä slee? Wasiaus: Minä olen
chNincn.

Mistäs sen tiedät ? W. Jumalankpmme.
ne» t«j?y sanoista/ joita en minä ole täyttä
taiumtt.

Wiecks synnWs ansainnut olet? Wlu-
! lualanwihan/ ajslifel waiwat / cueleman/j^
ijancäickisen cadhOmxen / jos ei ani»exi au-
tzamustapahduls ChrisiuM tähden caiMca-
ltnVaisille.

4-
MiWDindi sn? W.. Syntzionse caM

'wttä aiÄtllMa/ sanoja/ja tZillä Jumalan
!WdZ jalakia wasisn tehdän.

s-
Cabuws WMMcadnncai-

! kesta syd^lwM.
6.

CuinZHs lllulet synuiDs wapaxi tulewas /

ftli tchengä sinä tumat? M. Minä rucoilen
malan armosta »ijtä ande)ri/ lesuxen an^

ston tähden. Enin-



CniygH wsnda on Jumalala? W. W/
mutta coimeynhsnesäpcrsonala/ is<z/ Pob
e«/ ia P. Hmgi.

Cuca näiM pcrssnaiM on sinun edesicls
kärsi»i)t? W. Toinenpersona/ jse»onlu>
malan PenalEsus C-

MikH ITsus ChnH's on? W.-HäN on
lotizun ItiMzla jaihminen / humalan jsMa»
riau Poica.

t<Z.
Millä ICfus on sinun lunastanut? W.'

Hänen piinaLans / wereus wnodatlamisel/
js cuolmiallans.

71.

Ongsst iscl/ j»P. Hengi sinun edesiäs kärzi
fineet? W.Vii: Mäwmcks <saVt,mäAHen<
geucanss on Jumala/ lmn cuneögmlEsus
M jeks Jumala /ctsslslmcn chWinN) joec»
nfiinpMc edestäni Hmgens ylönannHj syn-
di«nialld<xiandawWi.

Vscsfcos Chrisiuxensinnn nWhywmi m»
inmluichnihmiset lunastanen? W Vseon
eMsta spdMmeftsni/ jasichen lurwan.



Milläs vstiöMhwisial? W. lumalMsanan cunlon/ jaSalmmein nautltzete emi!
ftn cänsss.

, '4.
MilH,m«3< annslan Aliärin Oacramett'

tts? W IVsuxwC,pHä liha is wen/ tsecs
Minä hänen astlllxens iälten wlisefi nautitzen.

/ V--
Ongssta sisnä ChriDM rumisis w?ri?

M On tchdelifess: Sillä että hän ttze näinsano: Ottakat jasyskck/ tämä on minun rn^
.wim, OttakaijaMot.il/ tämä onminunwe^
!ten. i^°

Syscks jg juocko ne is.
i ecllumsttSNat Chrisiilken ruumiin ,a werm
Alfariin SairMemls? M. Sm he esisin
tetctvät; Mutta l)eiL?ns
fenoVat kelwottsVastj.ja ilman Vscols tch-
Nttt/js eiHErrmi rlmnista eroittaneef/

Mlttllks ieipäK Niinä OacrsmenliF'
ChrtsiMnnliMMlawcrexi? W-V:

. waickaisipHla Mjnaowatm pylyM/ ns
! wu? CyristuMlttL
i saulM jq ale:ly'iu gnl!«san vsta<V^



Mhämn pOä/ is totinen rlinmins jawe-
rens ylsn ltt§»olizella/ ja tutkimatlsmalla'
MödoAg.

MlMs seN wahWlffat? W. SiM ettH
Chrisilfs on totinen hAnen plcheisans ja
pauxiftns; Eijmyos ele milän hänelle mch-
ZVlSillöa Mm

,
19.

Mitä wÄMnsinckmänelAltarinSacra-'
melttil? WEHusiWnpijnan ja cuollmaw
mttifiej:i/ ,'a hcieon vftsn wohwistlMi synbie,
niandeMamisesta'

MMmeidän pils tekemän / essta mt'
t«htz»m täl/dä Herran chtölisetie? W<

meil<lm syNöWilrmalan edes / ter-'
,'ämän / armo ChrisiuMn ca«t«/ ja vseoman
että hän sn sowinds meidän eaickemsyndient
<3est« 2i.

Mikämeitä ehtdlisia waa?
iimanbsein nanntzemsn? W.Ensinkästy. Silallkin meidän oma HMm/jocasyn-
nin lHden meitsahdisw.

221.
MM sen ihmisen ttkewMpils/ ise<l es

«nfittgiwMepspMehiMiPtli lghto? W.



l Se t. Pisiakänkättns psweens/ j, hän
"löplä ntzncuin Msstsitzms spmlifexi/se

l. on/syndisexi/jocs tzelVelM csdstMn an,
! saisul on/ ja smtähden Jumalanarmo
! tar»itze. l. Catzoean mailWalifiae?csne-

MBstans/ja semätzdenaina AalMis skan
. 3. Ajseelccm Perkel?n pahutla/ Ma su«
! rultowltttsmWen cs»z;a Pyytä ihmistä

> VietM la»ftns iadtzozgltn.

Cuingsfi ihMKM näin taidais elä/ tw
in nyl NtUNSttu VN/ ja eltä hän päälista

l autuden saisMälza enttyäns? W.Ph^
den hartaan janöyrän ruleuxen caulta
Jumalan tpZö/jsnga Vbima«u heitoisa

! lWZkkwä.
loca iht«ine» näiiä alatlele HEttan

j lehtoljstllewalmEmfans/HänKN luma,
<,M«a yxi kelwsAnen wierastHlie

', Pöy»äBe Mutta joeaeij tätä lee/ eikä!M
, ><ua pidä: Se on ilman epättemälä kelus-

z stn ilMws nautitze/
' josta luDKlatNMä caMa armolizesia
! olcon eunnia ytMp. henZen c«nfa

uMickmen/ P. Hle?



P. AierotlpUUfett
prsphetia/

WWeiftstä mMmcm lopusta/
zyfta e«ustmu on Mye «oe».

wuotta fijtte.
Wallhan whmeinen alea,

rupz lähestymän!/nizn

sir ymZoitMst poiipanna/ ia caiMiai-"
nm pahuus ihmisien scaKsaapiwallan/

sMe is wigae ama ettättewät/ iet'
taitancarvMdeft kaunWeida.

Gikeus taco: vscs peräei hucka» tW
le: Rajaus kylmene/ia
tus t«M eaickes mailmas lsftsn:
Vigatt«mat ia /yxikertaiset ylsncäyo-
ea» la pilwtan. / ar««li-csnsa karsivoäifttts
«ilsyts. taisi eltiwaZd
!a«omus ylZstule / ia wallan saa / ntjn
mäpahws on ny» suurl/ ia«n ihme / i«s
roimn taita canlakäymiftH pftä/ toisen

Jumalan peic?/ ta hänen Ma
Pa!rve«



s vlyZ sammuectan. Mttdettawatza te-
i ZHt fa lnietan. p^himän

Jumalan palweZnxsxi.
' nHn etztäne WHtVallisetz/

<Hrkintz / /a rickast k^hiÄ
pssppit?. lakeskenäns eM

~ tuleVKt/ za
laUe pctÄisesi za wäZräsiä MKtuxesi.

l pHä elä,nä/ rncsuxlt/ fa Mmistt pide
l eän enchanza pMtt edest..RtzeoL ww

3«t / j<» Jumallset lsnlnepcräti pHispiMl
' Uaan. Lanja pöisiuHpu/ JuMlan

le owae tsttslematwmae f Za siehen
snuttnwar Herran «mpliElintään / ja

. Bn«tsn atttiaxi tulls/ ö»kistetan Altari/ l«
h sen GillHin wlewae

nectHmiftt/ Msiäe/ pahoin M
tj hlliat/armoetHmae/
'e !iat/ wietteliäe / ia pabsndaiat / istca
l, cMella ahneudella HMgeHVat raimwit-

tm jataitamaeeHmitten sias/rEasten z<<
g

mitä HZtteZie lÄpa/ ja ei tottele
AsM GizZUM tzmisib Olemat ti-^V3l<



so!wns jH taidHldänspyis j nijtl etts
h? culzuVazsm
ja zocaWKZrä on. SDoM nuo-

ja wan^
hat ymareäTMM pidctan n<zrri«l
M. Ne nnorsh'zo«paicas Dncays»
M)t ja t.in-iwxcli
mänys/ja
!,a narria. myös parrcs,^

he l°M!Z.t heimns si-mwa p Vettä/ j«
He:>vc? eliötä

paic.:s pMs aica / so?a/ wrrs»
WPHdi,tU3/ MHH!! saristfS / tiHpaloti
huoruup/ oppi/ eripnrai.
sus/ ntz>i ettci t0l««
toifcaeaida i?ä?M/eiz cayo HDttN p«äl<
lcns. Glllo in tule sangen suunmiuil'
ma / esisin/ms cuiw!,de« / z wisinauo
3önpawijen camea /
ja tuulden. Ia suuret ihmet

tuuat talwasa/ maanpWlä/ ja tvede»
sä. Lwn»t ilwasa / eläimet maan
päällä wähenervat jacatowot. ta»p<

H



.tt tHhocn. Wiur i>l

/ niin ettei tHifta kär<
iosacgsH vEe. GÄM

miesten lK wckinom zpälM

- hiss menijä i«f patzHyM hinzylft
ettWminen ?u:lc sin olehan cVM-HiiseK
j»H zoc.> suu?m sfndt iawitzs H«.

l Ia caitenlin HZ nÄeMe lscapäizvä M
mHi,;s edes mch?wH ihmelMHz m?rdä/ziotc«H ci cHMS tspahw

i ttLet ouljllet PM
fhmtawHm'lHei st-zMUHMHe tu
l cija pans chväAeM PZHlie j
lwzHN piräwHt pnyen :dsst.
Silloin tck abdGus ynnä M<

lds. Nuyz-i m RÄywät
> haf°N«e.pHixl,/ ia wmchöixi:



lymmitt mm PM cliMa/MM el«^4

3M tähVett, a sijttch sjmhcsil / eli ps»
mtlcä cKicktÄ ymriA lsVpias

Jumala cain?,?i'.ljK« IsK/ fimn
AVM.





i. psalmi.

Muas on st joeaci wse3a iumö.
lattowiten neuwosa/ eikä astu synneiste!

HWyU) teille / eikä istu cusa pilckaiat istumat.
, Waanracasta HERR«n lakia/ iaaiatleleHK
nnlskianspäiwätiayöt..
5 Hänon nchnculn istutettu puu wefiojatt tykönä',
joea hebe!mZns ane«ajallans/ia hänen lehteusii
««rise/ia cmckil menesty mitä hän teke.
4. Mutta Jumalattomat ei ole nO/ »«N NiA«»in acans/jonZa tuulihajottele, l/
5 Sentähden ei jumalattomat kestä d»o»ibts.M synueistt tvanhurscastm seura. ,
l. SillZHErra tietäwanhurscasien tien/ «»tt< >
imslattomitten tie hucku.n. pftlml. ~

p«<m«t klncmvz«»at/ja Csussat l»?
<l.c/hiaajattlewat?
»Maan Cnningat hangibzewathetttns/ »'« heri
«t kestenäns hönel
MeltNKNswasian z, i
.. heibZN! fitens , jaheittatöm «chim pois heidäntoyttus-
>» Mntttiolatoiwss «l» /namahlit» / j« HER>
»fllcka heitä-
> Kerran hän pubn heille lvihoisons/ jahirmull
leftnspeljättäbeuä.
Mutta «ins asmn «<««» EnntzWNi 3ionln.l

2 »'M^



5
MinasaawHlisencalcmsejl MrMosta HCt<

ra minnlle sanoi: Omaret minun po.'cnt3/ »K
nspän mtnZ stntt» lvnnvtjn.
§. Ansmtnulda/ niminä annan sinulle / p«cn>
zzat siuun pertnnsxcs / ia mattman äret omaxes.
9, Sinä ssnet hettarautaisella wald!calla/ia nffn,
«Uin stlMisen astian heit»murennat.
,0. Nyt t< Cuningat siis ymmärtakät/ ia tewM
juomarit teitZn cmitta.
«. Palwckat HErra pelgosa / <a tloitcat wap«

,l. ettei hän «ihastuiM
te hucknisittetiellä- Sillä hämn Vihans sutty pm.
Mutta a«t«atyw«t nejotca hänen uscaldawat-

ni. pst'.«u.
~ Hawtdin Psalmi/ cofta hän pakem

Peican» Abstlomin edesr».
HErra/ cuinga monva sn minulla lv!ho!!!<

'ENsta? Ia nsin »siat carcawat minua nastan.
! z/Woni puhu mMn sielustani? Ei olehäuÄ
ispAi» Jumalan tyköuäV Sel».
«4,. M»ttasinä HErraHlctwinnnk!lpen/j<>l«O
1!liun lurmiasnftatal 7 iaMnun VZäni cohennat,
>. H., i»ht,nn«!t
«imapVtzäfta wuK«st«nS> «vela.

is, Mi«ä m«c«n/ nnucnn /iaherän: SMHV'
!latuke«lMs. , /

'

~
.

?. En minZ qelkä «snba sata tuhattaEansMa/
!»jotes «i»«« p^rittäwHt.
7. Nouse HErra i« a»t« «in««minun lumal«»<!sl'.läsiuä«atlkta»i»u»zwiholWam poskelle P<»ft«</



Psoltokl. <HERran tykönä apu löyM / la stimvT«»t
pMe sinnn smnanxes / Sela.

iv. psalmi
~ Dawidin PfalNiebelläweisalta^

p»/ tand««lla. /
, luule minua mwun wany

AHscaudentlmnols/ joea wmya lohdutat
Mesam/ ole «i»M armollinen mm
rucouxe».
;. Te cu!ng«l«ut»anpiH«nn,
cunniantpilcatta«sa»iMN t«MtaftaTsWrW
ia kysytte walhetta / Sela.
4. Wn tundeeat ettZ HEUw wle hänsn

HkltalnUe/töst,MMä»ds r»«is,
s. Joste Vihastutte/sM stzMMytö pM
ftdsmisän/ teidän nzuoteiftzn/, t« ohottMt/ «A
s. Vhrattat
päälle..
?. Moni stnbi CuUgsfeMilte oMis «M'l,
Wz«n4 DsM MMRmmZdänpäU
sinun caswos paiste.
L. Smäi!ahutttl»tBNtWDue3t.MMnalajyViäkylla.

A lewanMttMMIMnft
>HErw vrinans,«ttat minMurweZ

15 <Wj^,ni
k. HMdtz Psilml «deltazr

ota minunfananitsrivii
mV minun Cunittgan iq Jumalan i WMuml
«a rucoille^

NE 3>W



5
HEtts iuuldele w«ch«m Vi»un öndan /

hain hangidzenmins tdzeni sinun tygöslasijtäota!,
paarin.

SM et sinä ole se I»mala / Me mAolatom
!wcnokelpa/jocapahä,»n/eisepysyedesaS.

Hyckärit ei pysy sinunfiluläis edes / caickiH pa<
vhantekioitä sinä wih^t,
«. SwHcsdotatwal«htt!!at/iHErratauhtst«MN>
hait ia wieckait»

Mutta minä menen sinun huonests sinun suit.
! left lsupMesas/ ia cmnmlsn sin«n pyhä» TM'
,M päin/sinun pelgosas,v, HErra saata mtnua wsnhurscsudesas / «!>!!!!,

jviholltftenitähden/ojenna sinunties minun eteem.
9. Sillä heidän suusanS eisle wttantotutta /hch
Dan sisälwMs ön sydäwenkipu / heidän kitans o»
«wo« Kant»/iaheidän kieltlians helichacoidzew«t,
zd. Mnhtöle heitä Jumala/ ettit he lanaisit hei<
jdnu «jstuxistans / jhöxe heila ulos heidän suul.'»

Mbzekäymtfens tähdm: Sillä he swat sinuLeW!'Wtz<«oisee.Ilottcatcalckijsttassnun usealdawat snuahei'
' Vsn neUluita ifamaickisest: silla sinä warielel heit,/
"

ilsitcatne sinusa jotc«sinun mmes racasiawst.
ie. GMä/ sinäHERrasiunatwanhurscat/sini
«WNisiot heilaarwoltas ntzncuin kiltvells. !

o» Vl. plall«i. >
«/DalVidlnPstlnliedelläweiftttaps/
HEtro/ Zta langaise mmuaMasss/iaal«l,^

HErfKK!e»!inM>VP»Mm:S!llä«inäo!<^



yei^o/paranna HERca mmuai SM mtnunluu»'ntewatpeliästynet.
4> Iaminun sicllinon sangen HZlNnastynyt/woi<lHEtra/eumgacauwan?
;. Käänn>l sinussHErra ja pela stg minun siMn/
>«uta minua sinun hywyDS tähde». ,
t. Sillä ei cuolemas kengän muista sinua/ tUtchlijllä sinuahelwclis?
?. Minäoicu «ffn lväsynyt hnocauxtsta/ m<«H
uisn minun'tvuclenl jacastanmilmn le.!
pesiäni kyynelilläni.
«. Mumnmuöton on muuttunut murhesta/jaMi
tvanheNlmttSM minä ahVistetaN caikilda puolild».
p. Erltkätminusta caictipahointeNät: SillsHCr«»cuute minun itcuni.
i«. HE3INa cnule minunrucouxeni/ minun anMwlseni HErraottawasian.ii. Caicki minun Mholiiscni häviän samat »s suw«stpeljätetan/ kaäusäwst MdänS tacgperin/ j«
noPjasihäwäWn'

VN. Mmi,
z< Dawidm wiaktoNus/joffa hau HER,

, wtte wlisai? ChiO» IcnUun» poj»nsanan täbdln,
lnun HErra miniln.lilNafai!mina^vscallllN/xVautammuacaiWa!Ni?!3uWaWöWstant/ i«pelasti, minua.

). Etteiherepis,'a fsrklsmllmnsiiluaninyncuU
«ILNI/ilman holhoftta.
4> HERrawinun Jumalan/'josMiUa sen lein/ f«/oö wZZrys on minun täsisäni.

l> Jos minäpahM costassut olen Me/jotta mj^



Psattari.
nnn rauhas soit okwau/ (minä olen nHta pelasin
«lutzotkailmansyytä minua wihaifit.)
s, Nqn watnockan mwnn wiholliseni minun sie«
!l»«ni ja sen käsittätö»/ ja maahan poljeMcan mt« <

«un elawsni/japainacan minun cunnialni toWUull.'
7. NoufeHErra wchasas/ eorgota sinuas ylidzz
winun wihollistenihirmuisuden/ ja,ftataminua <al>
lenSsiihenwircaamjougaSminnn halinm annoit.
«. Että tanssat loconnuisit jällenssinun tygös/js
<ule heidäntähtenS taas ylös.
V. HErru onEanssan Dnomari/ Vuomidze HCr>
la mmu«/minun wanhurfcaudeni ja wacndenl
jjalten.
zo toppuconjumelattömttten pahus/ jahoihF
Uanhulstaita/fillä sinä wanhurscaS Jumala tutkit

« Minun lilpen onlumalantyköna /jocawagat
fydämetautta.
n. Jumala on oitiaDuomari/ ia Jumala joc«

EUel tcpaKja/ nM hän on mieck«ns tttolM
nnt ja joudzens jännittynyt ia tanoita.
l.i. Ia onpannut sen päälle surman"nuslct / lD
,l»n ivazwisiaWtwafamanS padottaman.

15 CadzÄ/ HZncile 0!i pahamtei.F/hän on onn<l<
.tc mutta rasc«S/inutta hän synnyttä puuttumisen», 1

):3!N2!ha'udHn jan?Hlmlsn/ iaoncaM
ziutsijhef!!!lvppi'au/jo!iZKl)än oli ichnyt. '

Zc tuleman/ ja hänen wäärydcns pitä hänen
i«>ii,'!anacwan.

Minäk/jtänSCrrawanhurftaudenS tahVM
'mmoitan yltN»«iftn HEl«n nm?



_ psalmi.
ls l. Balvidtn Vsalim edellaweisaltapck

Gtthichin päälle.
AERra meidänHERram, lUwga ihmeUinenM/siMnnimescaikesaVaasa/ joca panit cnnnias»
lolwastenl ylidze.
; Nourtcn lasten jaimewaistensuustaperustit si»z'l
«snnan sinun wiholllsteslähden/ettäs mihollisenj»!
shwan cosiawn murennaisit.
4 Sillä minä näen taiwat/ sinun sorwetS tegot/
Cuun jatähdet/jottas w»l«istit.
!. Mckä on ihminen/ettäs händä muistat? Elt
ihmisin poica/ettäs handäedzisielet?'
6 Sinä leit hänen wnhä wähnnmZxf Engeleits/
««msinä cauniMhänen cuniallaia cauniftuxeita»
7. Sinä asetit hänen sinun käsitecoiS HErrexi/
«icktoletsinH hän«ntalc<unsala heittänys.
b lambat« catttl carial/>a lNlMWchMMimet»y tlnum taiwanalda/ia calät mereS/ m untä m««'
ttswaelba.
l°. HERra meidän HErran» / cuINA chmMnett»n sliiun nlmeS csikela wZafc

9 IX' pftlmf.' '
5 SaivldinPsHlmi-.tHunlftanttsmdesta/'' -

HERca sydämtjNn!/ j<t!
>s,C/lilttttlen caickl sinun ihmcs,
! Minäilotdzenjanemnidzcn
Nn NimeS/ sinä ea>ckein yft.Aain.litn,
<' Ettäs minun wihollistnt oltt sjoilut taiOperlN/
!elangeifit ia nm uit sinun elccs.

Sillä sinZ saatat mmun oikeuden, sa Mni tot»
'Mn/sinäistuitlstuimella/ocktaDttsmari.

.Aich öGi.



6 Slnanuhlllctpacanat/ja<adktat Jumalatta
!mat/ jaheidän nlmms sinä pyhit pois aina ja
eaicllsest,
7 WihoWenwieeatowat lopetetut/
finä tnktsttt/ että heidän «uistonSheidän cauftns
huckandutS.
3 Mutta HErra pysy Han«ickisesi/ han snml<l
misianut tstnimens tzuomion.
y Ia hän duomidze»aan pijrin oikein/ ia HMtzeCar.ssatcohtulltstst.
io on lvaiwalsien turwa/ jat»w»
hädM.
« Sentähben he sinun toiwowat / jotca sinun O

sinamjta hyliä/jstcasiM
HErra edziwät.
«l WeisattatHErkall«jocaZioniSas»/iullst<>«l
Canssotsa hänen tecons.
,; Sillahän mmsia jakysele heldön wettans/M
unhodatöyhsn parcumist.
l 4 HERraolemtnulle armollinen/ ladzowim»
«adollisuttanwihollisten staS/ sinä jocilylennät »!<

«un surman porteista.
3s. Että minälutttelliffncaiiki sinun kiztoxes Zio!»!!

. tytartenportetsa/ja iloidzisin sinun awnstaS.
,t Pacanatowatw«ionnetsijh?n hamaan/»e«z«
he walmiftit/ heidän jalcans on käsitetty sijnä M
lLsa/jongahewirittt. «

,7 NHn ymmärretän HErran tefewZN oikeul«»j,.
«sca jumalaloin juuri omisa tätttns töisäWs/,
tetän sanan lautta / Sela. n,
,3 Josta jumalattomat palaia<sithelwittijnj,„
Wicti pac«n„t/ jotca JumalanMhottawat. ,i«



lollisie!! loitvs ei hucn tjanlaickisest.
in. NouseHErra /ettel ihminen saiswalda/anu««
«icki p«c«na> eoesäs Vuomitta.
l> HLna anna heilleopettaja/ tttäpacanaltu««>
dlsitidzenschwisijci/ Sela.

menet/ iatuscm;«1.5,/ajal!<i MS peität?
i, Ncincauwan cuin jumalaioin wallidze / lZyl» D
köyhän kärsiä/ käsitettätön he heidän jnonisans/ »

>«ic« he «jattelewat..
~ Siilä Inmalatsin idze kersca ome miellwals ftons/ahne siunaile izzens/ ia «ihoitta HErran.
4. Jumalaloinsneorjaia wihajnei, / etteihäute«
<«n tott«!l«,t«ikefa meusftns «hän Jumalala nmt-
l«» luule.
s. Hänjoututegoisans/ sinun d,:,o»iostonc««ca«
n« hänestä/hän ylpeile caickeinwOoilGW edes.
<. SM HZnp«hu sydäwessns: En millä ikänäuS
«ukisttta /.eikä cssciM hätä ole,
?. longasuu «n tannäns kironrijl/Fatvahltta jif
«viettelystä / hänen flelms siattatv«iwZn il tyo?.
l. Hanistu ia wäffycurtanoisH/ mmIMaMZ sa,
!«wiz?3Mda/ hon« siln?Ds p^:^

.

?< Hänwähy ftlannncul!?ie-cni l«ol.!st!is / hlm'' lväyy kösillärens/ :.i hön'tvsictähznm/ '
, loscHhan temma
'". Hänpaista iapolkealaL/ <« sysä köyyänlV«<

'? lilvsllall» waawn. '

SiKZ hän s<mo IuHHIsM HZnc»
ia werhanc,! t caswons/ eihän ikannnS,

-M> Av uNon.-!



es HM»!?.,
«. Nousi sijs HEn« Jumala/ tzlonnH lZttiM
släköyhännheta.
«;. Nlixi juMalatom hllcka Jumalala /ia ft« 'sybZmefans: Et siyä sila tottele?
,4. Cadzosijs: Sillä sinanZet luscat «a surut/jl'
vn sinunkäsisäs/ sinun köyhä lbzens luotta,
Vttt orwöltasten höthoja.
«5. Särje Jumalattomankastroarsi ia edzi pgh«<i,

, ta/ ntznei suinganhänenjumslatlomuttansM;
löytö. ,

«s. HEti«on Cumng«Sa<na<aHancaicklstst/ft h
«uat vita hz!ViZWZuhaK«u.maaffHNs. '

17. Köyhän hal<mxen fina HENRa cnulet/hlj,
KZnftdämeneMMHwa/ eitasiuun lorwasMch;
iawaarm, !»
l- Ettäs oikeudensaatat erivoilleiaksyhille. M i
chmtnenenäylpe!l«hettäwastanm«<mpäällä, «?

/,. Xl. ps«l/ni. «

sielulleni/ etcZjhän lennsis nynlmni!»»! §,

RMn wuvnNen? st
; SiNä cadzos Jumalattomat iännittäwät/D?,
Wn/ CMieM Mrhitl päälle / s«!" s»

'ftst amNuiaMshurjiatta. >
, ~!

4, SMHe ricett perMren/ wltäwauyM .
t«it« toimitta. lv
f. HErraon hänen pyhässTemplisäns / HEn<
Ouin on tailvast/hauen stlmäns ott<nyat »u,!
Mnen silMNs laudat coettelewat ihmisien laß>
6. H2rra coetele wanhnrscasta / hänen sieluni!
ialumalatvino»/is jotcawäälyttZ W



Pftttsl-i. ».

y. HZ»«nd«sata Jumalattomain
zel««Mia/ tultz>» iatulitlwe/ ia htlLetuul'iS<
paatpalcaxt.
z, Sillä HErra on wanhurscas /ia racasto »van»
hurscautta/«ttä heidänc«swons cadzswat oikeutta.

XII. psalmi.
i.Dawidin Psalmi «deNöweifattapä

cabbcrolln ticlcllH.
tUVta HErra? Sillä pyhät oivat wZheubymt/ '

vscMsel, owat harwst lhHisten lasten seas. .'
;. loccknm p»hn lähimwällens canft tuchs/ lie»"
l>»co?d!e»at ia enpnraW sydämistä.
~. Catcoickou HERra caicken ulcosullalsuom/ia
Vlplästpnhuwaistt sydämet.
;. lotlssanowac: Meidän HeKm pitowoittaman/
Vcidcil! tule Mua / tuca meidän HErram on?
i

'

Että köyhät HZViletän ia waiwsistt hnocawal/
m>lu:lnä nousen/ saro HErra/ minä saatan
että Mflast pitä opettaman,
s HERtan puhet ow«t kirck<,t nGcuin selitetty

fzlviastwtS / stidzenlt»kerta coeteldu.
« Sinä HEn«kalketnl /ia warjcle meitätastis«Z!lsta uancaicktsest.
5 OM jocapsscka on lurmlattomia täynZnS/ lls,

irralliset ihmiset Canssa hallidzewat.
XI!!. pjainu.

i, D«»idin Psalmi edellä we<s««ap».
cMtvsns HErra peräti tahdot mln«««l>uchotts? Cu!»g« «iiwans piitäteaiVos «««

l> Cuinga cauwan minä yxinani neuwo pidän? i»«hdlstemn fybä»tsäni jocapäiwä? cuinga cauwa»
WWWAsch.zloymMpMnz .



Pmlizri.
4. siis / ja cnule minpa HErra »inun lu,
Malan/waMa «mun silmän/etten minä coscan
cuoleWsannuckuiS.
5. Emi ckwun wihollistl, sanois; Minä woitzHHnm. Ia minun ssttajan Uoidi<s / että «M«onchastnin»
«. Mutta minäturwen sinun armoos / «innu sy<
Häme» rtemnitzze/ettäs nijnmlcleliäs autat.

MinäwWnHErrallsvettähänmmulle»<ji
hMästlttte.

SIV. psalmi.
i. V»Nbl« Psalmi «beU«n>«is«tt«p».

sanomat sydämeläns: Gi lumM«
eihe mitänMpa/jaowatilMhch

län menolsans / ei ol«!>oca huwa tele.
2. HERraeadzottalVast ihmisten lapsia/ nW
Jens / jss jocuymmärräis eli edzeiS Jumalala.
z. Mutta heowat «atcki polkmnet pois /ja «!<!

vwat lelwottomat/ei ole yritän soca hy»«t«k«/<l
«iuoacan
«. Eltö fijs kengän pahsintekjölsi sitä hawastze!
lot« minun Lanssan syömät rawttcn heiM)
Waan eiberucoile HErra.
~ Siellä he lowin ipelkaisil- Mutta Jumala e»
läsnä «vanhurscasten sucua.
6. Tehöwöisette köyhän neuwon/mutta I«««I»
en hänen turwone.
?. Q»/,osaputuliSlftaeli!leZi»n<lla/j!lHEtt<
VöästöiSftngitunCanssans/ uijnl«lod ilolW
<«lsr«l»tt«nidi<s. pftlmi.



Pftttari. „ !

MERrH/cucaasusinunmajasas? Elicucalewä
U)fi»un pyhällä wuorellas?
;. locawaklKawacana/ iatekeolkeuden/iapuhu
.totuden sylämestäng.
'4, loca eikielellans panettele/ eikalZhimMäiseus
Nilan paha tee/ ia ei häwäise läbimäistäns.

,5. loca Jumalattomatcadzoylön/waan cunniot»
t>ze Jumalala
wanno / ia pitZ.
>6. loca «iannnrahans corgolle/ ia ei ol'a lakiosa
wiacoinda wastan. locaMnttke/eihällhotsadaMcMistst.

XVI. psalmi.
». Dawttin tullainln <app«le.

F)Atf« minua lumals: Sillä min» t>scallan si<
,i. Minä olenHErralle sanonut: Sinä < >lelminun
OErran / minun täyt» sinun tähtes kärsi, i.

Pyhäin tähden jotta maon päällä/on at/ia cu«^
nlalistentähden/heisä on minulle iaicfi rnle en noude.

jotca toisen jällen riend Mä t / nMpila suuri' sydämenkipu oleman/ En minä vhr» hei»limjuomauhrians merellä/ enga heidän
suusani.

5 Mmca osan/sinätahdille p-uet minun perimiseni,
6. Arpa langeis minulle c«unlmlr.asa / minä ole»
'»lou perimisen saanut.
?>. Mm» kgtan HErra jo«mi' on neuwonut/«M myös minun munaswuni Hw«t minua yöllä
lurittanet,
l» MmäpldänainsHKmns «s»«nj«detz:SMa,

H tzä»



»4 Psa««ti.
hänon«in««eikialla puolell«ni / sentahden en «,«,

»ä horill-
y. Seittjhden minun sydämen liemuidze/ jaminun
t«nni?n o» iloinen / ja minun liban lewä toiwos.
w. Slllöclsinö hyliä minun sieluani hel»etlS/«t<
lasalliPyhäs mätäntwän.
«. Siniosolatminulle elämäntien / sinun caswoj
«deson täydellinen ilo/ j«riemullinen meno «Mol!!
«idfyäs ijancaickisest. j

XVII. psalmi.

oikeutta / h«waidje«inunp«.
minun rnlol!xkn/j«i,«ei»l«>

! tsasta suusta lähde,
». Puhnl sinZ mmu»ftyfäni/ ,« cadso sins M
yi.fens o».
~ Sinä loetttlet mw»n sydämeni /ja edzisteleti!,

! /l»lnlkit «inna /i« et witän lötzdi / «l«
olen «icoir mt ettei minun suuni misätänrico.
<z. Min lwa.nelenminom/sinun hu»ld«Ssan»is«/
ihmisten t öistä/ m«rh«j«n tiellä.

Halliidze minun sjyndön! polguilles/ etftl ch
'nunastelen,! iiue^hdsis.
6, finu,/ttt«tzl,m«alamin»acw
lisit/ «««ir^cor^as»mu» puoleni,/ cuule «m«
?. 0s»t« sinun. HmMstt hynydes / fin» nljde» Vl

?«htata/ j»tca si'nM»scald«wat/ m,t« w«M
«lca ffnun oikia lät. <ös wastan owat.
l. Wariellem!nu,<'!!>nc«Mlil«Z««>»»«/s»°»f
llinuasijpelswarjo> »al«>
> lumalattomilba iotca W<nu«yäztäw3t/»«!R
'^hsllWani/jolcH». tzi»uv gtlna»' MMM



l, Heids» lihswans yhtö pitswät/ h« p»huwals
ft»ll«ns ylpiäft.
n. C»h»»ga «emene«/n«jnhemt<tZpijritt.M«t/
fijhi» he silminetarcoittawat/«eitä «kistarens.
il. Nijncuin itjo» joca saaliflptlso!ltel«/nijtl«
<ii!nu»orile»onjota luolastawaijy.
,;. Nouse HElra/carcazapoliehZndH/sawapah»
«««mun sielun mlecallas jumalattomista.
14, Sinun tätlS >h»«!lstHErr.,/tZmö!i «ailma»
ihmiflst/joiden osa ontaftclamäsä/ia >oi°enwa>,
zon sinä tantat warallsS/ jotZa lapsia tylla on/ j<i!

yeidHn l«psucHifillenS.
is. Multa minä catzon caswoas tvanhnlftauveft/
»inärawilan herZttuZm/ sinun mwae jältm.

xviii. psa!»ni.
>. Kawidin HLrran palwelian Psalmi/ ,«beu"wei,
ft!t»p»/ ,oc» HEn»sse n«mat wcison sanat v«hm / «l>s^HERra HHne» wapablt «ickcln »ih»Uist«n« js

Saulin eäjistä / m s,n«i?
sydämestäni sinuaHE«« / mi^

«.6/nunwoiman/ HHrra minun eall«on/m,«M
linnan / minun wapahtaian/minun Jumalan/ ir l»
nnnwahan/johongamiuä turman.
z. Minun lilpen/ ia minun autuuteni strwi / j>i
«inun warieluxeu.
4. MmZtijtinja rucolllenHEßßa/nijn mlnZ
wapahdetan wiholllsistani.
f. SM cuoleman siteet otuatkMn««<nuNyW«
b«ri/ iaßeltalin ojat peliätit minun.5 Helwetin Mtkäsitit »inun/ i«tuole«an pau. ''

lat ennätit n,inun.
?, Ahdistnresanirucoilen minäHErra /ia parrun
minun Jumalan tygö.' nijn hänlunk miiiun «ne.



, »b Pftlfatt.l hatten3<Opllsiäns/ja ulnnn hunton häifen eie'<säns tule hänen corwijns.
z. Maa lijckuijawapisi/ja wuorten perusturef

~ lijcuitt» wärisit / cosca hän wih«si„i.
suiszi hänen sieramisians/ UculuttaMtulihänw suusians/nijn että se stcl^äleiwahli.

rs, HZn nottifti t«iwat ia astui alas/ ja hätnälaoli häne»ialtainsalla,
n. Hän astui Chernbimin päälle ja lensi/ ja
lensi tuulden siipeinpöäiiä.
«. HäneninajansywbärMollpiweys/jamust,

, poxu pilwi / josa hän lymys oli.
z?. Kirckaudest hänen fdcsäns hajoisstpilVet/r«»z ?e!ll» ja leimauxilla.
F 4 leHERrafylisstaiVaisa / ylimmäinen o»,

j poipauhinans/ratiella ja leimaunlla.
l-. Hin amokls nuslens j«halotti heitä / HZn iski

! ebwat leiwanxet/ ja Mätti hltta,
r6. Ia nijn ilmestyit wcttettculjutja MM/HErj
ra sinun- läitvxesias ja sinun sierames puhallnxesto
ja cuorsam!sest«i

Hän lähettiwrkeudestaia hakiminun/ ia «e<
z!ttmin»nvlossu»nsta wesistä.Hänwclpnhti tvOollisisi^

minun wmnollisistaui/jotta minua wakewÄ1 Wät ollt^
!„ , lotcanlinun ennätit tuscasani/ia HErra tuli
minun lunvaxeni.

l!2«»i Ia hän wei minun lätialle/ hän ttmmais m!<
, «unvlos l Silla hän mielistyi minun .

HERra teke hywäsii minun evhtatti / mlnun'
!zvanhulscauzen< pernst/HZn maxa minulle kätteni
shuhtauom perDZ.-. «.S!l<



Psalmi, > i«
,'!' MZ miu« Mn HErran titt/ s« «n ole In»
malatoin Jumalalaniwsstätt:
2?. Sillä cmckl hänen oikcudens oivat minun sil»
wamiedcs/)»l'änen käsiylwsen minähniil.
!4. Waanolen wiatoin hänenldelMs/l6 wAdäl»^

Sent.hdenHErra cosia minulle manhurscau»
perästl/minun kätten puhtauden perästä/ hä« '

lien silmöins edesZ.
Pyhäin canja sinZ pyhä olet/ ia bywäin e«nft'

37. Puhdasien cansa sinZ puhdas olet ja nurjain'
«nst sinä nm ia oiek
z? SilläsinäautatradoilistaCanssa/ <« corkiat
filwatsinZalenmlt.
zZ Sillaminunkyutll««< sinä ivalaiset/HERra
minun Jumalan/ »valaise minun vimeydem.

Slllzsinun cauttasminZsowwacn mu: emtan/'
j«minun lumaigftmminä<7arcan munrutylidzt. -

Zi, Jumalantiet owat wlattomat/HErran pchet'
ewalp«atut/ hän oncaickein Nlpi/ jotcahäniM'
vscaioawat.
Zl Silla cuca on Jumala/ poidzl HERRa? Eli'
wcha il van meidän lumalatam.
Z!. Jumala
tiuntieni «nttomaxi.
34.' Hän teke minun jalcsnl nWcuin peuraln/ i«>
«sttta minua csrkeudclle

Hänn opetta minun käteni sotiman/ jakösiwal-''
teni wastijousta wetämän.
l< Ia sinä annoit minuM autuubes kilwen ia si-
nun oitiakätes wahwista minun. Ia loseaS nunvn
ai<N<>t/mZn finZlfet,mmun fuwefj -?,



Pftttatt.'

,7. Sinsteetminulle stonK'ydöxen< / ettei minun«nldapääniliwistniS.
,3. Minä gian wiholisiani ta« /ia kasiiZn heitä/
jaenpalaia cnnencuin mmä heitä hukutan.
zy. Minämndelen heitä/ ta ei hän taida seift mlnu«
wastanheidnn töylycaatua minun

taan / sinä taidat ue paifcata olas / jotta o»«t«l>
«na wtista».
41. GinZ ftattt »in»n wthellisent patenm>«»/
D» min3 «dotan walnoian.
41» Hehuulawat/waa««iol«uttajalH/HErm

! H,»ttaeih«n wasta heM
«z. Mm'snrwon hellii nijncmn »«antomllmlw
len edesZ /ja heitä»pois nijncuin logan«ttiloa.
44.. Sinä «nl«t minu» rijdaisessa Cansasta/ j»
«sttat pacanain pööft/Eanssa fialwele minua/ >M
»n minH l»nee»nt»
45. Sc »nulbele »Mm» euuliaiMa col»ill«/j»

l «»nucalaiseleiminustamitön «olttanet.
46. Muukalaiset lapset »«ipuwat/ ia wapistnlil

, Heid°n sitejsa'n«.
l! HErraelL/ia sjjlettyelcon minun wahon/!»
! «inu» autimdeni I»i»«la olcon ylistetty.

<»8. Jumala jo« minulle «ston «mba/ja »M
minun alani^

! 40. loca»mnaauttatviholllststani /iacorZM
j«ut«t mmua wäärifii.
50. minä lijta» sin,a HEIIH P««

! «et» seos / ia wetsau niwelles ktjtoxen.
Pl I«« su»<M MMm



lett hyivZsti woidellulles /Pawidille <a hänen ste.«enellenSijantaickifest.
xix. psalnn.

~ D«w!d!» Psalmi «»«aäwciftttap,.
Aiwat ilmoittamat Jumalan«unnian/ia wah»töttcnS legot.

;. Pöiwä sano päiwälle/ia yöilwöitla yölle.
4. Ei ole tieldä eitäpuhetla/cuft ei heidän anens
euulu.
s. Heidän nuorans K'y vlos caictijn maihin/ t«
heidän puhens wailman «sti/ Auringolle
HZnpanimajanhetsH.
s. IaHZn käy vlo6cammiostans nijncuin yltä,ja
liemuidze nijmnin Sangari tieto /uoftaxenS.
?. Hän täy ylös taiwasten lopulda/ in jouxeym»
bälins hamanstmaan loppun/ia et ole pelttetty mi»t3n hsnen läwbymäns edeftz.
«. HERran laki «n wiatom wirgotta sielus.5. HErra» todistus o»wahwa/ia tekeyxikei laiset

' «Xtawaxi. ,
n». HERran «ftytownt oitiat/ ia ilahnttawatsydMtt. ( UZS
!l. HErranköstyto»atkirctat/<« wallstawatsil,
n. HERtanpelco onpuhdos/iapysyijancaicki.
M/HENRan oikeudet owattodet/ cmcti tyynni
««nhurscot,
l?. Ne owat callimmatculda/ <<t caickeinparaff
eulda/ »a makiammathunaiata/«« mestleipln.

Sinun palwellaS myös hnHänjcanttans neu.«ota,,/ <« ioca n«,ta pita/bHnellZon fturi palcka.
l>. Erhetyxet cuca ymmöttn i AnnsMnulle «ndexi««A t<c«,el.
,// M s,3W



»6. WHnele myöspaiweliasylpeistä/etteihemjj
ttua nijn minä olen wiaioin/ia nuhtctoi»
suuresipahast legosta
17. <a ml«
nunsytameniaiatuxetfinunedesäs.
:8. HErlaonmiWn wahan/ja minun lun.,st«i«!!,.

XX. psÄmi.'
l.' DaMjnPs>!micdell«we!s<!lt«p»,'

! Fz^ERRa cuulconsinuahädäsas / Jacobin I««'
« zzz/malan nim» sinuawarielcon

3'
sta sinua wahwtst«con<
4. Hän muistacon caicki sinunruöcauhris jasil:un
polttouyns lihawat/ Sela^
5. HZnandacon sinullenM sinun sydämes «no/
l'a pööttäkon caickl atwotuM.

', ci. Me lcrstamme sinun awnstas/iameibänlli',
, waiammmes/meylennaU meidän

töyttäkön caicki sinunrucoures,
? )Htwmä tunncn HErran woidelill«ns auttli,
wan/jä händä cuutewan hänenpyhästä tatwastons/
hänen otkla kättns autta woimalllsest^

, L Nämat vsialdawat rattatsijnia erisin/mnttt'
i wc mmstaW meidän HErran Jumalan nime.
I 3 He owK mkistetnc ialangennet/mmtameW

siyAlä stisomma,
i«. Auta HErra/Cuningas meitä cuulcon /coiMz me huudamme»

XXI psalmi
.

'. Dawilx» Psalmi . ,

> »<° suurenhan <loidz<qMustaS.



z' Hänen syd«mens halun sinä annat hänelle /j«
etkiellä mttahsnen'fuunS a>lo / Gela.
4. Sinö ennatäthZnenhywällä siunachella/ finZponercullaisen cruunun hänen pZWnS.
s. Han ano elamätHsinulda/nijns annat hänelle'
pilttn elam«n/ aina ia ffancsicklftst.
e. Hänellä on suuri cunnia sinun awusias/ sinä
panet «ilstvxen iacaunisiuxen hänen päällens.
7. Sillä sinä asttathänen siunauxcri ijancaickisest/
sinä ilnhntathänenlaswons ilolla.
8. Sillä Cunlngas turwa HErraan/i«yltmmä,ft
sen laupmdesei lM horju.
9! Sinunkäteslöytälaickiwlhollists/sinuneikis
lZtes iSytH/loica cadehliwat
w. SinHpanet heitä nijttcuincuumaanpädzljn/
sinun wihas ailan»/Herra niele mihazans/tnttsyö heitän
11. Heidän hedelMZns sinä täbotat maan MÄdH/'jayeioäiisiiideNins ihintsten lapsista.
,:. Sillä he ajattelit tehdä sinuLe paha/jz ptdls
nenwo/ jota e!he woinet täyttä
1,. Silläsinä teet heitä vlcapZäxi/ ja tarcoitat'
MdelläS hetdZn caswoins waftan.
:;, HERra ylsnnä sinuae sinun wikewydesäs/'
njjnloeisammijakWmmesinun welmaas.

XXII, psiiNU!
!'DawidmPstlnii eeelllweisattaM /pilft

»osto jeta >v«liha»» wäijytän.
lntllalän/minun Jumalan/ mills"
y?!<Ästt? Minä parguu/ lvaanmt»

Wnapunoncaucgna<
« Mmul, liunalan/ päiwÄa wmä huudan/is'
« sinä wasta/jaen myös-yöllZ waickene.



Psottsrl.
4. SinZ oletpyhä / joca osut Israelinki/tofn».
;. Meieau Isäm totwoit s.uun/ ia enin h« toi,
»oit/nffnswapadit hcitä.
6 Sinua he huusitja wapahdettin/finnnhelm,
«aisit/,»eilliDethäviänn.
7. Mutta minä elcn mala:««n ih»iuen / ihmisin,
p!lck«n Canss«ny!öncadze.
8. Caickiji)tca»innn!!atlwZt/h'wäiscwatm!n»«/

huulians / ia päatans pud«staw«.
§. Hän w«lllla HErralle/hön h«nn»/hö«aulfHconhänoä/joS häu mieliltl! häneen.
:u. Si3Z sinä olet Wtnun lvetänyc vlos ailwi c^>
dusta /'fin<lolet minun turwan/ ollesaniwicl» ««>«!

linnalla,
n. Sinun päälles minä olen heirettvZitini coht»
sta/ sinä oletWinnnlumalahaw«st äitini «hdusta,
u. Hlä caucana ele minusta: Sillä ahdistui o<
lösna / ia ei auttajata.
1;. Suuret mlillito»at minun piirittäneet/ iihlli
wat h.irlatkiersit «inun ywbärms.
,4. Heidän ritans «waisit he minua wast«n/uij»<
<uin raateleiv» jaklliuNa leioni.
ls. M»!Nolinc<z«tcu vlos nijncuintvesi/jammil!!
luuni owat caicki hajotetut/ nnnun sydZmcn m
uijncuin sulallu metsenwaha minunruunusam,
16. Minun woiman e» emwettu ntjncuincriuli!!
muru / j<i mnuin tielen torttu suuni latceu / i« sini
panet minun cuolemon tomuun
,7. Silll couatowat wmun pijrltt.^net/iajul'
wain parwt asetti bwens minun nmbärtlleni/htli>
wistit minun käteni «a lalcaiii,
iz. lsicki minun luuni / mutta hec»i>
Mia näit ihajiuxens minusta,



Pftltari. „Hejac«w«l hcillens«munwaatteni/i« heittä,
ivilminun hamezlani arpa
:c>. Mutta sinä HErra öli ole cancana / winunwiifcwyden riennä uximnanfeni
i. Pelast, minun sielunmiecasta/ talrinunein».«isenco',rilda,
il. minua iejonin snnsta /ia paasia m<«
nuay>lsar!Ui!!W.i.
i;. MW» ftarnan sinun nimeS welfflleni / minäylistän silnia scuracunncs.
14. PusMät HEcrc, te iotca händapelkat/ cecolacodm cum!io:tt«-on häntä/ia caw«tta<

' con h»i!tä csick«lsraelin siemm.
:;. Sliiä nhän hyllännftscikä plön töy--hän ratollisutta / eikä hänestäpois ia cinn se hilNä dllusi cin-li hön sitäii. Sinua minäylistä» sturaeunnala n,,,»äw«ran lnpaufeni hcwäu cdeftns/ jotca händäpeltiwät.,
»7- Madolliset syöwat >«, rawitan / ietotta
«l-ziwgt/ piMändä yl.Mmän/ heidän sydä«e»<elä
« Nuiftettacan caifen mailman irsu / että he«nnäifit helläns HERRan tygö / ia cumartacanMda cqicki pscanain snculunuat.
:y. Silla Hkrrall< »n s»aldacl,nda/ia hän lval»«l)ze pacanain s«^.
)°. Caicki lihawat «aan päällä plta syömän i«
l«tnart«Man/l)än«n edesälzß polwians nottistaman/"'ul '»Ka tomusa »«f»ivat. / ia jotka surusans
,!. Häne»pitzftam«n siemenensoca bändip«l«e«
»e/ HEl«sta pitä llNeittltama»Ksten lapsia



,4 Pftttmi. .

ZI. He tulemat ia hänen wanhusscautlans saarna.
Wat syndywälleCanssalle / että hän sitä teki.

XXIli. Pft!l«,l.
Dawidul Psalmi.

on ryinunpalmeyen/ «i minulda mitäp
N-/puutu.
2. Hän laldze minua wlheljZises nfflusa /j«
Minua wilWtt "0<!!1 weden tyHZ.
;. Minun si-iuin hän,,Virgotta / hän wiemiNWMiau: tlclle/ HZncnnimcns tähden.

la w.ncka minä waellaistnviniäsä l«!,roft /en
wmäpelkais mlt-npahuttafttäSeletMnsani/sinuV

ia jauwas tukewat.
f. Sinä walmtstat minulle pöydän/ minun wl<
hollistcni cohvalle/ sinZ wotte.let iniWN pääni ohyh
la/ ia sillä panet täyten mumllc,

5. Hywyys ia lauplus noutatt«wat minua c«!kc»
.elinaicani / ia »mä asun HENNAN huonch'
Hancaickisesi.

XXIV. pjalmi.
Dawiiin Ps,«a>,i.

on maa/ ia caickicuin HZnesä owot/
p6l,i jamitä sen päilä asumat,

l. Slllä HZ!'! on perustanut sen mertin pä«ll</H
nmtain päälle sen walmtstanut.
;. Cuca astu HErran »vuorelle! laenca taito ftj»
soa hänen pyhpfä siasans?

Jollawiauomatkädet owot/ is onpuhdassy»
daWest/jocat!hal«Hmrh!!tta/eckäwannowääm,
5. Se saa stunauxen HEnalda/ ta wsnhulscou?
dm banen aumudens luNulalda.
6 Tämä sn se smu unda / joca h«nd« tdz! / >'«»

Ipsysin«l»caswoaslafob/Se!«, 7«T«hl



Ttbkät.poltitawataxl/jaewelWailmaScsttiafi/ >
' «unnian Cumngan mennä sisälle,

z se cuynianCun<uzas?se onse HErra/ z
Mkewa PERra wolmallinen !

'4 Tchkat.poltitawaraxi/iiaswet.wailmas cor-
tioi»!/cunnian Cuningan mennä sisälle.
12 CucaonsecnnnianCuningas?se,onfe HEn« !
Zch«oth/hät»onse,«un»lWCuningas/Sel«.

xxv. psalmi.
vDawidin Psalcki.HErra.minaMwöidze».

2» Minun JumalansinuunminZturwan/äs« '
ftlli minua ettei minunwiholliseni iloldzisminust?.
;. SM ei yxikön tule häpiZanftca sinua odollo/
multa irrallisetpilckaiatsaawat häpian.

,4. HERra osota minulle sinun ties/ ia opetaMi»
«ullesinul^polcus.
5. Johdataminua sinunlotubefts/ ia opeta wi>
n»aiStlläsinä oletlumala jocaminua autat/.yli
päiwäminä odotan sinua.
6. NuistaHCrra sinun laupiultas ja
Mo Wilwan algusta on.ollut.l Alamulstaminun nuorudeutsyndeiZ/ iaylidze

' mutta muista minua sinun lauptndes
>, jilten/ sinun hywydes tähdenHErra.

« HErra onhywä jawoca/sentäh»tn!saalt»häl» .
synnlset tttlle.

«> Hän johdotta otkissta radollisen/ ja opettasi»
»eillehänentiens»
« CaitktHErrsntiel ow«,t Hywpys la totu»s/



»ijlle hänen lqttonsia todisiupenspjtäwat.
,i Sinun mmes lähden HERra/ ole armollmm
minnnpahallelegolleni joca suur! on.
,!. Cu.aonjocaHErrapelkä? Sille hm opett»
parhan tien.
,;. Hänen sielnusasu hywydes/ia hänen sikiäns/
omista maan.
,4 HERNan salaisus »n nHden seasjotca handH
peltäwat / ja hänen lqtlons ilmoitta hänheille.
,5. Minun silmäni cadzow« alati HERra: SM
hänlirwottaminun jalcani wercosta.
is Käännä sinuas minun puoleeni/ jaole minulle
armollinen/sillä minä olen yxinälnen ia radollinci,.
17 Minun sydämeni murheet owat moninaisct/wie
sijs minua v!oS minun tuiMani.
»F,- Ccdzos minun w«iwa,sudeni ravMsudexi
puol«n/ja anna caicki minun syndint andexi.
19 Cadzos/ cuinga monoa «vihollista miuulla on/
ja sulssta cateudesta he minua wihawat.
ic» Warieleminun sielun ja wa)»ahda»<nua/ä!«
laste minna höplään: Sillä sinuun minä turw«n<

Cohtu.;s ja «ikeus warjelcon minua: Silli
, »inö odoten sinua.

«. Jumalapäästikön Israelin caikista lufiistM.
psalmi.

l saat» minulle oikeus: Sillä »iua olen
Vwiatom. Mmätoiwo.» H^rraan/sentähdenen

l minä lange»
.

, .^,.

2. Coettele minuaHErra ia kmsa ««»«/ puhW
minun munascuuni,a sydämeni.

..,..,

' z. Sillä sinun hywydes on winnn silmaMl e°es/
! t« minä w«Mn sinun tptudefas. 4^



Psollatt.
tz. Enminäifluturhaiu ihmisten seasa/ engäsm.
rapeiolllsio.
5. Minä wihan pahoinseuracunda/ «ngä isiul»>
malottomointykönä.
« Minä pesen käteni wiattomndeft/ ia lllesielen
HERroAltoris tykönä.
? Cufa ttjtos sanan «ni c«u!lan/ ia coicki sinun
ihmeS saamaton.
g HErra/ minä racastin sinun huonesasuinsia/
ia sitä siojosa sinun cunnias asn.
9 Hlä temmominunsieluani pois synueisten con
sa/t«icka minun Hengeni coirain cauft.
,o Jottapahanjnonisel olvat iamielellänSlohjej,
ottowat.
>i Mutta minöwacli.in wiattsmudesont/ pääsi
minua ia»leminulle armollinen,
u. Minunjolcau käy oikiaftt/ WinäWänsiM
HErra seuralnnmsa.

xxvii, psalmi.
Dolvidin Psalmi/'

onminnnwallstufeniaautuudell/M)minHpelkän?HCrra onmmnn hengeni wäte
wys/ketä minä wapisen?
i. Sentähden ehkä pahat/ minunwoinMseni <«

wlholliseni/lähestywät minun lihani syömän/ '.,'«.
ly heidänluitengin heitänS loueota m langeta.
;. lawaickasolatväkisaattaiS minua/ nfinein-'
»Msydämen scMhlenpeltäiS. Ia jos, ftc° ,:w
sisminua wafton/ minä turman siittekin hanccn.
4» MtämlnZ HErralda anon/sitä mmä pyydän,
«suaxeniHErronbuonesa caikenelinaicani cetäm!
»«läkisinHErranlumalanlauninpalwelucefti ic
Mm Templiäns edzisin. 5.5,11<



Silla hanpiittä minun majasans pahana «<«:>
na/hän kätke minua teldaans/ j<z corgotta
calliolle.
<- Ia häncor'Zol«« nytkiirminunpöani wihMste l«iyltdze/jotcaminunymbäriliänlowat/ nffnminä»hranhänenMajasansWosuhrm/ minäweisan,«'
«aulan HErralle. .

7 HERra tuule minun »nen costa minä huudan/^vleminulle armolliney/ja cunldeleÄlnua^
z> Minm sydämensano sinulle t«n«an siuunftnas.'Kysykätminutttaswojani/ sentahdenminä edzmiHERra sinuncafwoiasi -,

3. Mpeitäcaswoasminulta/ ia älä sysä pois sis'
«lun pallveljatas wihasas/sillä sinä olet minunapun'
Mä minua hylja/ älä myös wedätättäS'minustaMiS/MinunHUtUutzenj luM«M
Ao. Sillä minun Isän ia aititt hyljaisil minun/
MMHErro coriaisminM

HERraofotaMinulle sin«n'ties/ ia sohdalt«>
WjU«5ot?iatsMlcna mMttn wihollistenitZhden»
«L Ää annn Minua- Mhsllisteni'tahtoon: Silli
Jäärät todistuxit' owatNnNua wasian/ ia tekewät
höpemätwäärylta.-
,; Mutta minäVscon tUiteNgin näfetvänlHElran
14, odot«Mßra/' oleturwasa iapälkemätlV
jaobötaHEßra.'

XXVIIV psilmi/
Däwidin Pftlmi.

M>6sta««na huudan sinua HErra/minun «sc«l<
luxen/nyn älä waiteneminulle/ että scosccs'

». nttnusta)minätutcn heidän caltalsexcne/ -

!)ttal)«M««nWmewät,'< z;Cu»''



Psnttan.. i?
' Ouule minunrucouxeni ani / eosca minä hnn<
dm siima/ cosca minä lwstan käteni sinun pM
Chuonas päin,
~ Hlä wedä winua jumalattomain la pahointe»
fiäin selaan/ jotta lähimwaiftens cansa puhumat
ystawällisest / Maan pahutta on heidän sydamisäns.
4. Anna heille heidän työns perän /ia heidänpa>
hon OenonS perän/anna heille heidän kättenS löi>
den perän/ maxa heille ansions perästä.
;. Sliiä ei waari HErran tötsia / «ila ha,
im, kHaloisieNs / stnlähden ricko hsl. heitä ia ei
«kenna heitä,
s. KMty oKonHERru: Sillähän onmullut
minun rucouxeni äntlr.
?, HERra on minun wakewyden m kilpen / ha»
menmmun sädamen tolwö/ iammZoKn «utcltu/i
i« minun sydämenriemuiöze / »a mmä thtäZ hän>
l>a weisullanl.z. HErra en heidän wZkewydenS/ hän on lvake»
wä/ joca woibelluansautta.
Z. Auta Canssas ,« sinua pcrimtses / ia rawidje,
heitä / ta corgota heitärjancaicklftst.

XX!X. pftimi.
Dawidin Pstilnn.

te wätewät/ t«ocatHEr<'lAiralle cunnia ia wäkewys.
l, TuocatHErralle hänen nimens cunnla/<umar>
tac«t HErra pyhasa caunistuxesa
f> HErran anitäy,welten päällä/ cunnian I»m«>
lt pauha/ HErra suurten weltenpäällä.
4- HENron ani fäy woimosa / HErran öni lä^
!«lt'sest,



Mttati.
5- HERran «nisärte Cedrit/ <aHErra'särkeä'
drit liöanonis. , "'>

«! H^hyppayttäheitänOculnMsican7sekä'li,
banonin että Striontn / nuoren yriisarwj,.

HErranäm leicki, nffnculn tulen (sm
8. HErran ani häälyttä corwin/, laHErran «^
Wntta CaLexen corwen>'<
5», HErra« ani saatta peurat potkiman / 'ta pM,
fin medzöt/ iachänen Templlfänspitä sanoman jo.'
caiezen hänelle cunniaita<
?<i. HENra istu wirsam päällä/ laHEßrapys»!
Cunjngasna tMcaickijM

HErra anda Canssallens wateivyden/ HEr<>MWnaCänssans rauhalla
psalmi.

Pftlmi weisallapaDawidin huo.
Nin wlhtimifcs/

yllfiän sinua HCRra: Silla sinä olet'<H^<s/corgotlanut' minua/ «myös salli iloita wi<
hvllsseni minusta.'
3» HErra minun Jumalan/ costaminä huusin f).'
jwa>7 nHns teit mwun tcrwexi.'.
4« < HErra sinä «Milmtnun sieluni vlöshelwelist/M olet minun pitänyt / niZdenkuoppaan/

Pyhät/weisatcatkstostHErralle/ iakiittäw'hända Mhydeus mutsiöxl.M SM hänen wihaus lvypy silmän räpärxen/
la ihastu elämäsi/ ehtona owltcu / «uttä amulla ilo>
7? Muttck minä sanoinMyötZkäymtftsänk: En mi»
liraikäuanscutisteta..
A- SM sinä MRr«l olethyw»sä'tahiösas m«^



M, wuoreni wihwistanut / mutta coftas casivoS'
Mit/ liHn minä hämmästyin.

Sinua HErramM huudan/ia HErraämlna'
lilcoilem'
10. Mitä hywä minun cuölluam Teresani on?
Wtänekö myös tomu sinua/ta «jmotttaneco sinun 1
totuuttäs?:
n. HErracuule la ole minulle armollinen/ HEr«°
«ole minun auttajan.'
ii. Sinä olet muuttanut minun walituseni iloxe» °
nl/ Mä olet rHsunut minun säcktni / ia wyötlt mi»'
nunneirullä.'
i). Että minun cunnian tVetsaii! sinulle fHtosi /
iäei waickenls / HERra wmun Jumalan/minä'!

ktztän sinua Hancaickisest."
.

XXÄ. psalmi.!
l. Dowibm Psalmi edellä U>eisa«Hp<z.'

sinuun minä vstallan / älä minua if««'
HZpian päästä «inua sinun wan«

hurscaubes cäutta.'
3°° Cuwalra cörwaSMlNunpuoleen!/ autaminua'
«list/ ole minulle wahwa lällio/ia linna minua aut^
lamana,
4> Sillä sinä oletminun calllon ia linnan / ettäs'
siis sinun nimeS tähden minua talutatfit ia welsit.
5< Ettäsminun kirwotaisitwercosta/jonga hemi,»un «teeni wiritit: sillä sinä dletMinun wäkewyben.
6> Sinun sinäolet minun pelastanutHErräsinä totinen Jumala.
7. Minä wlhan «Hta Mu pitämät waärä op,
Pia/ mutta minä vscalM HErraan.'
«i> Mjns chastun <a riewuibzen sinun hywydes



j! Ps«tt«t>.
tähden/ ettäs ladzot minun radollsslttlant/ ia<G
«et minun sieluni«uscaft.
9, Ia et sinä sulje minua wiholttstem f<W, / si,,l
asetat minun jaleani awaraanpaickan.
in. HERra ole minulle armollinen: Silla uM
«hdistttan / minun caswoni on muuttunut murhe-
sia/ minun sielun ia waozan.
li, SUjZ minun elämän on cuiutettu Niirhesta /

w minun«uotoni huocauxest /minun woimniiW
rauwennut miimn paha!» teesin» «antta/ ia wlm
wunlowttmuserrut.
,:. Minä olen suuri pilcka fylanNichillent / ia,s
seys minun tultawilieni/ iotca mmunrainllanäk/
wät / pakenemat minua,
,z. Min» olen sydämestä vnhotettu cue«
lnt/«lnä olen ntZnculn ticottu astia.
,4. Sillä moni minua pahasi»häwäjfe / ellift,
cainen minua carcko / he pttHwäc feskenänS n«w!
wimstc» / «tahtomat otta minun hengeni.
,F. Muita minä toiwon sinuun Hl>3l«/ «G
non: sinä olet minun Jumalan.
,«. Minun «mani owatsinun käsisaS / pelastaw
nu« wiholiisistani / ia nijstä jotta minua wami!»«l,
t?» ?lnna paista coswos palweltas päälle / «B
minua laupiudes cauttv
lz. HErra älä minua lasfehäpiään- Silla ss«
minä rucoilen / jumalattomat «ulcat häpiään/»
waiketcat helwetiS.
,y 3u!ton mlikixi wäörat suut/ jotca puhuiu!
wanhurscasia wgstan/ cangiast / corjgst ia h «jpst.
2c>. Cuinga suuret owat sinun hytvydes / jott«!
ponit talleNa nWjotcasiWapMwät/ia jol««



Psattari. ;Z-

Mleefttat/iotca sinun vsialbawÄt/ ihmisien la.
stenedesZ» .

zi' Sinä lyckytät heitä tykönäs salaisest/jocaidzen
Wstosta/ sinä peität heitä majasas/ rytelewäisisiH
ticlista. ...

:V HErraolconkqtetty/että hän on minulle osot<
ftnut ihmellisen hywydcn/wahwaft Caupungift.
i; Silläminä sanein epäyxesöni: Minä olen sinun'
«swvs edestä siMty pois/ sinäcuulittuitengtn wl«
nunrucouxeni ätscn/eosca minä sinuntygöZ parguin'

MacostacatHErra cäickihZnenpyhäns/HEr,
ttwarjele »scollisia/ ia runsast lofia nijlle/ jolc«l
ylpeyttä harjoittamat.' ,

,

i;? Oleat turwas ia Mapisemata/ caicki jotcs?
M«a odotatte.'

.

xxxiii pftlttli.'
Dllwibiu Fpelus.

Wcugsonjongapahattegot omat annetut sn'/'
ia jonga synnit pejtetyt owat.

:- Autuason st ihminen/jollen HERra «i soima'
»äörytta/ jsÄgahengesä ei wilpiä ole.
z' SilläcöscaMinZtahdoinfiäwaiketa/muserruit
«un luuni/ minun jocapaiwäisestä itcustani.
4; SilU sinun tätes oli. yöllä ft pöiwällä rasc«S°
minun päölläui/nHn että minun nesteni cuiwuit /
Hicuin st kesAl» cuiwa Sela
s. Sentahdkn minä tunnustan fyndini/ fa en pei«'
t» minun pahoiatecojant/ minä sanoin: minä eun»'
nuftnHErlalle minun pahat teeoni/ nqn sin«
«niivitande),'!minun syndini määrydei,
O' Tämän Wden Mölaickl pyhät- sinua rucsile,'



?4 <v,ail<^!
m«n oikiZlia ajalla/ fesmhdcn cosca suuret ,
pMimllcst t!i!?wctt/ei ht suhen ulotu.
7. Sinä olei wtntln warjcluxen/katke m:,,!!,, n,^.!
htsia/.ttännna pelastettuna sangen riemmsest t,, <

s.aisin/Scla, ',
7 Minä neuwim sinua ia osotan sinulletien jol«, swaeUal/ minäjohdställsinuarninnnsilmilläni, >
9. Mätolconrjncumortzlcia muulit/»oilla e,» i
wörryst ole/ joille puä fuiozet ja ohjat suuhun M >

dauian/ elit! he lähene sinua> >

ia. Jumalattomallaon monda widzousta/NMijocaHErran toiwo / hänen syle laupius. l
11 Riemuitta:fntän HErrasa/ia olcat iloiset iv» >

hursta,/ lakerscattat iozm oaicki te yxiwacaiset. <
XXX'II. psalmi. '

cV>l<muic<atte wanhnrscat HERraft/ w^«!pirö handäiaunisi) kiittämän.
«. KHcrZkät HERra candeleilla/'ia weisaicotj,
nellekqlsstk»Äu,enen kielisellä Pftltarilla
Z Weisatca hänell«vsi wirsi/weisatcat ja lost kieli»
leikis helise^lftliZ-
-4 SilläHErran sana ontotinen /iamitä hän l» <
pa/sen hän wahwana pila,
5 Hänracaftawanhurftautta ia duomieta/ m
on tZvnanS HErran laupiutta.
6 HErranstnalla owattaiwat tehdyt/ la
hänen jouckons hänen suuns hengellä.
7 Hän puä coosa weeen mercfä nqneuin lM
jasala si)wydet

V Paljätkon laicki maa HErra/ händä peljälli»
caickitvaan pljrin «simaiset.
9 Cosca hän sauo/ nhn se lapahtn/ jos hän lM
NZNftoNtthtY. luM



Psattatt. ;?

H3rra tekepa«n«in mulvollyhjaxiia kZä».
>j aj«,s,!xet.
,i Mutta HErrau neuwo pvfy tjaucaickistfi/ ha»
»ensndämenS sucuciinnastsucuitjlloan.
,z Autuas on st Cansfa jongaHErra on Jumala/
stCanssnonga hän idzellens onperillistrl walinnut.

D HERra cadzoi tatwasia ales/ ia näki caickei»
ihmisten lapset,
14. W«hwalda isimweloans cadzo hän calckiajot»
««a«n päällä auwat. '

1, Ha» caitta coickein heidän sydämeus/ hän ym«
nläctä calckein heidän työnS
,6 EiCunlngasiaautahäncn suuriwakens/ eikä
Langori »vapahdeta suurella woimnll. ns. '
17 orhite! myös auta/ ja heidän suuri wätewy<
»en« ei pelasta.

»3 silmät cadzowat nr?tajotcaha»«
t«pelt«w«/jotta hänen laupiutecns lonvowat.
»? Että han pelasials heidän siclunS lnolemasta/
l»<l«iäiSheitä nältänaicana.
»2 Meidän sielumodottstHErra/ joca on meidä»
«pum >« tilpem.
u. Sillä meidin sydämen, iloidzehänesä/ ia me
teiwomme hänen pyhän nimeens,
« vlcon sinun laupiudeS HERra Ntioin pääl<
l«l»/«nncmn me sinuunvseallam.

XXXIV. psalmi.
>» S«widin Psalmi cosea hän muotens muutti"' Abimelechin edesä/ joc« HHuc»ajoi pois tycöins

ja hin meni pois.
HERra aina/hänen kljtexenso»

V.lli«>«lmM»sunsM. ;.Ml.



PMari.'
,z Mtnun sielunkersta HErrssa/että radöllisttHLuulewatjailoidzewat'
4. Yllstaköt HErra minun causanl/ la corZM,
cam ynnllhänm nimeens.
5 Costa minä HEri ä edzem/wastais hän mjw!<!j
« pelasti minun caitjsta waplstuxlsta.
6 lotca,l)ändZ cadzoMat/ <ahäneen luottawat/"heidäncaswons ei tulehapiäan.
7 huusi/ cunli HERra hänchlaauttlhäiencaiklste tnstistans
8 HEnauEngelipljritt»hntt'jotcahanl;zpelk«>
wat ta pelasta heitä-

,y Matstacatla cadzocat cmngaHErra on fulch
nm/autuas on sejoca häneen-furlöa,

'f«>. ,PeljätkänHLrraca!ck!hanen.pyhans:Si!l«
'lolcahändäpelkäVät/eintjldä Wltön^uutU.
n Vuoret lejontt tarwidzemaniaisomn/
WuttajsttaHEßlaedzlwät/ heiloamttänhFlwä puutu»
Ii Tukattanne lapset/cuulcatwinua/ HErW
selgon minöteille »petän.
,z Cucaon/jocahywäelämgtäpyytä? IaplO
Nlielellänshywlä päiwiZ.
14 Waritle kieleSsahudesta/ ,ia huuleswilpip»
hpwasta.
,5 lacka pahasta/ia tee hywa/ «dzi rauha mnG
tele hän»«
«6 H,ErrausilmHt/t.adzowatwauhulcasta/ <«hi<
nencorwans bcidön parcuans
,7 Mutta HERRaycaswo on pHhointeklöltäM
sian maasta heidän mulstovns.
,8 Css o wanhuilcathuuiawat/nhnHEtt<«lw

pelstftl, lajftsto fustist«»s. y'



Psaltati.
~y. 'HErra-yn,juuri Usnä nh'tä M.i on wythch<«
Ui! ' ia auttaMäMlla on surfia mieli.'WWaichurscFlletapahtupslio vaha /, mutta HZr.

hincn niistä, caikista päästä.
~i, Hän kätke cajcfthZnen IMNs/etteiyMnhel»
siä lyureta.
». Pahus täppaMmalattomMiajtztcawanhur'
scosta wihawat/he tu!ewat'w<capaäxi.
zz. HErratunastapalweljamssielut/ia cajcki/ot»
c» hänien.toiwowat/t!!!ezvattmhletlomar!.xxxv. pftZmi,

Ismiin PftlL'.!.HERra
wiholllffani wastan. (Man.

,2. 3emm<rk<lpi ta keihäs / ia nouseminua autta,
Silvalla astja suojele minua / minun sortatta»

olenqpuS
4. Hämään ta pilctaan tnlcon caicki jotta «inun
Muolli wäijywZt/palatton tacqperintanaururi
tulcon iotca minulle paha suowat.
s. Ölco!< h«nljncuin acanqtwulesa/.iaHEßra»

'Engel! jysälksn heitä pois-
b, Heidän,riens olcawpimiZ ia.niljacas /ia HEttlonEngcllwainotton heitä.
7. Sillä He- owat ilman syytä heidän werckons
«irittnnät minua codotaxenS / ia ilman syytä owat
sielulleni caiwanetHaudan.
8. Tuleon hänelle waiwa/jota ei hän tiedä/i»wercko/ jengahänwiritti/tösittäkanhänen/sijhm
h»n langetlon.
?. Mutta minun sulun «loitcan HErfaft/iafi<«M>ll«nh«lMawustans.

D ,s. Ett.
l



,8 Psilttati.
10. Caicki minun luuni sanscan: HErro cu««n<l.«un wertaises? sinä joco pä-Wt nöyrän wäkewäi,,
»änkäsistä/radollisenia könhänlaalelialdanö.
11° Wäarät todistajat asiuwat edes / jotca mtMiilZH«n soimawat / joista wma olen wiatoin.
ii. He tekcwZt minulle paha hywästä / wlnulli
mielicarwautzeri.
iz. Mutta minä / eosiahe satrasiit/ puin säki»
päälleni/ watwaisin idzem paastotta / iaruc»,!!»
sydämestäni.
14. Minä kantin idzenj cum he olisit ollet minun
ysiäwämia weljäni/ minä täwtn murchliey/ ucjn<
tuin sejoeaaiti w«w'.?as suure.
,;, Mutta h« iloiezewat mmun wahingosi«nii«
tvconduwat / cuucat myös cocowat heidinsh»
waidzemata mwua wastan iacilacks,
lö Wie.astcn ia pelcuritten ftas iffewat he hoi»
baitans minuun, ,
1?. HErra cuinga cauwan sinä tötZ cadzelet/M
siä sijs minun sielun heidän metelistäns / ta mmm

Mnaiscn nuorista teloneista.
izj. Minä kälän sinua suurefa sturacmmssa/ i«
palion Canssim keskellä w.itia sinnayllstän.
,y. H ä ftlli heidän iloita mmustu jonasyytliM
stt minun wihMscni owat/ eli filwiäns istewil/
jotcamtnua ilman Wtä wihswat
20 SlljZ he alconvut wshintzota tehdä /ia H
wät määriä ftitä hi!j>'isi'>i wastan m-an pZÄIä,
l«. Ia lclVtttöwat kitöns ewarslba n inu^wast»!»/
pititräwat i« ftnowat: Sn me rntllellZM näen!»
«:. HERra sinäftn myös näet / «16 sijsw«>t»^
HErraälö lauiana »le minusta.



Psaltckrt. 5«
1,. HerZ lilnouse cadzswanminun oikeuttani «a syy,
<H« / minun luwalan ia HEnan.
14. HERra milmn Jumalan/duomidzewinu«oi»

ettei he riemuidzis winnsia.l Hiä salli heidZn sydamisäns pitittä /, äjä «nn«
hcidänftnoa: Me olemma niellet.
iäj HZlVststakönlanaulnxiiuotuconcaickliotc»
mmul> ilvidzcwöt / pmtettacon hsspiäl»'
lä/ia pilcalia/jolcaitzens mmusta terscaw'!!.
!-. Il«itt«miariemuit<«ll>/jotcawmulleoike!!dew
stowat./is«!n<» ftnocan:
lqtelty / jocasuo palweliallene hywZ.
«, Ia minun kielen puhu sinun WOllhursvöuse-F

, D/ la kHttä sinua jocapgiwä»
XXXVI. pfajml.

> . l.DawidinbErran palwelian Psalmi/
E on sydZmeMni sanottu Inwalattom,

ettei heensingän Jumalalapelkö, -

?. liehacoidze iozelläns uijncauwan ettähäliM
wihattapa pahudenS ilmandu.'
4, Caicki heidän oppinS on wahingeliNeliiawalhe'
nhemyös nenwo / »ttä he jotakin hy'
!»atekisit.
5> Mutta he ajattelewat wllöteisans wahmge
i» Pysy>y°tivahwastpahalla ticLä/ ja e, he muäli-z, paha carta.
e». HERRa sinunlaupiules vlottumjn lemialdZ'

/ sinun totudes nhnawaraid»
> cnm pilwetjuoxewat'
/ ?- Sinun wanhurftaudeS on nljncUin Jumalan

wnori/ ia sinun oiteudes nijncuin suun sywyys^
» HErra sinä «ntat M ihmiset mä tläimtt.- 7



4«» Psiiltctti.'
8. CuincaMs on sinun hywytes lu»alä /

misten lapset sinm» sijpeis warion sla
y. Hejuopllwätsinun huonesrunsaasitawarastM,
fi»äjliotat h?!tä h«uma!!a M;N!,UIn Mrralla.

SilläjKnn'thkönäs on elewä lähde/ia^nun'
wslke«bes,!s m? näemme
in z«Ottä laupwbeS nHlle jötcasinun
<a sinun toimtilisille.'
waln käsi älkön mckua cukistaco.
!;. Wäan anna payotntefiät sijhen langeta/
tzfsyZDisin ia ei feisoallapysyiS.'

xxxvii, plelmi^

wihasiu puhtiin tähden/j«aläcadeti pahoW

?i,. SilläniMuin ruoho hepianha.gtanpoie!? i«!
M cuiwawöl nijncni» wihbtttaps yrtti.
Z. Teiwo HErraan ia tee hywä / asu tnaasa ja el«<>
Blbzeswacundellä.'
«4° IlöivzeHEßrasa/ jähan2ndasinulle mitassa
Munsydaiueshälaft.'
s«' Anu» ites .HERratthÄdilltV iät'' wo häne»
päällensä kyllä hän sen teki.

la häntuo edes sinun tSanhurscandes Millil!!!
walkeuden >ia sinun oikeudes uHnclck' PUolipZiwän.l
?i Odota HErra ia wäktiöidzehattlä/ cU liiwo!<>'
tele sitä jongatie pahudes mcnesty°
B.i töckä wihajta,ahyW tNiu:ud:F/' «lä nijNwl»'
hastu / ett's idzeckin paha teet,
oi GillH pahat HZwitetZN/ mUtla HErräa ddollO
WalsttpLNwZtmaan^.



Psssllot!.'
' iö. Witla tvihZ hcttl on/ nfin n Jumalaloin olet<

Mjacu!nsclldzotbänensiaans/nijn hinon pois/
n, Mutta silviätpenwät maan/ ia iloidzewat
reftrauhasa/ , ,
n. luwalatomvhcawänhurscasta/ ia tlrlstele'
hmbaltans HZnen pänllens.
l). Mutta HErranaurahändä: Sillähän «M

! hänen pälwäns joutuckan.
' 14. lumalattotnatwttZwatmieckans/ia jännitti

, wälioudzens/ kukisiaxensradollista la köyhä/ i«'
' telirastawathltrftat.' „

»;. Mutta heidän'mieckans pitä kZymZn heidän sy.
joudzens pltäsirkyman.

16. Se wähacutn wanhurftallä on/ on parambt
illm momn jumalattomansuurn tnwarat.
y/Sl!!aiuma!atton!an käsiw«rsipitäriiolta man/ i
uilltta HErrawahwista wonhurscLt

HErra lietä hmscasienpHiwät/iäheidän !
Nlisinsjpyfy ijancaickisest, -
»s»"Eihe tule häpiuön pghallH asalla /janältä !
lvuosillapitäHeille kyllä oleman.,'
2c>? Slll3ju,nalattomathuckuw«t<aHErranwi,
hölisset/ ehkä he olisit nijlicuin Hana nijttu /nt,n he,''
l>z>! pitä cuittNM nijncuin satoucatoman.
2? luckalatotn otta lainan ia etmaxa/mutta hur« 'scas «n, laupias ia runsas.'li. Siliä
h!«enkiroltuns pitä häwitettamött,
li. HErralda seucaltaisenmiehen waellushallitan/,
l« hänen tienskelpa hänelle.Jos hän laiige nijn ei hyndä hyljätä: VM >

HErratttkehänMkateng.



PftttM
25. MiNZolinnuorl jawanh<u»ulN/iaenrk«,a>V
«a'hnyt wanhnrscasta hyllätyxi/engWanen siiNi,
nenöklrj^wäoleipZ.
26. Hanonaina laupiaSjalaittawielellZns/iaha.
nen si<me«ens on siunattu, (sesi,

Wäldä paha jatee hywa/ia pysy ijancaicki.
,z. Siliä HErraracasta oikeutta/ja ei hyliä py<
hiZnS /Nt kätketä» ijaneaickiscst/ nmttoluinalott».

pit'i HZwitettämän.
»9», Hurstat poriwät maan/ia asuwat sijnä «Mi
<aickisest.

Wanhurscan suu puhutattawast/ ja
Nelens opetta oikeutta.
Zi. Hänen lumalanslaki on HZne» sydZmezäns/io
«ihänen «fielenSliwisty.

lumalatoin wZijy wanhurfcast /ja edzi h«»>
Hätappa^ens.
Z?«. Wutta eiHFrra j«tahwdZHZne»käsims /ia li
«momidzeh3Nda/ cosca HZnduoMitan.
z-4. Odota HENra jakatkehänentiens/nijnhl»
sinun corgotta/ett'S perit maan/ia sinä saat nih<
v«/cosca"lumal«tton!athäwit<tän. ,
H.?> MinZnäin Jumalattoman/ sangen jaloni»
«aldian/ :sca llwittt idzel,s/j« «chottl nijacui»

näkysmn '-Zndä/ia eihändä cuftn löytty.
H7. Ole wiatoinia vida sinus oikein: Sillä sencoli

»lime-n menestynet.
!,z< Mutta wZärctpitZvunahuckumHN/ jäluM
t«tto!>>itpit3 wljmein hZwitettZWZn.
zy Mutt« HErra sutta wanhurcssta/ HZn eM



4«, Ia HErra «utta heitä/ja päästä heila/ ia pe.
!«st.i heilaluN«lattomist/la wapahm heitä. Sillä'
he vs«lsit HZneen.

xxxvili. pjslmi.
~ Q»widin Psplmi/muistoxi.

älä rangatse minua wihasas/ iaöläcui
iM/rica minua hnmmsuoefts.
; SilNsiiiun nuoles owat minunkijnnitelyt/js
sinuntates paina minua.
4. Ei oic termeys minun run«tsani/sinun vhcau»
fchos/jaei olerauha minun luisuni/minun syntzet» l
mcMen.
5. Sillä minun syndtni käyw«t pääni ylidze/nijn<
tui» «scas lnvrma owat he minulle ylön rajeaxi
tullet.
6. Minunhaawam haisematfnmätänemll/minu»
HMdenitähden,^
7. Miiäkaynlymaras»a tl,Warruxis/>)ll päiwä' j
nwäkaynmurhrisani
8. Sillä imnun«upeniperZti cuiwettuw»t/ja ei ole
witänterweyttä minunruyNlsani.
y. Minä o!e« ylön palio runneldu ia lyoly rlcki/
minä myrisen minun sydZWelMw«sta.
i«. HERra sinun edesäs on caickiwinun haluni/<«
»im,! huocuxen el ele sinulda salattu.
«. Minun sydämen wanse / minun woimanou
minusta luopunut/ ia «tnun sil.uänt Malkeus et ole
minun tykönäni,
n. Minun ysiawäni «langoni owat cohbostanS'«linua wastan / ta cadzowat minunwalw»n! /ja mi-nun lähimmäiseni canwaSaziuwat.l«tt<l Minun sieluani wMwst/he tvittttele,

Ttilj, ' ,M



Pfatt.lti.' ,

w6t minun eleeni / is jotca mitlulle paha suowat/h,'
neÄwo piläwör cumgo he wahingoitzisit ja sulilla
juonilla he NcrtZwätyMbän.
t4° Mutta minuntäyty olla n<j»c!!in cuuroin/i,ei'
niitän cunleman/ ta.nijmuln mykän/ joca««w«i«l
suutani
is. Is minun täyty olla nijncutn ri miG
cuule ia jongasuusa ei ole wastausta'
,6/ Mutta «lnz odötanKua HErra / sinä HEr.
lämiminJumalancuuldeleminua.', H, »

Sillä mins ajattelen/ eittet he sumgan mlnusio
llötdzis/ jos wi>lun jalcanainöastans combastuls /

nijn he kerscaisitsangen minusta. ~

Silla minä olen tehty kärsimän/ja minunli-
piin on alatimmnu cdesam'
,9/ Sillä minä julistanpahat teconi /ia mmhem
niinuNHndnlitählim.'. ,

20? Mutta minun wchollisemelawat;aowatw<,!!>
wZt/ ne oivat suuret joteaminua syttömäst wiha',r«>
ii.' Ia jotta minulle mexawat pahallahyrrän/ u
osettawat heltänS minn«roastan/ että °mma hyi»!
noudatan'' ,

»l, HZ hylia minuaHErra minun Jumalan/<,!«
ole caucanä minusta,
»f. - RieNnZ sinuijs minua auttaman'/HERra«>
»unapnn.

xxxix, pftlml.
i»'DawidinPsalmi / leduthunilda»'

edetläwnsattapo.
olen aicöinut cauähta/ etten minä

4(?)syndia kielelläni.'
?. MMä hlllidzen minun suuni / MWinänZM
ÄalMmMedtsänip' <»



Psaltari. 4t'
Minä tulin mykäxl / wmckenin jaen puhunutrie« -

MlisiH /ja «inun wuthen lifayndy»
Minun syd: mmvn pMwa minufa/ ia cui<i°

u!mä sit)ll!atte!en/ niD mznäsWu/ ja minäipu-
M kttlellZ!!!
6) Mutta HE3IRa opeta minua/ ettZminulla
i«ppu/ia minun ellmällZm on mitta/umin^eria»'

?.' Cadzö/minunpälwM sw«t kämmenen lewcys
lhkänas/i« minun elämän on ni/Kcuin ci mit-m jz.
«un edesis / culnga alVa tyhiät owat caicki ihmiset>
jötcacultengiNnhtt suruttomasieläwät / Scla<
z? Waanhemenewät pois ntZncuinwarjo/ jatekt<'
Mhcllienshnckansuuten Mttrhen/he cocowatiii' !«itiedöcula fen saa,-
?. lanytHErra/mihingä wlnZWniluotan?Sie'
M» mmä töilvöll»'
1° WapahVa minua caikista synneistäni /ia «l«
ln!u?a salli hullutzen pileaxi.
«.! Mnä waickenenja enän)a suutani) kyll' sinä !st» teet' ,

.

li. Käännä sinunrängaistnxes pois minnsia: sillsMäoleNnZZndynytsnunkätespiexelniscstH.^
:j. CoseasjongunranZoisetsynnin tähden/ ttifll-

caunistuxens culutetan »ijncum coilda / woi'
Mga «iwa tyhiai owat iiaiMlWistt/ Seli.
j.Cuulsele minun rucouxeN HLrrä/ia ymmärr»'
»milli parrun / j, «lä waickene minun kyyneldeni'
shdm: Sillä minä, olen muucaliinen « asu«ai<',j >«, stnunraNfas / nijntuinxaicttmincki Isänl.
!° t!!Kw!l ,»i!iustil / että mim wirc öisin /enne«c>'

Fw pöls) is enMM ole,'



pjalmi,
Dsswidin psalmi cdct!äw«is«ttap«.
odonn HERra / ia hön callisi<'ha«n<

tygöiu /ia hän, u«!de!iNin»Parcu!!i.z. Ia hälswett.mwunVloösljtätzilrZuisestahaula,
sta/ia pastaifcfta log>'stt'/ia gstM wmun jalc«f
c<O?3e, Ni»!M läynnftni.
4. )s hän Äiidoi minun suuhunivLenweiftn/fijt,
lämZn mci«än lumalatam. Sitä saamat mond«
ttähdä/iapelkäwätHEtta/latojwowathäneen,
s Amuason/iocapanevscnlluxenSHörraan Ii»»?
käännä ylpeiltentygo/jajotcawalhella waeldawi!!,
6 HErra minun Jumalan/ juuret owat sinun G
incs jaajatuxes/ jorcas meille osotai /ei ele mnä»
sinun wertas /minäilmoitan ni,lö/ ja sanon lvM
heowatepälucuistt
7, Vbriiaruocauhri eisinullekelpa/waancorwcl
sin» minulle «waifit/ et sinn tahdo polttvuhria <»

fn«diuhri«.
8, Sil!oi« minä sanoin: Cadzo/minZtnlen R«»
Malus on minusta kirjoitettu. Sinun tahtos/ck
nun luma/M/ teen minä mielelläni/ jasinun lali!
sn minul! sydZVcsmi,
9, Mmi, saarnan sinun wanhmscauttaS smirch
seuracunnaft / eadzo/en minäann« tutitta Mt«»i
HErra sin? sen tiedät.
10. En minä sal« »anhurscanttaS sydämesini,
lrm'piihun sinuntotuudcstas ia autuudestas / <>

mmäpw» sinun lanpiuttas ia w«cu«ttaS/snuchseuracnnnusa.
», Mutta sinä HErra/ «lZkZannä laupiutlas»!
nufta pois/ sinunlaupindesia wacuildesalna»!
puftw«j<Ken. n>A



Pfoltali. 4?
il. StllZNemattomat waiwat oivat minun pfirit»
tänet/minun syndini omat minun ottanet ktmni/
»ljn eilen minä nähdätaida / he owat '
h!u«t pääsani / ja mmun sydämen on wiuusa Vai»
fUNUt.
,;. Kelwatcon se sinulleHERra ettäs Niuun wa«
fahdat. riennä HErra minua auttaman.
iu. Hawctkllniacaickipllcaxltulcon/jotcammM ,
siiluan! wachiwät hu.staxens/ palaitcon tacaperm
ia häpmantulcon/jotca minu>l«paha suomat,
i;. Hämmäjlytön heidän häpiasans/jorca mmua
pitittawat.
ii Ilottcsn ia riewmuitccn eaicki / jotca sinua
<d;iwät/ja»otcasinun aututttis racastawat- Sano- j
c«n ««»a: HErra elcon cortiastkfftetly.
y. ÄNmä olen köyhä ia ««mainen/muttaHErra !sme minun edestäni / sinä olet minun anltMN ia
»zpahtajan / minun Jumalan älawHwy.

psalmi.
Dawidin Ps«<

ttiVuos on jocaköyhä holho/ händöHEßßahautta pahana päiwänä.
z HERRa tilke hänen ia pita hänen elZwZn3/ i«itähän menesty maa» päällä/i» ei hyljähöndälvi'
hollistmskafijn.
4 HERrawirqottahandätautiwuoteftnS/sins
«»t»t hänen caitesta sair«udestl'Ns,
;, Minä sanoin; HERRa ole minulle armollb
«en / paranna minun sielun: SM luma m» syn<w sinua waftan.
<. Wmun wtholliseni puhuit pahoja minua w«.
W: Eoscg hän cnol« i ia hänen mnzens ladonue?

7, I 5



48 iPftll-li,
7. Ia culn he tulemat catzelM«n/nffn.ei he
jyhämestänS/ jotakin erziwZt/

bemeneVZt suäpancttelzwqt.
z. Caickiiotcamlnuawlhanxjt/ cuiscltttcllVatfe-
.sienZns mlnuawaslan /

wastan.
,y. He owgtpäättänet minusta coiranMin
hanmata, nhn ei nouse Mens.
iv. Nyn myös minun ystawäii/ johon minä»,
.scalsin / joca soi minun leipZn»/ se ttzllaisMH
jalcatns.ala.

',?i. Mutta.finä HErra yle minulle
"auta minua / ,nGmi«ä sen heille eostan.
.«2. Sijtä minä MMMsän §ttäS>supt mlnullehlj
WZ/ ettet minun «viholliseni saaf,crsc,,tamlnusta.
1;. Multa minua sinä hosbot minun.
ni töhden/ia asetat mmun > aswos eteen HancaickW
14. KrittttyolconOErra

/ Amen..
~ CorobnlastlN opelusi.edcllqweisattapa.

o>lin<u!n peura himoidzetuoreta.wetta/MhimoidAsinua humala.
.;. Minun sielun jl-ns Jumalala/sitäeiawitäl,
Malata: Costa,mmä tulen lumqlM cqswz M
-wän? , ,/,
4. Minun kyyneleni owat minun.rnocampa»
.la <a yöllä /että jocapäiwä minulle janotan: L«!
nyt on sinunlumalas?
,;, Cosca
tun vlos mmun sydämeni ldzesani: SlllämmM

Milellän» joulenf«nsa/ ja mallaisin hlit<>



Msans?umal>i» huoneseen ihasiuxella ia kytoxcl»
lii,/senjouconcanft/ jotcajublapitäwät.
6. Mi-äs «nrhedit wmun sielun / <a olet nsn le<

, minuszTurwa Jumalan: SMminäwi«<
nytkin händä kljtän / että h,'n wii.ua äutta hänencasw^llans.

7. Minun Jumalan / minun sielun on murhei?
stns mmusa / sentZhden minä muistan sinua simHm»sa JordaninlaHcrmonin tykönä/ silläwähäl.l» »nmella.
8. Sinun wirtas pauhawatcswln/ nljn ettäyxi
ftwyySpanha tasa/ia toinen syroys siellä / «ickiisi-.
Mi wcsiloinesia a!doskZymätmlnun ylidzmi.
y. PäiwällZ onHErsH luwanuthäncnhywydenS/
ia yöllä winähänelle wchan / ia tucvilen minun M.llrnllnmZl^ta.
ia. Minä sanon InmalalleVinuncaUollcui: wi»
fis olet minun vnhottanm ? Mix, minä käyn niin
mrheisani ? Costa minun wthMstnimtnua ahdista?
il. Se on nijucmn murha »iliun luiftnl/ett? mi.

««ftnowat Ninulle: Cusanytensiunnlumalas?
n, Mitäs mulhedit minnn siclu»/ ,<, olet minuftWle»ot«in? TurwaJumalaan:Sillinä toi,,
lniuki!! händäkijtan/ «ttä hän on minun «swonj
«l»l!/iamiuunIu!nalan.

xl.ni. pftlmi.
minua lur-ala/ ia ratttist »lnu«sian/arwotomda Caussa Vistan / ,apääst««inua waar!st« ,a cawaloista ihmisistäl? SillZ sinä olet «inui, w§kewyeen<lliNli!li,/M!.

E fis



PsaltcNi
fis syöxet minun pois z Mixis uiinu» annat wurhll,
fani käydä/ cosca wih»l!men minua ahdista?
?, lähetä waltFudes ia winua saattama»/
<,« tuoman sinun ia sinun as«,l
,wtses tygö.
4 Ia Viru käwisinlumalan Altarin tygö/sen Iu«
W»lantygöjo?amlnuni!oniar!«wuncn / «siM
JumalaCandeliss kyttäisin / minnn Jumalan.

MlcäS mmhedit minun sielun / ia olet mlnch
Nijn lewotoin ? Turwa Jumalan. Sillä minäwie!»
pyttin händä kijtän / että hän on minun taswoi!
.«pn / ia minnn Jumalan.

Xi.lv. pftlmi.
>. Torsshu loste» opetus cdcLäwcisaltnpH.

BMVmala/me olcmma corwillamcu!lllet/«eil>i»
olv.itmeille luetellet/ mitäs

tsnans ia muine»tehnyt olet.
Sinäolet ajanut pacanat pois kätellaS multi

niitäsi«ä okt tscu«.inut mliens / sinä olet Canss«l
ladottanut / mutta nijtä sini olet leivittänyt.
5. Gllla li he ele miecall»ne sitä maata omlst«m«
ia heidän kästwartens ei auttanut heitä / waan sim
oikillkutes/sinunkasiwartcs/ i« sinun cafwosm
keus silla sinZ mielistyit heihin.
5. Jumala sinä olet minun Cumngan / M« W
Jacobille lupat.
6° Slnun cauttas me wihollisemraiscam maahG
sinun nimelas me tallam meidän Wastamcarcajat. '

7. GiUä en minZ luota minun joudzeni/ Mwll» s„
mieckau ei auca minua,

8. Muta sinä autat mettä meidän wihollifistM»
sa«tg!nijtä höplään/ iotcameitä wchawat:



Ps,l<«i, N
lumslaffame

ijancaickisest/ Sela.
,«. MixiS nyt, syjät meitä pois /ia HZWaisät me z

, t«, ja et lähde meidän jouckon»?

n, Sinä palautat meicä wiholllstem edesä/että
i!cr«atellfflMkltä/tett'2 zvihamat meitä.
ii. Sum annat meitä syötä uyncuin lambaita/ja
lMtatmeitä pilcanain stcaan.
iz. SmZmyit CanssasttwgnhiunM/jattlNlt','?!
siili ocmuut.
14. Sinä panet Meitä HZpiaxi meidät» läsnä ssu»
wllisillen/ pilcaxi ja naxrufi/ jztca meidäny: s.'.l>
tillim owat.
15. SinäteetmeitZftnanlcscuxlpstanains«s/is
ettHCanssatwäandelewäl meidän tähien»-
16. locapäiwä ou minun.hawäistyren minun
sini/jamMun castvon on täynänS hapista.
'7> Että minun pit<i pilckureita ja laittaita culM
ll!m/ ia wlhollisetja cylyt costaiat näkemän.
>B. Rämät caickiowattullet meidän päällem/ f<i
chne sentähden ole sinua vnhottanet/ engä finuiihttosrickonel.
y> Iaei meidän sydämen tacäperin mennyt/ etkö
X«il»Hn käymisem/ poikennut sinuntiestsZ.
°. Ettäs meitä tnfu löitricki Drakeinsess/ jK
llita peitit pimeydellä.
>.los «e ölisim meidän lumalam nimen vnhottHs
lt/il> meidänkätem nostanet wieralle Jumalalle.
> Senlumalaedzitän/waanhän idze tietä mck
lnsydZi^enpvhjan'

Silla finu» täbres surmata» mejocapaiwä /

l»««ntettraft «ehlälvä i lambafj.
E <j ii. H«



Psattari.
24- HeraHEßra/mhiSmacat?. wlllWd/iaU'meitä sysa pois caicketickan.
2s. Mixis peitätcaswos? ia vuhodat, meidän «>!
demsudemta ahdistuxem."
1.6. Sillä mcidan sielunon painettu alas maahan
asti / meidän wadzam rippu maaft.
2?. Nouse/auta meitä/ia lunasta meitä sinui:!««<

PiudeS. tähden.
XI.V. psalmi.

i< Morsiamen opetus wirsi cuckaisest/Corahn
lapsilla edelläwelsattaf».

a,'attele cauninllulun/Nixäl
Krjo!ttaM,kynä.
3. Sinäolet «unin ihmesten lasien stast/ sulaisit
Qwt!tsii>un,hun!«S/ sentähden siuna Jumala sinu»
Mncaicktsejf.
<4<. Pnne.«iecka wyölleS / sir.ä Sang«i/ia caus
AuoM cunnialisesta.
5> Menesiyfon sinun cannlndes / aja totuden pm
hari/ vita nm, radollisia oikcuoeft/ nHn sinun eik,!

ihmellisiH osotta.
Terawälowac sinun nuolcS/ettZ Cansstt langt

«vatttees maahan/ Cuningan wlhiutsten tcstcllZ.,
7.luw«la sinun ifiuilnes pysn aina i 5 stancaickilej!
smunwaloacundaswaldlckaonhurscgswaidicka,
L.Sinäracastat wanhmscautta/ iawihat luNÄ <
lomda meno/ftntahden on Jumala/sinun lumch!;
sinu? woldellutlilon öljyllä/ena enin sinun osawch f,

?>nun waattesowatsulaNirrham/Alllis
K«-"!/ o.scas Elephandin luii'est,tuastae,lählel <z
mmusts he, ilauttawat sinun., ,l10.0 «



lin Sinun eaunistuxisos taylvöt Cun!ng«fien tyt<
töret/ mocsian seiso olkialla tädclläs/sulas cnllim,
Mscullas.
n. Cuule tyt,lr / cadzo/«a callista lorwHS/ vnho^
<« Canssas j« Ijäs huone,
n, Cuniugas saa halunsinun cauniutees!
Siliä hän on sinun HENras/ja sinun pilö Hänbs
cumarta nan,

lz. Tyrintyttären ftita myös siehenlahjonens tule,
man/rickatCanssoispita sinuneoesäs!.lucoilewan.
N Cuningan tytär on cocongnZtaunis sisäldä/
hänonlUllaiseöwaattespuerettu,
I'. Hän wteoän monella wutcalla ludotutS w«st<
lels Cunmga» tygö / ,a nuoret neitzet hänen caltati
sins/iotca händäfcurawat/ tuodan sinun tygös.

Ne wtcdän ilolla rieAulla / lamenewm Cuu!n<
gW tupaan.
>7 Sinun Istts siian pito sinun,lapsia saaman/'

lotcaS asetatpaämiehixi c«lckeen mailmaan.
>z Minä Muistan finuu nimeS sueulunnzst,! H^n^
sucueunbaan Sentähdenpuä Canssat sin«» t^tt«<
mäu/ aina jaHanculckisest^

XI. VI. psalmi,
l» Cörahn lasten weisu / nnorudesi /

edellHwcisattopl,.
oss meidänturwim ia wättwydew/ i»j'

on oweiiasapu t»>stisa.
Z. SentZhden en «e pelkä / io« Wtelä mailmahuc,'
lnls/ia wuoretkesteUe merta wajoisi!
4> Waicko wtellmeripamb^isialnne^ms/«tzn<ft'
ti siitä pauhinasta / Sila
l Cuitengi, on In »Äan Cmpn 'gl ihan«
Ms/ ioft <ott!«m«an M"t as«W« «»«tt- «,



s4' Pftllari.'
«. Jumalaon hänen tytönäns / sentähdenstW lpysy Jumala autta händä warahln.
7. Pacanaln pitä hämmästyoän ia waldacunnatlmgeman jamaahuckucoscahän anensanda. lHERraZebaothonmeidän cansam/ Jacob!»!
Jumala vn meidän tutem,/ Sela.
9. TulcaotjacadzocalHErla» tecola/ioca MM
päällä stncaltazstthäwityxet tcke.
10. locahillidzesobstcackesmatllnas/ jocajoud,
zen sirke i,ncko teihät / iarattat tulesa pottta.
»., tacatcat ia tnndecat minua luoalaxi/ mini
olenwotttawacunnianpacanainseas/ iaminä yle,
tan maanpäällä G

!n. HERro onmeidän «ansam/ lacobi»
lum«i« on meidän tukem/Sela.

XI.VII. pftlnn.
C«r«hn lnstenPftl,«i cdclläwcisittap^

Canssat paucuttocat tasiän / ja ihasti»
catlumalalle/iloisella anella.

S<ilä HENiä caickein corcei» M hirmumen/
fiinr Cnuigas coc omaan päällä»
4. Hän waatiCanssätmMän alaV/japai-M
««dan >«lcaima!a^
s.. Hän walioze meille meidän perimist»/ JM

hän racasta/ Se,a.
si Jumalaastui ihasiuxellaylös/ «l HErrahelist
«ässä Vosunalla.
».. Wilfttcat/ weisateat lumaKlle/meisatlat/
w.iftttat meldjn Cuningallem.

SM Jumala oneoco ma«N C«ningaS / »el,
satt'tbäntllet taitamasi.,
8? lumaK on p,icanotttt»,C»»<ng<s/ lumM



ia, Caussani «w«t coconluuet Abra» !
Cansftnsvg°: Slliä/Jumala on !

, sMM iolgotcltn flipem tytön? maan päälle.
pftimi.

i: Tomhn ><>st««
onHEßra/ja sangen kjtettäpä mei.Jumaloin Caupungisa/ hänen pyhölli

«uoiellans.
i. Ziomn wUori on mjncuin caunis weft / ccz, !
Manturwa/pohjan puelellaon sume»! Enninään !Cm.'p«ngl. (ielcman!
4. Jumala on tnttaVs hänen huonefans/stta war'
~ Sliläcadzv/Cunlngatowatcoonnet, « nnn>l
menltohidzeM» (it/ia !
«. H<chV«teltt« hetZmän näit /ia hämmästy.
7. Wapistus on lMän siellä käsittänyt/ja ahdi>stl!3 nljncuin snmiyttäwälsem
8-' S!na4nittbahtet > e«sä ikalulella.ö, Nijn.u>nmekuilicks/nijnmeftnnaeme /HEr<«nZtbaothin Caurungisa meidän Jumalan Cau»
fU!!g!ft/lu,„al°stnwl!hw!staljantÄick!sest/jSel^

lamoK «<z odoiammeiinun bywVttöS / sinu»«empllsts,
>'. Imwla/nimcuin ssmm nimeS on/ni/n myös

uics on raynans wanhnrs autta.
l. R>e«uitcan Zwnin wuori/ia ludantyttartt
loitta ssmin oiteudes tehden.
» ?Ilenqäi Zion,n y,ubärija pijnttMt hända/l».l> ccat hänen tornuw

,4 Tunvoltathänen
Wil?uoi«nS/«alr..tta tulewalsillesulucunnille..



,5 PM"!.
»5 Sillä tämä Jumala onmeldänlum«law/0!!!<i
«'»'Hancaickisesthänjohdatta meltacuolcman »stl.

XI.IX. psalmi.
l> Cahran«asici! Pstlnu <d<aä«els««af>,,.

tätä caicki C«nssat / ottacat csrW
tällä ajalla elätte.^

Sekayhteinen Canssa / etla herrat / seka rlckot
- tttäkoudlll/yxl'o!stnscansa.'"

' 4. Minun suun puhu taitawast/,«!»,!««« syw

5. Minä tahdon cunlla hywan ftnaulaicun />«

launlntapluxencandeleilla
! 6. Miriw.inapelkälsinpahoinapaiwina/ cofcan>!°

' «UN sortaiani pahat legot ymbari.
7.
wlttrtckaudestans, < kelan sowlltt
8. Eiwclikän taida ketan lunasta / eck lum°!°«
«-. Sillä heidän sielunS lunastus on ylöu c«W
,mn että se säätekemät ijancalck stst.
,»' Wa»cka hän myös Vlelä cauwan eloiS / !«<

u.
'

Sill cnitenM nähdön stnmuotoiset taisM
cnolewan / niin ikanens cum lyhNZt ja hullut c«!«
wat/ja lcytUlvulllcjälläheidäntawarans.
,2. Ia sijttckin he mattelewat heidän huonells posi i
wäni<ancatckiscst/ialol°ns suguliast,inun/t<,hl
dännimensmuisietci,'!» maan, päalla, >

,; Waan e! ihminen taida pysyä cunniaft/wol! o
loppnmjncuin eläimetkin.
l/ Tämä heidän tiens on su'a hulluus / cutteM

hlluns sitäsunUanStlittäwät / Se!a- l?



He matamat heln?ttls nr»»cu!n
MhM calua/ mutta hurstitsangen pian HMzze-Kettä/ ia heidän öyckäyrenspltähuckuman/ia
Heidin täyly jäädähelwettqn.
l„ Mutta Jumala cuitenqinwapahta minun sie.
Wihelwetin wallasta/sillä hän corjais miuna/Sela.
y. Zli sitä tottele cssia jomrilastu/ eli joshänen,
hueneens cunma suurexitule.
,z Sillä cosca hän cuole/ cthzn mitäl! wyotäns
wlt/eikä hönencunnians mene hänencansaus
13. Waan hän vscalda tähän hywäan elamäau/ia
lhttä sitä / .cosca jocuidMens hywiä pötlviä ftatta.
,°. NHn he menewätlsäins perän/ iaeinöelkä»
näns walkeutca,
:,, Sillacosca ihminenon cunniasa /ei ole ymmö»
l«sl/ntZn hln menetäaldä luin eläimet,

1.. pssimi.
~ Assaphin Pftlmi.

Jumala sewöktwä/ puhulacsdzoms''
Hilman/ hamast Auringon coitosta ntzn lastc»-
inisen asti,
l. Zionistakäy ylas kircas Jumalan paiste.
; Meidän Jumala»tule ia et waickene / culutta»»,
woinen tuli käy hänen «oellans / ia hänenymbäril.!
l«ns suuri ilma. (nen Canssans.
4> Häncadzotaiwania maan/ duomltaxens h<i«
j. Cootcat mmnlleNwun pyhäni/Mttalyttsta e»

»»VNZn piläwat cuin vhreista.
6. Ia tatOntpttä hänenwanhurscanttabs ilmoit»
t«N<!N < sillä Jumala on Duopari/ Ge!a.
?. CnulemunmCcnsfan/ anna mmun puhuii/K
srael «nna minun sinun seasae teoista/ minä Inma<>»/olen sinunlumslas», il.Si"



58 PM<tti.z. Sinun vhreistas en minä sinua nuhtels: S>i!
sinunpolttouhri? owatalatl mmun edesänt,
9. Enminä ota härkiä sinun huonestaS/ engä cm! >'
rita nawctostas.
10. SM caicki medzZn «laimet owalminun/ «

mujllä iotca tuhanuintäywlt.
,i. Minä tunnen calcki linnut wuorttn päällä/l< «
«aickinalsttpeootmedzäs olvatmmun edeslnl. «

ii. Jos mmä ison/ e» minä sitä ftnolö
lsmaan pssri on mwun / ia caickimitä sijn» on.
i> luuleieoS minun syömän här/ä» lih«/ elicfj
caurtstcn wertajuowanl
,4. Vhra Imnalaste tytosvhri / iamaxa
Näiselle lupauxeS. z.
if. Ia rutoille minuahöväsaS / nffrl Minä «M ,«

fiiMa/ ia sintin pitätunnioldzemanminua.
16. Mutta Jumalattomalle sa«o Jumala: NWI,.
ilmoitat minun stttuxian! / »anotat minun lijtlo» ,

fnulles? 2,
«7. Gttäscuttenginluritusta/wthat/ iaheilätß
nunsanonttacas. ~

«. / mjns ,'uoltt hänenM .sans /ia pidät yhtä huorin tekiäin canft. „

19. Sinun snus sallitsinä paha puhui/ ia fi« ,

kieles saarta petosta matcan.
20. Sinä istut ia puhut wil)äis Nastan / sinä pt.
yettelet äilis poica.
21. NÄtaS teet ia minä olen wait/nHns luulet eM
minä olen sinunwertaists Mutta mwärangaP,,.
sinua / <a asetan »äuä silmäis eteen.
ii, VmNältakatsiis nättö/ eejotca JumalanN

hotatte /etten minä vow/ lst«> °l«
«uämbiMpsthtaja, «H



',;. locakfitosts vhra/st ylistä mimia/ia sijna on
> /etie/ettäminäosotanhänetlelumalan autuuden.

i>l. psalim,
l, Hawidiil Psalmi edcllewZiftttapa. 2. CostaProphetn Nssl! »n tiill hincn lygöno / sitttculn hä»

, SalhSeb.in tyg» käynyt oli.
< MVmala ole minulle anuollinen sinnn hywydeS
zllahden/ia pyh,pois minun syntini sinun suu.

' «n laupmdis tähden.
~ <. Pese minua hywastminun pahasia tegostani/i«
B)dlsia minua minun synnistäni,

1. Sillä minä timnen pahat teconi/iamnunsn».
" »lniewataina minun e3es«ni,

!. S',',ua ainoatawastan minä syudiä tein/ia p««
>«sti tein sinun cdesäs.

F. Että sinä olisit Mia sanasas/m puhbas/eoscas'»««idzet,
G, Caozo /«inäoleusyndifestsiemniestftudynyt/
emmunäitil, on synuisä syttanyt
. Ladzo / sinä halalattot«tta/Ma salaudes.sn/»jul,st!t salatun laidon minulle.

"^. PuhWa mmua IsopiZa/ että minä puhdistut.
1/

" » A«!!a minun cuulla ilo nriemua/että ne luut/Htcal,' järkenyt olet ihastliisit.'s minun synnistäni/ «pyhi poisH >icki minun pahat teconi,
Jumalaluo mtnuun^puhdas sydän/ia anna ntt<!",lle».jiwchw2 hengi.

~ Aiä heitänmma pois c >swoS edestä/ ia älä»M, ota po.s sinun PyhäZHenges.
minua taas awullaS/iaM"««hmgMMmINW, ,;.Sillä



«c> Ps<,'<«r>.
i;. SilU mlnä tehdon wöärillt spctta sinun ties/!
«ttZ synd!stttygös pal«iaisit.
,6, Päästä minUa weren wigoista / lumala/joc,
lN!nun a»tutcnllumal«olet/että minun kiclcnkn,
scars sinun «wn^irscauttaS.
,7. Awa HENra minunhuuleni/että minun suun!
ilmoitns smun tHtores.
,§. Silla et sinullekelpa Vhri / muutoin min» sn
nmlcllan! annalsin / la ei polttouhri sinulle cnsli,
gin kelpa.
,9. Ne vhritjotca Jumalallekelparv«t/owat mm
Hellinen h/ngi / ahdestettua is särjettyä sydändä, ,
sinä lum«la hnljä.
20. TeeZtoMehywöstisinun «mos jölken/r»
kcnna lerustlemm rnuurit.

''

21. Silloin sinulle ielpawat w,uhurscauden «I,
rit/ xolttouhrit iÄ ccickinalset Vhrit/silloinsim
Altsrilles härkiä uhrötzn.

Hawidin opetus ed,,!jjwe«fa«apa/ coscaV
N!ttiD«cgtu'i!as6Noi Sc-ulille: D«»ib«n tullut

Ablwclechin l'u?Ntste».
kerscel sinä wakcwa/ ettäs taitat«

<R,A)lMgolts? EttscuttengM Jumalan lailfj,
Wielä jccapäiwäpysy-
?. S-nun kicles ongiwchingota /ia leicka w»!t
lans nHncnin teräwä partatvei^i.
4. Sinä puhut pikemmin pchs cuinhywZM
hetta cuin oltlutta/ Scla,
s. SinZ pul/Ul mielelläs catckia mitä cadotul
sopiwat / määrällä kielellä.
s. Sentäh de» Jumala särte siuxn aiw<» csce»



!d«sin',!.i w majHsia tMMH siUM VloS/ i»
lcläiVittenlNÄalda/ Sela.

Nanhursc.it nätewät sen ia peltä»ät/iana»,
«niathluidä.
z, Cadzo tämä on st mits/joea ei pitänyt Jumala»
«hänen tulwa„<ms/ waan vscalsi suuren nckau>
,ttlns / i!> o!i wakewä wahingota tekemän.

Nutta minä pysy» nHncuin hedelmälinenöljy«
puu Jumalan-huontsa/ minä vscallan Jumalan
Mpiutten/ aina ia ffancaickisest.
10. Ming f:jkälfsinii« st«ti<t/i«
lninäodotansinunnimeS: ,Slllä sinun pyhäs il»id,
zewotsijtä.

l>lti. pftllui.
I. D«widlN KpetuS/ Chuoris edelläweiftttapa/ l

Mahclatm päälle.
sattewat ftdämistus: Ei Jumalala!

ei he mitänkclpaiaowat ilkeys het»Mwenoisans/ ei oleyxikän jocahywä teke.
Jumala cadzoi taiNast ihmisten lapsia / «tts

hmnäkis josjocu oliö ymmartäwäinen/joca I»«.«<!lata ebzis.
Multa hel>wat«ickiwilpist3llet/ia<caickiowat '

ke!!VottoNat/«!ole yxttäujocahywäteke/«iains«
««m
;. EiWpahantefiätfitähuon»,aidze? lotcamttnunEanssanisyöwät/ idziänsrawlla/ waan et herucoile HErra.
6. Siellä he pettäisit cuft ei mitän pöljsttspZ 01.
lut! Sillä I«malg hajetta waallwaisten lu«t/sinBhawlstt heitä / että Jumalakincadzo heitä ylon.
7. o</josapu lullsZionist Israelille M Znmalo



hauen fangitu» Calijsans pääsiäis/
loidzts« Iftae,l riemuldziZ.

I.!V. pftlmi.
i. Dawidin opetus Candelellla

z. Losc»Z>phcit tulit/ iallrmttn SauliNcDnwld
on lymynnyt meidän tykönäni.

öWlta minua Jumala sinun nimeläs / <a fta«
oitenS sinun «allallas.

4. Jumala luulemmunrucouxen/ «lalcorW
minun s»«»isanat.
5. SM corja! earcaisit / minua wastan/ ia wili
wasaiset wätZywät winnn sickmnl / ia ei pila I«
»alatasilmZinS edeS/Seia,
6. Cadzos/, Jumala L«ta minua /ia HErraÄ
minun sieluani.
7. Hän costa minun wihollistempahulen/Wt
ne sinun wacuudellas.
8. Nch> minä mielelläni sinulle vhra?,/ ia kijli
HErra sinunnimtZs/ jocanijnhywä on.
Z. Sillä sinä' pelastat minun cMesta HZdäsiZn!/!
tä«!nunstl»än!llo!dz«fitmlnunwlhollisisia!!i.

LV. plalNi.
l, D»»idin opet»3 ebMweijKttZpa / <H»hf!cll<!.

MlVmola cuule minunru<ourcn/iaaiäp:!t,'! °

' - '^WliU's'°l!l!?uarucouxesliedestä.
;. otamtnuliawaartta euulLeleVwua/ etti» "

nasmkiost walitiii, niceuxifani/ m 32!gun.
4. Että «vihollinen ntjnhuuta/ ia lurnalatoinl /

disia: Si!l.'he tahtowatmmuawahmgoita/i»
wat minulle sangen wihaiset.
5. Minun sydämen wapift Mnusa/ i«luo!<«

„

pelco tule »iuulle. !^



Psalian'. s;
«j Pclcoia wc:plstuo tul!tWl!wupMleB^lacau!)!'

/7. Ml!'..' sti.oin: losca n'.<N!!!ls olisit simct Nljn.
tuinmetllstllä/ cn« n,!nä lenuäzsil, / ja

, irälsm. Scw.
z,Ead.c m'nr,:'''ä <a oUsiu <or»
y, M't?2Nl NN sisin/ czl.lNiNZ lUlm
puistama ia tuillis pe> st^.

~ Eccolia lat«! mcii hcldcn kielcns: sil'''
' I«V!NZ näe>i wään)den la ci/d. n Caupungist.
"n. Ne lkMt pänv,W !Ä»olläymbZr!held3n
, njuurms/ sijnä onwglwa ta n,,0.

>: Wä<irys sicliä hallioze/walhe ia petos et
, heidän polgulldans.

!z> Jos miilunivihollisen^waisis!«<««></ krl 3-
sitZ kärsisin / ja zosmmun cadehttan wu,«Ä°

MMelis/ mjnmtna lnmyisin l)Znen edestans.
H4. Waan nyt sinä oler wniun cumpanin/Mwuß
HMon/ iamlnun tuttatVan.
> Ne cnln vstäwälistst loinen lolstmme «lnsao»'
«in lcffenäm / me waelsin, ynnä Jumalan hnontstn.Z 6, Riendäköncuolema h.lcän pa^llens/lamen»

alas helwct!j>!/sil!H sula pahuso« he<««iijoucvsans:
' Mutta mins huudan Jumalala / <c> HEr
Utta NIiUH.
!' Ehtona/ <,mull'am pl!o!ipälwänz n,!ää w«il.
lnic, iltcn/ck nimhäncimlemmun^icnt,
> Ha» lunasta minun sieluniniistä jotca sotlMl
» wa wastan'/ m Haneiierauhan/Valcka nu^
«laon manoa wcholllstai
'» Jumala sitä cuÄlon,» hetcZ iiöyrytläkött, jocal»>'pO/Scia. F ij, Slz.-



s< PKtt«l.
nSilla ei he Manna heitZnS/ei?a pelka Jumalat?,
2L. He jastewatkatmshänenr«uhalltstenspääll«/
iarchwawat hänen lijttons-.
2?. Heidän suuns on liuckambi euin wsi / ia pit»,
wätcuttenginsodsn mielcsäns/ heitä!» stnans owal
filemmätcuin öljy / ia owat cuttcngin paljat n,:ec«!,
14. Heitä sinun surus HCRran päälle/hän sinujl
»uchetti/ m eihän salli wanhurscan olla cnlkian,
yancaickisest.
25. Mutta sins Jumala syoxZt heits fichen sywg»«
luoppaan/ murhamiehet ia pettäjät ei tule Ml
Mäns /wa«n«ins toiwon sinun.

I.VI. Psslm.
1, Däwidlncllllainen cappaleWytZtwetlistst!

ele minulle arwollm?» : SllläilM
N?ftt lahiowat sulloa m!«W alas/ jscapaiwH
Miwat/ ia ahdistawat minua. !
Zi Minun Wlhollllm! sullowal minua «las>«« ,
pHilvs: SDämonisotiylpläst minua wastan. «

Cefta minä pelkän/ «Hu minätoiwon sinm ,
5. MinäyMnlumalau sanan/lumaiaon» z
«ätoiwon/isen pelkä milä liha minullelekts.

ti heidän ajatMWs owat mmu» wahiftgolltaM n
7. H«pitämät yhtä ta wmjywat/ ia ottamat m ;

nun caudapäAwiwaalin/cuinga he minun siell» <)

käsitälsit. .

<«

z Mitä hepaha tekewat / ,'opa se sn annetl!, «> y
bexi/ Jumala seulallsism Göstan °lcs!

,,,,
?

3. M



Ps»!t«t.' sf
5 lue «luun pacsn»/ leiltzs/
M heitä luet ilman epätleltM.
„ SilloinpitZ minun wihMseni'pakeneman
c»pnin/cosca mlnä huudan/ nffn mmä huomaw«
zm/ ettäs minun Jumalan olet.
ii Mnä ylistän Jumalan sanan/ wlnä yWn/'
HERran sanan.
u Jumalaan minä tsiwon/ jaenpelts mitä ihmi-
nen ,'minnntetiS?
iz, Mi»ä olen siuuFe Jumalaluwannrlt/?tztt3 sinua.
14. Siliä sinä olet pelastanutminun sielunicuolo
msta/ minun jalcani langemisesta/ että minä w«tl-'
l»isin Jumalanedesä/ «läwltte>'. tV«!ttudes.

l>Vll. psalmi.
i.DawWlncullanen cappale edlllawtlsattapa/ettet

hän hu«tun»t/ han Eoulin cdcstä p«tt»
ni lmwlaan^MVmala oleNmu!ll!alWot!inen/ ole minulle av»

Vmollinen: Silla si?,uunpammi sielun vft «!da/
iWunsiipeis wHrioli ala minä»«Van/ sijhwnsii/
Mpahatäyöhidze,
;, Mnahuudan Ismalata/ sitäcaickeincorkcin.'
la/ftälum«l«ta ioca minun wiheljäisyteli lopelta^'
4 Hänlahtttataiwast/ «aauttami,ua minunv«
pottäjanipilcoisiä/Sela/ lähenäko» Jumala a>"
Mns j« wacnudes.
5 Minä mocan sieluni cansa jewnem seaS/ ih'ii''
fim lapset owal liekit/ l>eioan hampan? o»Ztkeität
l<i nuolet/iaheidän k!elens -liecka.
y Cofgota Jumala taiVanylwze/ is sinun'
llltlnias cn-feen maillnaan-
?' Wttcon he wtrliclawäc wln»!»töyn.tstnt.eteM'



Psaltnr».'
puinawat alas miuuufieiuni / cuopanhe cailvM
n.»nu!< ctceni/ is siihen he idze langewat/ Sela.
« Walmis on mmun sydämen Jumala/ wl>l«i,
on sydämen/ weisaman sa fyttämän.
9 HerHminun cunumn/ herä Psaltari ta candchwarhamminaherän.
,o HErra sinua mini kytän Canffain seas/ia >«,s«n sinullekittost sucucunnift.

Z< Slllä sinun laupiudes on nHn awara cum t«
nlaS/talotuutcsnHnawalS.uinpilwetkäywät.
ii. Corgota sinuslumalacaimanylidze/iasii»!
SU!M«S caickeen >no ilmaan.

I.VIU. psglm».
cultainencappale edelläweifttt

tapa/cn«i hän huckunitt,
te mykät/ ettet tepuhuH

oikeus on/ j« duomidzecuincohluus»,
lt ihmisten lapset. ,
, la/ sulasi pahnbest teteetcw°äryttu
«uft/ialie!,nätrobta/kasillänw„k<wal>aan. l
4 Nurjai owat Jumalattomat äilins cohlusil
«VelchteliaterywäthamasiattinS cohdusi».

Heltanlulmistuxens on nijncmn Mrmen jul»z
Pus/nrMUlncnuroin kyykänneu/ >oca cow««<
Äukidze. l«
H Ettei lnmoiansändä/
chywäsii lumoja tatta. l«
-j Jumala str?e heidän hambanS heidän suuhil»!
wurenuaHEn« nuoren tejonin
8' Heidän pttZ sulaman nijncum wuotawam z
l)e cimbumat nuolillans/muttane rickanduwat.

Hi huckuwat nijyinm MncodatfWtwl



Psattari. 6?
jiiichiculnwaimonluoden cando/ ei he Auringota

«äe.
,o Ennen cum teidän orjantappuranfnpsywat
peKsalans/nHnpitä wchanHeitä cuorenanö rewäile«
ulän foto.
n Nllnhurscasiloidzecoscahanstncaltaisencoston
nite/ja pesejalcans Imn<?lattom«nwercs.
il Eitä jocainen sano: Wanhurscas sen cuiteiigin!
mutilze/ että Jumala wielä onDuomarimaau'
päällä.

I.IX. pftimi.
i Dawidwcullamcn eappale(ettet hän huckunut)

c»sts. Saul lähettihänci, l,'uonc«a,>« pyrittämän/
ftädaxlns HHndH tapp«.

minua minun Jumalan wihollisistan/
wariele Ninua nHsta»otcah«ttanSasettaw«t

minua »osiani. (hamlehistä.s, Pelasta minua pohointekcjst/ ia anta minua mur«
4 SuläcadzosHEßra/he waHywat minun sielua,
»i/wäktwätcocowal heilans minua wastan/ ilman
syytä ia ncosta.

He iuoxewlll ilman syytä/ <« walmistawat hei'taus/ nouse cohtamsn minua ia cadzoman.« Sinä HERra JumalaZebaoch / Israelin lu<««la / herä edzimän caicki pacanat/ ilä tetän heisiä'
lltinaidze/ io«astl,c«ltaiset paatunet panhanlekiat
°<rat/ Scla.
7 Vlwocen taas ehtonanh'ncuin cofrat/ia samst<"nymhäriCaupunqin.
l- Catzog/he puhumat festtnans/ mttcat vwat!«idan huulisanS/ sen inuliS?
> Mutta sinä HEna nauresitltt heitä/ ia pilckat
«Mpa«uo,ta. «o,H^



«5Heidän Wäfewybens tähden «,!.iZturwan siniwij
Sillä Jumalaon mmunwarie>uren. l
il' Inmoia osstta «mullerunftst öymydens/ I«!
»«lä anda wlnuniloni nähdä minun wihollisistaF

heitä tapa > etiei minun sitä unM
baiS/«utta hsjöta heicä wolmgllas/ HERraniF
dänkichen/vaifi'. heits«!'s.

Heidin opctuxens on sula. Mdi / ili kZsiteli
heidän ylp eybeft ns / ia «> he m«nta saarna l„m ft!
tiroustianepistust.
14 Pyhi heitä pois wihafts/ pyhtheitäpois/et!
he olisiMn/ia ymmärräis Jumalan olewanloc, '
bmhaldwn caikeft mailmasa/Sela.
,s Vlwöcan taas chtona nMcuintoifat/jaftm
«Mymdmi Cäuulwgin.
16. Anna heidän iuostasinne ia tannernän
j<» vlwdcon'cofcst eiherawituxi tM. >
17. Mutta minä weisan sinunwatewydestäs/ '
ktrfcan buomencltain sinun hliwyttis: Sillä sini
ltt mmun warjeluxen ia turwan minun HZdZsänl.
,8 Minä weisan filmsta »uinuu turwan ktjtlfii
sillä sinä JuNalal>l« Winnn waljewreu / ia mi»
armollinen Jumalan.
i. Daivibln cullaiiien eappoie/ edellaweis«ti«l >.

<nlla!ft!i stpvclcn «ckciistss/ope«a«an: 1. Cosco h«« '»

sotw»t S«rlal,!ste>! c«l«'a Wch-potamlM jaZ°l'»n s, 0^

nl!sten«!»fa.C°sc»loabfa!aic<ll i,
tymckrndä t«halta ,,

kWlmola sinä cninweltä lyckäi^tpoisiaw.
AMa olit wihainen wahwista taas meitä.
4 S;?Z <uin maan H uttanm jahalaifuutt!
P«wnn« h«un racons/jocanG haljennnt on,

s'^



Mtt«k. 6p
;. Sillä sius olit sinun Conssalles eolvttttaosotta-'
nilt/llna luotit meitä wWalla / eombisiuarem.

, «, Mutta sinä annoit cuitengin pelkä.väisilles lipun/
'" «nga he nostitylös/ että heolisil tnrmatut/Sela.

Että sinunystäwas wilpahdetuxi tulisit/nHn an«
'.' tonvtoitiallakätelläs/ ia cuuleele / meilK

l. Jumala puhUhäuenPyhäsänS/fsttäminäiloit'<
. e„ /««iaan Sichemiu ia mittan Guckslhm läxen.
! Gilead on minun/minu» onMauosse/Ephrait»
, «,minun pcänt woima/luda on minu pääruhtinZ,

ic>.Moabon«inun ptfinpLton/EtoNM ylidzebei«°
" lZnminä minun kengäm/Philtstea st minuun ihastu.
"

,1. .Cucawie minua wahwaanCaupungHnVCucH
ohdoltsAtnushamanEdomln?
«elpäs menevlos Jumalameidän sotswäem <««,

' <i! (turha»
;.Gata meille apu tttscaft: Sil?« ihmisten apu im
4. lumalafa me wZfewat legot tee»n,'37 i» H«S'
!«!!<! alaSmcidäuwiholZife».

HErra Wjnun huliton/ ia ota »aari-
rucouxistanl.

l, TäZW «ihatia maan p-al!ä huudanminä sinu«/-
'«sc« minun sydZmenilhbistuxes wi« minuaMork«llec«llwll«.
>. SMfinZolct mi,:un tulwan/ wahwa torni
ninun l»ch»ll>fteu edes.
. ijanlaickisesi/iavft
allon stiiu» siipris ula Sela

r
W^thywast!Mille jottantmeaS pjlläwöt,



Psaltari,
7. SwaannsstCunwgallepitkän ii.'»/ ,
wuolcns olisit unnasta ntjn sucu, und, n,
8. Että healall isiuwilnapysyisit
ssota häinlle hymyttä ia tptutla / joica h.»« i
warftllsit,
9. Nlju minäwcison kijtost ffuun ptmeileS ij«ncaic
kistst/ »naxarcn» nnliun pmwä p^iwäld,

1 Dawidm Ps«ln< letuchuni»edcsiä /

sielun odotta mnoastans Ium«l«t«
nunna autta.

?. Sillä hän on minun vscakuxen / minunftm
minun waljelluxen/ ettet minua mikanpahaculi
stale / suurt seelis
4. Cuinga cauwan teyhtäwäijytte/ ettätihänl
surmaisit / nyNtUin jocu callPuwa seinä iar<mkM
muuri.
s. He «jattelewat waiwoin cuinga hehändä p»>
kisit maahan / «hferoidzewot

.wat hywiäsanoja/ wsansydämistnöhetirolleWl
Sela.
6. Mutt» sielun odotta amoasianslunK
lata - Sillähän on minun coiwon.
7. Hau on minun Vscallux<n/lv,lnun cpuniawil!
jeluxen/ ctteq minä lanqe^-!.
7. lumolaö on mlimn
»uin wakewydcni callio/minyll turtsanion Jumiasi
9 Totwotcat hänenaina reckr.t ih!«lstt/wuo«i>i»l
cat letdän syLäinm hänen etlens / luiuala/nm»
danturwaN/ Scla

Mutta chmisest ei



g«r<tni<ws puuttuw't / he p«in«w,tt wähMmz»
M, ci muan / mm mrnda cuin heitä on.
~ MÄ vsc<Udac» wäärveen, «a wakiwaloaan /

Mac iinwallo ni^hm"jotca n mitan ole jos te ne<
texi tulelta / nKnälkötn«sstä,lucuaplcä'ö.
12, Jumalaon yhden ftnan puhuit / fen olen minä
tthdesticuullul/ että Jumal, ynnanö wäkewä on.
iz. Ia sinäHERRa oletarmollinen/ ia m«r«t
ttidzen ansions jZlkerv»

l.Xl!l. psalmi.
~ Dsiwidin PsKlm»/ coft« HHnoiillichancorwes.sDVmala sinä olet minun Innwlan/ warhamZlmina sinuaedzin/ sinua minun sielun Mo /

mmun lihan hala sinua/carkiasaialulwasamaaft/joc»wesitslnon.
;. Siellä winäcadzon sinua/ sinunPyhas«S/et>
liwiiia näkisin sinun woimas ia cunnic-s.
4, Silläsinun hywyi>es om parawbi cuin elämä /

mnunhuulenikHtlälvatsinua.
;< Siellä minä mielelläni sinua cunnioitaisin m,<»
»un ikapäiwäni/ iaminuntäten nost«n ylös sinunnwees.
i. Se olis minun snbäweni ilo «a riemu/ coscamini kiittäisin jnma iloiset suulla.
?, Cosia minä wuotesenilasten / nh'n minäwuisss!» ,
jmun/coscaminä heran/NlsnmmZ puhun sinusta,
l- Sillä sinä oletminun anttsjon/ ia sinun sijpeiS
»varjon alla minäkersi an. («»>,» tuke.
?. Minun fielunrippu oikia tätesm'»
l° he edziwatcadottoxensminun ficlucim/?eil>«n löyly »a<m «la meunä.
!>> Heidilfpitq mieck««n lsngeman/ iaketuille 0.
w> Mmon, ».Ml»



Ps<!tt«l.
12. Mutta Cuningas! iloidze Jumiasi/ focah<nen cauttans wanno se lunnioilft.m: Slllä<vq>h,
telisiissuutpttä eutltiaman.

I.XIV. pftlmi.
l. D.:»>d<n Pstl»i ed<lläw<:fa««»a,

»arjele mWn elamänisildä h»
MdawlhollistldK. (pusi
; .Peitä minuapahain cecouM/ pahainttktam!iz
4. lot-a hiidlln tillens nH>nu!N mikcoi,
jotca ambuwat heidän myrkylliM ftnoi3ans!!^
cuin nuolilla.
,i. Että hesalaisesi ambnisithurscasia/ he M
Mat händä äkist / llman pctgola.
,6. He owqt rshkiat pahoiUaazwoitäxillftnsMf
Hu ivat cuinga he paulat wiritälsil /.ia l«nowat:L
ca taita ne nähdä?
7. Heajattelewat coir!;tta /ls ftla stnpWwät/
owatpahan.elklset/ ia,pitawätcawalat>u2l!tt.
8 M«ttalu!na!a ambu heitääkist/nchi elt»!
dinpltä k.wistämän.
9. Heidän oma kielwspitZ heis» langettaman/
tajocamlnculnheidan nake/ hämälschitt^.
is. Ia caicklchWiset»otc« stn nökewäs/pltZst
wan: Sen on Jumala tehnyt/ia hawaidzeum
vletvau Jumalanlegon.
n< Wanhurlc«t plta HErraft rlemuidzemnl
hänenvscaldaman/ ia laisi hurscat sydämet k«
V«t siftä.

i>xv. psalmi.
I. D«w!d>« Psalmi »«wcisu/ «d«lläwcisa««pli.

sinuakytetän Zionj» Waifudes/^



?. Cina cuuldtKt xuwuxet/ sentähden tule caicki!!
jcha sinun IyZoS.

Mtidän p,ah,tt tecom mcitä cowin raftautla»!!
wllt / w>:an anna sinä meille ftsnnit andert.
;, AmuaS onsejougaswalibzetia orat tygis?<,«!!
suman cartanoifte / hänellä on runs«s vstaLus si« i^
nun ia pyhästä Templistäs.
ö, Cuuldele meitä ihmellisest wanhurscondesia/lu,,
Mla mudan autuudem / ,'oea olet caickein lunv»
woan päälle / js meresä
7, loccWuorttWahwistatawullas/iaonhanZitl»woimalla. '

z. Sinä <ui n asetat meren pauhinan ia hänen«l,
loms oauhinan ia Eanssain metelin,
o Että ne hämmästyisit/ jotca neZla maanZrisschwal/sinun thmeitäs/sinä iloitat catcki llZckuwaj.
set/aMlla jaehtona.

, ia, SiNZ edzisiclec maan ia liotafsen/ia teetsen v>
lönrlkarl/lumaläwirtaon wettä täynans/sinäeas.
Mt«theidän !swans/ettäs nam maan wallristat.
n. Sinä juotat waconS/ ia caswllyndöns / latklia sinä ne pehmität/, ia siunctbäne»

(askelesttuckuwatraswajia.
n. SinZ caMstät wuoten hywyVelläs/ ia sinun>z. Corwen asumoiset owat myös lchawat/eitä hetlucku',!', -/iacuckulatowatymbärinsiloisaW.
u. iattumec ow,ttlaumatäynäns/ialaxos ontih»fialdäjywiä / nijn-että sijtä ihastutan ia lauleta».

pftlmi.
~ '«weisu/ cdMwe.Mapa.

Jumalalle caicki maa/ we:satc>tkt?<> tost. hänen nimenS cunniaxi/ yWfät handäftmst. -«G '

> z.Saz



». PMar,.
~ Sanocothumalalle - Cuingaihmellifet o!«at«
imn työs / sinunwihoWldas Pttä puuttuman sinu!
suuren wakes tähden.
'" Calcki maa cumartscon sinua / iaweisatcaM
tosi sinun nime!>cs , Sela. s
« Tulcatia cadz«catlmnalanteco,a locanW,!:

hänen tölstns ihmisten lasten st°s. c
6. Hän muulta meren cmwari /mm etla,alc«,
käydln meden ylidze/ siitä me hänestä,lo dzmn,
, waldanS
«en silmans cadzelewat Canssow, eripuraiset ei,
däwoimancorgLttahettans/Sela. p

z KMäkät te pa«nat meidän lumalaM/< z

'y b"K"ca meidän Mun elättä/ ia eisuLi mch <

r^^^een/iapaniteuo».
2danut ihmiset meidän päam.

pUli^mennä/meolemmalulecnmmeteentu!,.^

«anft / Sela. lu»alat»P«>^,



?<

>, HandZminä suullanibuusin/ia vlisiln
>,, Josminä,otakln waaryttö pidaisin sybämesä»
F/nijnel HErro minua cuuldelis.

isi ,o, ScnlahdW cuuldele minua Jumala /ja ota
«m minun rucourem ancftä.

ch°„ o!conI»««!aioca «i hyljZ minun m»
Msiani/ eikä känua hywyttanS pois minusta,

is LXvll. pftlmn
I !, PftlM! ia weisu cdclläweiMa?» «'«ndelcilla.
h olcon meille armollinen ta siunotceil
! iWmeita /hän »alistalo» caswons aina meidän
s«älleU/Sela.

<z, Ettämemaan pllallätunbisim hänen tiens/ ia
Mlin pacanain seaS hänen autuudens
4. Sinua Jumala Canssat lijtt^wät/sinua laicki
Consst Mawät,
;. Canssat iloidzewat la ihasiuwat/etläscanssat ol»'
kein busmidzet/iahallidzet canssat maanpäälle/Sels
t. Sinualumala Cänssn tijttäwät/ sinua caicks

kijttäwät.
?. Maa andahedelmans/siunatcon meitä Inma»
la/ meidän Inmalam.
!. Siunatcon meitä Jumala/ ia ccicki mallma'

händl
psalmi-

H , >. Davidin Pft<m!ia r»elsu ldc!liweisa'!«.'a.
Jumala / eitä hänen wibouisens ha'»'

el <- / >a Ma handä pattcan
>j >«!'en eiestans.

. N« heitä P»!S NY.I.A!» sawl»ajetanvoiS/liHn<
>l '«m meden waha tulen edes/nHn huctncan Iu»
«»«lMowat Jumalan laswon edes.



7 s Mltciri.
i4. Mutta wsnburscat riemuitcan ta isottcanH,

mal-m eees, ia rlemuitcan sydamestans
s. Weisatcatlumalalle/wetsttcaffycssihznenni.
wellens / tchkäthäncill tietä/jocahllwn mene edez/l!
hänen nlmenS on HErra/ia «lottca- edesäns,
6. loca en rrwom IA la lestem Dncman/häli ois

HZnen pyhäsi asuNtschins.
7 Jumala «o.a yrinäisien anda huoneii tayn«i,j
lapsia / jocafanZicwie vlos
eripuraiset cmwHsa af»s,

'B. luniala/ coscas käwtt Canffas edelT/i, ostoj
»vaelsit corwesa / Sela.
y maawapisi ia taiwat tiucr.it/ lZulnnluW
lau cdest SinaiS/ sen Jumalan edesä, MalstaM
Imnala on.

Muita nyt sinZJumalaannat armollisenft,
ztenMw:rgot«t sinun perimiseb / joca cmwa on.
«: elaiftict ssuisit / I«m«la/ sinl

, l?'''K..c«l ssnnn hywydelläs rodoulset. «M
51.. L>?rra anda sanan suurella E»angkllstajnjl!!,<

!_!?. SotawZen Cuntngat pakenemat/ pakenew«l
ta huonen llmmajam ryvwayxet.

Costa te leiris oletta/nijn se fistda cuin mettlsoi z
sijwet/ jotta mjmumhop<« W culda läickywät, ,!

l, Costa caickiwalotaSjocapatcaö deioa,! seafonl ä,
Cuningal asetta / ni/n tule sch«s cusa -yngiä on-
16. Jumalan mAI on hedelmÄlnew mäki/ suuri j» ,n

hedelm'llncn m,N. <!,

!»?. Mifi te lliurel wnoret kippclttez tZ.i,ö onIu» s
la» ll<

l
18 Imnalan rattaifa
HEsra on heisä pyhäfi SinaiS l«



>», Sma astuitylös «lkeuten /ja clet simgix! oc<
t«M faugiuren/ sinä l'let lahjoia scwmu ihmistä

nl. «rttn: Elipuralset myös/ että» HErra' Jumalas/!j!cl!ac!i,.>mil,glnasui
!. !11. Kyetty ollonHOß«jocapäiwä/ Jumala'e« ft!iecn°rman mejdan pläilem/ mutta hän myös-

»uttameitä/Sela»
l>, Meillä on Jumala joc-aalitta/ja HErra HEr,'

l» '»/jo^lUoleMasiawapahta.
li. Mutca Jumala särke hänen wlhilllstns päät

«5 !«!>«!, canft / jotca pysywät heiKZ»'hnnisäns.
«'ij Cuttengln sanoH3'rra:Mmä haen muutamat' ,
« ,h<!!vi!sta/lneren sywydeftä minä muutamiti haen.
, 4 sinUn jclcastule painccuxi sinu»O» Oolllsts wereft / jasinun calrassen nu?le.

Sm näki Jumala cuMqas maellat/cuingas mi»'
« lunluNalan ja Cunmgan Ptjhäsä -

«' s; iaulaiat kuyM edellä/ja sijttrleicaritpijcainl
«> «e/jotcatrumpula lnöwät.
'l ?., MttäkatHEßßa Jumalala seuracunmft/is«cli.l lätztentähden.
tt l!- Siellä hallidz? heidän seasans Wähä Ben la,

>m/ ludM pZämlchet soucloinens/ Zebu!oui>l>
>< »miehet/ Naphtalii, paälnichw

Sinun lumalas on sinun walda>undas aset«-
,< M/ lvahwiD sicä Imnala' meif:: Sillä st o«'»lMtecos.
»' SmuuTemvlis vnolesia cuin on lenlsalemts/'
»<!» Cuninaat siimllelahjoja wie,?!Zn

Nuntelepeto ruogosa/ härkäin l«uwat wasicka»/»ftas/joca waatiwatrahan lahden/hän huolia'Wss»t jotf<,m«llll«nssot!wat. '



58 Psallotl.'Z 7 Eänptin päämiehet pitä tuleman/ Ethioplapi.,
t» käfiäns luiMllaUe o>endawan.
z; Cuningasten waldacunnat maanpäällä weifot.
«t Jumalalle/weifttcat Most HErralle/ Sel».
Z4. Se cu>nasutaiwai«iocapakas hamast algusta/
«adzo/hän anoa jylinällens wouuan,
Zs. Andacatlmnalalle woima /hönenherraudenl
Ä»ulsr<cl!S / ia HZne» wolmanspilwisa.
Z6. Jumala on chNellincn hänenPyhydesäns/W
W, Israelin Jumala/ hän anda CiNiPlle wnen >«

Wolman / khtttly olcon Imnlila,

i, Dawidin PfalNi on:aisisi«/ edcllewciftttaf».!
minua: Sillä wetet käyNnt h«'

winun sieluni.
3. Minä wa/on syWään mutaan/joftel pohiach

, Mln»o!ettlllut sytv!,n wefijn/iawlrta vpottZ miW
4. Mmä w.Wn huutamlstst/ minun curckun m
wcttu/minun näkyn waipu/ että minä nhncauwl»
lumalataodotan.
V„ Mtä onenämbiluin minun paasäni hiuM

< z«lca Man syyis minua wihawat.
K, lotca ftyttomäst minun «viholliseni vwat/.j
minuH hueuttawat/ owat wäkewät / nijtZ tiyl
Hntnun maxa / joitaen minäryöwännyt >

jmnruoxeni «' ole sinulle salatut-
K. Msalli heitä häpiään tulla minun Mten</j!>

I «a siyM odottamat HERRaHErra Zebaoth/«>
heitHhwäistä minuntWeni/»otca sinua ch

wnc Israelin Jumala.
>.-„ Sillä sinun töhtes wina pllcka kärsii/m»>
ftfwonontäyfiöns l'<



Psa'«>N't. ?5
> ,is. Minä olen wuucala!sexiwel<jllcnl lu3u/ja on»

Miälnnl lapsille.
n. St!lä simm huoneS thw nis syö minua / ia' .

.heidän pilckans jotca sinua piickoisit/laugeiss mi,
/ W„ päälleni. c catein päailsexi, !

i:. Mlnä itkin ja paastolsinhattasia /ja nunä pil<
,z. Ia niinä pum säkin päälleni / waan he siM»
kiulelckiäreit.

Jottapottiftistuwat/ ne winusta jaarittele-
M/jä jnode.sa!lS heminusta
,z. Multa,luinä HErra rucoillcn sinua otollisella
«jalla/Jumalasuuren laupludespuolesta/ culdele
lMUiawaaMawus csutta
,6 Pelastaminua logasta ettenminä wajois/cttä'
winä pelaistcttaisin wchollisistanl snwistä wesista.

«inua vpot«is/ia sywydet minua
l«no!s/tikä eaiwon suu sulittais minun päallem
,z. Cuuldele minua HErra/sillä sinun hywndes'
onturwallinen/ käännä siuuas minun päin/ sinunsuuren laupiudestähden'
,y. Ia älä peitä caswoas palwelialdas: Sillä Wj«
n» ahdistetan / luuldele minua nopinst.
lo iahen?minun sieluani/ia lunasta HZndä mi< !
«un wiholllsteni tähden pelastaminua,
:i. SmZpZ tiedät minun pilckani / hapiäni ia ha<' ,
»aistpMi/caicki minun wihel!!senlow<»t
ii. Pilkasarke minun sydämenl/iawaiwa minua:
Minä odot«n/öS locu armahtais /ia «iole kengän / '
lohduttaja / waan en minäketän löydä.

he «nnoU minulle sappe söydäxeni /ia elit» -
kälajuodarent/ minutisuurlmas janosani.
1,. Heidän pöntZnS »lcon hfjlle fanlaxi / sekä co.
!



Tuleen Aidan silmänspiwiari / ettei he näU/
jaftlliheidän landenS
,6, Wuodata nörkästyreS heidän päällens /joA

! «un hirmuinen wihaS käsittäkö» heitän
t/> Oleon heidän asuMisens kylu»illä /ia ei kengiU
slco'/ isca heidän mawsans asuisi
27'. Siliä he' watnownt sitä jotas' lyönyt oletin
lerstaröatettäs omaidzes pahasti haawoital.-
2y, Salli heitä langeta syNiusta syndljn/ettei he
tu!>s wanhms audeStygs.'
zv. Pihl heitä eläwittenkiljusta /ettei he ssirjoW

,t,. Mutta minä olen radollinenja mMellinch/K,
Jumala/ sinUnapussuojelcon minua. ll

Minä tlttän lun-alan'rilwe weisullä/ia
stän sangen hindatHcoxella'. , , ,

Se kelpa parammiUHEtrallecuin härkätaV
, ka mulli/ »olla owat ftlwet ja soreat.
24. Mdolllset näkewac sen ja iloidzewat/ja jM

Zuwalata edziwät' heidänfudämeNspitä elähän,
-köyhiä / ja n hän

<adzo vlsn. ( mitä nijsa lHckiilvat,
36: KHttakan händä täiwaf/ maa ja «nett / «ck

Sillä lunialaamta Zioni / ia rakenda lum
Caupungit /ettäsieiläasUtan jane omistetan'.
zF. Ia hänen palwelians siemen ne peri/ja jM
Hänen nimeneracaftawat/ asuivat nhsäl

I.XX. psa«!N!,
.

,
>. Dawjdm PftlmieVeaäwcisaita^a/mulstur!^

minua wapahtaman/ kiM »

>, HErra minua auttaman' l
Häwetkön jahäwäistätän / jotcamlnun sieMW



, Ajettaeon tacaperin ia tulcsn hawaisiyfl/jof«l'

's, Ettei hejälleus häviään tulisit/jolca Minua
'

«., I!o!tc«nin riemMcansinnfteaickiiotca siima'
ldzwät/ lck jolcasimu!auttuulaSrHi<sfiaw«t/ fa«

slna : Jumala olco» suuresiylistetty.
. Nttll» minä olenradoLincn ia föyhä/riena Ils<
. ««lö nunnn tyzozn: Silkl sinä olet minun ontta.'
> «nlHptlastaM/ wMnluAalanMwMyta.

LXXI. psalmi.
MINUUN HErra minä oscallan/alaanna MMM

häwälstil.
/K, Wapahdaminua »vanhurscaudellas ia pelasta mi»'
»W/callista lorwos miilun puol«ni ia auta minua.

li«. Ole minulle ivah ws turn»a/joh«n minä aiiia pa.
w!sin/locs awa«utta luwannutoltt: Sillä sinä

> lelminun callio!, ia linnan.
!. Minun Jumalan auta minua jumalattotrM

«' ftestä / w ia ylpiän kädestä.
, Sill° sinä olet minun turwan HErra/HErra

,/ Mun toiwon minun nuorudestant.
K .SinuMSma olen luottanut hamastäikinl cohdu.
!i «/sinä minun weditvlosäitini cohtusta/sinusta on
»lnaOinun kerscauxen,

, Minä olen Monelle ihuext tullut / mutta sinä!
H etVlnunl wahVa turwau

> Tcytä winun suun siiwn klstoxesiaSV <a sinun'
, !M!!«stas »oc^Mlliwä.

Älä minua HM ptzisNinun w«nhui>esani/ äl«
!« cosFa minä hncoxi tulen.

'. Gill' ilnmiy wcholllsent puhumat minua M'<
st «n/ wjotca«unun stUuani wäGwat/ he teste»'

- «<l«'.



52, Viattari.
,l. Ia sanowati Jumalahylja hsuen:Ajaealf«,
calaklsictkäthändä: silla ei ole wapaytaj.ita.
n> Juhala älä enane cauwas minusta / lßinun
Jumalanrienä wlm:a auttaman.,
iz. H,;n?ctlon ia huckucen jotta «mun sieluani»»,
sian höpiät, ia häwäislyxen ala tulcon j°i«

ipahasuowat. (nunkljlo«s,
i4, odstan aina/ia corgottn «!»«si
is. Minun stillNPltä llmoittckmau sinun w«nh«
stauttas/jocapälwäsinun aucnultas/ joita lnmin,
tm>i caickla luke.
16. > MmäwaellanHErranHErranwätewydee/
WinZylisöänLtuoasianö sinun wonhurscauttas,
17. Jumala sinä olet minua nuorudeftant opM
nut/swtähdenmtuä julistan sinun ihmeitaS

la minun wanhudesaniia harmax! tulhuM
«la luma!a,W<nUa hyijä'/ sijhenasti cum minU
wottan sinun kDwartes lastc» lapsille / n si>,l»
iväkewMsräikille tnlewatsille,

la tosin Jumala sinun wanhurscaudes on s»
Zen corkia sinä suuria teet/ Juhala on si,!„!
wertÄists?
20. Sillä sinä annat minun nahda pallo la 'umil
«hdistucia / « wirgotae minua jätlens/latanssi»
haet-minuavlos maan fywydesta.
21 Sinä teet wimm sangen suureni/ia lohdutti
Minua Mens
2!, Nijn !!',mäk!N kHllll! sinua Pftltariila/ filiW
«ncuultas/ minun Iu nalau: Mlnäweiftnttzttji
sinulle candeleilla / sinä pyhä Istaells.
2z. Minun huulen ia sielun/ iongas lu»
Nlt/ «zoldzewttllaloeisawatthtost sinu^e,



Psiilcar,. 8,

14, Ia wtnunkielen puhu myös jocap.Uwa sinun
Mchmscoudesias / stntähoen hawettän heja hä.»

culeon / iotca mmnlle paha suowat.
S»!omil!c,

MVmala duowios Cnningalle / ja w<ul«
jM-yurscaudes Cuningan pojalle,
l. Että!>!N weis Canssas wanhurscau,teen/ia aut<
M sinunradoNlstlls.
z. Nuoret tuocanrauhan Canssaile / ia"cuckulat
Mnhurscaude!!.
4. Hänen pilrl radllliisen Canssan pitä«
man/mköyhiä auttaman'la särkemän pilckmit.
s. Sinua peljätän/ nyncaunxm cuin AurinZoia
hiuowllt/ lapsista niin lasten lapsi»?.
s. Hän astu alas nijncuin sade lNjtetyllZ mjtulle/
nijncuin pisarat jotca maan
7. Hä»en aieanans ia suuri rauha
cueölsta sichenasti ettet Cuutaolcckan.

H. Hän hallidze merestä mereni/jmMrasig WM,
NION Llljn,
)., Hind3 heidän pitz cumartaman jotcalorwesa
Mt/häneu wihVliiftns pit.» tsrnun nuolemZn.
10. Cuningat meren tykö ialuodolstpttaiahjoiil
.condaman /Cuningat rickast Arabiasi ia Sebast pi>
tZannot tuoman.
i>> Caicki Cuningat ptta hänoZ cumattaman / is
«icki pacanatpitä händä palwekman.
>l. Sillä hau wapohra huutawaistn köyhän/iara,
dMsen / zolla ei ole auttchata.
>?. Hän on armollinen waiwaiselle ia köyhälle/ia
pyhäin sielua autta. »



«4 PM«n'°
,4. Hän lunasta h.eiLan siel,uns pttsxesi iaillöL
M / w hc«dä,! merenS luetan callixi hänyl e>«s<,n§
15. Ia hän elä /«a hänelle anmcan culda
rabiesta/ ia handäa.lat>luingvretan/jocap uwil! <
telan händä
16. Maasa m wnorttn cuckuloilla pi.tä tihtiäm,.
lonoleman/ hänenhedelr>',änsvitahäälytmnnij
,c«!N libano,mn / ,a scn pMMcoistawM Caupunzsa / nhncumruoho maan väällä. ~

17. Hänen nlnlens pysy nffnca» «
suin Auringo on / vlott!lhänen n!l>fnsjäikcnt«!.
MijNe / ia he «lewat fiuMtuxi c«utW
caickl pacanat yl«st'.wät hänsiä.
iZ.Kylelty olro!,lum,Lia/ HErr«lsi»elin IW l
la / jo!,an? inäns ihmettä leke. s
19 Ia tijtttty olcon hinen cuulujsa nime«ölj« .
,sz!ckistst, w catcki n»c>a täyteltMn ,hän,«NMW n

D»)lVldi Isäin »,»«nsten loppu, »
psalmi. «

on Jumala Israelille hywä/ ntjllejol !

2, Muttamu-.ä olm pian jalgoMnihorjunut/! iz
nun astelem lähfs im- c!stu!'et
). Sillä winänärkästyin ZyckZrista/ että m
näin julnalatlomutmenestywän. , o
4. Sillä ei he ole misän cuoleman hZdös/wasnh!
wat wohwana/w heib n woimanspysy wahwm l
s. Eiheolewazioinkäywisesniiniutnmnutihm!!
<a ei waiwl<ta nijncum mutta ihmisiä- o
6 Sentähden on heidän ylpeydens callis/ia h!!>
Wäkwaloans t«ntl/ hy»«fi.tMj mdzutts»



Psattarl. 8s
; Hepaisuwatcaswoildanijncuin lihawawadza/
z «ttkewät wltä ainoasians heille kelpa.

Calckiahecadzowatylön/jasijttepahastiplchu,
!, ,i/>a puhuwat>a laittawatylpiäft.

Vita hepuhuwal sen täytä olla taiwasta puhut«
1,/witähe sanowat /sen täyty >naan päällekelwata.
j > Senlihdcu noudalta heitä yhteinen Canssa//a
,'londuwat heidän tygöns nijncuin wedet:
. Ia sanowat: mitä Jumalan pidäis heitä kysy.
«„? mitä pitäis coltieman heistä lucua pitämän?
, Cadzo ne owat Jumalattomat/he owat onnel«
tt mailmasa /ia ricastuwat.
, Pidöistö sijs setnmhon oleman / että minun
dömen nuhtetoinnaelä/ja minäpestn wiattomu»
Swinun käteni i
. Ia ruoskitan jocapäilvä/ja minun rangaistu,
n on joca amulla käsis ?

Minä olisin lähes nifn ftnonut culn hekin/
Mc»c>jo/ nffn minä olisin duominuut caicki si,
m lapses /jotca ikänäns ollet owat.
, Minä ajattelin sica tutkia / mutta se oli minul,
ylen rastas.
Shhenasti cuin winämenin Jumalanpyhään/

»siaitzin heidän loppuns. (pohjaan
Mutta sinä asetit heitä liuckalle / jasyöxit heitäCuinga he nl)n pian huckuwat /he huckuwat

«awatcauhian lopun.
NHncuinuni cosca jocuhera/nchnpös HErKs

! heidän cuwans CaupungiS ylöncadzotuxi.
Woan se carwastele «linun sydämesäni/ jast»minun munoscuitaniEttä minunpita tyhmän oleman/ja elmitan



,« Psollatt.
tietämen / ja minun täyty olla njjnculn naud^
nun edcsäs.
»,. Cuitengin minä pysnn alati sinun tyttnäs:>i!
sinZpldät minun olkiasta käbestZni.
»4. Sinä talmatminun ncmvollas/ja eomt»
nuawijmem cunniallg.
25. Cuin sinä amoastans minulla olisit / nijn m
näensingän sijtte tatwasta eli maasta totlelis.
26 wlelö minun ruumin »a sielun»
puis/nijn sinä Inmala cuitengm olet aina nm
sydämeni vscalluS / jaminunosan.
»7 Sillä eadzo / jotca sinusta heitäns erittäwl
ne huckuwat/ sini cadolat calcki / jotca sinua»
sian huorin talewät, ' I
28. Mutta se on minun ilon/ettämlna idzeniln,
laan pidän/ja. panen Minun toiwoni HErran H
ran päälle / cuinga sinä stn teet.

I.XXIV. pselmi.
i/Affaphw spetii»

mixis meitä nijnratti pois fyörä!
FMolet nijn hirmuisesta wihatnen sinun!§>!«
lambatlle.
i. Muista seuracundas / jonzanSwanhast o»!!!
ja sinckleS petiwsexi lunascanUf oitt/Zion m
ta/josas asut.
3. Talla heitä jalgoillaS/ja sysii,uurl pohi«
wiholinen on ratscannut calckiPyhäs.
4. Sinun wthollises kiljuwat sinun huoneifti,
«settawat nijhin.
s. Ktrwet «ZkywZt Mckywän ylhällä/Oi
medzäs hacatäisin.

la hackawal rick! eaicki hänenftickarin l«!
fiul«ns/s«lä ttchäillä että tirwelllä,



Psattarl. 87
He poltawat sinun Pyhäs/ jarsiwawat sinun

Wes <!s!lwsi<-.n pohjanastt.
», radelcam heitä ynnä/

Jumalan httonct maalla.
. Enmc nac meidän ihmeitäm/ «itä sitten yritän
>ropheta saarna/ ei kengän opettaja meitä opeta.

l>. Jumala /cuinga lauman wthollinenhäwäise/
« wainollinen sinun nimesratki ichn pilka?
!. Miris kännäc pois sinun kätes? Jo oikian ta»
cs ny» ratki sinun pöwestaS ?

>, Mutta Jumala on wanhasta «uinuit Cunin«
««/ j«l« «ivut caicki matta» saatla maan päällä.

H, Sinä hajotat meren wölmallas / ja sinä mu<
«»liat Drakein päät wisisä.Sinä musersit walas ealainpäät / jatiNnatNs
»nssolle ruaximedzän lvlwesa.
. Sinä liiohnt«lt lähiet jawitrat/finö tui!M M

., ,

i. Pöitvs jayö owat sinun / sinä r«k««ätAuriri,
>n jatähdet määrätynjuoxurls pitämän.
. Sinä sowitlt jocaldzenmaan rajat / sinä teet!
M jaMwen. ,
. Tlljn muista siis että wiWitien häwaise
/>« hullu Canss, laittamat sinunnimes.
, Alä sijsanna pedolle mettises sielua'/ ja «ls
nralki vnshda sinun tsyhiäelälmitäS.
. Muista lytto: sillä maa on iscapaicäs surkiastwltel!y/ja huonet omat täynnä Määryttä<

W «nna huoyonmennö pois haptälläi OM>h«t/ ja radolliset, stnuN NimeS.Nouse luinala ja aja asias / muista nhta hä»Ms/jotta sinulle jocapäiwä hullullda tapah.
'". Hij iz.M



33 , Psalt««.
2? Alövnohda lviholltftes panma/ sinun
4istesmecclttuleaina suurewari !^

I.XXV. ps'.!M!.
Assaphin Psalmi ia weisu/ettei hän hucku. ..

nut «delläwi's»tt»pa. s,
kytäm sinua Jumala /Mk sinm

sinun «hmeicäs / että sinun nm ,

v nijn läsn»
H. Sllläa,allans minä oikein duomidzcn.

Maa lvapise,a laicki jotca sen paällZ asun».
Mlutta minä wahwistan lujasi h.:nen padzans S< .
F. Minä sanoin öyckärellle: Alkät nij» kerslOtc»
Halumalattomille-Hlkätwallan päälle haasioco.
G. Hlkäl nijn polio haasta<o teidän waldan pöi!!,
<!kät puhueo nijn uisiunsi. . <,,

>. Nijncuin eimitän'hätä oliS / eitä idästäell>l „

»esi., / taicka wuoristajotca lorwesa owat. ~,

». Sillä Jumala on'Duomaii / jo« tZman ch ,

La jatoism ylmoä.
. , n

Sillä HErran kädeS on malja taynens / «l
.Ivälläwijnallatäytetty / l« sijlä hän panesiM
waan caickein Jumalattomain täyty juoda/>«
Hangin rypätä vloS. »

30. Mutta minä ilmoitan sianlaickisest/ !«««!

kiitosi Jacobinlumlalle.
»i. lamwä tahdon särkecaiken lumalalt»
»allan/ettäwanhmscssten walda corgotettaG

LXXVI. pzalmi.
~ Ässaphin Psalmi,a wosu candeleilla/ .

cdclläwciftttapa.
. H

HMVwala ontut-u ludaas/ Isroelison h"
suuri, .



PMarl. 5,n,,, SalemiS on hänen majans /ja Zioniö hänen
«smisens. (ja sodan/Sela.

Slellä han särkejoudzen nuolet/kilwat/mtecan
). Sinä olet tirckambi ja wätcwämbt/ cuin ryö<
stöwuoret'b. Corjat pitäryösietlcman ja nucluman/ jacaickl
sttONichet täyty käsistäns herwottomaritulla.
7. Smunrangalstuxestas Jacobin lumala/VNttN
wajo orhi jaracas.

'B. Sinö olel hlrmulllnen/lucgwoi seiso sinun ed«»
' Hs/coscas wihastut?
' ?, Coscos dusmion annat cuuluatajlvast/tnsnmaa
' »»pise jawaickenc.
", o, Cosca nouse duomidzewan/ että HK,
Mttalscaickiaradollisia «aan päällä/Sela.
> Cosca ihmiset fiukuidzewot sinua wgstan/nffn

!»a «voitat cunman/ ja cuin he wlelä enä klucuidze»»»t/lchn sinä myös wiilä olet.
». iuwatcat j«aneacal teidän HErrallen luma»«Ile calcki jotcahänen ymbänlläns aletta/ wietät«hjojahircnuiiselle.
z. loca päämiehtldä otta rohkeudenpa on hilmul»««n maan Cuninga,lle.

I.XXVU psalmi.
». Assaphin Psalmi leduthuninedestäeleliä»<!ftt«!p«.

huudan änelläni lumalata/ lumsl«t«huudan/ ja hän luu dele »

> Minun hätä ajallani edzin minä HERra «inu»m on yöllä ojettu / ja Sjllä eiwinunmn sallihandanSlohdmetta.
z > L»M «ln» Mlheisani olen/ »sn MinZ «iette.



len Jumalan pa>'lle/cu<nmmun sydamett ön
fes / nfinnllnö puhuri / Ssia.
5. Sinäpldöt minun sllinäniettä heroalwölvol /U,/
naoleltnlstlwoimatoM/ettettMinawot puhua, j
H. M>na ajatteleu«vanhoja atcoja, envisuä wu°W
<?. Mitta ajattelenyölläminun landelettaN!,asA
itzun minllNfyoämellenl/jamwUnhettgeututfi. V
», He!ttanefölumalapo!Sl;<lm«lcklscss/j»ctyhD
«rmo Den esottZne: (pellajolop^
9. PUutlUnecs hänen laupMeNst ja cllttolWW
10. ongo Jumala vnhöttanut olla almollinemP
snlkeNUt hänen laupiudens wlhaNS tähden? Sela< >
««. Mmäsanotn:Se«mua watwa/ waan O
«lölsenMakäfiwölcalckl «uutta. ,

,», SeNtah»e«mi«ä muistanHErtM töita/,a M i,

«jattelen sinun endlsia thmeitZs. .

(tegoisi» h,
,3. IapnhUNtaikista sinun töistas/ ,ä sanon ft
14 Jumala sinunties on pyhä/ cust on NtZn wat» ,
«H Jumalala«um sinä olet:

.., »,,
>"

,5. Sinä olet st Jumala jocaihmeltZtele/sin« «ft ,
«oimasCanssalnseas. >c
,6, SMä lunastit Catlssas wounalllsest Jacob!»
Josephin lapfcl/Sela. , . '<

Wedet nau sinun Jumala/ wedetnaltsinm „'

«apisit/<a sywtjdec pauhacht.
. < '

,z. PaxnlP«wetfaasilwttla/Pll<Set,ylisit,aMl n
lensit secaan. . ~. '
,9. Seiylisitawasa/fasinunlfMaaxeSwalkyiW'«
»hrlnpaallemaachckuljawZttsichtä , ~,',,
20. SinuntteSolimerefä/jasinnnpoltusolltsM «

sa wesisa ja ei sinun jalttäs kengän htto»ainnut,
,« Sinatvett «tl
ftfettjaMoMMtts, ?^"



Hsalrätt. »,'

l<x xvlli„ pftimi.
l. Ass-phi» Opetu».

W/BMielniiiU!, mmun lakin/ tallistatatceidäncoNvan miniin stulnl sanoini
«M Mma awattsuuni sattanlascuun / ja tbanhat ta»
«MMtmainitzenK MamecuulletoleUmäja tiedämme/ ,ä meidali
M<im meille jutelietöwat.
M, Ellen me sitäftlaw heidänlapsildanS/ ,'otca tule»
Wchlul!st<unHElraKkHtoxlta/iahänenwolmanS/al!«hlne!lZns jotla hän ön tehnyt.
» Hä« sääsi tMsiultn lacobiS/ja andöi lainIfr<l-Ms/jöngahäntDimeidätt Isäm opma heidän«leiis.
U Että lvafiatuleivaistt öppisit/sa lapset/ jotcawielil
WNdMät. , (lapsillenSe
,«. Ctiin he caswatsat/ että hekin Myös ilmsitaifit
», Ettahepatllsittoiwonslumalaan/jaeiVnhooais

jiimolMteio,'a/ja pidaisit hänenkäskyns.
, Isei tulis ritjnlUin h«dän Isäns / hnikndelelvck
,e»l?gi« ftcu/ jocä ei Vahtvlstanut sybändänS/ja h«i>
«nhengenseiritjptlnat vscMststlllmalaft.
). Nilncttin Cphratmin lapset / hotmscoitut/ joll>
i,niehet pakenit sodan ajalla.
Clhepilanellumalantlltto/ jcket Oaeldanethi-n laiftnS.

. Ia hevnhotit hallen tecons ja chntens/ iotcahari
illeosottattutoli.

HeidänlsainsettMtetihan ihmeitäEgyptM
«ft/Zoan kedolla.

Hinhalcais meret»/ ,'slvet heitäsen lspitze/ j<i
lttfMM/NMMMMNf



,5 Ia hän talutti heitäy!ipälwä pi!wellä/ jaWli
walkialla tulella, s»
is. Hän halcatscalliotcorwesa/,a juottiheili w„z
dellayldötyllä. «<

,7. Ia hän lastioj«t wu»laman«lliosta/ niZneltäM
sift« muodit cutn wirral.
,8. lawielähesijtenglnsyndtäteithända wastan/«<
»vihoitit corkeimman corwesa. ?,

,9 He kiusaisit lumolata sydämisänS/ anoden rmA
he<dän sielullens. . «l,
20. He puhuit Jumalala maston/ ja sanoit: woW,
to Jumala malmista pöydän corwesa ?

21. Cadzo/ kyllä tosinhan collien löi/j» Medet MM
»aojatjuoxit. i»
21. Mutta cuinga hän woimyös leipä anda, eliC»7
fallenslihaftatta? l'
2? l>,

tinla<obis/ja,ulmuus tuli Israelin päälle. >e
,4. Ettei he vsconet Jumalan Mlle /ja ei vscck l
net hänen apuuns. »

lahänkästjpllmilleplhöldaja awaistalwan M s>
25. Ia andoi sata heille Manna syöeäxenS /j»« ><

doi heille laiwan leipä.
26. He söit Engelitten leipä / hän lähetti heille h>e
lä ruoca rowmnoxt.
,7. Hän andol itätuulen puhalda taiwan allo/
HZnen MakewydellZnS kehoitti etelätuulen.
«z. Ia andoi sata nijncnin tomua /lcha heille/ "

linduaja ni!muin sandameresa» l,

2y. Ia sassei langeta testillehetdän leiriZnS/j«l »<

palcas enin he asuit. . !'

zo, Nljn h,e stlt jal„«ttt»n/i« sait HMn himß'"
"

'
' '

' zi, W



Psallatt. yi

Cum elhervielä lacannct himoldzemast/ ja hellicläsiittäsölt-
M, Tulilumalanwiha hetdän^Zälens/ja tappoi

heidän seastans / ja parahimmat Israe»
M hän maahan löi.
7;, Mutta wielä sijttM caikisa näisä heftndis
'M/ia ei vstonethänen"ihmeitäns.

H4, Sentahden andoi hanheidän enolla/ntjnettei
Hl saanet/ta täytyt heidän clinaicans rangat»

Nunoollä.
~ °z. Cu<n hän heitä lappoi/ «dzit hehändä / ja he

/ja tulit warhain Jumalan tygö.
Hz, Ia muistelit että Jumala on heidän turwans/

»«Jumala se corkein heidän lunasiaians.
H7> Ia he petit hänen heidän suullans jawalehteltt

»inellekielilläns. Mutta heidän sydämens ei ollut
Mhwa hänen pnoleenS/ jaet pitänet Hseollisest
«m listtoans.

»,«. Muttahanoliarmollinen/jaandoipahat tezot
nieri / ja ei hncuttanut heitä /ja hän länsi poiS
se!» wihans /ettei hön laskenut catckia wchaons
imemän
>. Silla hän muisti heidän lihax!/ tuulexi/joca
mepoisjaei palaja.
c>, He wihoitit hänen sangen vseiu eorwesa/ ja
holtit hänenaukiasa maasa.

>. Ia he kiusa-fit taas Jumalala jocapaicas / ja
'chtttlitsitöpyhalscaeliS.
l> Ei he muistanet hänen kättänS/ sinä päiwänä
n»HZn lunasti heitä wihollisissa. -

!. NtZncuinhän oli ihmens EgYPtiS tehnyt/ j«
mn merckins Zoan maast.

44. Eof>



94 Pl<,«!»«<.
44i CostahaN heidän wecens muutti/ l!!,
he »Måns tainnu juoda. '
45. CostaHZn turilat heidän secaans
heitä söit/ ja sammacot cuin heitä hucutit.
dsnfylwöns etanoille.

Costa hän rakehilla heidän wijnapuuns lei/z,
heidän meozZflcunans jlisteellZ. I
<,B, Costa hän löi heidän carjansrakehilla/
dätt laumanS pttkäistn tulella.

.

Costa hän hirmuises wihastns lähettiHMsecaans pahat engelit/ ja andoiheitZraadella/
botta ja wahingottta. , .

50. Hän päZstltvchattSheidän secaans/ jaeis»»,,,
stanyt heidän sielujans lnolemasto/ ja heidän <!i
wensrutolla kuoletti. .

<

51. Costa hän ealcki esicolfet löiEgyptisö/ ensi»!
set perilliset Chamitt majoisa.

wei heidän nHncuin lauman cörwest.
§3. .Ia saatti heitä irstasta/ettei he peljännelM
heidZn wihollisenspeitti m«rt.
54. Ia hän wel heitäPyhsnS räjolsn/ tömän«i
lhgö/jonga otlialatenö saanut oli.
55. Ia hän a,öi pois heidän edesiöns pacanot/
jacoi heille perimisen arivalla/ jantjdenmajolft!
döi hän Israelin si>lmunnat asua.ss. Mutta he kiusaisit ja wihoitifJumalan!
iorkeimmon/ ja ei pitänet hanat todisiuxians.
;7. Waan he palaisit tac«perin ja caozoit >jl
nhticuin mhös heidän Isäns / jä ei pitänet/H l!
tttitt Mnnytjoudz».



Psaltari ,f
! z I« he wihojtit hänen yiedzl^zllanS/jahZr.
Mtbänoä epajchnalillanS.

t<,, I>iiU!» Inmal.i!?n cuull/ nffn hän närkästyi/
, ihyliäiscöw!»Israelm. '

j> llijn «tä hän iuowu» asutnsiastans SiloS/,l»maiasta soft hän ihniisten seas asut.i,. laanbö! heibän waiwans faiigiurem/ja hei.«i>ic<!!lnl!ldci!swiho!llstcl)käsijn.
!:, Ia hän hylmis Cl.nssans miecan ala/ja när»
W hänen perimistanl! wilsion. "

>! j. Heioän m>ehu«iscns illlutti tult /ja heidänli!!l,ze'istc,lidyl huolem3ta jiädä,
~4. Hejdän pappins miecalla/ja etol.

heilä ttkl.
!. Ia Hstrra hcräis l,l?ncu<n jocu msfawaineu /
iMliijocu wäkewä rämäiä wljnan luopunNfest.
j Ia M walhollistansperäwierljn /japani!,«««
Msen häpiän heidän pZällens.
', lahejtli Josephin majan pois/ jaeiwallinutphr»!m,n sucucunda,
!, WaanhänwaWziludan sucucunnan / Zio,
»lvuoren/jotahZnracasij.
'- Ia rakensi Pyhäns corkiuxcn/ nijncumijan<
lGsipysyVäisenmaan.
>: lawalidzi palwelianfi Sawidin/jaottihH,
»lAumoshuonesta.

Imettämistä lambaista haki hän hänen / että
nhänm Canssans Jacobin Caidzis /,a Israelin
»tn perimiftnS.
> Heitä caikella sndämens wacl!U«<>«/ja l)Mdz«Keitä laitella ahkerudella.

I.XXIX. pftimi
1, Ass,,,'!)!» Psalmi.



9« Psottarl.
/pacanat owat pericundoss

M/He owat saastuttanet sinun pyhän Tcrnpks/j,
Jerusalemista tiwiraunlon tehnet.
~ He annoit palwelias ruumtt llnuille tai«an«l
laruari / ja sinun pyhäis lihat maan pedoille,
;. He «vuodatit heidän werenSnHncuin wedenl,
rusalemin ymbärille / ja ei kengän haudannut.
4. Me elemma meidän läsnä asuwaisillem nam,
xtlullet/ häwälstyxexija pilcaxi ntjllejotca mM
ymbärillem owat.
5. HErra cuinga caulvan sinä niin wihainen«!,!
ja annat sinun kHwauxes nqncujn tulenpala ?

b. Wuodatahirmuisudespaeanainpäälle/jo!n,
sinua tunne / janfiden waldacundmn pääle/ jotc«,

sinunntmeslucoile.
7. Sillä he owat Jacobin syönet /ja hänenh«
nenshäwittänel.
Z. Hlö muistele meidän enoista pahoia lecoiam /«

mahda pian meidän päällem: Sillä me olemmo s«
czen töyhaxl tullet.
y. Auta sinä mettä Jumala meidän auttajam/l
nun nimes cunnian tähden pelasta meitöjas!»
meillen synnitanderi sinun nimes tähden,
l». Miris sallitpa.anain sanoa cuft on nyt h
dän lumalansi Ilmoitettaean palanainseas D
dän sillmäimedes sinun palwelias werm costo/>ll
wuodatettu on.
,1, Anna etees tulla fangein huocauxet / sinun s»
«n kZsiwartescautta / corlacnoleman lapset.
«. Ia costa meidän läsnä asuwaisillem leM
lenotn heidän ptlckans heidän helmaans/jolW
Ma HErra pilcaimet owat.



. Mutta me sinun Canssas/ ia sinun wehmas
sinua yamaickistst / ia julista» sinun

lijlostes loppumata.
I.XXX. psalmi.

Assaphm Psalmi cullaisesta cuckalsesia/«dMäwcisuttnpn.
lsraelin painun /jocasaalÄtlostphl»
lambat/ilmoita sinus jo« istut Che,

l»K,min päälle.
yHerätä sinunwaldaS/sinä cmn Cphralmm/Ben.
Jämin ia Manassen edes olet/ia tule meidän auxei».
4. Jumala lohduta meitä /»a anna sinuncaswospaisia/nHnmc culemmaautetuxi.
~ HErra JumalaZebaoth/cuinga canwans «i<

CanssaS rucouxtjn?
!, Sinäruokitheitä fyynclitten leiwZllä/ia juotat
,«!li suurella mitassa läynanskyyneittä.
. Em« annat caickein metsän läsnä asnwaiste»«,!«kiroilla / ia meidän wihollisten eilcata.

. JumalaZebaochlohdutaNettä/iawalistasinun«swos / nön me antetuxi lulemma
!. Sinä toit WHnapuunEgyptistä /«olctp«a»
!«t c»lcottanut/ ia sen istuttanut.
°. Siliä percaisit tien hänen eteens/ia «nnoiths,
en hnwäsii juurtua / «Hn että!, se täytti maa».
1. Mäetowatsen wanolla peitetyt/m hänen o<ill»nslum«lanCedripuut. '

Sinä lewttithänen wesans haman meren asti /
> hänen haaranshaman wlrrantygs.
- Mixis sijs/ särjet himnaitans/ että sitä «ickiwzekaywatreplwat.

Medzäsica on sen colwanntVlös /«do»ot s.»"ttiMellet. I „..I«.



58 Ps»«««i.
is. JumalaZeoaothfqannH^iissinuas/ cadz»
tatwast ja nae/ia cdzi sitä wijnapuutta.
16, Ia pidäsekijndiänZ/,, ongasinunoikiatätesen
istuttanut/ ia longas sinulleöluiastiwalnmutolel,
27. .Cadzosieheliia nuhtele/että pslttamisest ia«,
pimisest loppu tulis.
,8- SmunköteSwarlelcon sinun oitian^atesTons,
san / ia ihmiset jotcqSfinulles lujasti walinnut olet.
,y. Nijn en me sinusta luowu/.suo meidän elä ntz
mefinunnimesrucoilem.
22. HErra Jumala lebooth lohduta meitä/ia»»
nacaswos paista /n«,nme autetuxitulemma.

I.xXXI psalmi.
~ Githilhin pnqllc ldel!äwe!s»««p«/2lssaphm.

lloisest Jumalalle /joca ön «M
<N)wäkcroydem/ thasiucat JacobinlumalO,
5. otteet Psalmi la mocst ttumbutj/iloiset n,
Velet iaPsaltari.Sotttacatßasnnlllavdcft Cuusa, meidän lch!
majam juhlapäiwlnä. < M»!
>. Sillä se ou tapa IsrseliS /ja Jacobinlumck
6. Senhänpanl losevhiSMistusexl/coscahtl
gyptlnmaalda läflt/ ta oudon kielen cuullelolit.
7. Is HZn oli heidän ,olcans c.uorm«sta wapch
liut / ia heidZi, kätenS pääsit tijliätetemäst.
8. Csscasinätuscafts minua irucoilit nijn min»«
«in sinua/ euuldelin sinua/ Ma tuulWä tulifti
päällts ia eoeltelm sinua lijtuwedentykönä/Sl!«
5,. Cuule minun CanssiM: minä todistan sinunj!

,«, Ettei sinun seasaS muucalainenlumaloD
zaettes wierastalilmslsta.l!im«lWs _,



?0 !

,i. Minä olen sinun HErras simm i
MnlilosEgysittnmaaloa/ lelvttösuusnrZnminä
smtärcan, . .

!
,:?):ul« minunCanssan ci cuullut minun anbant/
j«Israel ei tolellut minua:
h. NiZnminä lastin heitä heidän sydätnens pahu!>
leen/waeldaman ncu»ons jältenä
14 Jos minun Canffqn cuulls minua/ialsraelmt»
!um ceisnni tÄvis. ,

is pian heidän wihollisenspainaisin/ <«

wl!!!«käten!snändZlsin heidän Mihollisienö päälle»
,s lajotc.aHEßra wihawat/ hucfanhepyrtiwät
ljändä wajtan/ mutiaheidän alcans ölls ijaneaickl'
Mchsylvä. , - -
i? Jäminäruotsin heitä MrhMa nisuilla/ is'
iliividzisin heitä WWallacallloM'

N. pftlmi,-
- i, Ass»ph,n Psalmi:- .

seiso Jumalanseuracunnast/ la MzlDuomari jumalitten seafa,
; junia»
lattomanmuotö'caozotta? Sela.'
4 Tehkät oikeus köyhälle ia orwollle/ ia auttacat
«dolliset ia waiwaifct mkeudelle»- .
f Pelastacat ylöncadzoltua ia köyhä/ iapsästatat

mallasta:6 Mutta eihesotellet eitä lucuspidä/ he fZnchät
tzckaitiafapiNeisä/sentähdentäytycaicklmaanperu.
stiliet coätuai .

7 Minätosin sanoin Te «lletta jumalat/ ia laicken
tttkeimman lepfet'.
8 teidän cuolla ntzncuin ihmiset-tin/it! Nlzncuin lyrc.nN!t.huckuwat, §»



"»«, Ps«lt«>.
y. Nouf« Jumala ia duomidze maa: sillä cMpo.l
canotowat sinun omas,

i.x xxiii. pstlmi.
l» ?issaphi» Pstlmi >l> wiisii,

älä nijn ratki waickcne/ >a äläcaitllj
LMnijn hiliainenole/Jumala älä sila mj» kaisi.
3. Silla cadzo/ sinun wcholliseskaucnidzewat/u
jotca siuuawihawat/ nlsndawatpääns.
4. Hepltawätcawaloita monia sinunCanssosw,.!
Mn/«apttäwätl»«uw«finun ftlatuitas maston. I
5. Sanoden: Tulcat/HZwlttakämheit«/n!jnett!l
che ensingän Canssa oliscan/ettei Israelin nime M,
ivuistellals.
«. Sillä heowat pannet ne»»mS yhteen/^iatch
«et lchton sinua wastan.
7- Edomereinia Ismaelttereln majat/Vo«bil«j
reiuia Hagaritereiy.
3. ,

Ghilistentla 3yr«n asuwatset.
«,. Assur onmyös hanens heihin lffttänyt / autt»
«lan lothin lapsia/Sela.
io. 3<« nrjlle nilncuin Mibianitereille/ nHncui»
Sisseralle/ nijnemn lobinilleKisonin ojantyto»
". Jotta wesiztlinEndorin tykönä/ ia lullt log»>
Zi maan pMlle.
«. Tee heidän paamhllnans ntsneuin Oreb /!»

Seeb/ i» caicti heidän yllMNälsenS nrincuinLft
bah ia Salmuna. (lanhuomt,
y. lotca sanomat: Me omistam weillem lunxu
,4. Jumala tee hcilä ntjncuin tuul,Spaö/nn«M
corsi tuulen edesä.15, Nchucuin culo joca meidzZn poltta/ianijnl»"'
lleckijocamäetsylytck.. ä



PsattoN. ,
wl

16. WainsiuurinHnheitsluul!spä»lläS/iahäm<!
mästytäheicätui^allas.
,?, 3äi,tä heidän caswonShaMlä/ettäjhe sinunNweSeozlsit.
,z. Häwellön <a yammsfiyksn Hanc«ickisest/, j«
häpiäänlulcon >a huckucon.
ly, 3?yn heftawal tuta että sinun nimeSon ainvitt'
stans HErra/jaylimmäinen caitesamailmaft.

pstlmi.
i.C«rahn lasten «psalmi GithltmpaZlte/j

ihanat owat sinun «suinfiaSH^Zedaoth.
z. Mmun sielun iköwsidze,a halaia HERRa»ejicartanoihm / ruumin sielun iloibze-elämäsi lumalasa.
4. Sillä llnbu on huonen lsytänut /<a pZssfyinm
h«neupessns /johLNlahepytcanslastewot / nimit.'
lain/sinun AitartS HErra Zebaoth / minun Cunm.^
s«n sammun Jumalan.
l. Autnat owat jotca finunchnoneisaS asuwat / he^lijttäwät sinuaHancatckisest / Sela.
6. Aulu u owat ne ihmiset jotca sinunpltawät wä»
kenäns/ia fydamcstäns waeldawat si mnjälkes.
7, lolc«täywa!itcu» laxon läpidst/ja-cefewat>
siellä c«!wo,a /, ia opettajat j, monella sinuauxellFlauiMelatK
». He ftawal yhden woiton toisen jälken/ellähu?>
Malsenockm Jumala'Zwniu.
?. HErra Jumala Zebaoth >uuldcle minun rucou.'
'«n/M Jacobin Jomala'tätä corw!s/Se<a
l«> C>dj.!esiis Jumala meidäntilMn/cadzo sinM



«. SlllZvxi Mwä sinun csicartanoisas on pattulll
tzi cuin tuhatta»Udllä/enntnwmä ollsiii oweni»«i,,
tt«mmunlumazi>nt cuin lsulöcn «ftj.
Kn luulaluli oniau Naloift>
,i Siliä HEiralumala onAuliGoiä lilpi/HEi.
raanbaarmon l<l.<unnlan'/hutscalloa' el mttänhr,.
lväpunt»! (nunvsc»!d«
zz, HErraZebaoth/aumaSon st ihmmm/ »o.osft

pftllni»
i,Tö«h»lastcn Psalmi czc«äwc<ft««p»i

M° ENRa sinä cuii, muinen olit armollinen sinm
M' maaruttnallts/ ja Jacobinfänglt' lunastit.
Z 'Mnä cummuinen olet anonut andext sinun »

ftSWhat tegZt/ ja taickl-heidZn syndlns peittän,!/

Smacuinwuln-en llpytitcaicki wihas/ia käiosi!

s- tomuta meitä Jumala Meidattwäffahtaiam/ u
käännä poiSNibasWeiM

,

,
,

6> Nhootc o« fiZshanraickifest ellä »vihainen «ij

pZallem ?ieli sinilt»lvihaspitä stliutUnnHsi»,,»'

7? Elkos meitä'wirgöta jallens?'elta
z arwoS<a autawelta,

p«"

rnubattlupalK CansalleNS ia pyhillä
«creihe hulluuteen jsUtU
«n> CullettMonhanen apuns nr,denthksna,ott
U maalla «.unilla «suis.
lilEttHlauymsiatdtuuskestenäns-iohtalsit/M

ia toinen tbisens suuta andaisiti
«: Etlä toniMmassta.wtloie/' »a Mnhmst"

M



'ii. EttawyöS meille H«slaHywln'telis/ ia mei«
l,ä,!,r,a«Nl)edelmänS"innKtS!
14. Enäwandulsmussittetili hänen> elesanS Py«'
shilfjsMMlstylSi
' i.xxxvi< psalmi.-

~ Dlnvldwnxou»''
H'E'rt^corll'<iS,a cuuldeli minua: sillä''

minä olenradovinen jaköhha-
;. Kätke mmun sielun - Sillä minä olen pyhä/Aus'
taminiisminun Jumalan/sinun palweliatas/ioca'
idzmi sinuun luotan» >

4» ole wlnulii »rwollineli minä Hull»
t>»ny!ipa>wä sinua»'
!>' Ilatiula sinun palwelias sielu'/silla sinua HEr«'
«millä ika!ttVl>zett,°
H Sillä si«ä- HERra »lethywäfa armollinen/<g'
s»n<en laupias' ,2lkllle iotca sinua sUcoilcivät»-
/. P' mättä waa»'
ti minun r»i ourini äiiesiZi
K Tuscasclmminä sinuaruioile/ettäs minua cuul^
l>e!isit/ Ylfsra t,' olennkäoiumallstasinuncaltai-
«L/!äei »le tengHn!oc« niin tehdä tölli» »u.n stnZ.'

?> C«!ckipaea»uliotcas!eh<!l!tolet/pitä tuleman'
iicumaltaman sinuaHERra/iasinml niweSeun«'
MiaiNM'
'. Ettis nsn suun olet ,a teet ihmeitä/ia sina'olti^
Mns Mnalas,,
Mii' totuudests'/ khnnltä>iU"n sydämen sijhen»,
chteen/ettäwlnäSnUn

Mini sfft,insi mä HERR^minun Jumalan'lifestä sndäHestäni/ ia lunmoilan sinun nimees'
wNckljGt , izVil^'



W 4 P,alt«ti.
Silla sinun hywydes on s»ur< mlnuft / ia si,z

olet pelastanut mmun sieluni sywtmästa
Jumala/ corjat carcawat minua

tyrannein joucot «mun sieluani/ la
tä sinussilmölnsedefä. ,
is. Mutta sinä HErra Jumala olet armollinen j, „
laupias / tärsiwämen ia sangen hyivä ja waca. .
16. Käännä ldzes inuma päin /ole minulle armo!» «
nen/wahwlsta palweliaö sinun woimallas/ta M,
pHcas potta, . <,

,'?. Tee mercki minun Canssani / että minun «e«l>«
stoiS/ ja he sen nätlsit iocca minua wlhawm/ jahz, „

pcisit/että sinä HErra autat ja wahwistat miiwk ?,

XXVII, pftimt. ,i
«. Psalmi/corahn lnfien««ls». >z,

on wahwast perustettu pyhäin Kuori» »

M/paälle/HErra racafta Zionin porttia/ c«iG >
Jacobin asuin sioista. n
z. Cunnialltsttl-siatsinufasaarnatan/sinaIu!»!»!
lan C<lupungi/jSela.
4. Minä annan saarnataRahabin jaBabelm el» «
ja/että hemmnn tundewat / cadzoPhilisieric /Tyl! t
j«lEthioptalalstt syndywöt siellä. >
5. Z onlllepitä sanottaman: että caickinaisttCo»! "

sat siellä syndywät/ia että Corkein sitarakenoa. >
«;. HErra andasaarnatacoickinaisill» kielillä/el» "

wyis muutamathiistä syndywät Sela.
?. Iawtiiajat nrMMNlantzis / caicki minun li»
«nl sinus». ~

I>XXXVIII. vsalm, ' °

Psalmi Corahn lasien weim/
ladoW«nh<lckoudc!!a/ HimanmslnEichlss- ~

httinoM, MI



minunwspahtaian/ mlnö hum
yöil,; ia sinun edesäs.

. Anna minun rucouxen sinunetces tulla / callift«
cttwas «lnun huuto»! puoleen.

Sillä minun sielun on surkiutta täynäns / m
minun elämän on juuri liki Hetivetttä.
;, Mma »lcn nHnen caltaisexi jotca het»
«xtlijn mcnewöt /»mä olen nijinnin stwieSjolian
yhtän apua ole,
z. Minä mocan hyljättynä cnolluitten seas/nii».
luinhawoitetut jotca haudasa macawat/joita et st»
«sillen muista/ ia jotcaka>esl«sersttetut owat.
?. SiuZ olet minun painanut «lemaiseen t«iwo»
W«,teen ia sywyteen.
!. Sinun hirmnifudes ahxila miuus/ iapacoitt»
Ma silmu alloillas/ Se!a.
, Si»« eroilit cauwss »inun ysiöwänimmufk/
näolet minun «hnyt heillecauhistuxexi/ minän»«l»
«ftnZittnna/ectenmma woi päästä vloS.^
> Minun caswonisnsmkiaradöllisudcn tähden/
Erra/minä rucolftn sinua jocapäiVä/ mM ha»i< tonkäteni sinunpuslees.
, Teetkös siis ihmeitä tuolluitten seast /eli nouse,

~ »tlo cuollet sinua kijctämän? Sela
. tnetellanZo haiidoisa sinun hywyttäs? Ia st»
nwacuuttas cadotuxesa?

3ut«ngo sinun ihmespimiäsä? eli sinun
rsc«udes siluämaaja joftcaicki vnhotetan?
'. Mutta minä huudan sinua HE«« / ia minun

»ouxen tule waralM sinun «tees,
„l Mris HSRRa heität poiS minun sieluni/i«ll»t caswos minutd,.



,°s. ,Psa««i.
,5 MmaHleftladollmmiawZetein/tttamlnach
hylwlty olen/mmäkärsin sinun.hirwulsuctaö/ ««i
mlns lähes
i? Slnmi julwndes tule minun päälleni/ jM
pelcos ltkiM «inuai
iz' Ne sortawat minua jöiapaiwä ntzncuin ttch
iaynnä minua p^'nttäwät.
,y' Sinä teet että minun ystätvZns ia lahim»i,s,
ni/ ttcanewatcauwas minusta/ ja minun tuttw,
sMolen minä pimeyden.'

I>XBXIX. pjalmi.
,1 Echonin stn Estsshitin opetus

armoista lfancaickG
suß'

siilUuni. ~,
~ , ,

>'

la sanon': lancaickinen armo tay ylosMs»'
pidät vscollisest sinuntotudestaiwafti '
«' MinäoteNlHMtchnytwalittunicansanl/»'
blenHawidille minun palweltalleni
s Haman ljgncalcktsuten mina faetan sinulle <i!°"
.mn> ja rackennan sinun istuimeS sugusta sucm
'Selai , . , ~ ~,

s' Ia taiwaspitäylistämän HErra sinun ihmti!
ja totuttas / pyhäin sturacunnaft: , ~

7 Silla cuca taitan pilmisä werrata HErram!^'
«uca on HErrÄN laltainen lumalillenlasteiist!! '
8' on sangen wäkwa pyhöinS cocoO
ja ihmellmentaickein nyben seas/ jotta ow«t»'

,.
, .

, ~1,,
B HErra Zebaoth/euea on niin uin M
wäsftöä luinalN I« sinun tomdes on sinunL'



.Pftltari. 125
SinZ wallldzet pquhqwaisenmeren/sin«hil^

',,. Smälyöcßahabm cuoliaxi/sinä hajotat sinun
wihollists vihollisellakäsiivarrcllas.
n, Taiwas ia maa on sinun/ ,sina olet perustanut

« w<l«npiirin / ia mitä sijnä.sn.
>,. Pohjan ia etelän olet sinä luonut/ Thador is

~, HerWonihasillwat sinpn nimecs.
, Smnlla on wotmailinen kasiwarsi/wäftwaon

sinunkätes / ia cortia on kates. "

>;. Vanhurskaus ia du,omto on.sinunistuimes wch»
wlsiuF/armo<a totuuscwatstnuncasrsosedes.
iö. Autuas Fn st,C<iNfsa!ocalh«stua taita

, heidänvltawalloawaliMun cqswos walkeudesa.
!7. Heidän ptiä iloidzeman jocepälwä sinunnime,

», D/ ia sinun wanhurscaudefts tunmalllset oleman
iz. Slllg sinä o!el heidän.päkewydinskerscaus/i«smn lllmos cautta nostat sinä meidän sarwem

, iy. S!lläHErraoniÄeitzänkj!pem/laPphalflae«
!,sou meidän Cuningam»
«/ SilloinMa puhuit nawftisö pyhilles/ ia ft«
M:minä.olen Sangaun Herättänyt auttaman/

,y lNinislen corMtanut walitun Canssasta,
li> Min? olen tsyt.Znytpalwelianl DalMin/mlns

~! lllen hänen woidellutPyha!lä
Ntmun kätenijuke händä/ ja minunkasiwarte

M?» Eipidä wihollisel händasoittaman'/ia,was<
M «iftida.händä sulloman.

M Maan minä lyön häneniviholltsens hänen ede»
nF«s/ ,j«zyfcal)a„d^Vjhgjv«ttahdon mmäwai'sl«l«, '

"

»IZ 55'MMz



l«« Psattovi.
25. Mutta!minun totuudeni ia armonipitahänen '
tytönans oleman/ MHZnensarwkns ptcaminunni. >
n«ni «osteltaman. /
2K. Muä afttan hänen AtenS me«n /ia hänen
oikiankZtcns Virtoihin. :

27. Nam hän<n pttämmuncudzuman: sinä oletn,,. <
«un Isan/imuunlumM ia curwäjoca m!nu<,an«l l
28. Ia minä asetan esicoistri / calckcm cn<
leimmaxt Cumngasien fcas maan päälle. , «

29 Minä pidän hiMelle armoni tähdellä yancaicki»
scst/io minun ichttoni pttä HZnctle wehwa oleww,
zo. Minä «nnenhauellt ljamaicklfensiememn / -!

iH wahwiftaNhalunistulmensntZncauwan cutntai l
ivat pysnwat, '

;i. Mutta jos hänen lapseni minun lakini!HM. >,

wöt / ia eiwaella minun oikeudcsant. -

Jos he minun säätyni riswawat/ia eiminu» f
käskyjäni piöZ. ..

?z. Nijn minä heidän sy»dins!widzallarang«!sm/ j
<a heidän pahat licons haawotlla. !

34. Mutta minun ««ojantenmiyä hänesiätM»! «

NZ pois / engäsullimin«n totudenl wllpisiellä.
;;. En minä r!iwal«jtt«an</ ia «itä minun st» «<

stanitäynyton? en minä muuta. 5
;6. Nina olen wihloin wannonut pyhydeni Ml >»

«,/enminz Hawidille walhettele. 3
,7. Hänen fiemenens, on olewaz ijancaicklsesi />! .

hänen istuiwenS mi«un «desHm uijncuin Anringo.
?B.lanij!«uinEl«U/w«hwlstetauhän.'ijancaicklstj! f
I«o«wahwana ntjm»in todistus pilwisä/Se><>> jz
3V- Waan nytfin« fyöxet« heität poiS/ia >»A l.

fi»tweide«»U«S.
40



'PsaNtt. «o
Kina sariefpalwelias Mon/la taklaat l)«ne»

iwununö maahan. („ans särjells»
Sinäricoit hänenmuurinS/ia annat hänen lin<Handä raatelemat cstckt ohidzekaywäiset/hzil

BN«!!utiafnäo!ewa!sil!e!'S'nanruxi.
. Sinä corgotat hänen wihollistens oikian!«Z-
. lZ« / ia illibutat caicki HZnen moinollisens.
, 44. Hänen mieckans wolman olet sinä myösottai

,!i,t ffe!S/ia el sallihänen woitta sodasa.
, Sinä hZwittt HZnen puhtaudens/ia paiscat

HÄen istuimens maahan.
46. Sinä lyhennähäiien nuowdens ajat/ia pet«
lithaneu Sela.

HErra/ lumga«uwanlina sinusnffnftlatZ
««nnVt himmisudes palii nyncuin tulen?
4«. Muista/cuinZa lyhyt minun eläminen/M»

, Mtchdoit caicki ihmiset huckan luoda?
Cuca elä /ia ei näe cuolemata ? locafieluns

>/ Mwetln kasisi» pelasta?Gelä.
z?. HErra / cusa o ivatsinun «ndiset armos < lot>

,! «sSswidille wannonur olet sinuntotudesas?
s'. Muista HGra palwelias pilcka/ jonga min»

, «wanhelmasani / caikisia ni,n monista Canssoista<
V. JoillaHErra / wihollifts sinuapilckanmt/joz

,l »la hepilckawaf sinunwoideltuis jäljet.
13. Melty olcon HErraljancaickisesi/Amm/AU,'

!»,.- > c, pftimi.
Most>!«n/ Jumalan michtli/Rucoos.

' H>/g»>sta sucuun,
>' l> Ennencuinwuoretolttelimaa/iamailmZluoii
~ «n/ sinä olet Jumala ijoncMisesta ijaneaickiste^



z. Sinä jocaannat ihmiset cuolla/ issanot: M
l«tjällensteHmssten lapset
4. Sillä
eiläinen paiwa meni/ ta nHncuinwartiayöllä. '
;. wuodMtheitä nHncumcosieli/l!l owl>t
nyncuinuni/nHncuinruohoamulla/joca cohtol,.
eastu (nakttataniasmweli!.
b. ' loea amulla cucoista la nopiasiniiwa ia ehto.
7, Sen teke sinunwihas/että me l'Hnhucume/!«
sinun hirlNUlsudes/ettZ me n«Zn äftsttaäldä tematcn,
z. Sillä meidän paha! tecom sinä astiat etees/
meidän tMemattsmat syndim walteuteen smu»caswss etten.
y Sentähdcn euluwat eaicki meldan p «Uwäm sinu»

! cumiuttn "

i«. Meidän «linalcam on seidzeAen
kNinnätm cahdexan kymwMdä,»»'

otta / <a euin st paras on ol!ut/nyn on se tusta io W <
«llut SM st menepian pois / nHncuin me lend«i. ?

!,. Mutta cuca vsco sinun nyn rastasi MchaM
»an/ ia°uca pelkä stncaltaista siimnhirmmlutlai

! « Opeta meitä «»atteleman / että meidän pl« '

cuo!e<n«n / ett» ywmättäwAstn tulistm.
HERra käännä sijs idzes taas meidän py «

leem /« ole palweltoMs armolllnen.
»4. Täytä mettä pIM armollas / nqn me riew«l»l
zem ia ilsidzem caickina meidänelinaic-anam.
,5. Ilahuta nyt meitäMens/ ettäs meitäntsncs> ,>

y>an / waiwemtmt olet / ettättie nHncauwan onM ,
wmnttaknlDttolem. ~,



Psattat!. , '"

,z' Osetapalwelialles sinun tecoS/ ia sinun cun.
««e heidän laesillenSz ...>

~ I«/HERra meidän lumalam olcon melllt le«
«'„!«!!'!« auttacon meidän tattcmteZot meidäncan«
M/I» meidänkätten, legot häts<mttaco»n

)tcnpftlml.l
corkienman war;eluxeS isiu/iaonCait»

«Wtl!v«ldmu warwss.
,' H.w ftno'HErr«lle: Mmnn lclwon!alinna» /.

, mlnun / jdhongaZwinävscallan.
s SillähänMasta nnnun wäijyjanpaulasta/ i«
Mingollststa ruttotaudista'. ~,-,.

g Hanfynllläns sin, o«
Mnsijpeins alla/ l)Z>en tomubenson keihäs ta
M,' -

<
. , (wallä lenenwalv

f.stles pelkais yon eauhlsiust ianuölela/. jotca patc'
l. Sitä rutto joca ptmeisä lijcku /ia sairautta t»t«^
f>illlo°iw«na'turmel^,.,,, , . ,-

-

Wäicka tuhannen langeisit siwullas/iakymmei^
mii tuhatta fintin ockiällas, njzn el >e sinun satu.
i latosintmänättilobsilmtlläs/iälädzotculnge'
!»/ Sillä HErra on sinun toiwos/ ta ylimmäinen
on sinun'turw.is">°l O sinuacobtaa mikä» paha/ ia eiyhtZn waiws'

,,

Silla han on änyanutlästynEngclMens siilit»'
ft/ ettähee kätkewae'si»ua caMfa tclsäs. - , ,

,

Että A candawnt sinuakasisans/ «ties jalcas
lmen löuDif.V ~

.' .

!Z° S!!,Z i,'jonin <H fyyfarmen päällä /ia tM
l»t nuoren lejonm ta Dlatin.



«i . Ps««»r:.
»4. Että hanwmu» l)«la«s/«!;'!! Viu<l hauen pH,',
stan/ han tunte minun nimeni / scniahbenn,!!,!
«usrielm HZutzä,
35. Hän rmoile minuH / stntahden minä cuultl,
Htnhandä/himutykönänS olen mma.tuscasH/si!!z
minä hancl? tcman pois/ ia saat,an hänen clluniac,!,
H6. Minä rawidZln hänen pizMä Mg /,a oftsan Welie snnmdent.

xcu. pstl»«i,
>, Psolmi

M 3 Pwa en Herraa kljttH / ia wei/sta/'l/tost si«
sinä caickein ylimmäimn,

Amuliajuiista sinun artuos/ia ehtonasinuntdl
H«lttt«s. (deleU
4. Kymmenenkielisellä ia Pftltarilla/soiltain «»,

U. Sillä »M ilahuttt Mlnna HErra/luelsaten st
Nu» tegoistas/ Nlwina tersca» sinun kätestsitä.
<," HERra/cuing» sinunteeoS owatnqnsumtl
F.mnajatuxeS owatylön sywat.
<?. Hullu « vseo sitä/ia tompeli ei ymmärrä nqli
H. nijncuin ruoho/
H> pilholntekiöt caicki cucoistawat/ sichenosti cmich
Huckuwat ijancaickisest. (caicklsch
V» Mutta sinä HErra olet/se corkelni» pysyt U,i
««. Sillä cadzo/sinun wihMsesHErra/cal!e/

wihollises pitä «toman/ ia caicki
«^«ähajotettaman.
,i. Mutta minun sarweni tulecorgolettixi nijncui»
yrtsavwisen/ iaminä woidellan ruKrlllaöllyllä,
11. Ia minun silmuninZkewat lhasiuxenswihA
«siani/ «winuncorw ni cuu!ew<ttilons pahoiM
«otca htitsne «stnawat mmua wastan.



Psollatl. »Ys, ,z Wsuhurstsswcheiiöid)» nymuln palnwpu»/
! h«n «swacuin Cedripuu tibanonlS

14 lotcaöwat «stuletutHErran huo»«sa/»iherll
iidzewit meidän I«m«!am eartanoisa.
,sHe wesoiwat wtllä wanhulflaudesaas/heVelmZll'»
zewätjatuorebluwat.
,6 Ia he julistamat eltaHZna on nizn hurftas/.
«inunlurwan/ia ei ole hänesä wZZrylts,

xcni. pftlmi.
on Cuningss/iejalost caunlstettu/HEI»

A/raon caumsttttu jaonalcanut waldacnnna»»
«ijn lewläleä cuin mallmaon jawalwistisenpysy
wa». ' (oletijancettlinen.
l. Siftä ajsstn pysi, sinun ifiuimes wahwana / sinäzz. HErra/westkosiet paisuwa</wesi«osiet palsuts
twatpauhinons/wesicostet paisuttamat aldonS.
4 Mot wetefä owat sunret ,« pauhawathismul»'
sch/»uttaHErraon wtetä wötcwämbi corkeuxeS.
5 Smnnsanas on oikia oppi/ pyhitys «n sinu» <hlienescanmstus liancaickisest.

xclv>pislm,. .

ErrsllMala jonga costotowal/Jumala M iga costot owat/ selkiisi idzes näytä.
l Corgoea sinuas sinä mailman Duomari/ tn<M
lereille Nitäh« ansainnet owat
; HERra /cuingacauwan jumalattomat/HEl?» i
«ing«<auw«n juNalattoWat/ correilewats
4. Ia nijn ylp,ä, puhumat/ ia taisi patzantekM >hcit'nsnijnttrfcawat?
j HErra he poltcwat alaSsiuu» Canssas />a sinult l,Pettwist,/sheWa<wswat
<>. testel jamu«cstl«»stt he tappawaj / ««lwoit l



»i 4 PM«ri.
«- Izsinowae:' Ei HErra <<,l<><M,
«tumalo ei sitä toetttt.

Pmmä»äk3tsiis tebullut' Canssan seas/ <« <<

tyhmät/ losca tt«ttawi,xitalttt<, i
9 loca<orw«non istuttanut/ eikö hän cliule? Wjo-asilmäniöi/eikZdannäe?^
«v Ibia patanotta cutitta/ eikö hänrangaise?^,
«a «hmisilcovettftmttö betletöwäe
,i' Mutta HErrntittä ihmlsttn-ajaiuxit/ «tö n«'

«.«.^

,» Aucuas °»ft joca sinä Mlr«'cMilat/ia opet«:
M«nlaillis< ~

,31 EttäMmlMärsickvsoliscostawasisln kan/sq''
W«stl mm julnalattemalle Mlmisiettn
14.. SillseiHEtr«HettäCanssmispois/ elihyljj'
pertXftänSi
,; Sillä Vifenden pila sytttkin oikeuden 'olem«n//z« calcki hurstat sn dömet w«t'
,l. Cu'ase«fominu«ralffaniftahojawastä<,?Culz!
»siu WinnMyssönipÄbolntefisitawöstan l'

, Ellet HElrauiinuaauttöiS'/,chn m»u»N'si<luls!
z^,. Mmä sanoin:' Minun !"tt<!N"Mhol,unut/

i WU<mswun «n- osHE?l2,«nklii tukein
,yi MimliläolivalldsufUsliydamesänj/ «uttä'
DM!MutMesi!al>nni wmnn si,'lMs.!

Ecpäs m?e!tstl> tofi!,

«1 He hanqtdzcw^tM^utscanfieluaMstän/ j«'
wolridZemotMottoKwstVeren'
n M«rt« HErrn M> mmm /' winll»'

»3M



la häncossa heidän wäörydeNs/ia bucuita hel<'
tiyeidanpahueens tähden/ HErr<i meidän

heitä
3cv.' ps.,lmi/

iailoillan,«el«'
dättalltundeln turValle<

,; AKanlhänen caswbNseteeN ktstöxella/ i«rlt«'
Witcam hänelle lauluilla'
z! SilläHErra on suM Jumala/ ja suuriCuni»»'McaicklinlUmalltlen päälle:
4- Slllähänentädesansoncaicki «itämaa'can«'

ja wuorltN cMulätvVätwvöshänen,'-
s SMhitlttnon weri» jäHZn onsenlehnyl/laM-
MlätmS oivät cuiusanMlmlstänet'
6° Tulcat/ < umartacam «s polivNlim länget. am/jj«'
Mch«n!ast«am HErrMUieidän luojam etein.
?' SAlähsnonweidän Jumalani/,H mehöneNtla»'
li>« Cilnffins/ ia yäneisläteNs läumä. >
l! TaNspön? jds hänen änenS/ nchn Zl,'
!il paaduftacö" sydämttäN/ nffNcutn
Wm/nHn:uiN Massan coMesa'

C»ft teidän'lsHnne miNtia kiusMt/
chilaianäiimpöSwiNUlfiecoN'!' .

i' n'eljats«nicndä>ajästäica karsti»'
°«l»a tälda EanssalbH/ia ftnbift? Se on
DConssa/ «ly,: tahtoivat/ ia'
Mawiimiititt'niel töhtöneloppi,,'
. löillewlnäMböfftmwännoiN!! Etttlheidät
!l» MINUN lepooni tuleniäss.'

HEirallevsiwnsu/ weisattatMiiilM^'



»6 M««rK
5 Weisttcst HErralle ia tSttäköt hänen «iVeei^/!starnatcalpälreäpälwäldä hänen antuuttans. !
z. tnfecatpac«n«,mseas hänen cunnlans/coickch
Canssiun seaS han«n ihmeitäns
4 Slllä HErra on suuri ,a sangen kHtettöpi/ jh
mellinen «lcketn luwalsin seos.' -

s .Sillä caickl Canssain Jumalat owatepäjuW
lat/ multa HErra on talwat tehnyt.
5 Ennnia iacaunistuS owat hänen edesans/<« hinenVyhasanStapahtuwahwaftiacuunialiest.
7 CanssllluocarHErralle/ tuocalHErralle c»«
nia ia woims
8. Tuocal HErralle hänen nlwens lunnia / tue«
lahjoja ia lullat hänen efihuonejens
Z. Cumarlacac HERra pyhäsä lannistnrest/pi!
fäckan i anVacaicklmallma,
«a.Sanvcatpacanainftas HErraa Cumngaxi/ll>«
plta luallxnundanZ nIM cuin ««ilme n
»almistetcn/ että s« pysy ta »nomibzeC.'Nff<m olkei»
«i Taiwtnemmtcan/iamaa iloitta»/meri W
hatcanlamllä simä on.
A K<!t>ot olcon ilvlset/ ckcaicki cuin hönen oml,
w cHicki puut ihastuman»edzisi.
l, HErrans eocsä: sillä hän tule/fiilä hän t«led»« «

»tdzemanmoata.
,4 Händuomltze«aanpHrin wanh«rscaudts«/il
Canssat hänen totudeftnSxcvn pfalmt-

<a elco,'
M.?ftar« nemmstt/nHn »o»d« lninHenä on-
l_Pil«et «fyngeySowat hnienynbarttlaNsM»
huttcausinenymiomolhänm «3«lm«ne w«h«><'



;' 3u!i käss HZnen edellöns, ia poltla MbariUZha-
,WW!hoil!stne.

- Hänen leimeufens wälcfyw't me«» ptzltn
»Mc/ ma» nä?e sen ia wapise
;, Wuoret sulawatniincmumedmwaha HER«
l»nedes / coco mailmsn haldia» edes.
i, Taiwat julistatrat HErranwsnhurfcsntta /<«
ttickiCanstat näkemät hänen cunnians.
7, Häwetk!°n caicki!otla cuwia palVelewat / v
t«rs. aw<l t heitans epa/umalista / cumartacat HZnd»
tticki Jumalat. !

z. Zion cuule sen ta iloiöze ia ludan tyttör«t owst
limiuisans/ HERrasiunnhallituxestaS.
~ Sillä fina HErra olet yllUlMäinencaikis maa-
cunnis/sinä olet corgotettucaickein jumaliltenpäälle,
«> Tetuin HErraracastatte wlhatcatpaha/HEr»
n taite pyhöins sielut/ I»»al«tto««n käsistä hän
Wä pelasta, ssydZmille.
ir. Wanhurscallecettta »alteus/iatlohulscaille
«. Wanhurscat!>sttcatHErraft /Mökättzänl»fyhydens Mliisiexi.xcvm. pftlM

HErralle vsiweilu: SM hän tele
' H. n wmtta Malla kädeilänS »otl»n/<a hänenfyhälla täsiwanllans.

HEira«nda banenllutuudens/«nssöilleauda hän ilmoitta wauhurs auttanS.
4> Hin muistaarntvnswtoludin3lstael!nhuo>«clle/ ««'cki mmlmsn «retnäfepäl meidän luma.«»««tuum»,



«8 Pfa««i^
5. Ib«st!lcatHEcralle catckl«a!l!na/weifttc«!,
y'tst'k tl« kijtt M. (Mch,^
6. Kn: ck.l 'Erracandeleilla/candelelllaiapft
?. Basunilla / ihastutat lrän Cunmgan >°

8 McN pauholcania caicki »itähanefaoV/m»,,
pejri >a Ma asuwat sen päällä,

Cosiztihastucan/iacaickiwuoleiolcaniloisil,
w° HEnan ede ä: Sillä hän tule maata duoV>!,zeman> hän duomidze «san pijri wgnhurscMtl,
l<l'/i« Zanffat oikeudella.' , ,

,,.
X(>lX>. pszjmi. , , z

Cui>mOs/ttt»Canssatw«pis<l,«l,.
zN/Hän istu ChtrubiA päM / seutähden W !

.. ~,,..' , l<
< S-.uri on HEna Zionis/ is corkia catckein C««
/äin , . . , (pyhä°«
zl Kiiktäfan sinun suurta ia thmellistä uimes/i»«tt
4. I»täiuänCtlilingHN Mldacunliast räcästcln

hurscauden/ sin'l saatat tm .
MoniaVänhurscaudtnlatoss<s".. /
5«- 1
»nartacat häneästlniautäsjuuicS/ sii!i hän onpssh»,'
6i Moses ia AZron 'hunen pappetns seal!/ia S»i
lilUel nll«elustas/sotca hänen niwens rucollew.!!/
he ru oilit HErra / ia hän cnnldil! heitä'
/ Hän puhui heUlepllwenpadzastä/ he pidit bänn
todlstnxens iä fästynsjöcca hän heille anösi. ,"
8» HERrasinä oltt Wiidän ILmalam/sinäcmih'
delit htltä/sinältlValH annolt heille andexi/ialoii"
tit helden työns:
«6 Cotgotla«t HERra ««idän Jumalats»/«



,Pf«llali.
,MM<>t,hä»en pyhällä wuprellans: SiLä HEt.

<i««('«'än lumalam on
l» - c. pMmi.
«! Klitoc,-Pslllmi.
zÄH<,siu,atH,EMrallc.cailklMoilma/palwtlc«!t/

ilolla/ lulcat hänen taswons etten
!! Mttlla, 'V

, TundecanettZ HKRRo on Jumala/ HZmbä
,Oin en me l-.-ze-mcitäm/hänen CanssnxenS
l kitiil ,ens lambaixi.
. Mcngät hänen/porlffnS fHtorella / efi»
Be>st'ns wel<ull«/ kHttltäl hn»!dä ia ylistäksit
»nln^nlmenS
, Mä VERRa on suloinen/ ia hänenarwonS
ysy m hänen totuudms sucmunna,
t» suiuculldaHst» '

ci. psalmi.
Dawidin Psilmi.

armesia la oikeudesta /<a sanon
kyWen.

Min'kärcan m.mun!tattaw»stlH,tolmellisestnti<
«c hsan/ jotta minun omaniowat/ia,waellan
sloAsfst!,',in«n

En ,l>? !.':i>- minatvihiM
mrmtckPitä/«- en ftu. olla lykoiWni.

,la sydän oksn minusta pow/en
paha

, l«l>Mma!Dns sala pzncttele/sen Nin§
»,«!an/ en miMkärsi ylpeitä ia rsyclMtö.
> Minun silmäni cadzowat Ästolllsiz'maanpä<
!!e/ «lä he asu.sit mmun tykön«ni/ia rZcastal,
»lscaita p»lwel«oll<l.



«,c> Ps«ll<«i.
7. Petollisia ihmisiä en winZ, pidZ huoncftni / « >

walehtcltatmenesty winu>? tykönäni, «

H Warahin nnnahnculan «inckiJumalako'?,,!!
maasta/ hänXltäxenitaMapahoinMöitaHErm"
Cs.ipung!st». >

<2li. pftlmi.
~. RadMsenßucous/cosca HZn mnfheisans

«,n/<c> hänenAsslitoxensHErralittccn <

tuuldelewinun wcouxeni/t« anna mimi i
lulla tygös. . o

?. Hlä caswoss minulda Ptiln / HZdZtä cal<i>l, ?

cerwas winunpuolem/ coscaminä siiiua rucoile» <

nHn cuuldele pian «iml«< "

4. Slllä minun päiwäni owatculnnetnkmcuinft <
>wn'' ia mii>un luuni owatMdetm nhncuin k> täle, ?

5» Minun sydämen on lyöty wcuiwettnnutnft '

«uin hein'/ nijn ettämlnä uiyos vnohdan mim
leipäntftodä. ?

s. Mnunlunni takistuwat tuscallamlnur llhio
m/ ttkemifest ia '
7, Minä olen aiwa ntzncuin ruoZonpar!st°iä m '

wesa/mina olen nffncuin Hyypta HZwitetyisä C«»
pungcisa. (catonp^ll^
z. Minä walwoniäolen nhncuinyxinömen!<>,!!! >

9. locapZiwä häwäisttwct minun wihollisenlni
w»a /ia jotta minua ftljestelewät/ wannowat ml
«un ecuttani.
is. Sillä min«> syön tchca nffncnin leipä/ia s«l
tan minun juoman ittulla.
«. Sinun vhcauxcs la wihoS tähden / ettäs n
mm nostanut olet ia paiscannnt «mahan»



Pssllart. z^
. Mmun päiwZni owac culuattnuttcujn

'

„B cuiwttun nfincum ruoho.
, Mm« sinä HERra pysyt chancaickiscst/ jasi-
unmulstos sulucuittsta/sncucundaan. ~,;.,

Nouse sijs »a armahda Zlonita/filläaicaouhän»
Zarmahta/ja»ica on tullut.

Sillä sinun palwelias halajamat sitä «ketä/ i»
ätlsit miclclläns/ että hauenKlvenS ja calckins wal»
ilt olisit.

,„ z, Että pacanat HErra sinun nim«spslkäifit/ j«
MiCniunZat maanpäällä sinuncunmatos.

m cunnioftns. -

z. Hänkään da idzens hyljattyidäurucousien pue»
s, !m/iaeicaVzohelbän lucoust<mS ylön.
, <>, Sen pila kirwitettamau tulewaisillesucueunille/<,«se Csnssa eu!N luovan/ HERra.
„,«. Slllä hän cadzele Pyhästä-corkeuxestanS/s«

Mranäketaiwasta maan päälle.
~. EttahancuulefauZelnhuoeauxet/ sakirwouaMeman lapset.

l. E«Nf !arnawatHEßßannim«Zionis/jah».
, nl thtlostans lerusalemis.
z!. Cosca Canssat coconduwat/ jawaldawnnae
, Zußrapalweleman.

4. Hän nöyryttä tiesi mtunnwoiman/ hän ly»
lendZ minun päiwäni.
1. Minä sanein: Minun Jumalan ala minua vt»

>°<s MINUN kesti Mani.
i. Sinun wuosicantes owat gancaickisefl gna ole««»«n perustanut/sa lalwatswät sinn» «sialas.

>? Ne «lo»at/«masinä pysyt/ ne laicfi tM,



«»» psaliatt.
ch«n««M nijncuin waale / ne wuuttuwat nch,,,,
waate/ cosca sinä heitä muuttelet..
28- Mutta sinä pysyt ntjncums olet/ja sinun„

«set lopu.
»9. Sinun palweliais lapset pysywät /ja he«fitiänS sinun edesas menestyivät.

clii. pstUmi.
Dawidn, PftlmiHErra minun sielun / j«caickimiti mi

on/ HZnm pyh» nwcns.
1. Kijtä HErra miun» si?lun/ja älä vuohd, n'
hywä hän minulle tehnyt on.
z. loca sinulle catcki synnis anda andyi/ja ',
randa tsicki sinun ritsxes.
<G. loca sinun henges päästä turweluresta / j zsinun «ruuna armollaja laupiudllla. '
5. loca sinun suus «lolla täyttä / että sinun nm '

VeS vdistettalsin nijncuin Cotc«n>
s. HERra saatta bitille »anhurstauden j« l,
«ion/ jotca wZäryttä kärsiwat. '
7. Hän on ttens Mosix,Be netläwäxi tehnyt/Is,
<M lapsille Wncn teconS.

.

'

z. laupias ja arnwilmm on HErra/ kärsiuH <
'

'Ei HH« aina riitele/etkä wihasiu ijancaickisej
lp. Ei hän meidän syndein peräsi tee meille / <

«osta inellle pahain tecoim jällen.
», Sillä nijncortia «nm talwas on masia / 0,.

hän armons lijsändyänijLe/gotcahändH nelkäw»!.
N, Nljn caucana cuin itä on lännestä/ sijrsi h
wlescä pahat momme.
,z. Mniutn Ifs armahtt l«ji«NS/ «tzn HE"
«» «l«cht<l peltäwäisiäns. 14.«



>jn>, Sillä hän tietZ mingäcaltatnen Me olem
>»/ hän muista meidän tomuxi.

!!!«, Zdminen on elätsäns nijncui» ruoho/ hän cu»
,Ä ichncuiu cuckainen kedolla,

hei,. Costa tuui! käy sen päällidze / niin tlhönent,
- D / eikä hänen sianstunne hända ensingan.

, Mitta HErran armot vlottuwat ijancaickisest
incoicklscm/ hänen pelkäwälstcns päälle/ jaha»

"" n wlilihulstaudens lasien lapsiin.
. NHdcn tykönä jotca hänen lffttonS pitawst/ja

l> Mcwat hänenkästyjans/ichtätthtäxens.
, . HiMra on walmistanut isiuimens taiwaft/ j»
>" !!,!„ walVHcilndans hallirze eaickia,

>, Mtläiät HERra tehänenEngelinS/ ttwäke.
'< käfkynS tttmttMe/ ms

im sonans ani cuiillalsin.
"'. MtäkztHEßßa«iFt häne«iotatväk::!s.' le

zMpalwellans/jotca teette hänen lahtens.
l. MläkatHErra laickl hänentyöns/ cakift hZ>

>, mmleanspaicoist/khta minun sielun HErra." clV< p,almi.
;,, l)Ii<" HERraminun sielun/HESträminun I«»sinä olet sangen tiinnialinenF smä Slee

ja jalosti puetettu.
on sinun waatles / jotlaspuetettu olet/

llilewttät laiwat nffncuin waatten.SinZ peitätsen päälytcn «edellä/ sinä menet
,z, Msanhncmnratasten päslls/ja fZyt tuulen sijpein-

Sms «et Engelis tulejti/ ja sinun palwelias
tuleM

tz E!»Z ioca maanperustit petllsiurens pZZlls/ vh««z„ s.Sy»



»4 Psaltari.6. SywydellZ fine HZndä peität nijnluin w«„.
la/ ja wedet seisomatWuorilla.
7- Mutta sinun pakene!»«l..
nun jylinäsiäs he menewät pois.

"

8., Nuoret astumat ylös »a laxot astuivat M>,«llens/johongasheitäperustamitolet .

'

Y. Määrän sinä panit/ jota ei he käy ylidze/,
palaja maata peittämän,
zo. Sinä annat lähtet laxoift cuohua/ lnj»,
tvebetmätein wölidze wuot«wat. .

„. Etläcaicki eläunetmedzäs joisit /ja että p,,
janonssaÄmutatsit.
ii. Heidän tylönZns istuwat taiwat! linnut/j«
sertäwät orilla.
«. liotat wueret ylhäldä/ sinä täytät m
hc"n!uä!',ä/jona,, si^äfaatat,
«4., Kmä cäsioalai ruohot carjalle/jajywit

törpni/ tuottares leipä maasta.
«j. Ia että ivijna ihmisesi sydämen ilahutta/j«
«en caswons caunist» öljyjä / ja leipä wah»
ihmisen sydämen
16. Että HErran puut nesiestä tyynni olisit/ii
neninEeoripuut/jotta hän on istuttanut.
17. Siellä linnut pesiwät /ja Haicarac hoHs,
suivat. (kiwirauniotCan»i
»8. Corkiat wuoret owat tur»«j
19, Sinä reet Cuun wuotta jacaman/ ia Alit»

Pietä loftuns, , c dot lytiy
20. Sinä teet pimeyden ia yö tule / silloin caick!
«. Nuoret lejonitsaalista tiljuwat/ja htidänl
tustanslumalalda edziwZt.
n. Mutta cosca Auringo coitta/nijn he lM
«lnolistnsmalawal. »)^



«z. N-ft! mene myös ihminen HZnen tylhsns/ ja
slorenlenS ehtostn asti,

!l HERra cum suuret ja monet owal sinun lasia»
,s i Sinä ole) caicki taitamasi saaläuyt, jamaa on

><!mnns sinun tawaratas,
;, iämä melljoca n6n suurt,a lawia on/ hancsH'i Huguccoiklsielewat/ sekZtsoit ettäpienet elätluet.z SielU hahdel culjeskelewat/ stmä walas l«la<

ll Mjotcas tehnyt olet/ leikidzeman hönesä.
/ Caickt odottamat sinua/ ettäs heille andaisit

>< i'n az. li7i!S,
!. Cos as Keille annat/ nHn,he cocowat/ coscas

> iies hi hywydellZ rawitan
i,, los sinZcaswoSpetcqt/Nlin he'hä«m<lstrwnt/«iscosotat/heloäilhel-gknspotS/NtZn hc huckckvat/
ltomuli cmeWgi Mlens.t>. Smu lasttt sinun henqes/n?:n he luotur!tul«»
!«/><! sinZ uuoistat maan muodon.

> . KCRraN cunnia on tjaucaickinen/HEI-ralleön
' leien nouoe kssialans puoleen.

. Hi» caozahts maan pZalle/ny» sewapis«/h6«»
" lpe wuorljn/nyn he suldzewat

, M na weijan HERralle minun elinaieani/,«kA
l n winun Jumalalani n- nc°»w-n uin mmö olen.Ia >, inun vuhen kelpaisi hänelle/ ja minä -tz».
/ m HERRaft.
' Svudlstt maalba lopeteta»/ja Jumalattomat
? pmsillenoleman/ k«j.« HERra minun Mun/
' llielnza.

HErra/ ia saa, iwcatKZnen uinuns/hänen töllöns Cansso./a.
t'», z.Wch



«is M«<ttl.
z. Neisatcat hänestä iakijttäkät
callista hänen ihmeistsns.
;. Riemuitcat hänen pyhästä nimestäns / iloitn,
Nijdensydämet/jotca HZndäedziwät.
4. Kysytät HEtraja hänen woimaM/ledzikäl!!
lati hänencaswons.
f. Mulstacat hänen ihmeVistä töitöns /jotta h^,
tehnyt on/ hänen lhmeitäns ,a hänenfanans.
s. Tccuin oietta Abrahamin hänen palweliansj»
«en/tt Jacobin hänen walittuns lapset. >
7. Hämbä on HErro meidän lu«<llam/hän tW
Ulibze ca<feft tnailmala.
«. Hän muista hänenlijttous ijancaicki/est/ sana»! ,
jonga!,Zn on lnwannut monelle tlchanellesi:g,!?e. ,
§. longL hän teki AbtahoMlnc«n,a /,«sen w«I«» ,^
Iftschin cansa. icaickisttilijc^!,
iQ. InsöZsisenlsscobtFeoikeudexi/jalsraeliileW'
,i, "Ia sanoi:Sil!nl?e niinä »nnan C<utaan mMi >
teidän perimisen arwan< (set hänesi,«
,l. CSica heitä wätzä ja! herlbit olitVl' MAncalO >
z,. I»h: waelsit Canffast» Canssaan/ ja wä!!»»«

toiseenCnnssasn.
,4. E< hän Mm« yhfäil ihtmsia heila >^
<« /iHrantzaisEwiingallw heldäu tihteW. <

Hikat ruwtlco u!mnnwo;l>eltuchm/jaattal«z»
löpahs »ninlln ProphetHilwl. ,
,s. näl,an ma««Pialle/is ivei cM "
leiioan watan pois

, ,
, <«, » < -^

,?. Hön lähettimiehen htidan eleens/ lofepy or»i

,8. He ahdistithänen jaleanS jsllN puuhun /W«
s»!»minsläydyiranVoismaat«.



Hsf<!«!»i. tl?
~ Oijhenasti M hänen sanatlsiuli/ jäHErrmt
,hicö?tlell hänen.
. Nij» lähetti Cutiingas f<l päästi Häljen/Canst
,„p«äwieskäsiihäneN lafketta.
,Ia asetti Mnen huonens httMi/ j«lla«kenta«
,lWs haldiaxi.
~ opettaman paärUhllnaMns oma tahlönS/t<l
Vhemmlllens taito.
. Ia Israel meni Egyptin/ja Jacobtuli NuncckF
lsyi Hamin maalle,
,Ia hän ando!Canssans sangen suuresi caswa /
iel!heitä wakewemmältmin heidän wlhMsens.
, HM käänsi heidän sydämene wihamau tzäne»
Ans/ ja he tahdoit juonilla hänen palwelianS
Ml alas,
.. Han lahettj Misexen hanett pMeliatts / ,<l
«oin» jonga hän lvaltdzi
~ Nc itit hänen NletckinsHcldaN h<l<
nihmens Hamin maalla.
. Hän anloip!meyVäutulla/ja ftnp!meytti/jH
Mhe hänensanalleni! cuulemattomat.
. Hin MliUt! heidän wttens »ettsi/ j<lcuoletti
»«« calaNS
. Heidän waclis «-ttchnktt yancsians salnm6»

Cuumg^stcnseanlmlolsa.
'Hän stnsl/ ms-, jck ,Z!t tulit heiM,

Wsänjn, , (manllens.
Hänandoirakctheille «'atfti/tulcu !>M heidatt
Iz läi Keidatt Wijnapuiiilii ja fiillNapuuns/ jH

» plutt heidän äriS. sluguiset.,
> Hän
, )ahe so!i caickl ruohot lielbän i'.«alo«NS/j<t
ttiuken heidä» masns «Mikäs, Zs<



,« Ps«ttar«.
zb. Ia loitaickl esieoiset Egpptifä/ calcki Wenstmcksecperilliftng.
;?. I« hänwethettä h»p!älla jo «Ullallavlos^,»
ollut heidän sucucunnlsans nrlkän sairas.
z«. Egnptiiloidz,heidä» sillähmi
pelcons oli tizsnt heidän pMens,
zy. HZn lewicttpilwenwerhori/ ja tulen yöllä h
ta «alistamaa
40 He anoit nHn andoi HZn medManat tulla/
hanrawidzt heirö talwa» leiwillä
4< Hän Zw«iS callwn/ ntzn wesi tvuoti sieldZ/ el
ojatjuorit cu!w«anelunahan,
41. SM hänmuisteli hänenpyhä sananS/cull! hi
Abrahamille hänen palweltallens puhunut oli.
4;. Ia hän wet CanffattS «lolla vlos / ja,hil»,
waliittunZ riemulla.
44. Ia andoiheillepacanain maan/ mjn eÄI
Confsain hnVydet omistit beillens.
45- Että he pldälsit hänen oiteuttans /ja h««
iallnSkälk>sst/Hallelu,a.

övl. Pftlmi.A)littZk<ltHErra: sills HZn o» hyws/ jaHZ»pysy Hancaickisest..
2. Cuca taita puhua HErran suuria tiitZ/ja yli
l«ickm hänen tijtcttäpiä te«jans t
z. Auluot ow«t jolca tästyn piiöwät /ja a!n««
kem tetewät.
4. HErra «uista minua sen a»m«s perälsi/jong
Canssalles luwanul olet/ osota meille qpus.
f. Ettönie i^fsimwällittuides menestynen''/ jaÄ
zifi.i, «tZ sinun Canssas menesty /)« teltscaisim «

tgm sinun permists canft,
6.-!



Psaltari, l«9
MeteiMsyndiäineidsnlsäim csnsa/ me tei«

H'ri,i ja olemma ollet jumalattomat.
,

, Eimeidanlännahtonet ymmartä Egyptiö fs>
»i, chmeltäs/ eikö muistanetsinunsuurta laupmttaS/

h, ,M meren tykönä totlelemattomat/nimtttäm/pU'
«sen meren-HksnZ.z,,. Mutta hän autti heitä hänennimens tähden/ ntzn
MZnwoimans osotti.
. Ia hän vhiais punaista merta/ nffn se cutwi/ja
«cheua fywyden läptdze/!,Hmuin corwesa.

« ~ Ia wapahti heitänijden käsistä/ ,'otca heitä wb»
»,sit/ jolunastj heitä wchoNlstenSkäsistä,z ~ Ia wcdet vpotit hndän wainoMsenS nhn ettet
Mn eläwäxi j«änyt.

„!. Silloin hevscoit hänen ftnans/ iaweiftisiths»
«nkistoxens,

H, Mutta he «nhotlt pian hsnen hywZt tysnS/ j«
> »lottanet hänen neuwonS.

I« he liehuit hlmosa corwesa/ ja kinftisitl»'
«lata erimaasa.
. Mutta hän andoiheille heidän anomtsenS/ jalst«

z« 111 l heillekyllä/ siehenasttettä he ilgoitit.
>, Ia he carcmsit Mosesta »asia» leirisä/ Aaroni»
,H3Rran pyhä »vastan.„
, Na-, aukeni janieliDathanin/ ja peitti Abira»

! il! jou/VN
!, Ia tuli syttyi heidän joucolsans/ ja lie,cki poltti

z, malattomat., (cnwä,
, Heteit wasican Horebis/ ja cumarfit lvalettua

«! >. Ia he muutteltt Heidin funmans härjan muo»
n, n joca heiniä syö,
l Hevnhotitlumalam heidän wapahtaians/ jota

O Oi suuriatöitä tehnyt EgyptlS» 2»



«!« Mltctti.
2! Ihmeitä Hamin maalla/ sa hirmnisipUNalscsamiftfä,
2; Ia hänsan oi heitä hutllttawans/ cltei Mol, >,
hänen walitluns sitärangaistusta estänyt «!!s/ki«
ten hänen hirwuisnttans/ ettei HZn tatki Kettä cob, i,
tanut. (net hänen ftnä^,
t4> Ha he cadzoit sen karstin maan »ilon/ että «s<»
27. la"na?lsi: heiden majoiscins / nkä oilet llinlr
setHENral, äiillle ,l
16. I» hän nosti fätens heitä wc-stan/ mahan h
b«°x«,S heitä, corwcft. e
,?. IahetiZxenö heidän sielnenenspacana<n stt« ?
ja hajottaxens heitä maaeundssn. ~

tB. jasöitlUollM.,
epZjUmalittM vtzrcista. >«

zy, Ia Vihoitit hänen heidän tölllätts/ nisu jul» !
siui myösrangaistus heidän secoans.
30. AHn Pmehos astui edes/ ja lepytti sen aft i
ntzn rangaistus lackais. «>

zi. Iase luetlin hänelle wachurscaudext/ sug>A
sucuun ffancaickiseft.z. Ia he wihoitit hänen rHtawedeU tylöna/ »

waiwaisit Mosesta pchöitt.
zz. Sills he saatoit murhelisefi hanM
nHn että hän sanolsans etyi. °>

34. EikZ hehucuttanetnM
ea lttlttnginheille käskenyt oli. '-

Z5. Naon secoititheiläns pacanaitt setaan/ j««!
Heidin töitäns, ,
j6' lapalwelitheid«lttepZjl,«al!tanS/ Ne
heitä pllhennuxHn. ~

??,- Ia he Vhraisil yMnpKkans jatyttärens ~< >«

aleille. jsg



Psaltatt. „,

wuobatlt wiattowan we"ln / heidän poieans
,«tvtättens weren / jotca he uhraisit Cananerein e.
,zjumalillc/nijn että maa weren wigoisia, lurweltln.

la hterott heicäns omifatöisäns/ ja teithuo»
Nijn julil.isiui HElran wjha Canssans päälle

,hi!n cauhtssui HZnen perimistäni
lahyliälsnepacunoittenkäsijn/etta ne wal<

Mheitä jolca heitä Vihaisit.
~. lahcioän wlhollssws ahdistit heitä/ja he pai<
ettin hilran täi ens ala.
~ Hän Mssnslji heitä pelssti/muttl, he wchoitit ha« >
ine»w«!llans,'jahe »ähenltpahai!, tccotns tähden»
4, Ia hän näti heidän luftans/lofta hän heidän
«llituxens cuuU.
,;, I« nmisiihauenlisttonS/ cuin hänheidän eau>
mS tchnyt oli/ ja «tui sitä suuresi laupwdestans.
,i. Ia andoi heidän armon luytä caickein «deg /
M heitH fllngli-uet M. -

?. Aula weuä HErra meidän lumalam/ jaeo>»
>Mli«pae,'.N3!sta/ ?ltä me klftlätsim sinun pyh«
ms/ja kehuisin, sinun Woftas.z. Ki/tetty olcon HErra Israelia Jumala ijan»
„!Wdesta nljn ljanca:ckisuceen/ jo sanotan eaick,
«nssa/Amen/Halleluja.

cvli psalmi.
Uittakät HErra z SM hän on hywä/ja HZnen(loupludens pysy ijancaickisest.

Sanocatte/jotta olett, HErran cauttalnnaste»
t/lstca hän on tustasia wapahtanut.
Ia jotca hän on maaeunnafta coonnut/ loästH«linnesta/ pohsaisesta la ttelöD,



4 Istcaexylis «vaelsit corweft umbt tietö/io eli!,
<Zn« Caupungtil asuaxens,
;. Nälkäiset ja janowaiset/ ja heidm, sieluns w,
<z. Ia he huusitHErra heidäntusiistns/ jaHz»,
lasti heitä heidän hadistäno
7. Ia wet heitä oitiata lietä/ että he menit »ft
Cau»l!l!gl!N.
8. Kitttäkan hesijs Herra hänen laupiudeim
stä/ja häyenchmeittenS lähden/jotta hän ihiPl
lasten cohtan tcte,
p. Että hän rawidzefanowaisen sielun//a ch
isowaistn sielun/ hywybellä.
iv. lotca tstuwst pimew ja cuoleman wch
fungitut ahöiftures ja raudaft.
n. Että he olit luUglankäskyä wasian <ow«<
Vaiset/ja olit hawaiftet ylimmäisen i«in.
«> Senlähdeu täyty heidän syndämens oliil
«Udclla.wäiwHtta/ nijn että he lmigeisit/ jae»!
gän heitä auttanut
i;. Ia he huusil HErra häidän tuftisans/ ,«!

«utti heitä heidän häd',l!äns.
«4. Ia wei heitäpimeydest vlos januolemani,
josta/ja särki heidän fitens.
,5. Kljttäkän he sijs HERRa hauen lauM,
edestä/ ja hänen »h«ettenS tähden/jotta hän >!,

sten lasten cohtan teke. (sol'
«e. Että hänsärke wastiportit /ja ricko rau!>« ,
,7. Huilut jotca rangalstin beidön ylidzetäyti»!
tähden/ja heidän synocins tabbcn.
,z» Että heidän si<luns ilgott<caickiruoca/l« s.
luolintamins. »

,3. Jo he huusit HErra heldön tustistns/j« z,
««tti h«ltö h«Däy hädMyS. ««««



is. HZn lZhitllf«z,ans »a paransi heltö/ia pelssii
he!t«/<tteil>ecu«iltt.
ii. Khttäkän he sijs HErts HZnm laupiudens t'
tesi / ia hänen ihmeiltenstähden/ jstca hän chmiffm

,i ll,ste« > oht«n «le. (cons ilolla. '
>'

,:. Ia vhralcan ttftos vhri/ia luetelcan hänen te«
y. h««Ma mereS waeldawat /ia asianS !

, ttllNlllawat sumilla »eDa.
»4. HeowattUndenesHEßrantegotiahnnench.

, Mäns sywydes. (aallotnosti.
,s. Cuir»,l>än sanoi/ iapaisutti suuren ilman/joc«
:6. Nhn he menit vlos taimosta cohden /ia menit
fMtm alas/ että heidän fieluns atzdistuxest epäili.

„ «?. Eltahe horiMia hoipertelit ntsncuin jUHpu,
«tt / !a ei, sillenneuws lietan<t.

« :8. Iahe huusi:HErra heidän tnssiftuS /ia HZ»
„ ««lli hetta heidän ljädisiäns. (asetit.

I).I«HZn hillidzeeowan ilma»/että aallot heitänS,s zc>. Jahetulitiloisexi/ettätvweni/iahänwcihe^
l» satamaan heidän

!»><, KiZetätän he sijs HErra hänen lanpludenS«desi/
ilhcnmihmeittens tähden/ sotta hän ihmisten la»

ck imcohtan tele.
laylisiakän hinba Canssain seuracunnlsa/ ia

»l» händä wahimbainseaS. .
l>« ). I«id«n osat cmwuit lähtet wuotamasta lackaifit.
H Ettei hedelmällinenmaa mitan tandanuti/hel<

«npchudens tähden/»otca siinä asuit.
l« 5. Ia se luin cuiwa oli/sen hän taas wetisexi teli./

»cuiwan maan wesi lähtexi.e. Ia nsetii sinne isowaisel/walmisiaman sijhe»
°'«Mpungita/ioft he asuisit.

»t )7.1«,



~. PftlMi.
Z7. lapellot kylmäisit/ ia mijnspuita isintHisit/i,
Mlosittatn hedelmän stisit. .

?8. Ia hän siunals heitä /enandawän sangen he,,
länS/ia andoiheille paljon caya.
3y. Jotta alaspamelut ia soriut olitpahollda/jot.

' <a heitä waatinel ia waiwannetolti.
40. Cosca ylöncaeze päämiesten paalle wuodatll,
<u oli/ia'catcki lva<i exyxts-ia öutiznaoli,
41. Ia HZnwarM kölihäradolksudesta/ ia en»n>!
hanensucunstiljniuililauman .

'

,!
4!. ilsidzewat/!,

'

4;.Cuca on laitawa/ ia näua dawa,l

zewatcutngaWSnethywätlebotHEnaozotta,
OVlll. psalmi-

Psalmi.D«widm!M>ft.
T?3Vm«!a/ minun sydämen on walmls/ m»

ia kijtan/ ia myös minun cunnlan,

PsaltarliaCMdele/ mmansustn«

4/'S!nuaHElram!näklit»n Canssain seas m
weisan sinulle klztost sucucunna,a,

~ ,
~ Slllä sinun arwos vloltu nl,n c«
talwos on / ta sinun towdes m,,, lewlalda cum l<

' wct tävwät. , , li
b. Corgota sinuas Jumala t«wan ylldze /1«!
nuncunnius catken maan yttdze.

. e
7. Ettssinun rackat ysi,lwäs w«pax,tullsit/ m
offialla kädelläs /ia .

«.Jumalapuhu hanenPydäs.liS/silt«N! na Mz.
i«n/laj«anSlchett,in/la mitlan
9. MKidou mmm/ Manasse on myos ,,



Ps««ati. »>^,

Mhra on minun pääni wakewys/ Inda on wi<
W päämiehen.
,i, Moab'on minun plsinastiiin/minä wenytän
Pgani Edomin päälle/ Philisterin ylidze min»
ihasiun.
n. Cuca wie minua wahwaan Coupungijn? Cu,
«wie minua Edomm?
,:.Ettos lumalgsitä tee? loco meitäheittänyt olet,,
M Ia ««ene vlos Jumala meidän fttawäkem,
Mn? (on turha»
,j'Saata weilleapua tnsilsame: sillä ihmisien apn«
14. lumalasa mee teem v: h ollisia tö«ä/,a HZNpolt^
<>eii»«n röitzollisemalas. ,

,
CIX. psglmi. .

i. D«»idin Psalmi «dell«weifal<ap«°
minun kiftoren/ äls maickene- MW

Weowät heidän jumalattoman ja pettäwälMl
s»Wsawannetminuawasian /<< puhnitnlinua wa '-iftnivieckallä kielillä.

z, I^DepuhuwatalalimMllisestlMuswastan/''
ji,fttiivat WiNiiäM>sianll«a'n syytä.
5 Että minä hellä > acosian/otöat he w!nu»wa«stali/MNtto minä wcoilen.s He osotiawat minulle paha tzywän edestä / ie'
»ib»rackauden edestä.Asetaftmalattomathänen Mallens/la perkele
seiso,an häl-cn vlkialiakäoellZilS:

lolHhöncnsfijläMasiaopettasnda >fe« elä«^
olconnrraZatsm/ja hknevrucouxene olcusyndl,'

!.,olconl)ätien hartv»t/ia hänen lvircans
«toontblnen:
',, Hänen lapsenS olcon orwott/ja hlinenemän'



. . KZykön hänen lapsens culkians/ <a ferjatsm/
<« edzikän elaturens radomsudes.
li. Coicki mitä hauelle»u/corcorahaine» ottocon/<a Wuuc«laistl repikän hänen hyNydenS.
,2. Hltonkengä». hänelle hywä tehkö / eikäyrM
«rmahtace hänen orwo/ans.
i;. Hänen sucuns olcon häwiletyt/ heidän nlmeU
«lcon toistspolwespyhitty peis.
,i4.Hanen Ifäns pahat tcgo: tuicounmistoxi H«»z
«deS/»a hänen «itlns sondi ei pidä pyhittämänpois,
~-. Olcen ne alati H3rrancss»on edes, ia hus»,
<on heidän muistousmaan päältzä.
»t.Etteihänellä enfingän laupiulta ollu/ waan M
«oiS radoWa ta köyhä/ia «urheMacappaxenj,
,? I« hän tahdotkirousta saada / sen myös pjtä h» ,
«eile tuleman/ ei hän tahtonur siunausta/fen plt, ,
Wyös hänestä cauwas ercaneman.
,8 Ia hän puki kirouxen päällens nt,n<«u» p«h
«e«S/ia se meni hänen sisällyftznS nchnlUinwW .
hänen luihini nyneuin ölly.
,9. Se olcon hänelle uHnculn waate/lollahän «n, '

Potan/ia ntZncuin»yö/jolla hän aina ibzens wyötti. '
,o« Alwa bAntopahlucau heilleHErralda/jM '
»»atminlta wastan/ ia puhumat pahoin minunft<

zhla«i»astan.
Ni sinunnimes tähden/ silläsinnnarmeson»» '

<m wan / pelasta minua. H
H7. Mmä olen köyhä iaradolliuen/ minun ftle
m«» o» särjetty mmuft.

VNnä «enen pois »'lmuin wario /joca ajeta» ?

JylS/ l«z>uvtM«n vi,s Ntjneuin lsiftat. ..

»4. M "



,4. Nlullnpslwenle«athe!l'«tpa«fiofia/ jaml»
,»,, lchanon latha/ »a nole «n fingen lchawutto.
,;. Ia «<n«n täyty olla heiden pllckans / cosca he
«mun nätewät /»>jn he päätänS pudistawat.
«o Aura «mua. HERc» wiuun Jumalan/ auto
»inua sinunarmos »ecast«
,7. s«« sinun lädexes/ joettä sinäFLrra sm l«t.
,», Cssca he sadattayat/ nffn siun» sinä / cosea lM
««««« »mua Vastan/»chu tullo» he häpiään/
Mt« sinun palw«llaS tloitca»
«, Okon «mun«amolllstmhZwWyxellapuete»
l«t/«olc»nhäp«ÄsnS wtthotutnHncum hamells,
,0. MmakgtänfunnftHEnamtnnn suullani, i»
ylMuhznda»onensea«.
;>. SiilZ hän on tsyhän oifiallakädellä /an«ama«
hindänWäjotcahäue» sieluanS o»o«<dzewot»cx, psalmi.

sanoiWinun HEllallem: Istu «Mun oi
U. fialle tadelleni/ sith«n«sticuin mjn>« panen fi
>M wihsssisesfinN« jal«a«s astlnlaudaxt.
l. HENra lsdettä sinun waldacunnaS waldica»
zimsta /Vsllldze sinun w HMstes seaS.
;. S<!mn wottoftas sinuuCanss.s «ielellänS fl-
«ulle »hra pyhtsö cannistl»x<sa / sinunl«psts synny»
<«tinssnullenijnruw cofteawmust«fta.
4> HErr« on wainonut/ta ei «,W sits> sinäolet
Pappi sancalcll vi /MelchtstleOmsäidyn iölken.
5> HErra'sinu« M«!!a tädellZs »usttta Cunup
g'«« / hänen wchans»t«»a.
t. HZ»duomltzeperanoitienstas/ha»tetesu«l«l
l»M/tzä«»»ls«tt»ftmt«n «a«lnnh««p«öt.

»H 5. «G



Hän','ue ojassa tiellä/stNlahden^ergbtttH

H«llel»,«,

i<» sturacmn»s«
2> Suu«l oivl>t'HEßran ttgot/joia Utzsia »«

waann/ hänellä «mnystäsula rtem»i
3.
«en wanhulscuuvmspysy Lantaisesi.
<». HänonftätZnytchVnttenS mutsiött/«r«!
«mjHlaupias HErrw
5. Hän anvL rnan pilkäwZisillens/hanmttista llsl
«ons ftantaickiststl
e. Hän ondi, iluwlttö C«nfallens'
ttgot/ undaxenscheillepacamlln pelwisen
7; Hanentätenstegot ow»ttotuus<aolteus/c«v„
?t HZnen käffyns ow«t toim llliset.

Nepysywät V»hwan«a«2<aHanc««ckiftst/j«
?apahltMatvsi»lllsestj« cohrulliscst.'
? Hän lähettiCauftlltns l nnastuxen/banllupa h»
«en li,tlons pysymän 'tMcalMest / pyhä ft hil»lij,
nenonhsnenalvens.
zo HErrnn pel oon t«ido».'«liu/ ston hyw» M
»ärrnsv jota senperöst teke/ chäne,; ,'

yancaichsest: , ><
l, pMm't. -

Hal«ei«j«, ,

WMnos onse eut» pel?a HErtV/joea höi»en «l
sangen hlwoidzt. ~

,' Hänen ssemenenö onwalhlsiS WXN päälle hur:



~, MckausK rMsous onHanm huoneftns/jahs!<
<inMlchulstauvens My yanraickilest.
4, Hurfta!ll«oitteOalke»S plmelS / armolliselda/^
l«up!a!ta jawanhutcnlda.
sl, Autuas on se on /ia Welellans lal»'
O ji» soMt»'nijn asiittS lttet' han-tenengä» tee'
MMa.vS,NöhZ!<M'ijättt»ick!lcsf? tlOanhnrstaSi.^
llilenSVnhotets!
s C' sm-rangalstus tule/ntzN ei hän Mtä hänen'Dämens »s aldalujasti HErraN paolle
s. HZneN sydömens on waLwistettu jael pelkZ/'
sichenastirulnbannZ?c!lonSw!hl>!!lsistans,
Zi Hän hajotta »a aNda waiwalsten/ hsnen walii
Maudens pysy ijantaickisest/ hänen salwenL
«rgVtetan cunniaga^
16? IMMtdln nakestNjal,ätkaM ban>mejfe«'
lihmbaitans ja nZandy sillä mitä Inmolatlomat'chjowat/set^htaxituli.-

cxni. pssimz.

HErra» MlM'tWäkat
> Kijketty vlcon HErrn niini nyt za ijancaickiseß
! Mittgsn cottostshöneN laste»ls«tts asti/ olco«'mron niini kltetty:
! Mrt>a-o»ierkia ylidzecaickein p'««näin/ iabH'lntunMansslZgnijn «ewkäldäcutn taiwas on.
. CucaM nijneuin'HEßrameidän lumala-Ut'

sta suttena»» cadzo «'lmäsiä ta<wa<a,,l «öaA-
, 3°"oksyhzn tamusta yleueö/ i« l^>



z. Isiutttxens bZndä vaäNiestm siwuux /ja hin,
Canssans päämiesieufiwuun.
y Ioe« hedelmnttomöt saatta huoneseen «su ««!>

«tti hänrie.l,utsex> l»ft«» ailixi tule / Hullelma
QXIV psalmi

lsrael Egystlstlöfi/lacobm huoneW,
Cansasta.

~ NijnIu»« l»ll hinen Pyhäxens/ Israel 'hön,
»allarens (p:N
zj Sen meri näki ia pakeni / lordaui palais l«li
4 Tvuoret hyppäisitn!j»culn>ln«t/ jacuctuli
Nijneui» nuoret lambat..
5. Mikä sinun oli «eri / ettäs pakenit? Ia sinal»
»ani / eltös palalsit taraperin?
e. Te wnsretettä te hyppäisitte «Hnculn oin«t/!
«Uckulat mmcui» n«SM I«MV«t i
?. HErranedesi waplsimsa/ Jacobin lumch
«d«sH. (Dähl<!
z. loco cslliot N»utla wefixi ia kilven»!

cxv.
meille HErra/el meille /W«au finsn nim«l>!

llM'«a/sinunallnos ja tscuoeS tähl«
1. M<li pacsnat sanomat: Tnfto» nyt he»!
lu^alnnS?
z. M»tta mtlds« Ili«««!«nen taiwast /NM

hä» tahto / sitä hän te?e.
4, W<«anKetvän epä»»s»alans ow«t hopiaia cull»
<hw,sten käsillä «he»t (»«

5. Heill on f»u jasi puhu / heillä ow«t filmÄft
4 Heillä «wat corval ei luule / hellii omolji
»«»«,«ei hehaifia
?. HeiliH«««tksoeliieitune 'fzeillä«»<»< M



Plal'«r!. ,41
°, lotcanfiiä tekewit / >,« owat heidän caltaisens/
Micki iotca heihin vsccldawat

Multa Israel tozwocon HErran päälle / hä»
iakilpens

i«, Aaronin huonetonvocan HERranpäalle/hä»
,n heidän apunS iakllpenS.
,1. Jotta HErra peltäwät töiivotlan myös HTr»
«»päälle/ hän on heidän npunsio kilpenS.

HErra muista Meitä ia si«na mntä / hän siun«
Melin bnonen / hän siuna Aoronin huonen.
,z, Hän siunane cuin HErra peltäwät / sekäpienet
Msuuret.
,4. HErra siunateonteltö enämNtn »a enämmin /
!,!«ja teidän laplian. (on rehnyt.

3e olttta HErran siunatut/joca taiwanja maan.
< Taiwos on eo onansHLrr«n/nmtt« maan
!!>h«N'i>a.isten lapsille andanut.
~Cuoliet e<ta,>a sinua HErra tijttZ/eikä ne jotcs
Wewätalashillaisuteen.
z Mutta me ttjto» HErra/ h««ast nyt ja ij«»,

, Mseen/ Halleluja.
cxvi. psalmi.

>l että HErra cuuldele mt<
, . Että hän eorwans tallissaminunpuoleeni/ sen«ihden minä rucolen händä elinai. anant
. . Cuoleman paulat owat minun vijrittanet/ ja
, l<»tt!nah3,stuxctow«mmun löytänet/ mlnät»«
' waiwaanja tus an,
. MaltaminälucollenHErrannime/0 HEcrs

sielun
HCRra on zrm«llt»«» javilla/ «elvän

">»!»»! on laupias. 5,Hir«



,4! PsÄtari.
6. HErra hönkätke yxttertaistt / cuin minäw^
sin alla/nljn hi-n minua autti.
,7. Vienyt taasranhaS wiuun sielun, SiIIZHO '
ra tekehywasti sinulle. l>
8, Sillä sinä olet minun sieluni rewäisnyt p«
tuolcmasi/mmun silmänichynelistä/minnnjalf« '
chmbastuxesta! "
8. MmawaMnHErran edeS/eläwitM w^
10. Wmävscon /sentähden minä puhun/ M»"
winö sai.g«! waiwat«n: ~

.
-

11. Mna sanoin hsmMasiVfcsäni/eaickl
owat w«?lehcellc!t,
l!, Cuinga minä maxan HERrslle Mckl HÄ
hywät ttlens/jolca hän.wi«llllettki?
y° Mmä otan sen autualism «lkin/ia lM« "
HErran nimen? .' !!

14. Minä maxan lupauMt HErrolle/csikenli
»j«n Canssans edesä.
«5. Hänen pyhZins cuolema on callis Herran cl>i!
,6 OHErraMlttaolensinultpälweliäe/finunl,,

o!ei«mu«'sittni mKisnytrlcki.
i?, ttztsst' >,!<

saarnan.. .
' (neU Canssanseti

18. Mmsmaxan HErroLe lupauxe, l/ cackn l
HErranhusnen «sicartanoift/ Wellälu .'

Jerusalllu: Halleluja.
c x vil' psalmi.

HErra entcki pacanat / yltsiakäth«»>)
2. Slllä h.vic:! armona ja totudens on tSoiml
«WmeidänpZällen! ijancmckOst/Halleluja.



- Maltoli. !4!

„ , Sa>!o>.an Israel / hänen hywi)dens pysy WN-
- (syijanc.iicklscst.

- LcinocanAaroninhuone / hänen hnmydens py»
'° . Si-nocon HERra pelkäwat/ hänen

ywy.ens pysy iwnalckiscsl/
~ Tllstiftn minä HERta rucoi.in / ia HERra
"^, HErraon minun c<n,s:mi / sentähden m winZ

~ llkä/ wit»'.hnilftl minun tifisit.
"

. HEna on MINUN can!<!lll auttawÄslNMua/>ia
'. »tähden Nahoä lloni,w,:lwnwiho^is!sianl,

P>irambi sn vftalda HErran paaLe/c uin luetta
' , Paranoian HErran päälle/, uin luotta

/ mutta HE»
lnnlmeen minä.hcitä maahan.

'« , «e pijllltuwät Nltnun joca culilda / mutta
lErran nimeen miniHeitö lyön n:a,ihan.

' i, Hepljr:tt.'w,it,, ilMiin-jncun/Nmalaiset/iahe.
' Wuwat nijncuix, lull oriancappuroisa/ mutta
'' >m<in niNeen lM!ishe!tä lyön

Nttnia sysätim langeman, mutta HEMRa
ilta minua.
.' HErra on minun wZkewyden/ ia mlnun Psal»
il!/il! yn minun autuuden.

',. Ilolla wcisatan woitostc wanhurscastenmajoi»
" / HErran oikia lasi saa woiton.
. HErrqn oikiafDon colZotettu/HEnan-olkiHsi saa woiton. '„

> En minZcusle/waan elä>V la HErr«n tecoja



l<4 Psallarl.
iz. Kyllä HErra minuu curltta/ >,

nua cuolemalle anna,'
19 Awatcatminulle wanhmscaudenportit/min,!
sisälle käyläxeni / kqttamän HEna.
, . SeonHErran portll/wt!NhM<nsi/ta tinw^!sisälle. "-t. ~M'
!>. Minä ftztanfinua
2:. Se kiwi >onga rafentchu hyljäistt / o,i t^!!«
culVokiwexi» cdiss
2;. HErralda se on tapahtunut/<« on ihmeniM l
24 Tämä on se paiwä /önga HErra <eke/ilo,tm
iariewuitcam hänesä. '

«f. 0HErra auta/i> HErra ana menestyä. '
26. KHtetty olcon fejoca tule HErran nimeen/»,
siuna» teitä HCrran huonesta.
27. HErra on Jumala jocameitä wZWa/ tami
siacat juhla lehdeillä hamanÄltärinsarwein asti,
23. Sinä olet minun Jumalan/<a minä ltztänj!
nua / wtmm Jumalansinua minä ylistän.
29 Kljttskät HErra: Sillähänen hywä ia h«»l
hHwydenS pysy Hancaickiseft. - ,

cxix pstlmi.
A/Vtuat oivat necuinwlattom«siteläwäl/<aj!!

HHrraniaisa waeldawat.
~ Auluat sw»t ne jotca hänen todisiuxians pili
wät / ia calkest sydämesi hänoäedztwät.
?. Sillä lot^ahänenteisäns waelbawat>ei he»,,
Mitään paha»

'

4. Sinä oletkästenytpitz wisust filmntäsiys, ,^
5. Io'l« minun elämän pidais sinun oikeuttoi ,
täydellä totella.' ~

6. Cosca min<l aino«stanS cadzon lM» sinunafty/äg/nqn en minä tule haplaäi». ?«M



~ Mlll taitan sinua olkiassaHdqmestä/ettäs
"> W!!cwcitldi!sstau»es eM>H». (hy!>3.

Sinun oikeuttaswmä M? »km-änsV Cmnga nuoiUcain<>!i waelhanuhtettomasthäl-m
',, Minä cdzin sinua caikests/dömestanl/ älä falll Ml»

" tiessä sinun kästylstäs
V!nä pidän sydämesäni sinun sanas etten mins

«Msmuawastan.
, , Mem,olco sinä HErra/ opeta minulle sinun

m»t«s., (det.
, Minä luettelen huulillanicaicki sinun suus oikeu'
, Mmä lloidzen sinun todistuxes teisä/ nyneuiN
llkn»nlcstar,ckaudesta
! Mnä puhun miVskestenyl olet/ ja cadzelen si»

(sanoias.
, Mmä dalaian sinun oikeuttas/ jaen vnliot.i sinun
TeMwästzpalweliaNes/eltä mmZeläisin ja siuu«

(stas.
?lwa !U!NUN silmäni/näkemän ihmeitä sinun tai»

maan pam!ä/W peitä minul"
' MIMS'

, 'Mmun sielunon musertttu ricki itZwöidzemistsi/llsinunoileudes^alken.
~ Smärangaifet.ortat/tilolutowatne.cuin sinun"'Wäspoickewat.

Käännä minusta pois pilcka jaylsncadje: sill>»pwin sinun tod stuxes,
Ästuwat myös päämiehet ja puhumatminua w«<
»nutta sinunpalwelias puhu smun olfeudest<:s<sinuntodisiuflas minä halaian/ne oft)°t minun

,z
D N ,5.W



~4S Psaltarl.
»f. Minun sielun tomusa Iliaka / witgola N!il
sinun sanas jalte».
16, Mmä luen minun tietäni ja finä cnuldckt >
nuaopeta «inullt sinunoifeudeS.
17. Neuwo minulle sinun täffviS tie/nrjn minä >
hun sinun iymeistäs. l
28. Niin minä suren/ ettäsydän sula minnsa/t >

wista minua sinuns«nas jällen. !
29. Käännä minusta pois wäar.l tie /ja ?uo n>l >
le sinun latis.
;o. Totuden tien minäole» walinut / sinun ei!
d«S olen minä asettanut eteeni.
)i. Minä ripun sinun todistUists / HErra «lq >
liwinua häpiään lulla.
11. Coscas mmun sydämeni wahwistat/nrsn» >
juoxensinun käftyislittZ myöden.

Opeta minulle HErra sinun oikeudeS lie /

m«!,z sen loppuu asti kätkisin: <«

,4. Anna minulle ymmärrys/tatteaxen sin»
tiaS / ja pitäen sitä coiosydämesäni, »i
;5. Wieminu/.sinun kalkyispolZnllel SiNl»! >
nnnä halajan. ,

z6. Lallista miimn sydämen sinun todlstuxees.i
ahneudetr puoleen.

. ,

"

,7. Käännä minun silmäni po!S cabzelermst
ha opetusta/tpaan wirgota minua sinun ltehes- '"1
;z. Anna palwelias lujasti sinun kaskys piczj
säuaS tähden/etiänlina sinua peltäisin- ,
,9. KaannZminusta pois ftpllcka/ jota mi"!
kin / sillä sinW oikeudes owat suloiset. '-

42 Catzo/ »inä pyydän sinunWyiöS/ m
»m«Mn«achursls»b«ll«s. 4'^



»4!! Psattarl.d',!>chf / ole^innllcalmolline»sinun siil»>is iälken.
s>: V'»»» luikin ml»Uii littani/ ja tään>iän
fa!c)u! st: U', codistusicS pltolern. »ttawa>'«
6 Mu.a riennän jaen wtjwy / sinttn käsin,äs p!»
si Jumalattoman kicun raattle miliua / Nluttam
n»mö vnodd,i si, un lakl,iS.
O: Puoli »östä minä nouse» sinuakljttömön / st'
nun coudes oikeueen tähden.
6z. Minä olen heidän puolellaus jotca sinua pck
läwgt/ja sinun lastyiaS pttäw t.
64. HERra/ maa on täynäns sinun
«v«t« minulle sinuno keuttas.
65. sinä teet HErra sinun palweltas coh'<
tan/stnunftnaS jällen.
<iS< Opeta minulle hywiil tapoia /,a taito: Silli
«NMävscon sinuntästys.
<?. Ennemuin minä uöylytettin/exyinminZ/mut«,
<« nyt mms pidän sinun ftnas.
bil. Sinä olet hMä,!,runsas / opeta minulle sinu»
»»feuttas.

Corjoloiattelewat walhen minui p<iZllen!!/m«t'
»a minäpttsn tävdest sydämesi sinu»tästys.
50. HeitZn 'sudänlens on poxu nchnuin raswa /,
«uuttamina halaja» sinun l atlas.
»7, Se kelpa miiiuUe ettäs minun noyrytlt / ett3,
Nlinä sinun ockeuttas oppisin.
?K Sinun fuus latt on.minulle otolllscmbi cui»
molida inhatta capvalella culdaja hopilla.
7;. SnmutätfSowatmwunl«hnet,awalmisianct/
«nna mmulle nwinäcrnst opplaxcm sinun k^siy!>'s<
74. latca sinua »e minun nntcwatja ,->

»oivMat / sillämmä toiwW sinun «Maas. «



HErramlnZ tiedäi! sinun duomios oikiari/ja
sinä olct minua vyöllisesi nöynitcänyt.
70 Olcon W sinun armos mwun lchdutuxen/
nijncuins palwcliallesluwanut ollt.

' F?, Anna minulle sinun loupiudes tapahtua /ltts
wttiä cl isin: Sillä minö halajan sinun iakias.
?8> losca coriothäpiääntulisit/jottaminua pai»

, nawat alas walhellaus/ mmta wma puhun sinun
käfi>/!siäs.
??. losca ne tulisitminun tyqöni/jotca sinua pel>
fawätll> sinun todltuxcS lundewat.
8« ÖKon minun sydämen toimellllnen sinun o»>
teudesas/ etten lnlnä häwästäis.
V>. Minun sielun ckäiv, ,2ze sinun auttuuttaS / Mi«nä toiw!'!! sinun sanoo päälle.

. 81. Mllwn silmän hlweldywat sinunftnaSjulken/
jaftnowat? Coscas minua lohdutat?

l «z. Sillä minä olen nijncumnahca sawuS/en minHl, viiohda sinun oikeutws.
V 8,. Cuingalouwan sinun palwelias odotta? C«»

! scae duomidzet minun lvamojanl?
1 bs. Corjat minulle luoppia«aiwawat/jotca ei ol«

>«. sinun l»is peräsi
l 85. Caick, sinun kästys owat sula totus/ne wal.hella minun wailvawat /aula mmu«.

> «?. He olisitjuull lähes minun maan päälle h»,
' lmtanet/mutta en minä sinun tästyiäs hyliinyt»

Wlrgota minua sinun «rmollas/että minspi.
/ dcisin sinunsuus todisturct

ly HErra sinun sanas pysy ijancaickisest /nijn le,
tnold.! cuin tatwaS on.

z?«. Sinun todudes pysy sugusta si«uun/ sinZ peru.
" sttmaan/jasepysy. 9i.S<.



Psollatl. !4?
!. Hsrka/ anna armos minulle tahpahtua/ sinun
~ls / ji,ninsanos jällen.

. i, EltZmlnäwolfin »vastata minUn pitckaitaNi:
jjVim'luotan idzem sinun sanasi

Hlä sutngan ota totudenftna pois minun suu»
ni/ sillä wlna to!we>n sinun oikeuttaS.

~, Minä ptdan alati sinun iat»s / aina ja «jancaic»
~!, (käst»iäs.

~, Ia minä ivahan iloso / sillä minä edzin sinun
, Minä puhun sinun tootsturistasCumngastlN

ja en häpe. ttastan.
, laminöhalaian sinun faskyiäe/joita minä «.

, Ia Nostan käsiäni sinun kästyihis /joitä mitls
Han/ japuhun sinun oikeudestaS.

~ Muista sinun sanas palwelialltS /jota sinä an«
llnlmntoiwo.

, Se on minun tulwa» minun waiwaftni/ sillä
,n sanaswirgotta minun.

„ Corjat ilwittelewäl minua sangen/en NinH"sinun laistaspoicke.
„, HErra / «uin minä ajattelen/cuinga sinsmail<>«lgusta duominuut olet/nijnnina lohd«tet«n<
~j Minck sytyn Jumalattomain tähden/jotta fi«lckiS hyhäwZt.
; Smun oiseudesowatminun welftni/«inu»Ittein huonesa.HErra ajattelen yöllä sinun niw es/i«»sinun iokis, (fiyspidäisin»
,i Se olis minun tawaran/että minä sinunko-Mmä oiensanonuttHErra/se on «!nunperi<>
,j, l> / elt"i mtnspibön sinnn ties:

MIM rucoilen 'sinun caswoS edeS tZyvellsy-
l N ij ««imest/



«s, psaltart
9!. Se pysy soca päiwä sinun ftnas Mc» ll«
caicki tclyty sinua palwella.
y». Ellei sinun tatis olis ollut minun lohdutWnijnminä olisin radollisudeftni ynckuuut.
9;. En minä ikänauS vnolM sinun käsiyiäs/si
nijllä sinä minua lohdutat.
y- Sinun minä olen/ «utta minua: Sillä ni
ldzin sinun t^yiäs.
95. Jumalattomat minua wartioidzewathucU
zenS/ mutta sinun todistnxestas minä otanwaan>
96. Caikists cappaleista mins olen lopun iDM
WNtta sinunkästys pesywat.
97. Cninga minälataftan sinun lafiasi I°c«f
»ä mins siitä puhuu.
98 Sinä teit minnn tsitawammaxi tästyi! <i
«in minun wihollistnio»at Silläse o» minunMi
«aicfinentawaran. !"/

9y, Minä olen openembt cuinlOicki minun «W
«aiani: siliä sinun todifiuxes owat minultpuhen!,, >«

,ou. Enämmän minä nmmörreu enin wanh «l

n'.at:Sillä minäpidän simm läfkyiäs.
-zoi. Minä wäldän ialcaini ca.tlstapahoista ln >lj>
<ttZ mlnä sinun sanaS pidäisiN.

En mma poicke sinun oikeutestas: AU "j

<vetKt minua. (tumhmA
!OZ. Sinun ftnas owatminun su«ll«nl M!!k«W<
A,4. SMun stnaSteke, mMtw
fcntähden minä wlhan caickia määriä teitä. '">

FO5. Sinun sanas on «mun jaleaimlynt>l« si>
walkeuö minun teilläni '''

l>s. Vlina wannon ja pidän/tttö
»«churscandes olttudtt?U4 tstzdom



Psattar» ifl
il«?, Minä olen sangen .vaiwattn/HCrra wirgots

»ima sinun sanas perästä.
«0,, olconsinulle HERRa otolliset minun suuni !

lliclistcvhrit/ j«opeta minulle sinun oikeudes:
5 Minä cann.nalati minun sieluani minunko,
M / ja en vnolM finun lakiaS.

,i 12. Jumalattomat wirlttäwät minulle paulat /
»ottaen minä exy sinun ksjkylstäS.

«„> Sinun todistuxes owat wmun ijancaickiset pt»
, »iseni: Silla hcowat minun sydämen: riemut.
~ « Minä «listan minun syndemeni/tekemä!! sinunMdesiälten aina ja <>ancaickisest,

,;: Minä wlhan wteckaita hiNAejs / ia racastanmn ink/as.
,4, Sinä olet minun warieluxenja kllpey/ minH
»lwon sinunsanaspäälle
>x. Poiketkaa! minusta te pahanelteset/ minäpidän

>, »«nn Jumalani tästyt.
, i«. Tnkewinua sanallas/että minä eläisin/ja äli
h m« minun toiwoniwilpistcllä.

y. Wahwistawinui» /että minäautetuxl tulisin/n »jnminä halajan alati simwoikeuttas.
>3. Sinö tallat alas caictia jotcasinun oikendesias

i «juwat: Silla heidänwietellyfens on sulawathe:
»> y. Sinä heitatpms caicki Jumalattomat maa»

i« Ndä nijncuin logan/ fentähdenmini r«aftan Am todistuxias.
>2. Minä pelkän sinua / nijnettä minunchon wa>

H lse/ja wapisen finnn duo«iota,S>
»: Minchstan maarin oikeudesta ja wanhurftlm»

< tjia/älä mtn»« huiismjlle/lOlts MllMlle wäkiwal»
»teflwät,



iti. NsstapailDeltas eochaja lohduta handH/<z
lei coriat tctis minuUe wäkiwali a
,t;> W«>?un silmäni hiwcldytvZt sinun «Uluu!»
perän/ja sinin! ftnanMken,
«4. Toimita sinin, palwellas «nsa sinun aiWperästä /ja opttc minulle sinun oikmttaS. ,
l.s. Su,un minä olen / «nnammi,!
ymmärryst/etlä mmättwdtss!! sinun tc djsiuM
l!6 Jopa aica sn että HErra sichen jalain lel«
heowalsinun igkissarkentt.

SeNlähdcn wlnn racastan sinun käffyas /«,
luin culoa/ja parastaculd,i
l!8. SentZhoe» miisa pidnn wisust caickia sini
kassyiäs /

1:9. IhmelM ow«t siznln totlstuxes./ sentift !
nnnun sielun m piH i
iz o Cum sinun sinas fulisietan / nijn st ilahuU
ja anda yxiklttalftlle ymmän>xen<

~, «
Mnä awan sWnija huocan/sillä min» l ?

lajan sinun
i;!. KMlnä sinuas winun puoleni ja ole mim !>

armolinen /N'.jl,l!!inso!et nijlle totiunut tetmi»
' jotca sml!N
,;?. Anna winunfäymiftni olla wahwana ftn«s< t
jaäläanna watjwallannmuawallita. '>

lunasta Minna ihwistenwätlwallasta/nij»!»!
na Pidän sinun
,zs. Walista sinun caswoe palweliaö pä«ll</'
vpetta.niinulle oitmdes.
i;6. Minun, silmäni wettä wuotawot/ ettei!?!>>
ttstytaS pidetä.
»7. HErra sinä oftt ss„nh«psc«s /i« sinnn s«'«
sn oW. lj^



», SitiZ olet'wan,tzurscaudes todisiuxet/ja totu»

«, MnZolmlähes surlnaxeniktjwannut/ettäml<
,n!vihol!lstnl owftt sinun sanas vnohlanet.

Sinun puhee on sgngm cotteldu / <a sinuttHellas sm rackana pttä.
~. Nina ole-, halpa ja ylimadzottu / mutta ett

vnohda sinun tustyiäs.
2 Slnun wanhurscaudes sn tzancaickinm
Mhurscaus / ia simm lakis on totuus
;/ Ahdistus ia tusta owat «inun sattmiet/mul«
»inabalajan sinunkäsiyiäs.

Smun wanhnrstaudes todistuxet owat ysn»
ickisest/amia minulleymmänns/ nyn minä elän.
; Minä huudan, coco sydämestäni / euuldele
Lcra minua/ett«'minä sinun oikeudes pidälsin.
<. Sinua minä huudan/auta minua/että mins
m todistureS pidälsin.
~ Warahin minä ennätän ja huudan/ sinun ss,

minä toiwon.
!. Warahin minä lvalwon/ että minZ puhalsin
mstnoistaS. .
y, Cwildele minun Znen sinun armos pzrästZ
lrra / wirMa minua sinun oikeudes jalken.
i. Minun pahanelklset wainslliseni larawat
Ueni/za owat caucana sinun laisias.
, HERRa/sinä olet läsnä/ ja sinun kästys owat
«tl-tuus.
. Nutta WinZstn aica tiesin / että sinä olet si-ttodlstuxesfiancalckisest perustanltt.

Cadzo pelasta minua/
l«minua/ sillä embämlnä vnohdasinunt^ias.

!54> Tsi,



»54» Hsattati
>54. Toimita Minun syyn" ja päästä minua /»

goto minua sintin sanas coutta
iss. Autuus on caucana jumalattomist, / fiU
hetottele sinun oltenttaS.
, ,-5. HERNa / sinun laupiudeS oi» suuri/ wilg,
minua oiteudes perästä
,67. Mjimn wainsjani i« Viholliseni owatmon»
«utta en minä poicke sinun lodistuxistas.

MinZ ylönladzojat/ ja se teke mi»!
paha/ettei he finu» sanaspidä.,s 9 Cadzo / minäracasta» sinun kästyiäs /H?
ra wirgota minna sinun armos perästä.
,S<,. Sinunsanas o» algnsta totuus ollNt/eM
«»» MmhurscaudeS oiteudtt pysywät ijancaickj
>61." Päämiehet wainowqt minua ilman syyti/
«inunsydämen pelkä sinun stnoias.
,6». Minällotdzenfin»npuhestaS/ nijncuioj»
ftis suuren saalin.
,6z. Valhetta wlnZ ivttzanja «nhistun/ m«tt!
nnn latiaS minöracastan.
»64. Seiojemesi pöiwss minö lijtZn sinuaft
lvanh»rscauoes oikeuden tähden.
,65. Suuri rauha on nhllZ/jotta sinun lakii!
lastawat/ja«ihoriu.
166. HERra minä odotan sinun «utmittas/ joi!
Hnuntästys perästä.
167. Minun sielunpitZ sinun todistuxes /ja ranj
nijtä sangen. .
,68. Minä pidän sinun lästrM ja todisiuril
filliltaicki minun tieni owatedesäs.
i6y. HERRa/ anna minun candeni lulla sinul
ttes/ anna Ninnlle sinun sanas D

»7«,<



» Anna minun rucouxeni tulla finuu eles pe»
«ammua sinun sanas jälken,

i,. Minun huuleni tHltawät/coscas minulleop«<
,t sinun olkeuleö.

!>:. Mmun kielen puhu sinun sanasiaS: Sillä cai«»
ftunköffyS owat oikiat.

lz. Olcon sinunkäleS minulle awullinen : Sills
,NZ olen walinmttsiuun käfiyS.

HErra/ minä ikäwötdzen sinun autuultaS /
holajcln sinun lakias.

~ Anna minun sielunielä/ että hän sinuaktjttäiS/
ftun oikcudcs auttacon minua.
°. Ninä olen nchncuin ervwZ fa cadottttu lams
,<!/ edzi sinun palwelias: Sillä en minä vnohds
,«,! kästyjäg

cxx. psalmi.
i.Mcisu cortcimW>w Tluorlz.

Alnä huudan HErra minun tusiiftni/jahau
t/c«uldele mmua.
HErra pelasta minun sielun walehtelewista ftlt»

/,!! wäarisiäkielisiä. (taita toimitta?
Mä wäärä kieli taita sinulle tehdä? Ia mitä s«
Se onntjneuin wätemat teräwät nuolet / ntjn»

l>t!!l! cacawisa.Wol minua / että minä olen «uucalaineu Wese»»seas/M!>un täyty asua Keoartn majoin seas.
Se tule minui'. sielulleni itämäni/asuma nejden

mZ/,otca rauha wlhawat.
< NinäpidZn rauhan/mutta cninmins pnhull/

>he solan nostamat.
psalmi.

I. W«'s'l tott«!!«mo« Ch»or<s. Mmz



nostan silmäni mäkin päin / soisti,,

z? Minun upun tule HCnalda / >oca taiw«!.
Maan tehnnt on,

z. EihnftllisinunsaKas horujs/ eiköstmac»
ca sinua kälte.
4. Cc.dzo/Wael:n wartia/eihanmacaelilorcu.
f. HErra fatlctsn sinua / HErra on sinun wam

olkialla kädclläS («!

s. Cttt! ÄN'Mgosiiiua poldaispaiwällä/ M«
7. HErra kattetön sinua talkista pahoista/hän!
keton sinun siclus.
8. HErra kätkekön siiu,n vlsMymiseS ja sisi
käyVlstS/hawast nyt ja t.anlalckisen.cxxn. Psz-!IN.

iioiezen n ista cmn minulle san«t!ll
ettär.u mcneuHErra»huoneseen.

«. Ia että meidänjalcam pitä seisoman/ sinnnl
tejsas Jerusalem (lemincnni
Z. Jerusalem on rakettuEauvungixi/jotzongao» '

4. Etla sunicunnat astuisit sinne nlös/ utm!tt« ,

HErra» smucunda/ saarna:.iau Israelin Co»!
le/ja kyttämän HErranmme. >,

5. Sillä siellä owat istuimet raketut duom!!!'
Dawldin huonen istuimet.
6. Towottalat Jerusalemille onne/he mench
jiotca sinua'racastawat. ,<

Rauha olcon sinun muurels sisällä /ja on»!
nm» huoneifts. ~

8, Minun weljeint ja ystawamt tähden /mm
wotansinnlle rauha.

' 3<A



Vfattari, ,^

Mldsn HERran lumalam huonen Gben/Dwinäsinnnparastas.
cxxul. psswi.

l. Meisti cort«!«m<i!! Chuotts.
nostan silmäni sinun tygös/ joca asu

'

Codzo/ cuin palweliain'silmätcadzowatheidZ»
»t«!ns fZsijn. <kösijn.
Luin pycain silmät cadzowat heidän emandälns
Nffn meidän silmäm eadzowat meidän HER»mlumalatam/ Uhmasit ettähZn meille armol<

Utille,
ole «neille armollinen HErra/ ole meillearmol,

e»: Sillä me olem sangen täytetyt ylöncadzesta.
Sangen läynäns on meidän sielum ylpeitten

>HI!/ >« coreitten ylöncadzesta.
cxxiv. psßimi.

i, Dawibin weis, coltcinlmaZ Chuotis.illei HEMra olis meidän<ansan>/ntjns<,noc<ln
/Israel.
Ellei HEMra olis meidän canftm/ eoscathml,

meitäwastan.
Nijn he «ieliset meidän elZwälbä cosca heidänh«ns mlmlstu meidän pZällem.
Nijn wesi meit vpotals/costetkäwisit meidän>«W ylidze.

Khtctty olconHEßßa/ ettei hän meitH anns
«elurexi heidän hawbaillens.
Meidän sielum paasi nyncuin Nnd«miehen pauß

!». Paula on färfttty/ jame ölemma päästetyt.
Neidän apum on HERRan nimesi jocatal»

»jamaan tehnyt en.



»sl Ps«!tari.
psalmi.

! Wc<!» cerfcimmos Thnorl§.
HERRan päälle vscaldawat / el heln

pysywät yancaickisest
wuon.
». Jerusalemin ymbärlowat wuoret/ jaHTw
hänenEanfsonS ymbärillä/hamast nyt ia Hcmcaick,
z. Sillälnmalattomain waldicka ei pidä pysy,
wanhurscasten joncon päälle/ ettei wanhursca! i
na!S käsiäns wäaryteen.
4. HErrateehywästt/hywillejahurscaille W,
s. Mutta jotcapotckewat wäärljnteihms/ntZt»
«ala aja poispahantekiam canssg / mutta rach
«n Israelille. cx xvi. ps»imi.

i. Wcisu corteimmas Cb««l<»
HERra päästäZjonin fangit / nqu»

näkewäiset.
2. Silloin meidän suum naurulla täytetZn/ j<
»än fielem on täynins riemua/ silloinsanotan?
noisa - HErra on suuria heidän cohtanstehnyt.
z HErra en suuria tehnyt mewän cohtan>!<
M« olemmailoiset.
4. HErra käännä meidän fangwxem/ nt,!!!
»irrat eteläs cuiwanuut olet.
;. lotcakyyneleille tylwäwät / »e ilolla «Httän»
ö< HcmcnewätjaitkewZt/ jawiewät vlos ca>!»
menen ja riemulla/ja tuowoc heidänlI

CXXVU, psUmi,

, EAös ei HERra huonetta rakenna/ nijn heh»
ZMtyölä tckewZt/ z«t>,arafendawat. «,



)os eiHErra Caupungita ««<«!«/ nlj» warli»
ftn walwowal.
Le on turha että te warhainttOuset ja hiljain maa»
n,met/ ja suurella työllä elaluxen walmistatlel
l!i hän anoa ystöwillens heidän maatesans.
Cobzo/ lapset owat HERran lahja/ ,a ruumin
llmäonando. (calset,
Cuin nuolet wäkewön tatcsä/ nqn owat nnow
Autuas on se jongawlsni on nrjtä täynäns/ e? ne

««stä/ cosca heille ca«ft ponija letc«
lm-

cxxvlii, pstimi.
>. Wcis» LKuotls.

iVtuas on st cuin HCÄra pelkä/ ja hänm te
wselda.

Sinä elätät sinuas kättes töistä/ autuas si ,a tlet
mlk tay hywästi.
Llnunemändäson ntzncuin hedelmäinen vijni-
!/sinun huones louckaita ymböri sinui» iapses zchn"
»ölMwisat/sinun pöytösymbanllä.
lodzos/ näln se mies siunata»/joca HErra pelts,
HErra sinuafiunaZionista/ ettäs nä«t I«ruftle«
Mnein laickena sinun elinaitanas.
Za ftat nähdä sinunKstis lapsel/sa rauhan Ist«zcxx:x. psFmi.

.E owat vsetn minua ahdistanet hamast minutt
MLludestani / sanocan Israel.
He owat »sein minua ahdistanet hamast «inun
Mstani/mutta ei hemmuawöittanet.
lrndäjät owat minun seliäni päällä tynoilnst/ ja
»nspuköfiwetäntt.

0 ij HER»



>sa Psa«»r!.
«. HERra joca wanhurscas on /on Iuu!«!imaintöydetcattoinut.
5. Josca he häpiäan tulisit ja tMndyisit tac«pi
caicki joica Aonita wihawat.
6> Josta he olisit uqiicnm ru»hot- cattoin pi« j
jotcsnmen cuiweiluwatcuin he rcwmsten ylös. j,
7. Joista nijttajä ei täyt» / «ikä Iyh,«
lojasyljäns. ' »i
«. Cikanxitan ohidzekäypn ftno - Olcon HG

/-siunaus mtinpäälteu/me siunam teitä HEcm »>

tneel,. cxxx,pfti,ni.

minahnndcn si:?uaHEslra.
». HEnacuuleminun nnen/waann ottaconj!
«orwas n>inun rucol-rcni änestä. lf,
z. Jos smäHEcra soimat syntiä?HCrracuc, «

«. Sillä sinun tyksnäs on andexiandamus / ,
j«nuapeljötäisin/ m

5. Minä odotan HErra / minun sielun odoll
Minä toiwön hänen jananspäälle. »

«. Minun sielun warlioiezeHErril / huomel!
liasta toisen huomen «Vartian asij. !>l
7. Israel toiwocan HErran päälle silla HE»,
«n armo /ja runsas lunastus häueW. h
«. Ia hän lunaMlstaelinlaMsiahänen syn^

cx xxi. Psalmi. "

>. Dowidln wtis» «r«.'>znm«o Chuoris. l!«
el minun sydamän ole coria/ eikä»!

M/silmäni ole ylpiä cngä waella suurissasi» «i
Mcaminulle thöiat owat» H
2. Cosca en minä minun sieluani asettanut ja
kitta!,ut/nsn'minun sielun tuli wieroitetur!,/ !»

<nm japsiäitistäns wierVilclan,



Psaltatt» »e
»!,, Istaeitolwöcan HERrattpaälle hamasinyt ja

Mickiseen.
!PI cxxxil. plc>lmi.

i. Wcisu Toltclmmas Ch»or!«.
H HERRa Dawidita / ja laicki HZnen

s.
,„ loca HERralte wannoi/ jaIllpalS tupauxenS

«obin wakewalle.
E En minä mene minnn huotteni majaan/ eng»

uetescn» pane maata.
, En wmä anna silmäin» vnda saada/ cngä fil<
»loutaini torckua. ,

Giehenastt mm minä löydän sian HENralle /
>j «obm wäkewän asumiseni,

'f, Catzo / mecuulimma hänestä EplMas /me
n mma stn löynnet medzän kedoift.

/ , Me talMmma hänen osuinsioins mennä /ja
Wtta hänen jalcainsastinlaudan edes.

H Nouse HEn-a sinun lepoos / sinä jasinun wa»
»ydes Arckl.

« Anna sinunPappeis puke heilänswanhurscaw
»o/ja siiiun pyhäS riimuitcan.

Hlä ota pois siMin woidellus HMtust/ sinun
llveiiasDawldin tähtzen. >

!>j HERra on wannonut Davidille totisen walan/
n hän zijtä wilplstele / sinun ruumis hedelmästä
»ä lsiman sinun istuimellcS,

« Jos sinun lapses minun lijttoni pitäwätja mi
»tooistuM'/jotca minä heille opetä/Niju hndän
>sms myös sinun isiulmellas ,'stuwatijcincaickistst

!« S,llä HERRa on Ztonin walmut/ 'ja halaj
' !äl,s!,a.
! oj'i 14.T«.



,6« Psaltott.
14, Tama on Minun lepon Hancalckisest/ täfi,
tahdon asua: Sillä se minulle kelpa.
15. Minä siunan heidenelatuxens/ jahänen ti,
lene kyllä annan lllpä.
16 Hänen Pappins minäputtan autuudel!«/jah,
pyhans pitärtemuidzeman.
17. Sttliä ininäannan puhjetaDawidin
nawalmistiukynilläni woibeltulleni
13. Hänen »ihol!isenslr>wähäptälläpuetan/ m
hänen päilllns emoista hänen crunnuns. '

QXXXIII. pfaim».
l. Dawidin wclsu cotteimmao Ehnoris.

eninga hywä jasuloinen se on/ että»
kestenans asumat,

2. Nchncni» ft«Hllis woide/jocsAarouinpäajU»
ta coeo hänenpattaans/ Mswuota hänen w«
sins.
? NHncuin neste/ jsca Hermontft lnle alas Zi,
«norelle: Sillä siellä lupa HERrss sin»aux«n/
tlämän alati la tZaneaickisest.

cxxxiv. psilnn.
I, Weifu C«r<c,«m«s Lhuoris.

eaicki HErran pM,
,oicay°llä seifttta HErran huonesa.

:. Nokeatkomi Pyhä pain/ jakl/ttäkätHEN
z. HErw sinnatcAifinM Zionista/ joca taiw«>
znam tehnyt on,

cxxxv. pftlml.
Holcluja.

NH-.stakatHErranmml/
(lam esihuon!

Te t»m seisottaHErran huonesa / meidän Ix»



,). Kijttäkst HCrra/M HErraonhywä/ja ivei'
stlcot hänen nwellcns:Sillä st on fuloinen. l

i, <. Sillä HErra mi5Mz,S walmnut lacobm/Ijs.ie!l!!yänenon!axens.
h, 5, Minä ttedätt että HERra on suuri ja meidät»!

caickem lumaimn seas»z, CaicftmttaHErratldco/mjn hänteke/taiwas/i
Ms/meres «a caicfes svwvdcs,

«?> locapilwet »osta maan ärW/ /ora pitkmst»
«lm ja saten teke/ joe.a luulet salaisista paicolstH
>Mpuhi<lda. tcMMsta;
!. loca esicoiset Egyptis löi/ seka ihmisistä että

» !, Ia anooi me? ckins °a chmcns tulla Egyptin ke^
lclle/ pharaoNeja calNile hänenpalwelliollcns.
«, loca pallon Canssa löi/ja sappoi wäkeM
tingat,
, Schomn Ämorerein Enningan / ja ozgi«

« !«ftnin Cun!Nl«n/ j« caickiEtnaan
>< ,' Ia andoi hndän maans pcrimistxi / Israelllls»nm Caiissallens perimisex»,

, HErra sinun nirnes' pyft ijancaickisest /MW«istospysy HErra loppnmma.
~ Silla HERra ouonndze hänen Canssans/ js
>P»l»eliolleysarW°LineN'
> Pacanam epäjumalat ow«t hopia ja culda /
Oen fHstllä tehoyt,

on suu/ ja eimitänpuhn/ heilläowaj
wt/ iaeimiMnäe.
Heillä

helkän Msans,Jotta nijtä tef.wät / he oivat heidän calta?



is4 PsaleaN
ly. Israelin huonekHträtun HErra/teAriNin h«^nesta/tHttäkat HErra.
20. Te tewi» huonesiakyttZkätHErra/ te cuin Hll,

VErra.
ii. Kijtetty slcon HERraZionista/zocalerufti!,,
«su/Hallelnia. cx xxvi. pftlmi.

HErta / sillä HZn onhywä/ jahä«
pysy tz«ncaick<stst.

2. Kijttäkätcaickcin luwalainJumalala/M
nenhywydens pysy yallcaicklsest.
?. Kijltäkät calckein herrain HErra- Sillähän
hywydenspysy siancaicklsest.
4, loca yxtnans suuret jhmct teke /Mä hänenj
wydens pysy iZancaickisesi.
5. loca tawat tolmellistst on tehnyt / sillä W
hywyocns pysy ljancaickisest. :

s. loca maan sn lcwittäuyt wedm päälle/
nen hywydens pysy lZaneaickisest.
7. loca suuret walkcudtt on tehnyt / sillä hän
hywydens pysy Hancalckssest,
8. Auringon pZiwä hallidzeman / sillä HZnenj
w,ydens pysy Hancaicklsest.
y. Cuun ja tähdet yötä hallidzeman / sillä hi»
hywydenspnsy rjancaickisest.
w. loca Egyptin eskoiset löi/ sillä hänenHP
dens PYW lZaneaickisest.
!'. Ia sieldZ wei Israelin sillä hänen hy» 5
dens pysy ffancaickijesi. <

'«. Wäkechäilä ttdelläja ojetulla kasiwarella/ < >
li hänen hywydens pysy chancaickisest. '.

.

1,. loca punaisen mereniaeoi cstztia/M» h«"'
hu.oybens pysy



«!

Hancatckisest.
pjmtl / sill° hauen hywydens pysy ijancaickisest.

, ,6. lecaCcnssanS wci corwen lapidze/ sillä hänenpysy iiancalcklsest.
,7. loca suuret Cumngat löi/ sillä hänen hywy

«dlnepysyilancaicklstst.
,c. Ia tappoi wäkewät Cunmgat / sillä hänen l)s<
Vydens pysy tzancaickisest.
,y., Slhonin Amorerein Cuningan / sillä haneu
,ywydtns pysy yancaickisest.
«. Ia Oggm Basanin Cunlngatt/ Mä hänen yy<
Vylcns pysy ljancaickisesi.
ii. laandotheidän maans perimiseni/ sillä HZneN
,ywydens pysy lMcaicklscst.

«, Penmlsexl palwellialens Israelille/ sillä hanettWydeny pysy Hancaickisest.
l:. Hän muistime<tZ/ cosca meolimma painetitt
M/sillä hänen hywydens pysy Hancaickisesi.
,4, Ia lunasti meitä wihollisistam/ sillä hänen hy,
»ydens pysy Hancaickisest.s
;> loca «ida catkelle lihallernan / sillä hänen hy<
»Oenspysyyancaicktsest.

<!. Kijttatät tmwan Jumalala/sillä hanwhywy.
mspysytjant^icklsest.

QXXXVII. PsalmiazD Abelin «virtain tykönä Mtistuweja itkimme/<)cosca me Zlonin muistimme.
> Meidän canoelcm me ripustim paluihin/ jotta
M olit, "

..

, Siellä he kastit meidän weisota / jotta meitä
fani"



,66 Psl!tt«tti,
Angina pidit /ja ilolta tiilidan ltcufam: Wcisch
meilleZioninwelsu. ma.!»,
4 CuwgameWeiftisim HERcan Weisunwle»!
5. loS minä rlchodan sinua Jerusalem/ «Woll
«inun oikia täten »nhotettu
6. Tarttucon minun kielen suuni lakeen/ ellenmi
simia mmsla/ elleitiiunä tee lerusalewita minun yl,
mäistri ilo: eni
7 HERra muista lapsia
wanö sotcaftnowat.' RcalcKat/ raadeicat «j
hamemhänen ps«!stn,nt>S asti.
l. Sinä häwltetty tytärBabcl/ autuas on sej,
sinullecosia/ Nljncumsina meiile tehnyt oiet,
9. Autuas on se joca sinunpistuifttliipses otto/palsta luvchl.

cxxxvlil. psa-mi.
Dawedin.

tHtan sinuacoco sydämestöni/lumM
minä sinullethtostweisan.

z. Minä cumarran sinun pyhän Templis puoleen/
kqtan sinun nimeS / sinun hywydes>a wacuudes!»
den/ silla sinä teitsinun ni«ts cunniallsexicailli
päälle/sinun s<mallas.
z. Cosca minä sinua mcoilen nstn cuuldele mlnm
«nna minun sielullenisuur; wgkewps.
4. HERra sinua tHttäwät caickiCunmgat W
päällä että hecuulewat sinunsuus sano/a.
5. IaweisawatHEßran tiellä/ että HERran n
ula on suuri/s. Sillä HERra on cörtio/ja eadzele niyriä/ j«
piattundecanea.
?. Jos m»nä waellaistn ahdisiuxeni liskcllä/ n?



ilgetatmlnilz/ja.lähccäc katt? mlnun wlhollistent
,hm päälle / «a cu:ar olklaila
HErra tlke siihen lopun mmun tähten /. HERra

iimhywyoes on yancalckmen/ alafinunläsialaS
M e xxxix. pft,:m<.

,. Dawwin Pftlmi ed«l!äwc<s««ap».
sinätullit ja tunnet minun.

5/! Wklka wma istun eli nousen ,nqn sinä sen lie?
t/sinä ylnmäträctaomba minun azptuxem.
Ehkä minäkann eli n;aian/N!ft, sijnä olet minun
MMm/ja näe: coicki minun tieni.
L«l!»f«dzo/ e, ole san-ican minun kieleni päällä/

,l««i l'nä HERra calckla liedl?.
Öinä toi uutat/lmt.iminä «mm eli sijttetee«/»«

zätsiniill käces minun päälläni.
Gmcalta- ezi Nuo o", nimulle ylön ch«cllinen j«
l,'c,'rk>,i / en minä woi sitäkäsittä
Cuhim.iauiuä menensinun hengestös? lacuhun»mmä sinun caswostas pakenen?
Jos minä astuisin tallvafem/ nfin sinä siellä olet/

lmlnäwuotenö hclwetlS rakennalsiu/ eadzo/ sinälis siellä olet.
Jos minä ottaisin amuruscon ftwe»/ ia asuisin

ienärisi:
> Nyn sinun tateS cuitengln sinne weiS m<uua/js
»noikia kätes pldäiS mmun.
Jos minä sanoisin / pimeys peiltätön minua/ nchn

olla»valkeuden minun ymbar«llän< "

Slllä ey pimeys ole sinun tytönäs pimeys/ iayi
Wa uHnlumpäiwä/pimeys on «valkeus.



,s«' Pftltari.
,;. Slnunwolmesos owat minun munascul!«i/s,
peitit minun Zltlni cphdusa.
14. Minä kyt«!, simia stn edesiZ / elti! Oin' lh»,
Usest tehty olen / ihmemstt owat sinun tecos />«
minun sielun kyllä tietä,
is. Ei minun luunielftt sinuldasalatut/ eosca «

si,nZ salaises min« olin luotu ch
la maasss.
is. Sinun silm«S'uZit minun/ costa enmin»,
lawalÄistettuollut/ ja caickipäiwät sinunkin
ol't kirjoitetut/ jotca wielä oleman piti/joista ei W
silloin wielä tullut ollut.
»7. Mutta cuinZalallit owat minun edasäni Im
sinunajatuxes?"Cuingafuuri on heidän lucnns.
18. Jos minä heitä luttsin/ nhn he sanoa vsi»
olisit/coftaWiHtzerän/olenminäwiela tyköni
«9» Jumala joscastappaisit Jumalattomat/j«
ricoirat mmusta poickeisit..
20. Sillä he puhnwat sinusta haptallistst/ jast
Wihollises corgottawatHettans. ilman syytä.

HERra/ minä tosin lvihan nytä/jotcasim
hawat/ la minä »Kkästynheistä/ jotca <arc«m
«ua wastcin.

Täydestä todesta «jnö heitä wjhan/ sench
owathe minulle wiholliset.
»;. TuttiminuaJumala jacoetele minun syd««
kiusa minua jaymmärrä eutnga minäajattelen.
24. Iacadzss /jos minä pahalla tiellä liene»/
saataminua ijancatcklselle tielle.

cxi.» psalmi.
l. D«w<d>!» Psalmi edclläweisottop».

AllErra / pelasta minua pahoista chimsistä/l«W»wääflM michiM. ' z,^



s>! «?t-a paha Mttelewal sydämisäns /ja jorapät.
,si>f,ian

!« H.' i icwÄl ttlioäns nyncuin kärme/kyytärmen
ick? on heidän kielcns alla / Scla,
Wencle minua HErra jumalattomain kasista

N yele nNnna määristä ihmisistä / jotca ajattelemat
Ij „un käymiseni cuklsta.

C°:jat ascttowcU paulatminun eteeni/ j« we<
« MH nuoret wercoxt minun eteeni/ jawjritelle<

l fttn wteres minua Marten/ Sela.
I^uctaminäfenonHErralle: S«näoletmm««

?«!<-»/ HErra ymmärrä minun rucouxeniäni.HErra/ HErra minun wäkewäopun/ sinä war«
tininun pääni sodan oicana.
HLrraälä salli jumalattomallehänenhtwoans /Whwisio hänen paha tahtoäns ette, hän ylpen,
s/Sela.

«pahus/ jostawiholliseni neuwo pitämät/lan<
im heidänpääns päälle.
H.°n marista heidän päällms lciweuxet/ hänhelta tulella «las sywähän maahan / etttihelkä.s noufe.
Paban suun ei pidä mänestymän maan päälle/

ywäärä ihminen carcottctan <a cukisietan.
3il!ä minä tiöden/ että HErraradvllisen asian/Wn oikeuden toimitta,
Wmihurstat ffittäwät sinun nimeS / jawagatwät sinun easwosedes.

cxi.l. psalmi.
Dawidin Psalmi.ERra minä huuden sinua/ riennä sinuas mi.

„ «unpuoleen/ ota corwljS minun önen/ cosca
i >M<, ruloilen. P i.Kck



l. KMi!tconn?<!'l>i> ruccuxm siuun "
sKwunftri / minun käteni n!ö!'vs th,M
?. HCRNakätkennnunsuun/ ja warjel««

huuleni.
4. M callisia minun sydändani mihinoä»,
teen/ pitämän meno pahmi,
«ansa/ette» minä söiSnijst) jotca heille telpä!»,
5 WanhurscaS lyötän minua vstawällisest/j<
tacanmtNliasttefemmun aiwa h>i>vä/

, Balsam minun päänipäälle: Sillä minä»
alati/etteiWinuawHlMgoHzis
b. 'Heid>>n opettaians sysättäkön tilveen/ H
te cuullan minun opetuxen juloistxi,
7. Meio^nluumowathaistelu!h HM
lchncuinjocumoanrepis ja la-wais.

,

8. Silläsinua mi, un silmäni!,
wat >minävstal«an fiuun älä minl-n sieluani h,

Warjelc Äwua si>tä paulasta jonga he i
eleeni/ja paho:nt»kläin aus-.sta.
»n. Jumalattomatlangcwat toinen toistns!
omijn werckolhins/mutta mmäa-na pääsen, i

«2XI. 11, pftlmi,
~ Dawidin?pp> / / losta hiin l>«!as««,« »

lnä pargun HERran trgo amß^,
.'larueoiKnHEßra n uiun huuecikani »^

z. Minä wuodala» mmun paheni hänen edcj
jaosotan hänelle n <nun'hä<-äni, ,^,
4. Costa nuuun hengen oN ahdisiuxcS/uiinft
jatminun / he asttlawal paulat/ mlnuli necu!/
Nljota mmä w«ilan.
5. Caozell olf«lll kädczle janäe/ sM eirxik<>! P,
00 mmulMta/ en luina taida paeta/ ei toluKl
gen n,inm> sielwaui 6.6 '



sanon: sinä olet
l )!won ja minun »san eläwitten maalla.

/ ,!gm/ pelc!stawmua wainollWam: SIW
minua

"' Wiemmun sielun ftngiudesta vloS/ Wtämsl,
~ ,ml!ies/ wanhurstat coconduwat minun tygö<
/,' IMS minulle hwasn teer.

pftllmi.
Dawidln Pft!m>.

, MRa cuuldele mlnun rucouxen/ ymmärrä
»Mun anomisen sinuntotudcs tähden cuuidele

sinun wanhurscaudestähden.
°< loäläkänduomtollepalweltas cansa/ sillä el

«u eläwä ole waca sinun edesäs. >

!° silla wihollinen waino minun sieluani/ jalvo
i<l> clämänirick!maahan M/ hän pane !»i! u l
lyice!! / ni,ncu!n cuoUet mallmasa
Ia inmun hengen on nnnusa ahdisteltu/miwln
<!-m on wi»usa iulutctiu.
Minä muistelen endlsi:,'i Nlcoj,' / minä puhun caj«
jliilli: toi, äZ/ja sanele!! stsiUnkäsialoistaS.-

' Nmä lcwltänkcttN!si!!!!n puolees/ minun sie»
ialwfiziua/niwcum carkia m«a/Sel«.

, >El"a noplasi/ minun hengen
''/ä!äc.'.swosmiM!loa?älfc/ etten mwö mjeeil

»cr,< tulls / jotca hamaan mönewöt.
' Glo minua warahm cuulla sinun armojas:

' «!!!!,:n minH tolwon/ ilmoita minulle tt«/jot«
. lk-inni Sillä min,!ikäwöt»zen sinua.

minunwcholliststonl/ si-
«!>,'s°s mmä psfenen.



,7l Psatta,-?.
io. Opeta minua tekemän sinun suosio? iHSillä sinä olet mlun lumolan / sinun hywä
Miekan minun tasaista lteiä,
n HERRa wirgota minua sinun nimes ttz,
wie minun sielu hädästä vloez sinun oikeudestähli
l. Ia teloita minun wiholllseni sinun hyni,
lähi?en/ ja caoota caicki jotca minun sieluani«
stawat: Sillä «ina olen sinun palwelias.

cxl.lv. pf^lmi.
Dsswidin Psalmi.

ollon HErra MINUN turwan/ !°ll
käteniopetta sotiman/ ja minun fti-tappeleman.

». Minun laupinden ja minun linnan/lninu,!,
jeluren minun wapahtajan/ minun kilpen / j°
l» ~H vs-allan / joca minun Canssani alani wel
; 3'3lra/ mikä ihminen on ccc.W händä uä!»
z. - hänestä lchnolarw»
,4,, 0,, stztekin ihmmentyhjäuwerta/ hänen««

Niincui» warjo.
f. HErra callista taiwas ja afiualaS rupe!
rihin ettö he snidzisit.
>,. Anna leimauxetiste ja hajota helta^/amknun nuolias ja cauhistuta heitä.
7. lähetä tatesylhälda ja tlrwota minua / >«!

sta minua suurista mesistä / ja muucalaisien >
käsistä. (w
«. Joiden opetus on telwotoin /ja heidän i

9. Jumala/ minä weiftnsinulle vdenwim,
,'.« soitan sinullekymmenen kielisellä PsaltaM
»0.. Sinä joca Cuningalle woitonannat / !>

padatDawidjn sinun palwellas/ häljym wuch
«sta.



Psiltarl. i-

!»,, PäastZ myösminua ja pelasta «tnua mnucala»s en kädestä / joidenopetus on kelwotoln/ ,'a
«sän työnS wäsrä
~ Ectä meidän pojat caswaisitnuorudellans nijn«
Biwcftt/ ja meidän tyttäret/ nijncum Templtt
«imsielUtjZ cuin corjathuoutt
!. Meidän aittamolcon täynnä/ jottarunsat etat
Pt andaisit toinen toisens pecasta/ että meidän
M« poikistt tuhannen/ja sata tuhztta/ meidän
»lisän,.
l Että meidän härkam olisit wahwat tvohön/ettei
,!»!, wahtngota/ eikä walltusia / «li lannetta oliS
O»>! catuillam.

Autuas on se Canssa »olle nijnkäy/ waan aulu»
l on se Canssa/Mg», Horra Jumalanaon.

cxi.v. pssiml.
Dawidin tyt>'3>

ylistän sinua minun Jumalan/ sinä Cn>l,f!/ningas/ jathtän sinun nlmcS aln»,an«n«
Wst. ,
I«apäiwaminä lunnioitan sinua/ ja julistan

>!>! nimes aina jaffancaickchst.
SuurionHErraja sangen tMNiallinen/ jahä'

! luurudens on sanomatoin.iastcn lapset / pita sinun töitäS ylistämän/ja fi»woimastas puhuman.
Miiläpuhun sinun «mnlaltsesta canniubestas/sinun «hmeistäs.Että puhuratfin sinun cunnialisista tegoistas/'sinun herrautas luailittalsin,Että sinunsuWihywydes ylistettZistn/ jasim

»Dp«udes k!stttä!/,n.
Pii,' L, ,



,74 Hsottari.
z. Armollinen jalaupias on HErra/ hld««^
ta sangen hnwä.
9 Suloinen on HErra «ikille/ jaarmaht««
henentecoians,
,Q Kiiltaknn sinu« HERR« caicki sinun lm
sinuupyhäsklzttäkänfinua:
n lulistacan sinun waldacundaS cuuniala/j,
hucanfiminwotmastaS.
« Että sinunW0l3?«s tulls ihmisien lapsille»
«äxi/ ja sinun waldalWdaS suuri
i, Sinun woldacundas on ijsncaicktnen WM
P«/ja sinun herraudeSpysy ilma» lopuca. !
,;,. HERra tuke coickla catuwaista / j«,
«aickill sullotutta.
15 Ca<ckeinsilmälwart!oidziwatsinua//a D
nat heilleruan ajailans (suoj! i»g, Sinäawat k«ces/ja täytätcaicki cum ll
1?. Wanhurscas on HErra caickisa hänent«l>
ja pyhä catckift töisans.
18. iäsna on HErra caicki2jotcahändä rucoili
«alckia jotta loludcsa hända cucoilewat.
iy. Häntekeimta Jumalala pälkawWt h!
wat/ ja c«u!eheidän parcuns / jaontta heitä.
,0. HErra warjele catckiajolcahändäracch
jahucutta caick, lumtallomat.
!i Minun suuni pila puhuman HErran kij!,
ja caicki lihacunmoittstan hänen pyhä nimM
la zjancaickifest.

cxi>vi. pstlmi.
Hall«lujn,

M)ljta HERRa minun Mun/minäkijtöll<
/ niMgulvstn lM mjn» tlän/ /««



Psaltatt. ,? .

JuMlallenikiitoxen weisan/ nffneauwan cmn mM

l. HtätvftaldacopäämiehiZn/ ihmiset he owat/et
he!vol mitan aulta,

~ S»lä ihmisen hengi pitä ercauem in/ ja hnne»
täyty ma:x! tulla Mens/ silloin owat c»!ck> hane»^
«livouu, ens huc^e.
4. Autuas on st ftnaa apu Jacobin Jumala on/ !l
jdngatoiwoHErras hancn Inmalöftns on.
;. 10-a talw',«/Äa2n/W«en/jalaick!>olcanHs§!
owat/lchnyt on/wc« Dscon vitä«Zanca!ck:fest.
5 loca nchile luin wäkiwalsakär«
Dät/ o:.i istwalset^awidze.
?. HERra kirwotta fangitut/ HERra walaiststtiat, (hurscaita.
z. HERra nosiacusistetut/ HErra racaftawon.
Z. HERra wHlule wierat ja orwoit/ holho leste-ji// Jumalattomain tien haiolta.
i», HErra on Cuumgas Hancaickisest / sinun I««
WlasZion ilman loppumitta/ Halleluja.

CI.XVII. pzailni.
AljttMt HErra/ sillä metdäu lumalatamW.on cs!lt« asia se tyloson suloinen ja caunis» !

HERts rafenda Inusalenlin/ ja iocohajotut
Isr«l,t!t.
>. Hänparanda muretut sydämmet/ jasito heioäy
lipuns. (däns.

Hän luke tähdet/ jaCu>;u heitä caickia nimel,
Suuri sn meidän HERRam / ja mltta-Vacotn

mm wolmans/ ja se on kafittämätöin / cuinga
«nh.lllvze. ,

l. HERa off«,dil«do!l<stt/ jsJumalattomat»««han p«is«. ?.W«y<



»7« Ps«'t«N.
?. Vuoroin weifttc«t HEsralle fijtos ftnall,/,,
Wcisatrat meidän HErralle candelella.
z. locataiwan pilwilia ia andasatett n>«< >
päälle/jo« ruohtt muorilla ciswatta.
9. loca elälnden anda heidän ruocanS/ja CaW»'
poijlle/jotca handä lucoi!!«wat. '"

10, Elhänrscastawäkewttä hewslsita/eikahänell i-
kelpa miehen säärzluut.
il. HERRallekelpa neiotca HZudZ pelkäwät/ s,
jotca HZnen laupiuttensvscaldLmat.
i. Ylistä JerusalemHErra/ kijta Zion sinun H ?
«alatas. !

i;. Slllä hän wahwista sinun porttiS salwat/ j k
siuna sinusa sinun lopses,
»4. Hän saalta rauha» sinun ärijs/ ja rawidzeji s
nuaparahllla nisuilla
i; Hän lähattä puhenSmaan pZallc/hanen san««!'
nopiasti luoxe.
»6. HanaNdatumen nijNcuin willan/ hän hajM !
Harman ntincum tuhluan
17. Hän heittä rakens nijncuin palat/ cuta höm '

packatsens «des kestä l
»8 Hän sano/ntjn se sula/ hän anoa tuulens p» '
halda / uh» se suojene.
,y Hän ilmoitta la.obitle ftnans/ jaH
taeltlle lKnen tapaus ja oitcudws.
«o. Ei hän näintehnyt kcllengän pakanalle/eikch
tiedä hänen oikeultans / Halleluja,

pftlmj.
Hallclma.

te taiwat.HErra/fijttäkät händä m
».H



Pfallarl i,.?

„,, Kisttäkät händä caick! HZncn Engeiins / f«"ttä.
ä! händä ca>cf< hänen sotawätens.
, Kiicrätät Auringo ja Cuu, lljttäeät händä" M ticckct tähdet.
~ Knctäkat händä joca paiess te taiwasien tai»
M/ ja wedet/otca taiwasten päällä otvat.
~ Heidän pitä HERR-,n nlmc kijttämän: Sillä
h»!> t,lske / Ns,n stluoduri tule.
l. Hän pitä ne aina ja yancaicklsest/ hän asetta hei.
!«/ ettei heidän toisintäy.nän pidäw.
~ Mttätät HErramaan päällä/ te WalaScalat
jocaicki sywydet.

Tuli / rak« / lumi jasumu / ja.'tuulispää'/ jotta
hänen sanans'toimittamat.
9. Vuoret ja caicki cuckulat / hedelmälliset puut
i«l»icki Cedrit. (linnut.

Pedot ja caicki eläimet / madot ja sijwlMset.
n, 3« CuningÄt maan päällä ja caicki Eanjsot /
jiäömlchet ja caicti Duomarit maan päällä.

ii. Nuorukaiset ja neidzyet/ wanhat nuorten cansa,
1?. PHtä Itämän HErran nime: SM ainoa HH>
nmnimens on corkia / jonga ktZtos nijncanwaSvs
lettu / cuintaiwaSjamaa,
14. löca hänen CansstS ftrwen corgotta/ caicki
h»ncn pyhäns kqttäkät / Israelin lapset/Canssaso»
n händä palwele/ Halleluja.

cxi>lx. psalmi.
Halleluja.'

lMEifttcat HErrall? vsi welsil / pyhM senr«.U/eunnan pitä handä fijtäniän,
l> Iloitcan Israel hänen ttkiäsäns/ Zionln lapset
Wuton CuningastanS.

3'Hti.



,7« Ps,,l!e>fi.
;. Heidän piti hänen mmens fffttairZ
llumbulllaja candelcill» pilä hc-dän soitta', .in
4. G>ua HErra racajia h.?nen Canzftns/häna,
tasiwiätä ja radvlllsta jalosti
5. Pyhatpitäiloldzemanjaylistämän/ jakijta,!,
heidän wuoteisans.
6. Heidän suuns pttä Jumalalaylistämän/ja u
teröiset miecat heidän täsisanS.
7. Costaman pacanollle/ j«rangaiseman Cansses. Heidän Cuningaitans st? onla lahleisijn/ ja!
dänjalombianS rautacahleistjn.

«uunia pita caitllle hänen pyhiliens oleman / <
leluja.

psalmi.
Halleluja

HErra HZnen PyhäsanS / lijttäkäthi
hänen wäkewydenswahwudeS.

~ Ktjttätät händä hänen jaloimbain tecoins t
den/kijtläkat händä ylönpaloisen jalouoms tähl
;. Kijttäfäthandäßasuniila/ tljttätät händä P
tarilla ja candeleMa.
4» Kijtlätäthändä tnimbuilla ja dantzilla/ H
täthändäharpun keillä jahulluilla.
5- KHttätat händä klllsetyilla culluisilla/ khttä
händä euw!stw!l!aCy«,baleil!a
6. Eqicti joillahengi on/ kljttakm, HErra Ho
l»ja.

pfat««« loppu»
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,14, ',6. !4s. Iu»«l<!N Poic» / Ps»l,!, 45.7!. Pyh»
f»»ge /Pl»l.«. ci. ,«4, i;y, 14;.
lb>!"l,xt» Person» ja Kircc,/ P«ppcil«» ja Naldncun-

>«/Psl!!. :.!9.1?.45, 6?,7! By. y!.ys ye>, y7,»0.1,;N>7.
?!!,tt<,M!tt 0>«»W<l!/ '.''!)! isiux, N PYNasia/Pft,!. n, ;i.

!,,>8 i!8, 2lou>?M!s,st «olnista/ Pftl. ;. 16, >i. zo, 86.
,«, Toiivssftn asiunlisesi/ Pftl, z, 47, eB.
l«c»;sesi / Pstl ;4 Y7, 124. >;8. laisi» j, Inmalan si»,

»ita/ Vm«, ~,<), ny
L«n»!siä j« enolcmast» / Pftil. 14. ls. zl.si.sz.yo.izll.
E,<,ngc!wmista j., ftndein antexi andiimiscfl, Pftl, is.

Vscosin Thrisiuxen päälle / Pfn>. 1.4.,1.41. 6:.78,9>.i4s
Hyw-siä teistä ,»oitiasta Jumal»» P»lw«luxest»/ Ps»!.

i,zi. ,il, >is.
M>al!,stll, Ps»l,l8.lo,«.8l. 101.144. Perheuisänni»

«/ Pfal. !i7, 118.
Mast» «aiumuxesia j» pawnuxest» optttawat n>cit»llzwän Calumns Psalmin,' Pfal. 6. ;i.;«.sl, «Ql. ,;o. 14;.
lasten EacrmulNlistä/ Pstrl. :y.
H3r,«n chtollststa/Psal.lli. Jumalan scusacunasta j»

«>! n irast» /Psal. 1.19. 19 48, eo. 84.91.99.
Äuostmisest cuoliuist j« ija»cnickis>st clämäst/ Pftl. IS.

.17, 11S.
owae Rtjcos pftlnnt/ 3l„„slat<»

''Mä hänen mmalistcn hywäi» «öibens
««ickei» l!-,'!nistn etest / Psa,- 124 ~e. izy.stndein »»der, ftamrftn ja hengellsten lahiain c«est /

5«1,!4,!0j.,,i. n6.<4s, ,46. E«ä hän hänen seuracnndan»Maliset »,,«« wnlofto / P>al, 9.18. e>6 9!.
!,!!!. 1^4,1i,s Caimnttfta/ P5»1,1>.;2,
HyvH» tecoin edcst / joic» Israelin ws sille t«p«htu«»
</p5«1.?8.1°5.,14.,je. U»iffl«



pfAtari.
MMa» ja Elangclinmin tomi?

ftlllic^^d,!,» »aieluxen «desiä / Psal. 45.47.98. i°<,,„i
izz,!,!s ,-»,<,, 149,

Naan cicstn. Pstl, 6s. Bs.

Chnst::x<n woitoista / Psal, 68 1>8.14.Y, MorjioM,
Psal. 4<-

Io.1« valan laupius «l!ffelän/Psal,i2;.PHt«ys/«
,!!. ?c«i°»i.'ss>.'/>psal, l^«.

oB>annyss L,odl»»tns Palmit,
Jumalan wiha ja omautunnon waiwa u asian/ P

Z. 6 ,?.F!.?8,4!. 4;, 77.111;.n6.
P,wa°n »vaino wasian / Psal,si. ss <6.61.

Sairautta ja cuolemalss wasian / Psal. o, ;c>. ;i.;1.;z,,j
79. 9<K YI. ,07. >!l.

Crfta »umaliftt strtan julmllda wchamichildän / <« »ii
Nldä opc«l>«lla / Psal. 9. ic>. 11. ,1. s<< sB. dz. 79. !!>.

N>ftiä jasurua nastan/ Psal,;7. >y. 49.7'.
On myss msnda R»cou5 psalmia.

«ucoilla Jumalala.
Synnin «ndexi saanuscnedesi/ Psal. 6. ls. n. 4!. s>,>«!

150.145.
Wariclnxen clcfi Tvlannissa / w«är,'si» opcssaij!»,

c, !ck>i'>? lvtt-amichista/ Psal. s. 7.10.11. ».17. :z,>
;6 44 l4!.

ia Scho>!l«n wlhamichiä j« häwitäitä woft
P'a.74.7980,8;, 1:4.1,7.

Pcl.fi rcsi »'aareista/P5a1.;.4.1;.z»,41.56.57.5z.59,!!
?i, l<a. Eairaudesta/ Psal. 6.;8.

Esivallan j« mailmauisen halliluxen elcsiä/ Psal. :«,>

Psitcistn vanhan edestä / Psal. 6c>, Bs. (62,0
ijällä mlopulla/ Psal, 7>.91>

Cirisiuxeu ruions ristin pää«ä /Pftl.».;l. Z9.40,41,>
6y. 38.

H?»än lopun ebisiä Psal. ;y. 90.



Whon monda jumali-
ja tarpelista Ruconsia

jaNijtossma/

Jacobin Suomalaisi»
Rucous Rirjssta Ht«tu/l<»n^

myös mu>ilda cepllu ia
kZöttyon.

" lolona ia Seurscnnnas , I«'malal«
caickinaisten SHätyin/ ,<, tanvttten

edestnicoilla.
humalan cunnmxi: Christilli-

sten/ Jumalistenj» hywäln
malaisten tarperi tehty.

rl»!. Ig. V. 7.
Pistuxesani minHrncoiien HErra /<« pargun mi»

«un Jumalan tygö niin häncuule «mun änent
hinen TewplistänS/ ja minun
tdestäns / tule hänen eorwljns.

präntätty Stockholms/
Wspandu Thomas Andruxen Pojallda



ln lausein I°^oZs2nlilN
0,0.c. Vhdtfä Saarnafans/jongahän,

pitänyt Prändinkonftln ylisiyxexi/ Käisiwällisen miehen Jobinsanoisi/ IXstä lugu>
sta/ 2;» 24. V«s,

minun pudeni MAU joitettmsin/ joscg ne Mpandaisin.
kaiuetaisin pW

ijancaickisixi muistyxi h«katMn kiwcn.
Ia minun racas Jobin jotosin finx

PUhes owalkpBä luhasstn tuhatta knl
Kiljoilelut/iakiljaan pannut/ ne kich
iltaan witlä/ japitä kirjoilellamaan/j
wastakitjoitetaan, jakirjoitetluna pch
dälyt/ wasia prändHtäan nijn caum
«cuin Mailma feisö Caicsein Petktlei!
ltN/ia ntjden/ joidenga mieli fijlä «!

was onkiufalla.Chtistus enätkön meisi
mitä hän meidän multani ilman Ml
ÄianMvM,



(3)'

armo saadaxem/In?Mi:l.ils oikein »Äcoilla: j,?

NsH meldän Rucons/
Rucouxcn tawalla pioett^

j» se!lte«y.

WD Aickiwäldias Hancaickilttn luma<WM !a / sinä jeca meitä tästet hädäs z«z
tlistis lpgss pakeneman jaapu ano<

Nn/olet myös armollisesi luwannut meidän
wcouxen clttilla. Mnck rucoilen sinua/ettäs
»litmlle armon jaruconxenHengen
M minäeohMiseila Inmalisudclta
«Ma vscolla/ meidail HErran >'a innafia'
MMsuxen ChrisillxenNmlen/finna Hcn<
Mza lodlldesa rucoilisin. Cnule sijs racaS
<oiwallinenlsHm)t ia aina minunrueonM/
<!! anna minulle mitä minä sinulda anon. Si-
>l!!n rackan Poicae lEsuxen CHRisinxenwiän HErran calma/Hnen.
ttMmolllnen HERRa taiwallllM! Isä että M<llsinun rackan Poicas calltta olet metti kä.
stlnyt finuas rucoilcman/ ja tahdot Hmges j«
Wt>fZ moill»»: Nljn mtnä rucoiftn sinua «n-

AH VssOa»



4 Isa meidän,
daman minuAe/nljnluins luwannut olet/aimon»
lucouxen Hengen/settä minä n»!plttömästjH
tastsyoämmest/minun ja «aickem
tenedest/ wabwalla vscolla ja hywällä sydämelll
rucoilla taid««fin/ että mimm/ rucoulen/ sini,,
lupauxesjälten cuulturi t«!<s/ ia me caicki soisi,
mitä me tarwidsisim. Sentähten tänmän mini
mmumsmunpuolees/yostan ylös sydäwmen/sii
wa» ja täten/ ia sanon.

Isä meidän/joca sletlaiwas.
ja armollinen Isä joca loi

meistä murhenpidät/ cadzot m«i
dän parastam / elätät / wonelet / kätket ja suoj»
let meitZP̂Metty olcon sinun Mmes.
«fNna laupias Isä sinun pyhä Nimee selkiäsi,

ia puhtan opin cautta/ ilmoitelta s,
meidän seasam / suures cunnlas pidelmsin / W
täisin ja nllstettäisin.iHestyton sinun Waldacundas.

/ o r«cas Isä / sinun pyhät sanas mej,
seasam woimalltset olla/ «tä me' jotcam

wastan »ttanet, olemma / nljfapysyisim ja wahwi,
siuisim: Ia että monda ihmlst stncauttameidän ty>
gömme tulis/ ja zsiuuu Waldacundas joca päiwi
meidän seasam lähenis ja euänis.
Oicon sinun lahtos lftzn masa cuin tillwas.

lsä/ tapahtucon sinun lahtos ja<!
/ eitä meidän wlhawlestem / e!l

jonaun «»un/ joca sinun pyhä Sanas wains
j«



Isä««idan. 5
ljs,!! ciMttÄ smmi waldolundclö pyytä esiZ ja WZHe»

,<! !Ul'ös armo!!,s / ellä me caickifa olisim
~,lsiwä:sct/ cuin meidänfcntäyoen Pilä /

s««c wöitalsim/ nijn ctlen Ne ml:.'i!l.lcham hei>
<t,'!il:n lähden siliä er!s,en>zä lnopuis.

Anna meille tänäoäiz meidän lotapäiwäi-
iim leipäin.
,<<. Toiwallinen Isa / anna myös meille täss aial<

rawmoo <a tarwe/ ymmärrys/
M' tenveys/rauha tarpellmen ilma ja «vut
uickmaisit rnumtllistt tarpet/nljncuins luwannut
lltt/ sanoden: Edzikät ensist lumolatt Walba»
i„nd,i ia stii wanhurftautt<l / mjn teille laicki nss
M taphaluwat.
Ia anna meille meidän weicam tindeK/

nijncllin mekin annam meidän lvelgölliMZ
rucoilemma/ ra«s Isa/ ettw ccwzois

«nsiotam/ että myös sttä fo«><
«»is/ mutta ok melllenrmollinen ia anna mewa»
iicoxem ichncllw luwannut olet/ että me
pllkaÄättöNNä o'-!a>la tunnolla olisinsinu!'
s/iaslnulda weitan talpelt.-.m Lftclsi'!

Pnhän HcnZcn cautta että me, testcnäm
Wäwiliisct olisimNe/teinen toistam tarsifimmc/
licoxet änderi annaisimmeja unhotnlsimme.

Ia M johdata meitä kiusauxen.
lsa/etteise taldatoisin olla/ mut<

että me tasa moilmaS / monella muota
Aiij tm.



6 Isä neibalt.
tius«tt«Nl CilläsewanhaAoammeisawieläkwi,,!
«apäiwäwaicultÄ/yllyttäiawaatt wettä rim«»
te»/ laiscuten/ ylönpalsisuten / ahueuten/ petoxn,/
ia caickmaiscn Nchnmyös mmlm»,
vttmcndlipahssisimerfläillhaucutosia/ ettämyiz

nHdencaytta nopiast sy,
N telyr ia woitttux tulla tnita, Machua myös/

»öillä meille wahingota tck/
zzllrc 'Hwchan/ äckiyten ia cmwutn,
vllZn ni!e myös Perkele bänm moninaisilla myM
Wl t nuottLans/ ia meidän haawoitta / elti
me sekä sinun sanasia työs unhotam ia ylönc«l<
zom/ ia sen lautta «iältele meitä sitte wetäpoii
Vscosta/ toiwosta ia rackauoesta/ ia saattamelt»
epZuftoiser/ pelkämättömar / cangior ia epäile',
M» siiwn«mostas. Sentähdenracas Isä/etch
V»e!lZ olet käskenyt rucoileman/ nxjn »!inä rucoile».
siyuansräst/ äl««!nua sencaldaisitla tlusauxitz
Hssnamoitetta/. ntZhinmieloyä lanM sitte cadoi'
YMfi tulla.

MuttapM<l »Mpchast.
lsä/ auta että mecalkesipatzu»es,

»onga meidän ylimmäls
nen wihamiehem/ Perkele/ tahto päZNkmsaatta:
Silla joset sinä meitä «rmolltsestwariele/ nch: e»
me yhtäkän helke eli Mivan räpäystä meidän ttr>
weyden puolestfta olla.

Amen.
(V> Acos Isä/ minä tiedän sinun lolisex sota et.



Isä meidän. ?'
°° ll!ä« petZ/«että sinä olet näUä me

««mtt/olemme/meilleanda/Ntin en minä millä»

kss/inltäiuinä nyt rAooillut olen/Ameu.
Wielä eaxi Rutonsta.

< <zsAckiwaIKas HaucaickinenJumala/ sinäjocs
, kästet hädäs ia tustis lygös pakenema!«

< ,panoman/oletmyös armollisestiuwannutmetdä»z Miyem cunlla. We rucoilemma sinua/ <ttöK>
»M andaisitarmonsa rucyuren Hengen/että me
»chwalla vscolla meidän HErran lEsuxen Chri»
iufwNmeen sinuaHengeS ia totudeS
lmle sijs taiwalinen Isä nyt ia aina meidänr««
M«n/ia anna meille armollisesi/ mitn mesinuld»
inomme/sen sinunrackan PoicaslEsuM
m meidänHERran cautta/ Anim.

Hsinun rackan PoicaS tantta olet meitä teskenyt
!nuas rucoileman /ia tahdot Henges ta totudes ru»
Ma: Nchn me rncoileNma sinua/ walatsemelt»
Mllä HengeUäs/ «ttä mewtlpittsmäst iapuhtalk
ydaznest/ caickem tarwetten edesi/ wahwaliavscoll»

sinuarucoilifim/iametdä»
mufem/ sinun lupauxeS!Ä?cn cnultuxitulis/sat»
« myös caicki «itä me sielun l« ruumin puolest
«midzem. Sinun rackan Poicas ineidän HErra»
Muren CHrisiuren cautta/Amm.

Aamu Rucouxet.
2lnunp>)hän Nimessi»trl rifiiunaMt»



s Ämnßucsuxet
HErra lesu Chrisie mmänyt nouse'/ sinä >«.'
ca minun tallilla werelläs lunastit, sinän,i< <
nua tHnäpänjajotilhetti hallidze/ ama wa»
,'ete/ fiuno/ ia enniia InmamM l
meno minun «sioisitni za tsijAni/ ttta wiliW t
tlsmäl» ia aiwoimxeni / smun tsttoxexcsjj t
eunniaxestuiis/wahwisia minua myös caicj <
kintzywin löyhin tänäpänjsjocapäiwä/ j« l
lämän onnettoman elämän peräsi /johdW j
minuaijancaickistn elämän/Amen. !

Jumala / sinun haltus/ l«i !
i« huomos annan nnnä tänäpan <a «in,

»inun Mmi ia luumim elämäni/taitoni/«H
Uiryxenl / «jatoMi / Puheni ia l«oni. opy>
Ha Colminaifuus/ cuule winun rulouxen!/ j,
tänäpän caickest p«hnveft/ synnin pahennoxest/
Ptttclen »uönist ia Petonst / ia «lnun »!h«,
»iehent tasifi/ «rMölisest winua estä ja wam
le, SlnnT rackatt PdicaS lEfuxen Ehriftuft»
«<mtt«/Amen<

minuatänäpän ja aina / Isä
jocamimmluonut on/ MM

conminuaP.lumala/jocaminuiunasianl!!
sn/siunatcenmmua Pyhä Hengi Jumala /

jocaminun pyhittänyt on/ Nimen IM><!
Poian jaPyhän Hengen/ Amen



Ehtorucouxet.
. Iu«
, Uimala/taiwaniamaanluoia/ caickimi-
, i»m syndini / joecaminä hamosi minun nuo-

l nidesiani tchän asti tieten ja tietämätön «h,
nyt olen / ia erinomaisesi mitä minä sinua wa<
sian tänäpän ajamMani/ pnheillanijatsillck
nirickonut olen. Sinun edesss/O HElra /

niinä näitä eaikesia minun sydämesiäni lun<
nnstan, ia cadlm myös että mmä waiwaimlt
niftä tehnft olell Ia waicka minun syndiän
enmonda ia epä lumisia / nizli rucoilen minä
Dengin sangen Nöyräsi / tttäs olisit mml:^
lm armollinen/ ia eaicki cnin minä silttiä wg"

sian tänäpän tehnyt olmia sinä minnn wica-
Mitiedät/lmholalsit mml«!lenandeMn<
naisit. Sytytä Myss mmnn salawarae^
/aus /nöyryys iapelcosinua wasian/ jaar.n«
Nlinllllen armo/ paralaMi minun elämälän
japälwäpäiwäldä lullaxen wanhurscamma-
ji/lEsuxenChttsinxen sinunraekanPsicas,
lautta/Hmen.

ijäneaicki»en Jumala / ml, >
kiitän sinua / ettäs minun epakelwotlo. '

A» palwettos/ et minun ansiostani/ «»M !

Ehto 3tucoUl«t. p



lo Ehto Rucsnxet.
nun snnrest armostas »<l lauptudestas tänipan W
mMsesiwartellut ollet. Ia rucoikn/ oiaupi3<
Isä sinun sanomatoinda hywyttis ettäs tulew«»
yön minua puhtallaruuNilla ia sydämellä kätkisit/
titämmäterwenä m raitfinH jÄlestS nousisin/j,
sinua wleläkinpalwelisinkcittölsin jacunniolttaG
Sinunraclqn Polc«S lEsuxen Christuxen/ :c.

sinua HTRRa lEsu Christi,
tänäyönä minun tykönäni olisit/ «li

fosca ruumis lepä/ minun sydämeni sinun jiltej
walwois/ la
sydämefäni/ aiätoreftiii ja silmäin edes pidäisin/!,
näin eaickia pahutta ia syndiä cartaisin, Simh
pyhäEngels warielcon minua/ etttise pahamihch
linen Minuntygöni lZhestyis/ muttaettä sinä HE>,
ra yrinäns minun tykönäni pysyisit. Minä rutti,
len/Myös ettäs warielluxes allapiVäisit caicki/lui»
Minun omani owat ia nqn caickia mettä st y eIW
taikest pahndest warielisit/ ia wtsmein ijancaickis»
aututen armolliscst auttaisit sinun ptZnas i«lU°ll'
MHscautta/'A!ncn.

HERran IVsuxen Misiuxo,

IM wmuOFllnatcon i wariclcon l«
Haucaickistn elämän johdatlacon/Amen.
WAlwö meidän ylidzem racastaiwallino!
W/lawariele fildä cäwalalsaKmfMldaM



loc«p>'wänenRucouS. «

<z aina ymbärms t«ly ia ttertä edzein keeck
sais niellH. Anna meillen armoias/ el-

wahwalla »stolla vcholtisefi händck
aasian stifsisim/ia jinlln pyhän w<m'ellures
«I!l, nmrhttoinna Icpaijim. Sinunrackan
PoicaslEsilxenLhlijlnxen m<<dsn HER»
M» camta/Amen.

AiVta meitä malwoisam HERra/ ?ätf« mettä
can« !

s»/ia rauhasa lepäisin»/ Sinun haldus HENr« !
Jumala/ minä annan minun Hengent m Sieluni/ !
«ttös/höndäChrisiuxeS/joca«n meidän elämäni»
ylös nonscnnsem / Hancmckiseft c uolemast warjelt» ?
ft> Ia rucoilen / että sinä/ jocatotinen lvaltlus !
olet/ sinun l,rmos paisten minun Pimiän sydäm, !
««ni wuodataisit. Sinun rackan Poicas lEsu»
f<nChrisiu:«n cautt«/A«<».

Iscapäiwänen Llucous.
>A3aiwallinen Isä wmun Jumalani/ c«dz«t«

wmun päälleni ol«!
«yös nopta minua auttaman/ «ttöminäLänäpanj»
tänä hetken taivaisin ruweta wältamänpaha/,a tt<!
llmän hywö, iamitäotollme» Mun filwäis«oe«!
«IIS/ana minulle» totlni/oitia iawabwa vfto/finu»!««sinunPeicos lesurenChrisiuxen päälleettä winH l
tsidaisin sen tietä/ tutaiavscoa/ että hän onminul»!
Kn.annttt» lphsandfti/ «anhulsmllbtxt/pyhybex!



locapätwanen Rucoue.
j« lunasiorexi/ ta ettähän on minun sowittalmi,
wälimteheni ia ebeS wastaiani/laitta minullmor.
inos seurataxent hänen Mläns iaelää hänen sanonz
jatästyns jälken. Auta myös että minä »oc».PätwZcnolelaisin lihalliset aiatoxet/ hal«t ia himo!/
«iyrytäisin mtnnam sinun edesäs/ iasttäiisiljj
Vastoinkäymistä/ enin sinä Minun päälleni pan,l
karsisiniahywäxi ottaisin. Ia että lutnä niyi^
tatdaisin raeasta minun lähimmäistäni/ nffncW
«dzeni/ jatehdä hanellen hy»ä/ nifncnm ChriW
minutlentchnyt on/ja ett» minä suurella cart«mck<
feliawältaisin ttljtä jotea sinun mieloäs wastan oli»
ft i> lEsu minun tvapuhtaiani jalunastaianl/'

! wahwista minua Pyhällä H«ngelläs ja jos mini
! kiustuxes/lihan Heikottbest/Perkelenyllytyxest/ H
! pahain ihmisten haucutoxest johongunsyndin jM
! Zen/ «Hn auta HERRck «iNna nopiast y!o<

jältenS/ äläftlli ettämitttsinua ktellänja ylön««/
MN. Anna MYZK orwös/ ett»mm« sinun py>,

! hän Nmies whNelfell» hetteNäni auxent huutaisen/'
, fa panisin caikett «inun tMivaM m toiwoni sinun'
! «itkeratt pOnaas iacuolemaS/ jongamin» alettil
! Ninuil synbtn ja sinun duoinios wälllle/ 0 lESII
«imi olm omas/sinun haldMmim' an«att mtniv
m/iacmcki mitämiMllson tännpän ja jocapäiw»/
«imads miilnilpäUlni/ tuule minun rlttouxeni/»ee wmuaamu«lt/t«faatÄ täM sutleM»alhosta/
laiws»WalvalmiVöanMme».



Ruco«S Isin Jumalan tygo. iz
llzmala Caicklwaldias Isä/«5 mma meitlenandcxi meidänricorem j<i

Mrydem/päästä Mettäfmlin lanpiu<
lähden caickjsta synetn siteistä / jahallidze

tneitäksyhiä palwelioitasPyhällä Hengel-
lä. Coco myös Christicunda ja meidän
jangom/sucum/ iuttawaM / hywintetiäm ia
Mwcliäm ota smlln huoMasja hatdns / j«

tthcttäpyhydes/ plchtckudesialViattslnu-
l<i§/ Puhdista Meitä eaikesia pahudesia j«
«ihtesi /awullas meitäkirkasts/anna meilten
Wha ja lerweys /eareota meidän näkymät-
set ia näkymättömät wihamihem / lahjoita
lneidän ja wainoMiehÄem löline
MallsNihanhimot hiliidze / tohtulmenllmck
lneillensowita/taueija naltäpois ota/wedt,
fiäia maasta anna wilja armöllifest/ waiwai-
ftn murhelisten ia radöllsten waiwat wH-
hennä/puriehtiwaistenia wesi! olewalstenm.
sciltia hädät estä / sairasten klwllt ia taudit
Mokiammaxilee/fangeinwaiwat»vähennä /

ttijain huocaMl laupial,fe<i cmile/ eaickein
liyhckin ihmisten paot / tuleat / hädät ia ilcut
HjGNllmarmolifesi iiewitätapojsots/ le



,4 Rucsus Isan Jumalan lygo.
steinia orwoilasiepilcka ia yKwcadze ralW.

i se/w«lhettelia<lt<niapettawäilien pahus«,
! laspajna/pacanoittencoirustllchaxtlei/stii.

! raeundas wiholliset wäkewasii
! tacapermaia/ caikillen vscowaistllen synnil
ander anna/jatämän elämänperäsi tzancail.
tinenilo/ riemu ia lepo sinun lytönas tain?.,»
waldacunnas armollisesi laina-Sinllnrackan

. Poieas lEsuxen Chrifiuxen tähden/ Amen,
Rueous Jumalan Pojan tygs.

HErra lEsu Chrisie meille tie e.
me sinun tygös tulisin!'

! me/ tomtta sisälle puhaldaman/ ,olla mesi<
! nuntundisimi«jancaickisiaelämät andamonj

iosa mc sinun tytsnäs pysyisim. Tllle HEr»
ra lEfu Chrisie/ wapahtaman meitä syn<
neisi. Wiho!llsisipääsiämän/myötäkäyN!!>
ses hallidzeman/ wastoinkävmisis wariel«
man / meidänEsiwaldam ia Canssam siuna»
man. Tule HERralEsu Chrisie/ mol<
meillenlEsus/ totinen limasiaia/ ettei P«<
tele meitäcutisiais/ etteilcham haueultelis/
<ltei mailma Tule HErra INsu Chrisie/Mm pseos mM.wahwisiamal!



Ruesus Jumala»Po<a>? lyg». »5IqHljcopoiS ottaman/ toiwo csrgoltaman/
ylpeys alas polkeman/rackaussijcllle wuo-
Ottaman / caleus ia wiha vlos cataman.
Tille HErralEsuChrisie/ erlfellratpoisre-
Mcm/ AnnchnstMn kästyläistl cadstta«
inan/idzeAmichristllxeumlzrendaman / schl

että hänen seuransneuwot halotta,
inan. Tule myösEvangelmmin oppi Chri<
stiliisten ia vstolMen sydämihin sytyttämän/
l« sen opin haldiat/ päiwäpäiwäldä/ lacka-
ml lisckndäman ia enändamcln/ Amen.

Chrlstnxen mlemisest.
racaS taiwallinen Isä/ mekij.

sinuasydamwesiäm/ ylistäm jacunni»
oltam sinuahencaickisest/ettäs meille köyhille >hmi>
sille/ jotcasynmn tähden cuolemaniaPerkelenwal»
lanalla joutunet oiimma/lähetit ainocaiscn PoicaS
Cunmgaxi/ jocaon vx« wanhurstaS Cuningaö/ ia
iohdoit saatta meidän hänen catkeran cuolemans
«uttaw<zp«x meidän snnneistöm/ wapahdameitä
coolemastia caikestpahast. Me rucoilemma sijS
sinua/ ettäs armollisesi meitä pyhällä HengelläS
hollidzisit/ walaisisil ia johdataisit/ <tt« me sihei»!
«inoan wauhurscon Cuningan ia Wapahtatan
wrwaisimme / «pahendain meltan hänen köy«
hydestäns ja yxitertaisuVestaxs/ nijntuin mail,'
«« llte / mutta useooen hänen tur«



16 Chrisiur. tule», jasyndimisefi Rucous,
walisest/ että me hänen canttans ijaneatckisest «M
oxitulewma/Ämen.

Christuxen syndimisest.
E kijtam sinua HErra Jumala taiwalineii

den/ etläs ainocaisen Pötcas mailman lähetitj,
annoit ihmtsexi tulla, / ia «eitä hänen cauttans
synnistla ijancaickisestcuolemast armollistst tahdoil
auttaja lvapahta. Me rvcoilemwa sinua ivalaH
weidan sydämen pyhällä HengellZs ettäme taidaifim,
lilla ti/tolllstt sencaltaistKarmoS jahytväntecos ede,
siä/iasinust fljnntrippua cmkes hädäsia wastoin'
täymiseswahwlstamyoS meitä caickinaisia tusil»!«
waiwoia mielelläm kärsimän / että me nljn sen sinu»
rackanPoicaS lEfuxcn Christuten cautta ljanc«i<
ckisestwapaxija autuapl tulifim / Sinä »oca elät!«
hallidzet yli totinen lumala/ynnäPoian jaPyhä»
Hengen cans ljaneaicklsetn / Amen.

Chrisiuxcn kärsimisesi'.
Jumala/ jocasinuii!

sanomattomasta rackaudestas alnocälsen Pol,!cas meidän tähtemannoit piinalta / ptexettä /

iflstinaMta ja surmatta. Suo meille armollisesi /

otca nyt sinua rucollemma / että me hänen py»
,Zn kipuns / haawains ia luol«",ans töhdenjotca
>an tärfel meidän edeff«m/olisitt sinun »rmofts ja
Mwydesäs/ia hänen csllin IverenS
M pejWi meidsn synnciDm l«taickestpahudest/,l



Chr. vlösnous. ia taiwasen «siumiscst. >7litta w? sinun asumasiaxeS kclpaisimwe/ja nijn tai»
Mw-Idacunnast/ jongasinunPoicasmeille luo»

eautta ansainnut o»/osalliftxitulisimme/
Anien»

Chrisiuxen cuolemast.
HErra lEsu Chrisie elämän JumalanPoica/«^/sinun catkeran cuolemas me asetamme nyt jai

«m» sinun cowan oikian dnomios ja meidän sielun
tooihelle/ lliiaitengin cuoleman aiallä/osola meil'
lm armos ja lauplUdts. Anna myös löwän sinun
«iattomaN cuvlemas tähden / sinun Seorac«n»al<
les rauha la yxilmcWs / nietdän Cuningallem on< '
lilja wotlto / meidän walMcunnalem lakia ja s<>« '
«tljas meno / meidän IsZmmaallen caickinainen !
Mlja maasta/metzästa ja wedöstä/meidän ysiäwil< ',
l«m armo / wainomiehtllew synnit andexljahPwä .
meli: Mutta meille lvalwaisille syndlfille toiwan
«»ia tjancaickmen eläeva/ A>"en.

ClMnxcn y lösnousemisefi.,
laupias ia armollinen HErra lEsu

Chnste / smäjoca meidän syndeirn tähden o»
letsmus iuoleman «la andanut mutta meidän,
lvinhurstauven tähden jällcns cuollulsta yloSnof»!
nut: Mma lucoilen sitiun cunnialisen yloenoll-!
sewistS tähden / herätä minua synnin ja wary»
den haudasta? ja auta armos caUtta/ että minä
jocapäiwä / jalljatengitt wiMeiscllä' tuomiolla/

«ofta io aidzen cnoluisia nouseman pitäsinnnylö»,^
oftlisexi tulisin/ Amen^



Pyhän Hengen tygo.
Chrisiuxen tauvasen asilimisess.

racos/ suloinen ia ari?,ollimnHEßl«
Ein iske/ »eca ylös noustnuftZ )'>z^

LUollulsta surulla cunnialla io woltolla astuit nlöztalw«s«i/ la issut fade!!K/ nHncul»wakewn Clm«!:g sja suuri HERra/ wedä n,,!^,,tääldä sinuntngös ia «uta euä min» j«ida;sin stu.rata siihen nancaicklftn cunnian/ ia elten mm,;
WäsyiglNSHsimtuiS sinun tygeZ tuhmasi/ cosccls

peranilähct.it/iasinämini!!,tää!» eroitta Uh-0 HErra lElu Chrisie/ mmuii luMzlu!,,1a minun«lon/ vedä minua tääldä ylös sen clzw>^!wetenlygö että Mdg smsiN/ Mfitte nan,
«ickisesieläisin.

Rucsus PGsu Hengen lygs.

paisteswalteus/mle töyhäinlsä/
Ale lahiaiu andaia/ tule sielunkirckalls/ sinä
»aras lohduttaia/ ia sielun hywä wieras/ su,

myöslämmitys sinä olee lepo/
'clKesH wiruotusiaittusa lohdutus/ Ocaic-
!,empyhin waltells/täytä sinunvstollisies jy,
ändenpohiat. Ilman sinun woimatas/ ei
ile yhlän loimitofi/ejkä mitän wiatsintz.Pe«>^stcuinsaastainen sn/ rasta st tuineuiwa

! n/ parannase luin haawoilettu on/pehmitä ,
l cM eswss sn/ Emmitä st minkMgon/ Z



Pyhän ColminaWen tygs. 19
BzeftcumeDnyton. Aung sinun ujcol-
listes/ joteasinun t»nwawat/ sinunpyhät lal)-
M,annKvston qutngs lop-
pu/anna i o lackamat/Amen.

pyhän CKlwwaisuden IWZ.
MPyha Colminaistlus'/ yz-i totmen

armada meidän paällem/
Vsldias zjancaickinen ia käsittämä/öin I>!<
»,«!«sölla ei ole alcua eli loppua/ iongapäälle
M pscom/longa me myös yhdexiColuunai»
siideri lunnuj?amme/ ia eolmexi
fniia ainoatamermoilema / simm me cun?
»ioitam/ tqläm jaylistäm sinun suurenrac>
f«Oes ia hywäin ttcois edistä / ettäs meitä
chttyxen willityxen za epäuston pimeydestä
WpahlMtt ja auttanut olet/ia si« sinun ar-
mesias meits eftlzistxi Merzltoilem<
m sinua sydämmestäm/ wahwists iaktzn-
M meitä sichen sintin Jumalisen armos/
Mmecaitis asisis täydellistftmeitäm sinlln
luotaisim/is sinua sckä myötä ettäwasi»in«>
chmises ainaktztaisim/ cunnioittasim ia ra-
«jiaistim/ Amen.

lumalsn armon edesiH.
/ll>A!ckiwaldias HERra/ armollinen Isa/ a»
ilmava finuas me<d«n walwaisten päällem



Jumal armon edeD jaEngelworiel.
suuten armos tähde» / jongaS meille» lE^ms
ChristureS osotit Sillamme tohdi meidänpahu,
dem cähbem tulla sinun elees/ eikä meisä ole »Mme sinun ebesäs meitän» puhdista laitalsim / eng^
mnös «iedä cubmiga me pakenisim /ettet sinä mci,
tZliyeäiS ta jos me sinusi!, iuowummc/njjn p»,
hus meidän wastan otta, Scniähden el cl< inc,!,
lä waiwasilla syndisills yhtän muuta neuwo/wui»
ta että me nöyrydellö tulem lygös/ anoden smM'

, armoa ,a ysiäroyltö. Ntjn me tvalwäiset lvchoil
lapset rucoilemma sinua / ChtistuM rackan P«A
t«Sp!jnanialuoleman tähden/ ettäs armon ia !»u>

! piuden meidän canfaw ietlszt / ta sinuasaina mck
, bän päällen» armahoaisit / sinäpä laupiuden lähle

la armon Isä olet/ sinun myös «rmos ylidzetörf
talken matlman synnit /jentahden armada meM

0 laupias Isä/lEs«M Ehristur^
' rackan Polcas cautta/Amen.

Kycosja Rucllos Engelilttlt
waljeluxcst.

, kijtäm) sinua HErra Jumala tailvolö
Ullien Isa/ sinun sanomattoman armos e>

! desiä / että sinä pyhät Engelitt olit aset>
tanut meitä wartioldzemän ia warjeleman Per»

ikelenpahvia juonia wastan/ia rucoilemma sinua/
»ettäs meidän fvdäwtN ia mieltm Pyhällä Hew
igeUis nijn hallioMt / että me sinun
!!äms pysyisimme / A ellen me sinun weildä»

«öfc«U



Jumala» Sanan ia S«oracunnan edestä. Zl

rictois/ engä mitan sinuo w»sian tekjs/
'Mtta cackisa meidän lussistm ia hädäsäm pibäi
ssm sen vs«alluren>» että sinun EngeliS mettä j«
meidän omiam wartioltzewat / nHn clteimailma
«ti Perkele mettä woitta eikä «vahingoitta tat-
tis. Sillä nljn cuin syndein ondexlftaminen
i« ijancaickinen elämä oy meille lesuxen Chrijiu»
»n cautta luwattu / eitä myös meidän ruumin
i« coiki cum Meillä on sinun pyhäin EngelitteS
Mtia wariellalsin >a suojeli,aisin meidän HErran
lEsuxen Christien lautta / Amen.

Jumalan Sanan ia Seeracun-
nan edestä.

Zancaickinen Jumala/ racaSt«i<
z! wHlmen )sa/merucoilkmn,» sinu^sinunPoicaS
lEuit.'! Chtistuien tähym/ettZs armollisesi meidän
Mm maafam ja caupuligeiftm yhden Chlisttllisen
'Deorg.unnan sinulles coc«»sitja puhtan opni sijnä »
Minaftns pidäisit/ettaweainalurwallisestcalckem
i«lwetten edesi sinua sijn» mcoillsim/ia nHn täällä
/läisiin Oitjas cuuliaisudee sinua palwelisim/j«
ft siltte cuoltuamtzancaicklses autuudes qancaicki»
ftst sinua nlisöisiH / kiittäisin jaunnioittaisim. !
Vuo meille myös ar«llllistst vs.ollisia opettatta/!
l«hjota ettähe ottlMa opilla ja wilptttömällä elä>
««kerralla/ sinulle ylistöxexi ja köyhälle Christl»
lunnalleautuuoen/ sinun ChnstOilsta Seoracun»,
iospalwellajaedes setsoa taivalsit Sinun Poicas ,
lEsuxen Christien meidän HENran cautta/ !
Am. . Vl>°^



«l Vyöllisten opetlllitteli edestä.
VstoWm Opetsaitttn edestä.

/<<Calck!w<>lo!as cjancaickinen Jumala wl!dz«
tameidän oltt tästenyt elomiesten/sc on/vscolllililsaarnamicsten ia toimellisten Öpettailtcn edcstt
«Srucoilla: niin me sijs sinun sanomatcinda laW,
Uttasrucollem/tolmellista saarnamiehlä ia vstM
opettaita meille lähettämän/ Ia anna sijttesinm
pyhät ia terweliset ftnas heiden sydäwchms ia fti,
hins/ettähewilpittöwästnAäopetalsit/ ia siMkässys ia latis vftollisesi selitäisit/ eitä ftan,«!«
sitäcuinsinuuSanaswastanolis/ että costa n>,

sinunpyhästä sanasta neuwotaisin ta opetetl»
sin / sijttetaidaisimme lehdämitäsinullen otoljinmj
ia idze weillem tarpelltnen olis. iaina HERR,
sinun Pyhän Henges lahia ta Jumalinen whft»,
des/ että sinun Ssnas pysyis meidän stasm/
laswsis ja hedelmän iuottaiS: Ia että jl,
nun palweliaS cackelta rohleudella sitä faarnoljll
i» julistaisit/ sinun pyhälle Christilliselle Seow
cunnalles parannoxert/ ia vscon wawisiorefi/lEsuren CHRlstuxen meidän HERRan c«nm,
Amen.

Saarnamiesten NlleollS.
F-ACaickltvaldias Honcaickinen Jumala/ ta!M>

että sinä/ ja sinu!»racas P«ic»<lEsuS CHRIstuS/ ynnä Hengen canft/
tahdot sinun pyhän SanaS/ omaxi cunmoxes tzChristillisen Seoracunnan autuudexi anda saarnat'
ta/ ia pM Saeramentit ollein joetta ia «««

N§lH



saarnamiesten Rucous.
«ilta. Ia olet minun kelwoiloman ia
Hion sieheu corckianja pyhän wircan/sulasi armostlailisestia cuuni, llsest eubzunutja asettanut: Nchnsluc°ilen min» sinua/ ettäs minulk Pyhän HenaM«noaisit/ jocaminun suumawais/ sinun pyhM
SeuracunnajaS Canssa oikein opettaman/ ja hck ,seaftns cunniallistst elämän/ nyncuin sinä ja
sinun raeas Poicas lEsus Christus täffenyt on/fi!» salli minua erhetyxijn langeta/ ei määrän i
W eikä Jumalattoman Mmän/ joiden cauita
sinun pyhäNlmes ia Sanas turmelluxi ia häwäis
tyri tulis/ wutta pidä minua Pyhän Hen
«ntta wahwana / oikias opis ia pyhäs elämäsi "

että minä oitta maan suola ja ««ilman lValkeui
««Muin Christus saarnsial eudzu / olisin/ että si>nunNimeSain» pyhittttnistn, sinun waldacundae'
iähestyis ja sinun tahtos tapahduis sinullelunma'
xi/ jathtorexi jota elät ja hollitzet yxi totinen Iu« <
mala/ sinun Poicas ja Pyhän Hengen lansa/Mcaickisest lZantaickisten/ Amen.

Sanancuulioitten Rucous.
AAickiwaldios HERRa/ HancaictinenJumala, !

laiwallinenIsä joca tahdotettäsinu»pyh« .'
Sanas pita saarnattaman/ cunltamon/ vscol °,
laman ja sen jMen eläwäja tawat täytettämän, ',

rucoilen minä sinua lEsuxen Christuxen tähden,
ett«s Pyhän Hengen lautta meitä «uttmsilW j

sinun«aldarundas ja wanhurscautta, ,
AiMn/seou/ sin»,npyhzS<M<,s cnttleman stti !



24 SanancuuliolittenßuLous.
Vscoman ja sen jäsken tete,Aan ja elämän. Aseia j,
estä Perkele/ mailma ia meidä» lihäm/ «tel he !»<!,'
ta sinunSanaSculofta ericäiö. Ama HERIo n!lj,
dän corwamja ll.eioän sydämen/ että «,'

»Htä mielellZmcuulisim/cuins meille oppöttnaM
hettänyt ia andan utolet/jc ettäme heila simasi,»'
jjotcameidän sieluaw wartioidzeman/ ia wl«si«nj>
sinun edesäs iugun tckemZn pltä/ että he UM j,!
hywällä mielellä/huoccmat ja sen tck
sit. Anna myös racaS laiwallnen Isa armos/etti
Meidän cuuliaisndem/ sinun pyhälle Smalles/ o!,«
muillen esimerfixi että hekin mleleNäns sinun S«>
na iscuulillt/ jafimn,alas heidäns andaliit/etiäl
NM meild» caikiloa tullsit tljteluxi/ iii m« sijttc cM
chancaickisen elämän pelisilN/Ämen.

Wilckicl Opettaita walM
Jumala/racaS taiwalineu/Is«' sini '

, xencautta/ meitä vscollsest ja isällisest neuwoniil
olet/ ja kaffenytettä me ahkerasi meitäm l«wah>
daisim wZärilda Pwpheiailda / jotca lammasten ,

meidän tygömtulcwat/ nmtta fisäll>äh« ,
owatraatelewalset Sudet/Ia tttawymeisnä päim< ,

j Nadjoina me nyt elämme/tulewat wahingolistW!
, ajat/ «lä Saihan hänenS walkeuden Engelirio»
' lekewZ, ja wäärätopetaiat heidäns oikeina Christu!
' misellänSiawäärällsopillans pyhästi o««t eläw«<

nZns/



s WaarlÖpettatta wasisn. 2j
Mt<« »vzc awmlla >« hedelmillä hese»

i ttfin myös/ «tö tstudest langs,
wllut / ia atmkäsi» <m että Sannin «h»

? cavowxen lapsi pitä ilmoiecttaman/
, mettä/O Jumala/«nwlliscst/ ens

racaftaisiM/ia sitä Vastan täydellä
aictia»alhette!e»iZ hengin/ i« nljven

Jumalan palwelnsta «ältsi»
! Metten me Mnnns vscon totudestluoVNi»/

gZmettam «Zlldö si,l« estettä saldis. A«t«
, ?<i me aina sinun pyhss sanaftg wahwam»
Lisine/ettei h^ffyrihmiset wieckaudellans

, meitä werckofins jaHancaickisen
Ä«mxenlapfirifaatta!s. N>ari'le/ G Iu«
«!«/ caickia sinun walnuita pyhiä» «HZ »m»»
M sansmattom«s pahndes/elteihe «känän«
syteen exytetätsja erhelyxeen,»ndn<s. /»./,
«äHErra tämän waarallifen a>anpäi»äe.

! Mt., Synnin ihminen »a cadoluxen lapsi
«pyhän Hengesawulla i« cnkista hänen
mallinen waldacundanslEfnxenChristn»
ilmestyxencautta. Xvarjele meitäarnwll»,

!i «ictinaistst erhetyxest <a »särösi opift/
Nstraatelewaifista Susista /,a«aitista jo««
»t< oikist hyljäwat «a suurta pahen«
!ls sinun pyhään Oeoracnnda» pyytäwH.

' >WRra / pelasi, meitä nchMohoatkeista
Z »<h«llinen sinun hyvän siemenes seca»
«oiua tahw/ ama/ etten n»e w«caild«
»»mnrhailda »ahingsitetvxi »»U». Gn«
> M sinun ainos» tnnVifiv»/ l« tpusclls v



26 - Rippi eli synteill lmmusioxec. l
fcolla lmna-tstlia c.Hnätccnlla '
ftö<n/sinua scuralsim. Gt« nqn sinä ja sinuspyh» si,»tl« mnsZnainoa wrwam olis/ j«n»3
calma cKlcki walhetteliar Henget coctci!>,W
jaduonmaisin. NäirZ c<,ict>a rueoiicz
flnulds/ G armollinen Il« lEsuxcn ChW
xen sinun rackan poicas meidän
e»l»tt« / Amen.

Rippi eli synnin eunnnsios
Jumalan edesä.

Taiwallinen Isä/h'an<aickinenluW>l
ttläminä suun sy-idincno!« ,

jasunrembi cuin minä idze sanoa laidan/ D j
sinä tutkistelet ftdamel ia munascmtt/ ia lil ztäteaitimitäminäminu nuorudestani n» >

Pahoilla aialoxellani/sanoillani ia töMM i
ti>a miiuln menoisani rickomll m tehnyt o!l»
jotta caickiowal sinu edejäs nijncum?xi O °

saastainenrMpäle/rascaiiia ia sumilla sM f
/ahrallllliahi«rottl, .'Silla minä olen ftM

is caickeen pahme miluiani hariö!!«
uvt. minä ilmoitanminim!^«
dini/iaen sala minunpchoia lecoiani/ mu» >,

tunnustan sinun edesäs, O HTera caiciim „

nun ricoxem/ia wcoilen slluil,/ käänä wll>Oi<,
ia hirtlmifudes minun tyköäni peis/ pescni,j
Mza pchoisia löijiW/ iaplHdijla MMlia s!?>



Rippi eli ftntc/i, '

'

i.O HErra /en ml? minä sinulda 5 n l
tt!lai'?a minun ansiostani mcoileman / jcca'
<i mlln ole cuin sula pahus ia riettaus/min!

m pyhän sanasia lupauxes
Miullins meille ia meidän Isillem
l!!!l olet: Semckhden/O laiyias Isä/älä käy
Kudelle ia dnomisllepalwelias eanft sillä!
<i smlm edesäs yMn <läwZ wanlMfta^!
«>le. O HErra cnule minunruconxcni ia!huittonilinun pyhän Sanas tähdemarmahi,
öa siinzas minnn päälleni sinun lanpiudestH-!
im/ pyhi minun syndini pois sinun ftnnen !

lähden/ ole minullearwoAnm si)
«pyhän nimes tähden/«i minun syndini/ Sinun rackan PoicaöWixenChrisinxen meidän HCNBN) >

fchtajam ia iunastajaM täbden joca ynnä !
ftlm cansas elä in hallidze qancaictiseli/A. '

waiwainen syndmen Ihminen /

synnis sekä siitmye ettäAndyn
,'n/ia wiclä siitlefin! caickenammun elma'«
«,ani jyndistäelämä?ä pitänyt olen'/ numu-
Kn caikesia sydämestäni / sinun edesäs / O
Aiwaldias Hancaickinen I,lma!av minun

B ij r«cas



2g Rippi «li syndein lunnussoxet.racas tt.iwallinen Isän/eteen lyinä ole
eappalua/ cugär

mm lähimäistänj niincuinidziäni:Minäsjt
sen pahembi /Monella muotorickomlt si!!!,
ia sinun pHiä wasian/s
toxilla/janoillaia tsillä. Ia nedän
tähden ansaisiin Helwttin ia ijancaickise ,

domM/ jos sinun pidäis minua nijnd

midzeman/ cuin sinun cowa oikeudes wH«
ia minunftnbillianjainet owat. Mutta ny,«
nä raeas taiwallinen Isä olet luwatmut/z<>'<
tahdoc «rmon ia laupiuden tehdä ccliGi
waiwaisiensyndistencansa/iotcaheilänos.
randaw.lt/ ia wahwas pscos sinun tasM

pakenewze/ W
lchdoesinä armollinen olla / etzkäcmn<;«'
sinua wastanrickonet owat/ ja ett ikanK
cnä heidän synoiänS soima:Eiel)en minä w
wainen idzeni luolan/iaru»
Icn «lrwallisest/ että sinäse» sinun lupauzv
iätkm/olisit minulle armollinen ia laupias
cacki minun syndini andexi andllisit/ M
vhyän Nimes tiiloxexi ia<unniaxi/Amentz!

Aupias Jumala ia taiwallinen Isä/l«



Rippi syndein lunnusisrtt.
loppua ole/ sinä joca

olctkärsiwäinen/ pittämielmen/ ia ea:cki>a-
l)«lt ttgot/ ricoxetia synnit suuresi artmsi an»
dyiannac, Meolemma/ftn pchemdi/ tehnet
syndiä IMn cansa/ me olemms
iväarin tehnee/ ollet jumalattomat ia sinun
lmelesrntonet. Sinulle ainoalle olemma
me ftndicitthnet/ia sinun edesäs pahoin teh>
Mt. Muttaäls muisteZs meidän enöijiä pa-,
hoia tccoiam/ sillä me olemnn sangen mh e >

Msexiioutlmee.
Äutä meitä Jumala meidän Oapcsi'

iäiam sinun nimes cunnian
t>a meitä ia anna meille caickimeidän ft>z z
ande>>/ is anna Meille sinun PMn
mno/parata meidän elämätäm/Si»
nun Poitas lEsuxen ChristuM meidätl
HVrran cautta/Ameu.

lEsu/Qwcas lEfuf o
Ncidzen MarianPoiea/ ar-

Mia töMlta/Hmakla lEsu/ armahda si-
lmas meidän pclckllem/sinnn suure lanpilldet.'
chden/ 6 sinä rackain,HErra lEsu/mina
tucoilesinOsssilnln cauttazon»K iij Ia



Rippien
, yi. sipmm Piillä meidän waiwai.,
n edeftäm wuodHttt/eilss mlnu!!
xi mldaiut/ ia cacktn «Värydc»

.usta pois ottmsic.Oracas -OErra ICsii/
ir/ iasinun calMwcreliäs -unD

, ur.nlm huckua ia cndotitlyi
IFzn' ä-,H minun pahudeni O-U'.a nu.

mrmclla. Tunnusta Mlkä siliun owas
embi nunllsa/ ju ota pois minusia caicti ne/
jotka et sinä ole minuun luonut. O laupias
ICsilarmahdaminun pMenif nijncauwan

" cmn armon aita käsis on/älä minuaanna H 5!z> iän al<l lulla/ sinun cowaniaoikian duomios
edes. Ia waicka minä sinun oikeueksMen,

, zZ minunrastasten sy ndeini tähden/olen iiän<
, caickisen cadomxen ansainnut/'mjnkmttngill
i lyckänminä minuninsyrällä vscaNuxeiiani/sen sinun eowan oikeudes sinunsano<
! maltomanarmos ia Mtkisitlemattonian la»>
, piudes ala/toiwodel!/ eccä sinä niincmn hywä
> ia armoAnen Isä minun päälleni armahda
i Siliä mitässiitä !)>'sdyt/ että minä hucun /<«

! mitä sinun Da hywä on / että nnnä hzitclän
ijaniäickiften cadotuxen Helwenn tuleen I



Rippi el! fynbeitt liMUssoltt. ?'

HTrra ei ne cuollel simmtiitä/ eikä MIM,
jocahelwettin on alas mennyt.S3lttHoen/O!
lsupias lesu armahdasinuas minunwaiwal!
ftnchndisen päälleni/ O makia lesuneidissii-,'

«Manasta wapchda minlia- O
Ms Icsu /ristinnaulittu meidän edcsiäM/olc',
minulle waiwaiselle syndijelle armollinen/ il!,

ota minua sinun walilmin ystäwiltes secsk'
O lEsn caickcin nijden Wapahtaia / jo« !
päällcs luotlawat / armada sinuas
päälleni / ia anna minun sy«dini andexi/L f
lE>l, Neidzen Marian Poica/ snna minli!!
sinun armosiaswijsaus/rackaus/puhtaus i
nsyryps/ ia wasioin taymisisic, <
waiwoistHrfim7s / että minä sinus
na racasiaisin / sinusta kttfcal>.
sinia iloidzisin/ sekä Mla/elta taiwas iian!s
caickisefi/ Ämen.

caickeinarmollisin/HTrra IWI.
Christe/ armahda simms mjmmwaiwai'!

stnfvndisenpäälleni/ia eadzata minun
leni sinun laupeilla siimilläs/nijncums Petiif
rin puoleen Sa3isa cadzatit / cosca hän sinm?
tieldänyt oli / ia nijncuins eadzoit syndistl'

B uij waii



p Manassen Rucsus.
waimon puoleen / pöydän tytsns ollesaLi Phariseuxen huonesa: Isryöwärin puoleen
ristin hirsiplmn päällä. Ia anna minulle
sinun caickenpyhimmän armos cantla/ eus
lninäPeearm cansa/ minun syndiäniittisin^

waimon canft/ sinua täydellisestra.
casiaisin/ia ryswärm eanja/finun pyhiä cas<
woias taiwais ijancsickisestcadzelisin/Ame».

Manossen Rucous.
Caick»aldi«»«/me!dän IsZim/2br<,<

NFhan»»/3laach<tt,a lac<!i»in/ ia heidän
»anhurscan siemenen» Jumala/ jscaraidan
<a»aan/ ia caicki mitä nysä sn tehnyt olet/ja s»
set meren tfinnursnxt sislyllss/ ia sx«Vfd«np.<ittänyt> si«unhirmuisen jaenuluisav, Nimeä
lunniani/ että jblainenhZmmästyis sinnnedl»
lZs/iapclkHi, sinunlnmta »oimas- Oillö si<
nun »ihas on sangenrastas/ jolla sinä vhcae
HyndisitZ/ MM» se lanpius/ionga sinälnpat/o»
määrätön» jawtklmaeoin. Siliä sinZHNRr!»
jcaikcin corkein cocs maanpyrin päällä/ olet
kärslVäinenia sangen armollinen/ ja« mielel»
M« ihnlöslZrangaise/ jaeletsinun hywydestZs
>!uwannut cmumurensynbein «ndcxi saa»n!jeli.
Muna ett» sinä olet »anhurscafte» Jumala/
!»<«« stn« olepa«ll»t catumulla wanhurscalle
Abrahamille/ Istchilleialalobille/ »oecaet
siyua «vastan synVU «hnet: ivuna minZ ole»

'

ff»-



Manoffen Rucous< j
tehnyt ia minun!>nd«Zni onettämbicu,n

stndamerefö/ jollaminäolen sinunVihaKNke<,
hoittanut. Sentöhden notkistan minä nyt n«<
nun sydämeni pslVee/jarncsilen HOrra
daarms. Ah HO»a minZolen jyndtä tehnyt/ >
tosin minZ olen syndiZ tehnyt/ia sinä «unnetmi>.
«Un pahat te csni/mmarucoilen ispargttn /
i,a minulle ci,nderi/<l> HErra anberiannami-.
nullc/älä anna minua minnn synnijam huckua
ja M anna r<ingaistusta siancaWftstaminun
hallani >,l!a- A>?BgV, «Uta minua epäkelw/ j,
toinva sinun juurenlauplndestähden/ nHn

Mlnun ezm«itanani sinua WZn:>,
Sillä sinua tmtäwZt caicki taiwa» fotajoncko/
jasinuapita ylistettäman ilman lOcpsnmt h»zw

tsietifest/Äwen.
Rucous Rlpm lälkc»».

MCaickiwaldias Hancaickmen luMala/ia!
ls»/ minä kijtän sinua sinun,,

sllureliarmosialallpiudes edesi/eltäs mlnun
syndifenoKt jallensarWois ottanut/!

iaminill»ftndiniarmoliisisi andexjandanutt,
nhnrucoilen mmäsinua cMest illlsminuntäsasittuN armosas «nnaisit aillil li
ysswäisen olla/ia anna minulle sinun PM 8
Henges/ että minä tämän synbm andexi saa: ~

inisen/ iongci minä saanut olenwahwast >,
»stoistn/ia sillä minuani lohdulaisill/ftkä nyt! ,-

K v mä '



f

MucouößiplnMm.
a eaickena minull eluMcanani / caikes

mnrhes / tustas ia wastoin käymifes / ia w!j.
mcin tästä mailmastlähteisälli. Anna mvis
armejas / että minH tästedes syndia mältäljuz
ia cartaisin/nijn etten mmafilienenclmbifynj
diätekis: Mutta aina sirä wastan olisin, ia
coco minun elämätti sinun mhtcs jalken,
käyttäisin/ Sinun mekan PoicaslEsilM
Christnxencauttq/Amen.

EltH Mt Vstosa pysnwäisel oM«.
° HElra IKsu<shriste slnä vscow
' auttaja / euZZ meidän rucouxem ar>

" moll»sest olet cuulla luwannm/ ncjn rucoilen
! mi»« sinua cmkest sydämmeft/tiss i! l»<,hu?isi<!
mlnun hclcko Vscon/Zlä minunanna epäil«»«l<

! se» olla / cojca sinunNimee» ia p?I,Z Gan«s
' wainotan: Mutta jos se heickoudeft tapch«

« duis/ nqn eadzam armollifest/minun puoleni/
! «ynculns laupeilla si!mil!äs petanngin pua,
!! leell cadzmit/ia lahiouaminulle wti««llz ia no^<
rZ cammus minun tähden/ älä Ml
elt» minä sinusta luolpun/voa» ora minua wel<
lstreZ/ia cansa perilliftx sinunwall,«cund«^ö.

! G HHrra lil-su LhristclähctZ ml»»I>e sinun
! p7h«HenZeg/ isca »ninua minun sydZliies,!M/

' opetai»/ "nhncnw sinunp/HZnHitisNeiftM
! aarian cansa mpshdu»/ ?oca fencauttavseon
tpahwistctUxi mli. SusmjnnNe p/HZn He««

' ges .



Wahw. Ä'esn edisti laRuc. enne» Saarna, ft'ges cautea armos nyncuinshänctlcuginiacaftj
hllemmlle walitmllcs suonut olet/ että minZj
yhden siLisn Lhristillisen vscon cantta/nchn lu«!>
jaft sinun canfts yhdistttyxi tnlifin/ että minä,

woiman iamailmallilencnnman/ he»!
: huuden / n<Z« myö» caickinaift»«
>: l?aipiön,a Vastoinkäymisen HM"

siniä s!6-,la3;o!sin »a täsä mailmas minnni «l>
. «o<zsti,musm»tt pyhän «hws jältc» täyttäisW
«eimslN/Amen.

Rucous ennen Saarna.
sjancaickinen Jumala!

sijnZ »n/elt<l meoiiemymmärräistm sinunSa«l
«as/Ngnminärncoilensinuß nöyrZ):
»un sydämeni olis caickinaisezl surust ia mcnojl j
»papa/ c<<ikella ahksrndclla/ oNus usco» zi«.u»«
pyhiä sanoias cnUic»n<m i«käsittämän/ että mi»
nä lcn cau«« sinunpyhän tahros/ymmärrölsin/
M sitä vftollisest seuraisin / sinulle» HErralu».
mala laeunniari/ ia minul«e »sco»!-
wahwistoreri ja elänianparannoreri ny««ltZ!
minäsinunpyhänarmas camta olisinyxi by«>s
maszohon sinun jumalllnensiemcneslangcw/
j»urrm«/easwaisiakZrsimises hedelmän mst«K
«is/ sichen elämän/
Chrifiuxcn sinun polcas «»««/ Amcn. !.

Rucous Saatnan tälken.
s>Caickiwa!di<» sstlrra/ «rmsliinen ?<6 me f

sinua/ stnun rackan poicas Isbs»-!'



l zb Rucous Sarnan jalkett.
Le» Christuren meiyin HERron cam«/ ettZs
»nellle waiwaisiile sinunp)»han Sanas nyl ar»
moWest ilmoitella jaopetella annoit; lNe ru«
coilemnla sif.ua/ anna meille sinun Hey.
ges meidänsydZmitHm »alaiscman/ että me tZ,
mönsinunGanas cautta/ sinnn annoliise»tch<
tosia oppisi»»/
»la» ai««elistm fen »sioifim iasenjälkennlei.
dan elämän eckyttälslM. H»taiae»iä/ ettei se

ruma hengipiru/ mai!n« jameidän oma liham
meitä epänscon/HHpian/lunnin j< mmden p«<
hain»uondencautta/MH ewitais/ mmtaeuz
me aina sijna fanss so oikias vfco» loppun asti»ahmanapyjNsimme/ että me Haneaictisest
Butuaxi tulisimme / Omu»rackan poica» JO»tähde»/Amen.

Rucovxetz Jumalan pöydälle
mennes»

M HErrä lEsn Chrisie/ ioca risin pM
! lm/ meidän syndein tähden/ pyhän rmt'
mis naulilta/ja Min weres wuodatta an-

l noit / ja sitte sinun ealkeranpijnas wchwaxi
mmfioMen junmruumisia weres / pylM

i chtollises jaemtWt/me waiwaistt syndistl/
»lcs nyt syndeinandexi saamisen tähden ai?
"woime sinun Ehlollistlles tHlidck/ rueoilem
isinuss caikesi sydämmch/ annameidän fk,un

NUP



Zlucourtt JumalanPöydelle nienens.
tttllmis/ jaweres/ oikiasvscos nmuita/ «c.!
mefinlmpijnaewoimasia,iacuelemas ansio^,
jia osalllsexi lnlisim/ ia tzancaicfisen >

perisim/ Amett.
/ sinun

ZZsruumis/ ioca minun etzefiäni <alkeran'
cuolemsn snkärsinet/sinun

«llis ia wialoinweres/ iolls minä jällenso-»
jlettuia lnnasiellu >len/io<a minun eöe, ?'
jläni/ia eaickein minunftndeinpuhdistuxexj'
wuodaletln sn/ fe mimm rawilesn/
<Mn/warielcott/ ««lickein jyndein anderi
mifen iacaeon/ia Haneaickifeen elämin wi«-
ksn/Amen,

lEsu Griske/ Issn Jumalan '

Zls»M<aickmensana/mailman wapahtM'
totinen Jumala ia Ihmmen/wapahdt? !

meitä sinun pyhä ruumis ia weres cantta/
laikisia meidän synneifiäm/ ia aula että me >.',

aina sinun pyhän tchtos täyttäisim/
iläntns sinusta luowuis/ Awen,

MtHM jaRueHuxekHErrslz
Ghlolllsen jälken.

kiitän sinua HErra IVsu shri-'



Morttiaßltt lum,poydalda paasia,
siesimm suurm ta sanomattoman rackanb<s
lähden / ettäs ihmisen Man sinun pyhän
cuolemas <2l«tta armollisesi lunastit/ minä

rucoiZen sinua nöyrMi/ auta minua / etlel
sinun callisweresminllnwaiwa/sen synd-jen
tchden turhan olis wuodattttu/ mutta ettäs
!minun sieluni pHällä tuumillas rawiözisil/
l«n mmun Hengenisinun wcrelläswirwotaisilj

mmäsinun tunnosas/vstosa/ rackaudcs/
pelgos ia jumHlises elämäspälwäpckwäldä

iacnänisin/ ia nijn minil
yxi jäsen sinun Christillises Seoracunnasas
olisin / Amen.

yhdistä minua sinun cansas/
luwannutolee/ ia sinunrnumis

ja weres lautta / jotca minä naundzin /

olemmusa woimallinen/saata mlnuuneaicki
hywät halut ia aiatoxet/ c»mniallisct puhet
ia lawac. Ole nn)ss sinun Sanas/Sllaacra<
mäntilläsi ia HcngelW nijn mimin tykönäni
että minä ijancatctisesi siuun lyksnäs pysyin
sin / engä ikäuäns sinusta eriäis / Amen.
s)HErra lEsu Cyrisie/ anna meidän s«l

sydämmM pttä, cuin me nyt



K')toxctiaßlN'.lutU, pöydältzä päästy,
simllcnn naulinnet ia ottanet olemma/että si-z
nlin ruumis ia weres olis meille
scxiamuuoexi «acuvuxi/ Amin.

. s"',HErra / tartncon
l nautidjln /iase weri, jongaminä nyt -
join minun jydameni ia omantundom/ «a»
laina /ettei siehenjäisyhtMn synninpilctuat
eikä jaasiaisutta/ johonggfillun ruumis ia,
jveres owckt tuäet / Amen.

Vfcosaexiwäisienedestä. °
ta «rmoi/wenIs / me w?l

sinua caikests/dämeft/ ettäs ar«s
mollisest caickia nA« ammtfit / isrca vlcost>«!
pplslattgennet/cll fijtä LhristiUzsist opist
lin että he walaisturi!
tu°!sit/Hjk!anneli!älle«s os.!lstt/ia halun sinun 5
ffancl«ckiien ia yx«?erla»ic» tomde» perän,
sWr/!« sitteynnä meidän ia caickcin ValittuM
cs«zg haman loppun asti wahwana pysyisit /

Ginun rackan poicas IKstlxen Lhttftuxcn
l«e»3«n HOrran ean«a/ Amen.

' Heicko
Minun caickein racratn HNevani ia N?ai 1

IEl« Christe / joca yriuänsss. z
ynn mm«llseilau?ol»Ml!a«kärmenpZZn
»anur «iet /perkele» waldacunnan särkenyt ia s
»Omnul/ mc rucgilcmma sinna/ ettäs meltZs



4« Vscesa «xiwäisien ia helcko »seoisten eiesi.
ksxdiZlieiko vscoisita ihniisiiZ lcn ca»a!a« i<i
eauhianperkelen/ja hönen lästninens wch.,/
>ulmul« ia»aino»sstan/jolla hän meitä sinun
p/hjstnsanoiftas peliiwHm eroitta pyytä/ «.

moUllest»an<llsii ia autalsd/nH» en« n,e sjnnn
! pyhljZlanoilas haman loppu»asti, pel?m„Zt/
? »pastoincaickia helwetin p<!rtei<?/ tsusrs ««oi»

kiasopie/nh» myös Christilliscs opis wahwG,
«« p/lVlsiM / iaft<soV<»sct slistm/ Amen>i

Murhellisten ia waiwalloistett
«iesti.
fiancalckinen Jumala/ mui<

lohdutos/surulilstcnllo ia heickolnwi,
iewys/anna tulla sinun etees caikein nijden ruc«u<
xet/ iotca murheistns /waiwoiftns la tustlftnssi<
nun tygös hnocawatlahuut«chat/etta he »M hei>
täntustlssns ia wastoin taymisöns sinulda saisit
«wun/ wfistä sitte sydämestäns tloldzisit la sinus
HancaickisestkHttö<stt / Sinunrackan PoicaS lE<

i fuxen shrlstuxen meidän HErranlantta/Amen»
Perkelen kiusausia wasian.

Ginn rstkam-HKrra lElu sHtiste <t<?!c<
?, da« csickein lunastaja ia lvopcklaia olet/ me n«
lesilemma sinuaihmisen tadde»/ joca ftnnniacaickeittmeiva»

co»itt »aiVatanz
'CaVzo si>» armollijcst HZnen suurta waiwans
Menvlemeidänrvcovxcy»/ teehZnell waiwal^

isine^



! Pyhän Hexgttt walcutoxen«deft. 4«
lemen tilans paremnmxi, wahwllia islohdun»
lh»»dä talasuureskw<aures/ äl<i händä hänen !
luscnsons ylön anna/»aa« paremmin «pet«
HZ!!2z«täsähäns taitamanomudesans »hhwlsta,

vjloon sinun pöZlles/ wariele
»«ndätäsZ hänen ettei hä» <?«
I»cmn,äldenäspndlnlangeis. Anna häncUen
Kolmen paranns» sinun pyhän «p<res can«a>
»i« sinun pyhä» luslemas cantts saata hända ,!««u<le/autamy6« että hänkälfiwalliftst täts

> nstilärsci»/ luins hänen pöZllens olet tulla sal-
linut/ ia että hsn tästä armollisesi auteturi tu«
!is/ sinullekitoxeei/ylistoxeti ia cnnniaxi / feks
jinunIlällcs<a pyhälle Hengelle/ n,t ia yanZ

Amen»
Heligen »aiculoxett edefi.

/ls>AicklwKld<asi»arn,olllnen Manta ettel
vfco» ols cnollntia hcdelniälöin/

! »„an cläwäinen ia»aicuuawainen/ sijts rac»
lmdestcuinminulla caictlZn sinunkastyhwon/
lehdentälöChristilises cuuliaisuves
!>fts elZmZs: wah»iste» la enännä/ O racas
3s»/fe hywys cuins minus alcanuiolct/ äIK
Ninna sinun casivois älä myös
pyhä Hengcs minulda pois olu/walsise ia hal,
lidje minua pyhällä HcngeUäs finM suure»Kupiudes tähden/ anna minulle sinun poicas
ILluxe» Chriiwxe» ansion ia maf«« tähden
l«uwainen fydä.i / prHscota se lilifuxen Chri,

callilla»erellZ m tö/tä p/hällä Hen<sellä/ .



42 Hywän omantunnon ia Ollina?, lopun edesi.
gellävscolia/r.:cr'aud.'tta/ja
»Mia aicoimiselw/ Amcn.

Hywan Omanflmnon edesiä-
minun ta stl

minlNl GM.;:»., >ail!cst
«VZHr),'dcft pt»,hd«z'n»?p:d>Asin / jo,jcu sc inh!Mll<
armoliisest/et!<l fe o!kjan!anz°pittsmäncatti<
n»xen camta louduii, / Gtnun pai»
«» IKsnfe» Christnxen meiyZ» HOR«n
cautt«/ Amcn,

Hywän lopun is aumallifen eron edellä
tästä mailmasta.

Suloinen,<, armollinen HERm?NBV
Wanhnrscauden Huringo/ joco minun w«iw<>!<
fen syndisentähdenoler HZpinlljfeen cuolem «n
sinus anda»yt/ia mmlmanlunastuxen tö
Henges ristin paallällä»käsiin annoit/ lain»
nunullen «ms»/ että minä aina ajalclla/mul»
siellä/ is minun lydämelanipitZ t«daisin/sinn»
«sttkeran pchnas ia cowan cuslemas/nqn enj
minä sencalmiftn ajawxen csutta
pZIwZ/ ia luowuisin«Mistä synneistä lih<3nV
moista ia paboijia «mvojsta; Ia eolca minm
lvymcinen <«can tule la minun iMdä pilt
enZmän / «tä m<nafilloln wahwast taivalsi!!
Amym luotm slttun ia sinunarmospäZllen/u



Autualisen lopu» edesi. 4l
nffn stimn eanfa«pawdi>»sin iloon ia riemuun
KM?. <l> HNw>:Lhriste ole mmun apuni ia

«nlimn wHmciscUä hcfkellanl/ lhdi

b>i'Hlo!?Vl«Ki« . > ua/ot>? minua /

lyarengin l
Hcngm hauc? olen. HErra '

.«linutte» se armo/että ss«
Wn wcz«,linett stNN, ristin siis myss

> minun wchmcinl,'» fssnäm lZsämMmas /että mi<
»ä nchncuin sinäkin tastZ mailmastaerisin iasa?
»öisin: Isa / finyn t«ss>? / l)l»m«s is halvns ,snnan minä minun sizlKsinZ HErm
totinen Jumala olet mim <!»m «!u<
nastanne.
huataida «Hn cuule minu
meni y«w / O makia IKsu M mlnuldn
kil l!Z sinn»catkcran pij«as ia cowa» cuslen zMden/ Amen,
Rucous Mm edestä jolca Hengm

haucntores owat.
»a laupias Ijä/imä loca meb >

dZt< me rncoiilmma sinua/ettäs lanpeiliafil»
m,llZ« r«m«n mcivan salran weliän (sisaren) l

, vucli ö cadzoisit/ iaHZndck ruumin iasielunpua<
lest nlysshunensynvinshänette sMexiMv«su.Otafullmrackanp?il^slEl«'!

fe»N



44 Hmgm baucotuxeS olewaifien eLesi.
Len Chrjsmren wiattomancnolcnla» vbri h«>
nen pahaintccsins i« syndeinsmarori: SiiiZ
hän on hänen niineen» castettu ia hän«n wercl-
lZns pesty iapuhviftettU/ a»« ftanvöhanm s»,
lcustns ia tauVisai'.-? > hänen kipn.isie
ftireiuvens? wahoistä ! omaliilmno«rascm V.-s jawaiw«? /ia icl/ia <en pahgn «i«
hoUlsi »LlchMria wc 3KI nZ hän michmilsest
»ftossoreis/ daisi
löstämallikasta aut ero ia lähdend<3,lä<
hetä sinun pxhat i« ieN»'HZndä fihen tZanii
«icklsenelZmZnloh ..'» M/ M sinun wM<
tui»/ Georacundae aickilen ilon ia ri«»
«mun/meidän H< "»n racranpoica,
lEsnre» LH: ran kärsimisen/
Diwlmia cuole»« ?/o» ansionja mafon

-'en/Ami
<W<W duomisst.

HOrra/ ionZakötenlst,
on wallan caickisihmisiähÄliita m o»
«feuanutcaikenmailmanvuomarirl/sinä joc«
sinun sanas perä»! »ahdst tulla luures hecrau»
desi« i.»»nia«/c<»lkeil« taiwallilclla sotawätilH
»hmcijnZ pZiwZna/ tekem«» loppua tälle
mailmalle ia duomidzema» elöw»töiacuollel>
ta/jahywätpahoista erittämän/ Minä ru«i-
len sinua fydZmestnui fangen nsxräst ettägcw
«len tcha° mailma« cofto wi?ls «mouaiko käfis'
«n/caicri mlnu» syndin anbexi andaisit/ i<»
3läs mm»u cgnMisvwimisit/ etts nnnästn



Mmeisest dnomiostiaRacha» tdesiZ. 45
> »an ouomiou »ZltWn cui»? Junmiattomat

,mtlan z Mengar pois « kirotM ljancaickl-
, ls että minä caickein vscolllsten
msasim»«o«kl<,l!e puolelles «sel«t»z,si« / i<»
>!,slblo«sendusmjonjaancn suullsin: 3ulc<tt

l lnne minun Istni slumttnr/ omistaman st
»MldiiUnliß/ cuM »cllle io mail»nan algusta
l Älnustcttu on» O HGrra/ «se«sinun ssrmo»
! M<m«mydes/ minun syndin is sinun oikeu<
l x« w«!;lle/i«s<«taminua Iftswalvaeunyaan/
ncsÄnmcioZli o,Raluwatt»ljän«e maa/ »on«

'Rauhan edestä.
lsä/ yancaickinen Iu-

Mmala / cunnian Cuningasia tainxm ia
- maan Herra/ joeasinun Henges cautta
!<lickjhHllidz?t/jolda «yss h?lvck azatuxet/
chclthilnol/sowtllttlneuwot ia wanh«lr!<at
-st tnlewal/ sinä aseme iatoimitat caickih«-

<tin/fin<j olet rauhan lumala/folda yximie-
ia sowindo mle/ merncoilemm«

?n!lalEsufenChristuxen meidänHErran
Vttta/ anna sinun palwelioilies ia lapsilles
> lauha/ion ei wailma heille anda taida/
>l:ä meidän sydämem finun kastus ala an«
Wt rlisit/ia sane eaickiwchollisienneuwot/ '

t l<i me sinun wariellllM alla rguhallisest



46 EsiwMan edestä.
ia lewollisesi eläisimme. Sinun rackan P«i 2lcas lEsuxen Chrisilixen mndan HEn<, 5
tautts/Amen.

Gslwftllan edestä.
Miaupias taiwallinenlsä jongakäsi,? <I l

Esiwaldao„j
jongasidzeMnnytiaastttgnntolet/ pahoD >,

rangaisiuxexziahywille mrwaxi/zonga lH <
laki/ja oikius / ia caicki maacunnst owas. N,
rucoilemma sinua/ettäs armollisesi cadzch .
caickein Herrain/Cumngasien ia paämich»'
puoleen / erinomaisesi meidän maamme HÄ <

<
andaittens ia Ksffyläisiens pnoleeN; Mtz >
myös caickein muiden puolecn/jolca laillistji! 1
Csiwallaxi ascttlut owak/ eitä he mailmM l
ftn miecan / cuinsheilleandanm olet/ oiko»«
candaisit/ia sitäpitelisit / oikeuden watzwiW i
sitMcaiken wäaryden alas polkisitiatyhlH j
tekisit. Warjele ia walcche HM woimali i
lasf ia wahwisia htita sinun Nimcs cnnniar! >
Älä heidän anna sinun lcrwcllW sanas wai j

Msit / ia lackawat siinä wahwana ppsyist!
Ann«



Esiwallau edestä. 47 ll

i Ma heille / laupias HEtta/ wWus iaM'
Mys/että herauhallisesi tomudes iaoikeu- °,'

nqneum sinulle keiwolliuen oueMma,>-
«aI!S hallidMt iawmielisit: Sillä sinä olee l»

Mmainen oitia duomari/ jcnga duomis
!«, laki owa on / suo siss heille armos / että si-
!»in pyhä Mimes heidän cauttans ftan»
mckisesi pyhitelläisin ia llmnioitttlaism/ A-
sA Minun Istui IllNiala / ia caiken lau-"

HErra/ sinäjoea caicki sanallas «

chliyl/ ia ihmisen sinun s
sianmolet/että hän hallidze caickiluondo >'

palce/ jotcasinuldaluodntowat: Että hän'z
mailma HMidzis cunnialla ia /
iella. Anna minulle wchsautta / ioca on jo- 3'
n paicas sinunisiuimes älä h?l-
iä minua sinun lasics stasi -. SM minä olen ,
sinun palwelms/ ia sinun piicasPoica heicke
ihminen/ soea ei cauwan elä/ »olla
pmmärrysi sinun laisas ia oikeubesas.
jos jocuwieläihmisten läpsisi olis
nijn ei hän witän maxa / josei hänellä ole sitä
»ijsamla sinuldalule/lähetä sijshändZ^

HM,!,,



. «8 Esiwallan Rucous.
, alas sinun pyhästä taitvastas/ ia sinuna,

l masistuimelda/ lähetähändä/ että hän«,
minun tykönäni,' in tyslä «kis minun caH
ni/että minä mikä finulle ot<
linen sn,sislä häntietä caicki/u Ämmänä s<Iaanna hänen tallittamin,la minun lW
loimellisest/ia minua hänen woin,
sans. Mijn minun lysni tulemat sinulle ot»
listxi/ia nyn minä duomidzen sinun Canjsq
oikcin/Amen.

Alammaifien Rucous.
uancaicti»enl»mala meidä

lEsuren Christ«xen I,s m
rucsilemms slttuascniaman/inun rackan poi
cae tähden/«tas armollifest meldi» maacu«
nalamiaCaupunZelsam rauhallisen / thrlsti!
lise» juonellisenhallitnxen lainaisit/ «varjele
laupias Jumala/ meioän Chrilistä Ksiwal
d»w: / ,ahallidze / hands pyhällZ Hengellä»
e>tähöncnelZmZ«sjahallitoxens/ sinulle M
fiärcxltdzehänellensja meillekäyhttle Ala»
maisitteranhari ia lewollifndetlolis/ eltZ höi
mysschristillisest sydammest ia mielett/ I«
malan enniata/Christillistä oppia iahaljou»st<
»olmasanspio«is »a toimimis/ Amen.

Alammaisien edestä.
F2Mchsi<;<;n»>M«n» HK<^a/s<ns,<«a«l«



Taloin/ja sijnZasuw«seu «test». 49
Dhan lumal»/ <mn« cmckcin Chnstilisten «« !Vmaistcl, OjwallFlens/ «ik-la cu>« sinulle ,
Mollinenolis cuuliaisetplla/HZndacunnioift
WYZncst lmtuiseftajatella ia puhuo/ ,<?e«z
mlcleil?ns hänelle andaifitnutähcwelca»
11-lval/ että mesiftte caicki sinua rauha» ia
«nnos palwelisim. p?ariele heitä/ G Ran-
»humala / eatnmattomudelt/ erhetyxisin ia
Puroista/ isihin co»v«cor»<lllns/ jliwange«
W Warian «serl lul»
cn. O lsä/lohdmure» Jumala !
«scastensydändcn lvalaisia/ l<läheilieksrfi»
lisytla/ ia wapchva.hMsinunpxhäkNlH
3 cunnian tähden/ 7lmen.

«l Taloin/ia sijnä asuwaissen ebestH.
Mulemeitä pyhs / Calckiwaldiss
/Ila Jumala,f» lähetä taiwa>

" sinun Engelis/joca kätkV/ susjelis /
M>«/ hölhols ia hallidlls eaickiaenin tals
mes ewat»a ma,Ä «suwat / Omnn poicas

' lsnre»Christuren l«»tta/2lmen.
l«upia« luma la

,ca»l«tömämaia/jaC»<cr« »ihollisrn »Z),
rec hänestä canwa«<na/»a sinu»pyhät E»«
l» meidän ca«ftm aina olcon/ »otca meitH >asnlvaisiaranhasarötlcksn/ sinun mys»
auxls meldZnp«öNemal«n tulcon / Vin»«<!anpslcas/«.

. PuZmn elämän jahswz» Hwis,
. si«styn«tW



pnhdsst elaulätä mhNst/ Wi^äru.oUeM

«i <F Errs/a»«in että > ninä mwlll?

z«,n<,!stn/Vsrlezt miilM l?ecumazisest.cD
m«?n clihu»rmen jÄlm«l/W<?lM Varjele»
< ÄctmaisisiaHZpiZisistameiwiiia. An»
tsiinH pshmn scnran/i? lchldZsistte«»

'cslMmpauloiOil., wielZrncoileV
!«««cosc«s««mlks cudz.ja «hl
ny:,lad/oifan!MuUe annoliiftst hylrä puq
jsonZatplls» lnmä i!m«n estetäsinun pelM

mrach'sltt»es eläisin ftjfin iacasw!
st» sijn«sz«-!psia / finutte cu't«!»l,r! / ««im,! !e i«
n:m pVsilfjzleni ilon «a «neuxi. s>

Päö'!es'N«nät«ijaesis«'n2t6N/ nyncnm c,
H»a minun hallidieminua,<
WpäiwinZ-)ipyliZlllHengellisia anna l»
le «rmssc«M< lUlnlnmasi/inntahdostagl!
otan/ INsizie» sittifnpoicos <

ts/<ltt!eli.
Wanhimbam Rucslls.

stAiltz km«nn miumllitti'!»
e???s mlttl»!» <«

miltä!!



;<t lsstinßuc?us. p,

«n ÄmZt olee su:Z d7»ä JumM
»l..d,!<-n: / ,>idenga tahdi,'» smulie ol-

Nl'MmäKN°''
«!-; -llttos is haldus/ ia n;co:

nZs armoKizeftnHtZ cmckia stnu» jnMaiu»,
, deöVO»MU!.<;hHNtoZistt/ «le mimm i

M> >cnu/-. .-n holhojaia openaja, <l>
IlAz-.6<s fiw he ensift °a c«nci'lg sinun
'pr>ZHft?s ,' , °

p !L?ew>eenlaw<rsaa!,/joho!iL
. 7,)!.zatichdot/ja e!whc sillte sinunam:o

tcWr 7 ett« ~ .<? M c

ja t^rpcr!; ruc? !c» «,; rac«s Isa/i!
<<ie O/

ft.re«, Lhnfinr> "c.-.il!l«/ Amö>'.'
<assen, Äluons.

U/coilemma silnia / lEsuxm Chrift',,-
sinun l-aclanPoicas ce.-ttta/ stzo meille sinun^

. pyhä armss / että mc / HyVäs!^
' ia opis alati / i^!
tttst si!«s meitä / Ondäti Ganh.imham ia 3^



4 ,!. Perhm tvanhembMRucsus.
»siNaldam caikjstasMNttsiä/o.lNitlomudessj
3 ia caickinalstsi pahasi/ tukea ia warzclla tgh,
s doisit / Amen.

pechen Lpanhembain Rucous,
r Jumal, taiVallinenIsä/ sinä jl.
j, mZidänelämäm/siiägnnoit meille G

lun iaruumin / codon ia earcanon / calckimi/
lä meillä on/olet sinämeille andanut/sinuldg
me ne olemma saanet / Ma ja toimita/ I

t, HErra Jumala meldantaiwallinenlsämjl
«caicki asiatmeidän talojsamwirastm iacaikis
2 meidäntsisäm/hWin jasinun ttlieles
? ia zuinalisentahtos jälken/ ldzesinulleskizlö.

czmniaxi / ia monelle ihmiselle h'?wHi
«a tärpexi :Sillä sinuun me meiläm turwach/

1 älä siis meitä itänäns ylonanna: Sinuns»S'
,iellu)ceSKia me meitämanyam/wstnhembam/
l puolisam/lapsem ia pechem/cotom ia corlaiwj
l~a caickimitä meillä Warjele meitä synnlst/

/ lulipalofi/sodast/rydoista/ ruito lalt<
idistä/ näljäsiäia caichnaisesia muusia paha-
lha.icheeä mndän tygZm sinunpOäENgelis/

meilZ oitM tielle johdatais ia talutaiS
la meitä cMsv«ito,iMmais/etl<nwemitän



puhuis/ ttkiseii aiatteliS/ cuinsinunpyhä /

mieldils ia tästyäs wastan olis/mutta niiden
aina eläisim/ ia sinua i/ancaickisest kijt- "

täisiln ia cllnnioitlaisim /Amen.
palcolltstm Rucous.

llimala racas taithallinen Isä /

minun sinun PdicaslEsllxen
Grisi.pijnaniaeuoleMancantta/ftnnin o-
tiildest i«Psrt!!enn:a!!ä:« »ld.ss«rmöllisesipe< '
lasianlit olet/ ia oleemyss minlM cMeman /

perkele» iaHelwelin herraxstchM/ minä
ruioilen/annamsnulltÄltws/elttnminä
sH ajalllses palweluLes,'/ohons minunMm H
lllttolet / cattgisolis - ennapifisfnum phhF/
chlnstas engck muiden hlsnMcW
wirca cadecis/ Man caifezls amMudella !

ickisin mitä minun tthdäkäManiif nimcum i
snläminlln kafienyl olec / elfeli mma rny!
ijattelisminuni ainoasianSlhmisiä
damsmmlamyossttulck. .iabioilaMulzle !
ftwtlias pallvelus / jossMinck iiman esiela
slnmipyhiZSanasäluNaiaoppiasaisin.An'
naarmos' etläminaperhenwanhenlMlilW/
A ainsasians hywills Haan myös pahoille /

iaikis



,eaikis mahdollifis asiois finm pyhä Sanäs
"n / vMmaiMes/ nstnen'n
,/cuuliamenolisin-. E nau.oa^

!

! Za / pHidzivicoc >!ä «NM
vstollistx pailvchax /

minunKäsiin vscotm on - Anna
IMitc iayMMssN-Mamaahk^asiN'inn w
«Mniparqsia cadzoa/ nffnelläc.ncki

uis mmun käjWn cnämsit; c?tä
minZ teen/ ia

>n pyhän Mimes ylWxexi/ perhen-
hnsdytsrtti ia idze minulleni

>'.xi, IWixen Chrisiuxm cautta/ A

luonlwssas hywä ia armollinen/ia MM
simln Poiess ealfttaaina meitä muissa /

! cmckiNKlses pttlttmwifto'/ <an':s ia haöZs.
> Meriicoilemmasinna / Hamcldnninndiäw

ia pahattcoan muisst!?,' nin^a
" tarwcltam sinun sa!!0lua?toma!; l
, tähden / ia anna nu-llie nm flNpeLmen

l (pK!ua)iascmaltqmenilma szäa) f«!jnme!3



>sim/ m, sinua stn cdcst ??u
Fhnsinxen simznrackan Poicas camM/A.

lnma!H'ta:waum?n
soca smm:Han<aickijw ftnzas '

csutta c.Mz luedut ok'c/fiunat w cohdallanis >
me rnsoilemmä/ «tas stn Sa-,

mewckn HErran lEsuxen Chrisinxm
iweillen«woifaisif / jaftn meidän sydämchm
«siutaisit/että nie hänen cauttssns sinun arnlc,,7
siss osalliftxi tz:lisim / ja sinulda caickinaisit/
siebln iarziumin tarpeet Mm/me
ma hänen tVttmzs siunaisi!
M mManlväun/waimonlia
Dain w:lia?eka maassa ettLnierestel runsasta
.rnä c c hedclMt/pM'f

mrusta paicoisia/ zoZstamer,
faisimma.

tttä mc -.chms ia a:^

sinun Nlieles riekon
'UK! l ywHi/ IHH«!'

iiii ' jen



56' Tarpelisen elotuM edestä.sem Mpexi ia sinun pyhMNlwes clmniaxi/'lEsuxen Chrisiuren fimm rackan Poilas
! meidänHErrancmllla/Amen.

larpelllse?» elaeuxen edestä f
> eahla
! ennen
, eninminä enoleu- Epäjumalan palwelus ia
f walheolesnmimlsta eancanii/koyhyttä/iaric-
' tamea älä minulleann«/ waan anna minun
, saadaminunmäärälly ossnralvinnostCtten
!«ninä/ (fos minä rawituxi tulisin) tiel-
IMfinua/ iasansis: Cnea otrHErra?Eli
'josminäänksMMlliiM warasiaism
fyndiä «kisJumalanMimee wastan/Amen»

RllcsllS sullreu «Mn aican.
hsncslckinen luWaloracas

z<>taiwalli«elllfa/Mllettunnujkanl/Meidansvnneillämanstinexl/
e««s is meihqn jsc«?pZlwäist w

meildZ wöhendZnst ii, Sttaftlit
,o!« / stnf»a«HrsWetl/coVa»aMianällä<«
,«nv<«»ur. Hnme/ hywZ is»;rmolllnenM/
cmteugan sittlßa sentZhde» lnvwu/ «Mmsitä
nopcmmin sinuntygospakenem/ isMcoilcln /

MaseÄcki melpä» fynyim/ sin«jnrackaspoi^



RucouS suure» näljän aicau» d,'i

camrK m?«lless»denm,v<lisit/ lMaUiwM'
armolizftst po«»«tm.>.

sitia siiwna«nos,<, sittnauxesjZllcnL M-Nen
andaisit/ cttZ me Mun miclcs !Z»ren tgsa «"

ftlises elZmäsrawimjsi» / cnZi nilms »^nn^ls^
ia hucwV Slnä IstaelingiN Wpf/t mmnen«

eorwcg eaiwalliftNaleiwnUZ msreld
t«
j?li.z« ia senkoyhcM psikinsns / WH»H
tZl>oen meAn wiu?om / en<?s me«ta
lapstts täfslindasmNelM hyl!ön'litla
ttiost-ie »ieMnenoklemciMs <?»n.«t mcille
es pal»<ilftn<ciWZnl<j ; rufii t«rpct«
tfluem ennen caict«<» anna mell'c
geltlnen teipa/sinun p>hu San«« <

että me MBM<U.ns«n,/ !cn iÄl.'en>
elämän käyttäisltt» m tekksnn mirä sinulle
nc-ll olts. Anea myös McirZ.«<ö loN»des iM
waiwaifnse» toinen
ta rackandts loinen wiMn Nrsiman za woi«l
manj peräst ahtaman/ että lmntt P?h«
ennen «h'n
tclKjlN/Ämcn, ',,

Meidän yMitlem edesia.
pyh°n'

Swun caulm/
hin wuodattt/ ia whdot meitä tsmen toiiwn»'
l>da,neftFmracaMman/ i« keskenZm ystZwäl'
oleman/ me
senges «»t«m«dZ» »a co»>asyhZn,cl»



cm 'destä.

,ot,ca suonet/
i.i meidän yst>.nv,äm ollct ow««,

s heille H Errg sielun tt, ruun-ln
z<? onni heidän eoifuns

, tux.ftns/ annqmyc.g sinnnarmosheiUen/cttz
, he suma cmkcil,?

d'U« ia !N!«il.-llä cmcki
! »hn>nin si-illlieLc!woUi»en ol,'« / n«Zy
' n>/ös iähimniaiftäns caikest ianijn»
? cB:nwzeh?i:ZW Mcasi«,ifit/i'ml wc nyn c,-icki

wijme!N fi«»tt«t!st!«,lisiin IH>!,s«xen 2^,

Wainomttsten edestä.
- cnrnm /"o.kel m?icg rylhsmie»

,:M«fest cmcki»; «m»oi:amcadzsifit/

' nM!e'ia coco V? i^n^iat^

i , Wchollifia wasian sodan aicsn.
Hanc^lG



li, ocs lnsi.? ia '
!h.!;!jh;i<?T!,/7N:'ä sinun liLiuftg Lhn>.!st»st»; nzcivan HzLAra?: / i« Hcngc mc,
?guxcN hnudaizz/ sinuas I
I,,'m fc-n siMjnpoicKsljLsnxenChchwxen tZH>
H»en l Sillamc oienuna c-Uersynd<<ct/WZärl» te-
!?ia:/p,ssh«neVjct/ mmÄanomat/me olennn«!
NcLonct.simln isf«st'7«
MN n?ihsjttsnetsintm N!c.'tH V«ston/?!hnc»z<ll'«
,!;e r>iNMMf!st loU»«

Ms uäVastan id;enL.ifettgnut ylpiä L««^,

tvaslan mcidZn Nftu,'O>«d><m sn N)
/ siinsi kästfs jÄke»>/hm!?n <?>>?v.,»:al/

«nZe: W!IZ meidän «»KMWlcheni p>-yt?Vä/
«ncitZcadottp i»; häVUtl'?«lämeuZH?A!/^c
meiVZ»rucouxem/ i«l <ltmgd<3 fwuat

nndexl/warjc Hallivsi Ns.n «l
Mun Nimes is c ,!
holhs ia snsiele meitä l.imeioZnma«l Und«?n?
iom »ih»miel)ör häVlttZ/«pi-rati:?'ans s
WhtsVstt. KDctZ myös ien n



6« Sotanmenewäistm 3tuc«>u^.
l«c<l tsni»» mttacutmml edezt soti, sinun pM' l

i Knsi.il3/ ,o« sckZ helta että meitä
esikesi»waarczsts / ,„Vahingostlj/Läännä m?i<l>Z» murhem ilorl/ että »nc rauhassa 3

! ves toit»» toistmme confte3« stisim/n nyn st »

nys caiLena nieldatl!elin,<>ic<-n6tt,tlz^ä'sii«,«
«»nnioittnisim. OHErrilivcx3>ä« sutta«ioat/cuu!e meleZ uft st.Ginnn.
3Man poica» HiTrram M)ven / A°

> Sotanmenewäij?en Rucousl
< kai<t«wlUdias Jumala/ sotawZettCllnin«'
!

i iundi!n.'s>ksM<3n eseZrm»hantomizt»it-. Oiich
! fsca
! wmaiie «s mitämättömälle D<3wlV?!le / joeach
kddllft menoie ensingan ollut tstcttnut/snoltftkF
lydHncz? ctvöwäen rohkliyi sitä Mma
NnMlanL paiscam/ M<mh<m is u»out<i.
Gln3<Hsktla kyltZ tiedä: / jos t.l,na som/ ,'ahsn

nf>t eneivän «sittsnul/jonOun >
»nyun slkia» syy» tahdrn sn etec» «ttt»

M, lenttthdenrncioiiemmä Mi' fin«K?/oie tW söo'
V,w MiiidZtt HNtumm ia paras nc«Won<mda«
chm. Z.ahctälliysssinlwEnFelzs mciVän tx,'

! 'ZoW jiOcOmeitälohdaWiZl/sturalsia
, P puolest «NeiläMstSs is pelss

! Tms. llMtaylidzen caickis rv«Vilemkn» me
. l3«««z/wiholliflmsydmKitakäanbämZ»/ sowiw



Dlilen ihm!j- wi« Husdatetais i'
p?dc H Zi pcck Zc ftis ia tahvoiu

Wi jc6Vi pH^<'>!><«l«j^db' «chn ann<
l)°
t/uckm/lyötä>si«surnlar<<lL: iwhteH
romak/ soitta oikeus on sotcas idjep««tl)azz ue
dae / saisir' menestyen j<f»olton» Ia
meidän «IZ lui
tengan »n> >tä?
jä/ m«tts jasuo'e?e nieltZ/js iaick
tsmölz stdan Menot hywin toimita / ettäjlll»>
p/ian hxwö ioppu tu!«s/ sa Me sitte toinen toi
semme ca«s< rauh«g elästlsiM »s sinnaHancaic
kisest ylifiöisimme/ Amcn.

,
,

Tctweysen edestä.
N/ lijezt winim l»bnurolct/and«<
«Ut minnlie siilliät/corwatiacaickiMenet tiedon
i>? tpiöott / »let ne tahan «sttwoimas pitänyt/
soiden cdeft n»i«ä sinua syV«mestän ylisiäni
UltnärlscoileN ettZsmlNviiewielZtin wtchan ia
lerVeydenlamaificlvatjelc myosMnua
kclen nuslist ia päuils carcanxift / seka ter»eyde.
«ts mttlvs Mol»-fta / ele ihmisenomas '

woimas/ jöcaonnsncuin puusta wariseWa lch«
ti/ sa »ihä tuulen puhailös/iörapicäisest mei»
dän oyldzemOaelva; S'liä eucs eläl»Fläis<z
idjcns «udist ia euolemast wariella? Sinäai,
noa sen tehdZ taidan anna
paista minun l)eic"« lusndocappalenpäälleni/
G lMtöpyhslKngelis/iottas Widän »artia/



SailÄsientdesta Sarasien Rucoiw.
Fcna mcldä'',

-, Varjellulla '«aMhdcn»
Mc /IGfuxen Cyrifturen c«u!ta / Imen.

,-Sairasten edestä,
ihznisten pahain mnzz ci /

M yxenä.zswärc: ian>s:ma snda me sv

zll vlco ta wai>Vist6Häisog/in !«s

Sairasten Rucous.

«st ruumin bck-<.'o«de,i il! «6 rajcaUa tMldllla
ja jss l>«a nyt mmunfääldst poi,

««oyräsi/ ettw««/

owOt Majz «rmsft Chrifii:,rcn snsjLlt tähde»,
znwlfllc andexz a«^t«t: ViUä sen pääilc slenca<

fiett»



'G<m'«sim Nucous. ~

Bcuu npitctty ia Christuxctt totise! a
rM«!ikt«ia wcreUä rawitlu / e«Z mtn« l?iwc»

Zipirn/ / nnn rucoi»
lm n»mZ imw,.?Hs!:r<i3MM!a tslVallnn,'!! Isä/

«?!«»«iaV.ihW«sta miilun vsto«i/l.'ttZ n.i'
M sitä V!ec,ifta Wchojlisia wasian michuMM
sotiM/ iadän- BGVrry Cyriste/
.'«mg minua sZ/ä hödZg/ lama m/äs /

<tt« «ninäkärfti»>lf« sinuasdsmiltn / i<l sichcij
>y'tWn/cuw« pZ^'icni cp p)?hli

.ectZ wi?>,Z v?co!i cMlt-s >)an<
<aic?iscn ei<-man perisin/ E> p',chZ Cslinwai-
flms/ sinm? ?äsils.jNt«ni mi«Z Hengen
jim « Sli' drra »emcn Jumala «lei
Mi>sN' Nl7 johd.?wsifs
«mmitN« surkisst Ähoft/ H«NQ«c!'iftellllVytl

päWc siet z>nni»i Mdciz
pZnnul/ n:Z yeidZn nstil» m
dZI» !<?pft:«s °?nö« ia svlM7»ZmÄ!iMä/l'ol«<
MMUrften jgEiwu» sinZculteVZizz
s<3s IHj«,ren ChristVxen .uole<
MOUs pyhlttsgyt ölst: A?in« sinua.
armHhdH / sinunLas
M?s/ hcidgn cchttws tzedeimg/ srmolifest



Rastasten Maimen edestä,
wariele/ wolwasans tu^

ia pZästckaiftn/ IlsMc» tHrifiuxen Nitidä»!
caurta /Ame«.
Mscaftw Malmöin

Jumala/taiwallinenIsa/winz
ttZlät-» stwia/ iftuS MMUU Aw!os<

käffM M/fnastttanillia aullanltt olee /

nyt armoölstff awloskästfn hedelmällä siiif
NannuWntähsen nttoilen minä sinuss lEi
siixenCl)r<sily'en calltta/cttäsmmulle atidai"
sil Pyhän Hengen/ tämFnristin ia waiwan
alla lohduttaman ia wahwzsiaMan/ ettäMinä
Mäkiwust ia waGast armollisesi pclsssieniß
tulisin» Auta ettätämä minun eoheuni he«
selMähenM Ilmaan lulis/ia el<iwänä stn-
dyis / ettFhän niin wasiuöest Caficn kautta
stnlM lapftxesia clsmän perM
sexljouduick.
Sn/tltH minun tämän cudtman alla pidäii
HeNgeN anöaman/ nHncum pyhä Rachel/
Jacobin Cmänds / lapsen taudis rullmin
puolests moli/uijn lapahlucon sinun mhlos/
MNg euitensin Minulle tMmaWajlhMä
"

""
'' zW



RHscllssenWaimolnß»cou«. 65s loppu ia allluas ero. Jos myös tämä he<
delmä eläwis pyhän Casiesen l,lle/ni,n olcon
sinunpyhän armos ia buomios ala annettu/

cuitengin eltä hän Pöicas wereliH
hengellisesicasieluxi tulis/ia hänen cuolemans
lähden sais sinun waldacunnalas Pyhän
Hengen/syndeill andexi saamise ia taiwallisel
lawarat. Annan minäD idzeni ia minun
lohtuni hedelmän/sinlm pyhän tätes ala / les
meistä pyhän lahtosjälken/multa euitengin
armon peräsi / ia että tästä tiwusi ia»aiwast
mitlulleu iloiyen ia lohdullinen loppu olis /

! lESllxen CHristuxen meidän HERraw
«lutta/Amen: ~

Rijws autttallisen lopun edestä
i<nlpias lilmqlaracas täsmällinen Isäf

Forsit HErr<s
lEsuClMe/ nijn myös tohdultaia Pyhä,
Hengi/Mechtämme finua sydämmesiäm / «ls p,
M lM edes' menesse ihmisille wlijen
lnuxen ia wahwan vscon lchioiltanm olet / ick,
hänelle alltuallistnloplln andanut/joca niyis!
sinun pyhäin Engeleis/ eaickein
Miveliaincanlla/ nytkijancalckiseen' ilon iM

Ma<



Rljtbs «ttuälisin lcpUN ed?sia,
/ Abraham'!: helman,-a InmalM

l Mtcm siclunpuoksi.i wiely on / josahänil,
'N waiwall? lewosm wnbas olla saa/ia KZ.

» nm kvyl'..'lens owat cmckl Mnm silmastans
j yhitpt/ silru m ahdisiuS on caucana hänestä,
i>ncckckmcn ilo sn hänen pääns päällä / ia
hänon ra«halla ia riemuja pimetty / nhn<

simm totiset sanas lodisiawat, Caickb
, waldms Innialu/ srniahda meidän,
gin päällem / ib«a wielH täällä elämme/ ia
jälken iäänee biwnna/ fohdm«»M M

-mmhen laxss/ ia ama että me kät-siwassistst
länlHn mmlman waiwan loppun astikärsisim.
Ntts että me myös stncaltaisia vfto seurai.
Ml/ ia nhnemntäwätm meitHmioeaaA
jumalisesi loppnmän ia ilolla
Msiaisim/Amen.

RnteoMldmaiiam.

pNlc täO ,'flmi?,tal>dcn pl?n«. Tr.n»>

l.MiiiM ansHilmccMUttomyos sio
im



Muto»«:cötM. s?
!i»K
Iutied.-mme sllc3»liusaftckw o!e

; wchsi^en: ,MMW m7<Zs)uioinc.'V;«»--
pjns «a <'TN!-?Uin<,-n Jumala/ joca wchy<ski,n nr»

»c et, 1,l et syndlfw» cno«en««t /.

tzcNtZhven pakenen me sinnntfgosia mcsi»
lem»uafmua meidän inc
snwejZ.n caruisiy? /

,««'.-! etten me
nucknis / «meidän wihs!!isem sijrtl:,

ftig meidät: cO,do»xefi«mi'>.iita. AntM sizg«n<
her meidänfisnoim /unhomnleiÄZn

»cadls armc>Nistst meidän pnolem / /a orapois
meidän pnäwFm liirmumen Ri!ttol«»n
la Zrillinen cuolcmil/ sinZHErmscn laiv«lt«h<
dä»as sinä armoUifest VaVidingitt
«cchn Jerttftzcmls ruttotaudin lacchnt/ettez he
peränsmär cuoliet. Mutm jo» meidän p!t3
«ainra«Zaisto?«< Ä'<, cu<ck«;Z / nsin tapahtnco
Oru»mhtoe/Mna cnitengi» mcille lsp»
pn i« anmnliineneryt«st« «naiimafts/cttZ me si-
p»n tzancaickijeeltelämZnt»Ns«n/IGln«
x«.« mezdan HBrmn caätts/A'nen»

FanM tdtsiä.

,ke?u ftnginuin palr.-ieltW.sitcel Hnwliifefi p^ä<



, 63 2V!attoAanFang<nßucous.
dän pelastuxestans »vsfjnisim / ja «H» fijtte

! caictia c»n meitäftngmtcn ftatta ta<ca-
wae VÄlalsim/ lEsuxenChrist».
ircn meidöll HKrran canttaj/ Ame««
tViatwmatt Fattgm Rucous.

lsä/ ie»cck eaicki stlaudel
kyllä tiedäe/eltä minäs^ttomast

! fangina olen/
, dolan/jss el jlnä/.ratasJM sitäarmollistsl

! Mia toisinkäännä I«t waictaM'nälD
asias/cuins tiedät f enM

i nä ole cuitenganperän puhdas sinun-edesäs
Multamahdan Bawidin cansa hliula:
ra äläkäy oikeudellepalwelias eansa / sillä ei

eläwä edefäs wanhurscaxi.
SenMZm rucoilen minä sinua / aM
armollisesi minua' tllscas / nijnmins
lvwoinda loftphiea / Mardochlltts a
Susannat wsimallas antit ia pelasiii.
Mlttli, »ss MiNIN nyt pahaNlekiän kawM

> cllolemanpilä/nijntapahtucon sinun tahlos>
>larucoilen sinua / racas Isä ettäs
'fesilEsnxen Christllxe.! tähden muum son-
dini andexi andaisit/ että minä sitä rohtiaM'

omallalunnslla' sinuun mimmi
tur^



WiMsenFanglnNulous. sZ
Mwaisin /ia cuollsin- Wahwista Pvhän

zHengen «ulta minun vsconi / ett«n mjnH
lferkeleldäklusauxceia epänstoon saatttais/ia
i«te» mlus njjlch i otca miliunpäälleni wäälitl
lMdanet owat/wajnois ia tiroilis/multa sy<
iämesianiandexi andaisin- Cofio on sinun
HErra / oman sansss Men/sinäsilS tiedät
minga ia eosca sinäne heille maxal. Costa
jninänft raeas.lsä näinsinulda autetalria
WhwistsVn / nijn minä mielelläni cuolen/ ja
jinunhuomasmmnn sieluni annan / suo hä-

iien ilosn iarauhaan llilla Cngelilten ia caie-
lein pyhäin eansa siunakijttHmän ijancaickj<
jesi/Amm.'

NiiallisenFanginRuwus.
Jutnala/ Pyhä Isä/

murhelilsien Mlttaja ia lohbutta<
j,z/ minä waiwainenftndinentulen nyt täsä
minun murhesqn sinun tygös ia armohis/ ia
ninnnfian sinun edejäs että minä olen mo-
nella muoto sinun pMt käftys rickonut/ ia
lnimln elämän sangen häpiällistfi täyttänyt /

elen myss lihan heickouoest io
Vertelen hauculoxefi tähsn spndin langenm/



MMs''
jongätchdennlmänyt s. ?. ia
man duomitts tchdslai!. Ia mcn minä
wcrwainen tiedä cninga nn
pääsen: SM en minä ole ainoastansrM
ftnlulla javicoxella/tätä mailmalliffarangyi.
stllsia anftinnilt/ mueia lnl)!5l' nalleaickisch
cudömren iahelNenn uuen/ stfs sieiulzetti
nmmm pnolesia / jos,nU muroin oikcudes
perasiä Minun btlZmisa rahdoisii: N'
nc!/ racas W/paftnen silum

simmftMmMtli./ eitO armahdaift
minun paalien ia stnzzn rackan P?ics?s lE<
si»xe!l Chrisiuxen täyden caicki
ia ncoMli a!ide)ciendmsit;

Nu3e M yxi isällinen ia «nn>
cmieos / «t?n nancnickisia m h
pchm kmsim^nmZis: O
ne stulret stndistt/ DanHm/
Magdalenan ia mondct nuutta a> mo'
nutia lMnit andexi anonut / te n'yoj
NlMllnzincansan / mwälaije miinm
Hengetläs/että minä paha Hcnge / ia hälÄ
eawalim jnouians taimW wastan hila /

'
' HH



!

MattaNiesten edestä ia Mittc.Ruc, ?'l
minuakiusau^llaia eps:scrlla woittais

l iiuttta ctta nina wichwas vscos / ia l iktaS
jiMalisiides Zoppunasti isin/ia nhn Me

Wlt!«llssN cnolisin/ia sinlln rainM wal,
/ saicknn pyhäin seltranmllsm/A,

Matcl,micsi<'n edej^ä-

Hs.>moe«dO chmW t-ssa »nanmeZ hcwa«

'.lct/ialinKänaslMl sizwn M?cn
'<?snon«l/ n«e sinva ettäs

LV<c!nk!n«iH« pyhäin i3«ZeM
Ptro ssWlm s<<UM fuojeiW ta ctec
,> heille sirlim/rpummm «»lm;puolest «,i,Zn w<:

iastertaisitt/ ia siehen / cni!
s» l«u fi?lla r<n,das ia tcr«<eyd?s ss,<ML f««zi
Misii-/l« sifttejZllc;»Kilolla«
on;««3 !?gspl)l IHsnxcn Chnft«xe»

Matt-amieDn Rucous. «
"' mM/ jsca «nckl holli

Y«r/ catMtied , ~? caickllspjlttoisolec/ch
cakMss <?yti, ,?««. Me rnco!lemm«

' ,'ttä? wuh^. Ongeliss »ncidan/txgs»l
,!-s,cZlsit/siehen johongs meoicoine

ia h^



?l Wr/chtiwoisten Mcous.wail<,onnella/llmaneftet/ sielun/pnumiM
raiun puolest/mcirä,l,hy««n»an)<, ftatt«»,ss
AIZ saUiperkele» eli iongnn muunwihoUis,Meitä coscan peljstts/ eM M walMgö,
tehda/waan etts lnehywin,«, sinun

. asi.mtolmltmstzfim/ j>?nHnoml
lem leen,enZ,«hy»al<a sanomalla ftalajMm
sinun hywyrt's entein muwen canst jsrq
m<»sä«epejtäm sm«ltel«wm/ khttämD,/ «l
stämän jacunn!S!ti<»y,an / Amen>>

Murichliwaistm Rllcolls.
lEsuChriste/ ihmisten tol»H,
««»a ja wapiftwaistcn ro»

keus/jocazajali<»si«n/lllas/ opetuslastes r»ieouxen jällen/wulenpVchinan afetit/ ia snlai, <
päällä/ nHncuin tpah»pas man>ere«/,

»aelsit/ tietcäwZr!tehden enes oleainoastani,
«iwan jamaanHNrra/mmm myss tuulen j« z
»edenhaldia. Me »aiwalset jotca meitän»,
tuulen haldnnwesille olem andanet/ rncoileni e
sinua nöyräst/ ole meille» täjö purjehttmifte i
u,»kel»äha!3iK/jak<rcastähti/ joeameille oso, z
tais/ cuinga «eioän woeloamspidZi»/ja
mecmcfinaifeteftet/mscatjowaKrat »äUtätai,,«
taisim/euelmeille Vahmgot/fielnn/rnuGineli t,

etten meallo«»hno i
rui«/«tte< »«ulispaäjarain ilma meitä upotais n
eikä meren nieli»/ mutta että me finn»
»sriellvee, ciznttalystZmercsti ia »edensA «



lecs tuuku sawedM hödes olvot. ?j
G> lpZAoä sowelian jg hywän sarmnuu tlma»

«i >, bingot jahädätpäDsim/ iafieUZ Me Z,l«'s iltZ mielellä sinua UttaislM/ Amen.

H ssHi<L!n>sioias l,anc«ifkin<n 3umal«/ «i<
H ,a maanlnyia / ,sng« n»ol«ajocaidzen,
"l aick-mvlottn/sinä joca editiot ja paxur punl
n orwcsa halca«set/ j«z maan järisemän saatat/

i»ä myös meren pauhinanasetta jaaallot alen»
ne ylin mZäröidä pa jnwat. Si»

MHerm olcipnhejas totinen talujawpauxesas
»De^amyssjaarmMftennlftäzault^ma.-l/joft

pateneVM/Nljntulcmma me «?t t«»
h 'tzädZs sinnss nsyräst rucpileman/ en »si«u»
' Malisen «pnsmeille ostztaistt/ pa««
<!«V.iisc»mereu j«raiy ilman af t.«stt/ etteitz

»e wahmgorasgis/ enga tZ!Z h«d5g huc»
» !ls/m»ttacltämeslnu» cunni<?r>'S meidän
< hizninaisenhyVZripelastcwt-! tMsim/ n?Zu»
n lins mninen Noahn/ldze cahde^ndcna,<we»
n mpalsuMiscs wapshvtt/ IsraellNla^jcrcui»
« Äl« »algottla punaisen «pre» k'y«
" zanno»/><llsnaxe»me»>e« sywyd.«/U?«las»

!l«« wads<?s/n>arjelu» NHn si«l»»Volm-i ft<
Ma»teläkm on/meit.l jamu, „utta/l>ntähF
c» jipäöstZ mei«
! t«W Hs3äst/ »lZij me sen cdest ijancKiitisest
makhtZm. Ia hywsllä/jos meidän«,
y/t joutunut<m nftn että meidän pilä cnole<
«n jaruumin puolesi huckuman n<Zn tapah»
>WfiWn tahtos. Sinun HM«s h«pma«

33 W



.74 Matcasi tullen Kiitos.me omamme meidänrunmln ja sielun/sini >

ca giki» paicoi» olee / taidat heille
iKllVonanda/ ia»ymeisnä pZiwänä taas,distä. Mntta
«shristnren tähden/ ole meille armoiiinc»,«nnahZnen pljnans ja c»ole,»a»s cauira >f<däns/ndimjaricoremanderl: «,«z
pyhälläHengellä» ja »ahwista oikmn via,!,
ette» me co,can sinusta luopuis/ munalujastirippuisim/ ja«tjn rpchmeinsinnnpoi«Z
ffkonä paradissis Tai»an Waldaeun«c,''i

lyöttäisin/2lme«.
Maccaft mllenKijlos.

caicfiwaldia» j>,armollinen Jumala,«: ivan woimam ia »Zkem/toiVon, jacaim l
ilman sinma en mc mitä» woi/ engätoinm'
»aida. Minäkyt<in flnua sinun armollisen aMZa cnins minulle aina/ MMcngintällärelkelläja matcalla/ josta m>H
«yerauhas «lm/ osottanm olet. HNinnn»»
Mellanenminätaitanut/mitän tonnilta/ e«g»
rauhan/ terweyden elionnen lanja waeld«/j«
Mgöittunpa,cka»tulla/ mutta että minä
rauhas waeidanul/sen sinäHKRra olet ibl
«7t: fiils finZ olet caickci« wtssnin/ suurin Ä»l/
»nnsja parastotmes/ sinäo^ettienofttta»,,!»
Hohdattsia/ sinä minuttgi» asian tälläma«',«
>«/ pyhän «33,Felit«s cauttaparhHintoMDijsin« minua ranhss cdc
taisperm wit/sintähden minä sinun p.x

rMcsWsest/Vmen.



tttanla. 75

Eleison, l Eleison.
Elelson Elelson.

Knrie Elelson. Kine Eleison.HERra cuule meidän HERRa cuule meidän
rucouxeM' rucourmli

Hsrra Jumala laiwallinen Isil .

HErra JumalanPoica mails
manwapahlaia. )H,^

HErralllmala pHz Hengi.
Ole meillearmollinen. H°'b° ""ä laupias

humala.Ols meillearmollinen. Amo meitä laupias
. , ' HErrZ JumalaCmckljta sMeistä. i

Caickista eryxistä-
Caickesia pahasia
Perttien peeoxista ja juonista. W«M«
Pahasia äkillisestä ««olemasta. ««u« l«».
Ruttotaudista ja callista ajasta- ''wsHEr-
Sodista ja lappeluxista. "Jumala,
Capinoisia jariidoista.Rakehista ja «varallisesta ilmssia.
Tuli palosta ia walkian hädästä-Ijancaickifefia
Simm pyhän Syndymisestähdäm

Mtameitä lanvias HErra Jumala.
Dg Sl«



76 iitattm»
Sinun tärsimists/kilwoi:uxts jaweres V

wnodatuxen lähden-
Sinunristis ia cuolemas lähden. Z K
Sinun pyhän Msnousemisesia taj-

wastnasiumises tähden. D K
Kiusauxen jacuoleman ajalla. -"^
ViimeiselläDuomiolla.
Mewaiwaiset ftndifelnzcoilema sinua. -
Ettäs SeuracundlisYM'
bärins mailman hallidzisil ia wayelisit: Z

Ettäs caicki Kinon Esimiehet/ Pispat/
Papitja sanan palweljal/tcrwellises o> Z
pisja pyh.elHmäspidWtlawarielisit.

Ettäs caicki wääräl opit ja pahennoxcl. D
asemisit. .D

Etläs caickiexynel ia wielellycpalataisit.sH.
Ettämepertelen meidänMaim alapol»! V

kiamchdaisim. ä
Ettäs vseollisia palweljoita sinun elohos k

läheläisit. ,
> 5,

Ettäs Sanalles sinun HengeS iawoi,l^!
masandaisie. l

Ettäs caicki murhellisia ja heickomielisiällohdmmsn ja auttsisic. 1



litania, <??

Ettäs laiMe CunillgoilleiaWaldamis-l
hilk rauhan ia jominnonandaift.

i Ettäs hänen Cuningaliseu Mahesietins/
meidän armoHman Cnningaam ia,
Maanherram/hänenMsiestetins Cu-
Ningallisenpuolzion Brotningin, ntzn
w»)ssDro«.CHriftn. iahänen Cunin-

- gailittn CorteudenS WsldMnnan «

Pui Forsiin/ tocs CunmgMsen
huonen/ nenivsnandaita iäkWläisiä! 3
»arielifie ia mttaisit. , /^

Cltäs caickia ntzlä jotta eustas ia hädäs'H
. ewatlautWsit ia warielifit. , s AEttäs caickia rastalla waimoia siunaisit K

»ääntäisit. , lR
Ctläs caickillisairKillö ttrweydenMösls^
Ettäs caicki köyhät fangit päästäisit.
Ettäs caickia lestiä ia orpolapsia

ia azttlaisit. paMe°
GtM armchdiiisicsinuäs caiciein chW^
Cltäs meiMu wihoLisillem/cadehttsiycttii

ja wainomichiNsm heidän fyubins an-!
' dexi andaistt ia heitä käändäisit.
Ettäs kmckiLMattannchiä/ wedsllä

D iij AM>j



78 ittauifi.f
malla.sinun EngeAltts calttla johdosE>

jawariciisit.
Cttck:' h edslmat ja mcresM armol») A

liseft Mdaisit ja csswataisit. /

CttFs /

H lE<u Ehnsie JumalanPojca. 2!rmada meidän

O Jumalan Caridza/joca pois otat mailma» synit.
Hoiho meitä laupias HErra Jumala.
Cuulemeitä laupias HErra lum«la.

S JumalanCaridzaiocapois otatmailman synnit,
AlM".ds sinuaS meidän päallem»

Christe cuule »ett». Christe euule meitä»
Kyri« Eleison.
Christe Eleison.
Kyrie Eleison.'

HER« Zl« r<mgaift meitömeidZn«insism
julke».

HIZ eofis meille meidänwZarZitt tecoim
jalken.

Rucoilcam.
zMHERrs Ca ckjVsldias Jumala / joco

waiwaisien ftndisicn huoeauxia et ylsn,
cadzo / ia murhellistm sydHndm halanxia ei,

clmie armolliscst Meidänrlzcouxenis
enin me meidän hädMmrucsilemma/ eni

caicl!



lttanlät . ?>

eaicki cuinperkelelds fz chmisilö3 meitäwa-,
sian owal/sinun armos neuwolla e?'etyxj ja

tulisit / että me pMmäisimm py,
häs Seoracunnasas/finua alati
eunnioittaisim/ Sinun Poicas I3>)lxe»
Chrisiuxen meidän HErran caulta/Hme^-,

Litania Toisin.
sinus eaickesta Oydämmeliäm /

sinun suurten ia moninaisten hywZin sccc»/
hengellisten faruunMisten tähden/ jo:ca sinZs
meille sinun ksyhllle lapsillcs «»«llisestrel«
nyt >aosatmnutol«/erinomaisest/etta sinäsnlÄ
fta armosta ja laupindcsta / sin„nainnc«lft« j
poicas cautta slet meitä lunastanut sen
«lmoittssnm/ jawahVistanntsinun p.Sanos/
la ntzden colckiasti cumoite«a»a<Len
menteln caytt«.t«ite« caickille Ihmisillesinö
armoe/j/ndcm andex saamisen/»anhmscauds
jafentjßncalHiseneiZman. Jarucsiletila

racas TaiwallinenIsä/ «n«a siliun pyhä Heu
ge« caickeinmeidän sydZmihim/ että metäl»äi c
fiimn armes/jaChristurcn
vscollg wastan «am/ jase» ca»ttaHanc<,ick!st
mahmiftm auw«xi tulla: 8»« meille oiki<
Oppenaiat/»sh»ifta heitäpyhällsHengeM i
enä he »ällewäst toimiecawat si»nn pyhc
»ipca«/fil<»rn«pat stkähywällZ että stt



l« litania toisin.!.M<MoM<Uls6Ms/r6!,MfcWKt/Mchteicwstia
««,»sw<zt/

Xvarjele sinun anw<ik< tekeVämcn lanassaEvangeiinmis caickm orifturafita jawöriäopen
«aitawastan/että mescnpuhdasna »s tunncte-
matolckana»ttlam<chda!fi«me/nyn m/osMei-
dän j3lkentulelraifel/ hamsn AMlman lop-
pun asti^

SHtte rucoilcM finus tscas
3sä/eaickeinft«vnpalwcllais edestä joibenZal
st.3 Haltiwrcn,'a mMnial!isenm»ecanhalvu»
'ndanutoletiLrinomattainmeidäNSman Ku-
«ngammejaM<»anhertamn»eeVest jo«Z« st-lä meille paäxi,a jlidesivastaiari/ armollifefi
,«danmi«ascnanmo!ett N>a«ele h<iuvz cai-
rsta«7ahmgost»iscaikeft pahasta/ ioca h«»
l5» csbtchu» salaisestcli MlkileftlMaistapah-

Anni» hänelle onni/linenhänenzia Walva<un»an »iholllsia»s«
an: Suojele hsnvz sinun«voimallisellatä-
eUZs/tasa »»ralllses matea»/ jongaHZ» w«l-
--«cunnan tunvaei ji»»sriellnreti/ ftn c<ztitt<«

ja le»ollistaeauha saattamaa»/ «en»
tsnm «m: Auta handa ja coco firZ Cnnin-Mfta seura/ rguhasjaterweyvesarmolli-
t omalle maalle jällen?. KVefpätn eucoi-nma sinua Hn, Cu», lifen Moj: racka»

! iylnAallisen puoliso»/ Ruovzin tpalldacu»-
»DrotninZ. nffn mycks H?n Ma/-» fa Momt
«istinan/ ja »al,
«Hnpsfi Fsrsti»/ j«cs«« sen Cunningalw



lltanKtKtfin.fen hus«en eVcstH / neuw«nandsilten ja «sty<t
iäisten jaalemmmfes »irg«,/ ca«»<
iana jaiZsnsolewaiften: «Varjele racaa,
Mcajckcftan»aarasta3, Anna ja enäaZpfha
Hengi yclvän että he
Junmian cuniata ensin j«)»lld;en caiekia edc«<

Hmsnnn: tNajw i« waldaz
t»nn<ln Ms eVzifit/ terwelllstllil

ia siW>oi?nxilla aina tekisir >
Cunnllie MskinzaVjwMcnsVUN, GsnZwie< >

-rea rncoUewV« sinua waldscunnan zstawöen K
edestä/s?3Än-owatmaNa eiimerellä/walda» i
cunnansoea lckwKM/ ja mikäiattajl
tuliazsa wxneNux,?.: psiteM/HErra Inmal«?/j!

onnctlomus/ weara ja tvahinZo! Anna
hyVZfti sinnaus/ cäickifti «H?n/ jotca meidän '>

l»m««an palwl,znx,,n tait«
awMinitt s!l«/. melvän rackc-lle IfMcmal»

?cräuhsxz jKlewsxi rucoilewe
stIMH ar««ck z
llsest»arjcliarnlt«tlMdlsta/jn pahasta ZkiiW
stacnGlemastH/nZiiaft jKcalzisiaMftstnli «
l ostn j«»«Manhäy«M/ eapinasta,radasta i<^«inpuraijundesta/rakePa ia,Vaarnllllest<»U
Wasta: Ia lmnalnriNeMeiVON jsc«p«iwamce
leipZknjaylospltZmtseM: swna «»uo» «

tenwAjelemlnen <tyo)m«an hcdeZinZ / ja «>««

tu<e?Vat VÄldacUnnallc ja ha'.ln«xelte / Gij
hallalle jaalimmajsillemcnefiyxexi ja tnrwari
AttW fhlctnen ffimiellisf,/ VMIIM j« «ff



8l litania toisin.
Kms toinen toistamn:e »aftan: eaic«
kiamurhellisia/ folca oy»at tauoin tujeasil ia ki>
ipusa/si,ngeudcsaja mcrcnhcdäsä surns jamur»
)cst:NH«mfäs caltkia ksydiä le,M »aorwo»

rascaila V«i>noia ,a lapsen synnyttö»
väifiZ» Ishdaea caickia «qatca miehiä/ iotco
Iwat heidän sikialla retkcljäns/ weveila elisialla/ erinomsttam tästä seura»

unnasta watcnstanetowat/ettäherauhall ,0
!erweydells/hywin toimitetuilla asioilla smai«
sten» tygs liäilens mlisit. Aura meitä G Tai»
val!inenlsacaii!estah«dastälawarasta/iao,'e
«eivinlykonäm/sillä echto jom» ia Mailman
vpp»onl:«s!!sä/iacoi« mctdän eilnaicam ede»
o» «nt« on / nizn pelastameitäfillNn 3umal«
>sensuostos ia hywäntahtos »alLcn/ cästä tvai»

ia iohyaea mciia siehcn
> eec« m< caicki sinuanyt ia chancaickistn aicaan
Aa/ 7'istä ia cnuniostta mahdMm/ l1nu«
>oilM IGfurcn Christlixe» meidän HjHR»
umme cauna/ Amen.

A«ta meitä Jumalameidän Wapahtaiam.
lasinunP Nimes tähden ole meille armollinen

Rueoiicam.
AHErra Jumala taiwailinen Isä/ioca et

ihmisten cuolematatchdojetkä
w heitä eadotettä/ mutta että hc idzens pa«
lnnaisil iaeWl.MerllcoilemmajlNyg eaii^

kesi



Nucor.s caickinsisten tsrwetten edesi. z«
tesisydammest/ ettäs meidän syndeimran-
gaisioxecarmollisesi estäisit/ia anna meille py<
hiä armoias/ että me meidän elämän paran,
nmsim/ Sinun PoicaslEsuxenChrisiuxen
meidän HErran cautta/Amen.

Wteläyxi Rucoue l«lcki»aisien tar«
wetten etcff.

I?»g clölVätäLaicklwaldlasta jo
<^iNstgJumo^am/mndän
xen Ch' n IsZ/ca»ckcin cappstden j»oia«
,'a / yllä sinu«psi«s» IGsufta Ehri.
sinftameidän HNrrsn/ >s sitD>yhä He^geme
<wxew huudsi»/ «rm«da sinu<?« mtidän pM«
lem/stn lVjUxenLhrifwxen täh«
den jonZs sins jinunihmeilisestncutroft«s/t<ch»
do!t«ndat«!i« »hrixl meidän edestäm/ >s<:sctltHZnen mciUewälimitheri jowittamxi sinun ia
meidän u>ckhellam/ettZ si«««hwmu ncnia suu»
ri Vlhos/msilnean sMdiä wastan/ jgsimnt py«
hä«mos meidän tohtsn seftcamta teitlxwZxitnlis:pyhilä puhdlsta/waimst z<; iishutK me«z

Hengellä.Cecoo/hal!ivze ia wariele
sinun snns meill» u armos, ctt«
me sinuntotisen jspyhän SanasiZlken/pyhös
elamäs c<?ickis asiois u?Khuan„ waeUeifimU?ancle myös mewänEfiwaldam/ sinun p)s
HZn Nimes ja »neiile köy
hillcaiamm«Weh?Wäxi/ Nwuxi/ ilon jawa»
icllnrefi. myös meidän Isan m<ia, t
lenWdiat/annaheillenarmos/ enä hesike»

Pv» i



'! 74 Rucous sHickmalsien tarwetten edtfi
! s»t. L.mna mcikten.Hengenrswinds/ f«wl
! rauha js lcwoUitten mcl!o.An«« hywät ia on<
! «elliset ne»»st c<nW< asl.:»fa jn n:<e»olfa Anna

! »N)'»» ttteidän talsiliemn»e siu/,«u» Anno fte,
! lun j!r««n»t» tcr»eys/ Nnna tarpellmc» ia

1 eohtnttlnenilma/ A«»a»i<la ftkä maasta että
merestä/sinun pxhäNmieskijwxcrtjgennui»

f.zOxi/Dttllmrackanpsicas/tc.
Ann» HErrarauha cckkille
Onntja lnweys culletm säädylle.

Rucsilcam.
CmckiwaldiaFlllmala osola sin«m

» lanpindcs meille/ meidän
j rucellxelnfasydämen,huecmyttclm-

' le/ culnme stkclidzem sltäcc»ickein ihmisien
jaMyin edeft sinuarucoilelM M simmly--
Zöshllocnme. Anna armoBisesiem'cki meidän
flindim jaricoM MdeMts myös pois wei-

! öcknpäckdäm rangmsioxel/tKwsiwascumme'
! Me» tähden snsamnet olema/ lama caitille

!Tl)risiityl!lemisa lkchM wirashe owmsie/
un /arullmin tenvrys/ onni/rattha/ sowindo
Hi-awmdo/ että cosca hesinulöaaulttania

'! nickinaiseetarpelftawal/ nijnhesinuasijtte
/ joistftMMlnhttomä MimieliftdtöpalweleF
l^^/apliMw^/SjnuurackanPoi^



Kifpolitio t)Fl»tianil pu^lic^s

In sz>iricuHlii)U3/ »
/ Vert>o VSI. l

(?ontl3 A öc e2rumnl2clin^mia»l

kelici Lxitu.

In dc»lf>Qr3libu«'. . le»l.<,

peKem 6cmarbss kj)i<ieml<:ock '

Oonir» lllmen! 6c Mnonck

dontr2 lioNium, eowmA m,cki>'
l>2iiones.

FErra öläkäy duomiolle sinunpalweliaiS conA
D»8« «i sinun edesäs löytö yMn eliwä wanhur» i

M.'



«6 RucousltN Päätös.
Rucoilcam.

etten me mjn moninaisisa ja suurisa W
illlstifa/ihmillisenheickouden tähden/ taidaIjeistwaijet olla / anna meille ruumin jssielun
ttrweys/ että me caickia nijts/cuin meitä syn-
kin tähden waiwawat / sinun p<chän <w»:s
cauttawoitla taidaisim/ GimmzPoea<VE<
suxenChrifl.meidän HErran cantta/ Amen.

Rucousten Paatos.
JEf» Lhrlfte / IU««lanpotea

penalcu,a muriset/ finna mensyrDirucoi'
llemma/ ettös caicti sta nai sta padoissa/ cuin me

luettelimme/ ,B myös muista sielun js «m»
meille taidais tOpahtKa ar»

ms?l!stst/mcitäksyhlZpalwe!loi»s/p«Zftä!sit/
<« pelastaisit. En«sn»yoL caictznaisilsec jarlwmtUildt iahja?/ cum mc anonet
olemma/ sinuntaiwalis' Wa/ Isä!d«« meiiien
säätäisit/ ,a ntztö sine meUkensinu«micleszäl<!
ken,ac«isit, tZydytäiflt/ja lisäisit mciVZnt«rl»e»>xem,a sinuncNnniaxes. G«»g woit fennhdä/
ettäs olei Caickiwaidia» lum«!a/ sinun m!cmys» meitZ au«a/ettös olet meidänkuninga»,
>Stnä myöststdMt ««UielsäwZ» «ämscparha»w toinuttO/ e«a» olet meidän yliMZincn pap<
pim/ joca salmet uedat/jslds ci



Rutousien PZätoS. Bl>
» MVZslsamitan tiellä. Ole sijs ain«» MejdZnty»
f ko««m «nm jaholhomeitä/«Hn »ue sivu»
'»Isa!»pyhä»Hengen cansa/kGömcunnioimm

iack«m6t/Nmcu.
Nan,Ztcaict'it<;pahtl»con/ Gracastaiwal!',

r«c<!uxemlß pyy»
lämijen jZli?en / sinnllen hancaicklscxi c tinneri
jakijtoxexi: Sillä sillä slct wici» nyt «Hn nf,?s/
»väi.'«»ä/dj'Vä/laupias jaarmoiunen/ cnins
ikZ^ansalgnst ollut olet/ja pysyt ljanceickiseell

K: >'««. Sen» ahdcnolcon sirmlen Oinu»?jle«
tos incunnwcKickilda luondo cappsiilda/ mi»
V<?s/ wules / >ne«s jamgaft/,yl j<ialau/ Hsn«
catcksest h.7« l alckistcn/ Amcn.

MucouSkellon lyödes.
l pyhä siunattuColwinaisllus/Isck

minun waiwalsm ihmi-sen luomttoiet/ Poicalumgla/jocammun
si/Udisen lunajHinut Hen<
gh'jo(K mwun mchdottonianpyhiltcknyl olet/

- sinun jnm.tMesi hywMsias/tMheckellä/
mmm; ja tcmckeiv chmisitn/iolca

- cuozcWHt/apmmchttton/ ja caiMe armollas stst onneilisiHelteandscon/ICsuxen Chli-
siuM tähd m/Amen.

Siunauren tawat.
mM miwMnen woima.



meitäHengellinenpHys. Kätke/
i kön meitä ijHncaictinlnlllmallls. Wir»ol.

taconmeitä clMmMneu yhteys. Warjelton >
> ,

! mettä arwamaeoinhyVys. HaAleonmei»
!> tä Isän woimH/ Poian wij, l

faus/wala:ftonmMPyhän ,
O PyhäToKnmmsmO/ole weillmterFtys/

! rauha zawmfelus/caickmwlhollisiawasian/
näkywäsiäia näkymättömiä/ ja tule meille
sielun jaruumin mrwaxi ja awuxi/ NiWsN"

, Isän/jaPsian^iaDfhänHenM/Amen
.Cunnia slconllmzalanWn/jocameidän

, kuonmon/CunniaOlconPojan/soea meidän
l wnafianltt snfEumna olesnPH. Hsngenj
i l«e'a meidän armons cmma pystittänyt en/
> CunMolcon ylimmäisen ja iaeämatwma»
!' ColMinaisnden/ ioeameitä täsä elämäs siw
llatton/warielcvn/lohdmmcon/iaeämäll elä<
män peräsi saatlaeon ijaneaiekist l? elämän ja

ltähdelliseen ilosn/ TaiwHN Wal '

, Mimen Ijckn/ja Poian/jaP. H mgen/Am.
> sillnateon meitä ia waz>ielcv meitä/'
, ,M?HEr.ylssw3lisiacon CalwtM meidHn



«p. Äthanasiuxm Eunnustos. s?
l pZaAsm/ia ölcon meille Armollinen. Hsrrolltäändäkön Caswons Meidän puolchem/ ja

andacon meilleiianeaickisenrauhan/ Mimett
Isän/ iaDojan/ ia Pyhän Hengen/Amen.

KzOca tahto autuas tulla/ nijnhänellä pö
Wlä oleman ennen eaickia yhteinen Chw
fillintnVsco'

loea el sitä täyLellisnä ja puhmna pidä/se
Mle epäilemsl tadotetuxiiiancaickisefi.

Vlijn on täwsft yhteinen Chriftillinen
Dfto /että me?hts lumalata Colminaisu-
tes/ ja Colminaisutta «lmar-
ram ia lunnioitam.

EicullengKN Pcrsonait lecoitlain/ tiks
Jumalistaolemusta eroittain.

Sillä lolnm on Isän Persona/ ioinen
Poian/ia Hengen.

Mullalsällä/Pojallal'aPHälläHengek.
lä on yli lumallls/ fhtzen ealeainen cunnia/
iaynnä ijancaickinen Corkeusja HErrau^

Mingäcaltainenlsä on/ ftmskainen o»
«n«fssPoka/ia Pyhä/)<ngi.

iuomLloinonlsä/iuomatoin on Potta/
jllematoiuonPyhtlHengi. Mil^



ys P. Athanasiuxen Tumustss.
Mittamaloin on Isä/ mmamaloin sn

Poica/ millamatoinon Pyhä Hengi.
Ijancaickilien on Isä / ifancaickinen on

Poica/ijancaickmen on Pyhä Hengi.
Ia ei cuilengan ole colme iiancaickiffa

mutta yxi ijancaicfinen.
Niincuin ei ole colme luomaloinba/ '

eikä colme mitlawatoinda/ mutlapxi luoma-
toin jis^ximitlamatoin.

Mijn myss Caickiwaldias on Isä Cacki
waldiasdn Poica/Caickiwald on P. Hengi.

Ia ei cuilengan ole colme
MltltayxiCaickiwsldiaS.

Mjn on myös/ Isa Jumala/ PoicaonJumala/PyhäHengi on Jumala.Ia ei cuitengau ole colmeJumalilta/mul-
tayxi on Jumala.

Mn m?öslsäon HCRRa/ poiea sn
HERra/Pyhä Hengi on HERra.

Ia ei cuilengan colme HErra/ multami
sn HTRra.

Sillänijncuin ChriMnen lomus waal!
meitä/cungin Perjonan erinomattain lu> !
malaxi /a HERraxi nmmlsiaman.

Nijll



P. Achanasiuxen Tunnustos. 9»
Mijn myss yhteinen ChriMinen Jumalan
palwelustlcldä lneldän coZme Jumalala eli
HTrra sanomasi.

Isäei ole yhdMän tehty/ ei luom/M
sylldynyt.

Poica onainoasi JM/ei tehty M luotu/
multa syndynyt.

PyhäHengionlsäsiäiaPoiasia/eitchlyj
ei luotu eikä synbMl/mulla vloskäyps-

Semähden yxl on Isä/ei colme Isä: Pxi
PoicaeicolmePsics: Vxi Pyh«l Hengi/ei
tolme Pyhä Henge.

Ia täsä Colminaisudes ei ole yMnPer-
sonaloiflans eöelisembi eikä Mmälsembi/ei
yxitänsuurembi eikäwähembi toisiani.

Mutta caickieolmePersonat/owat yhden
tzaneaickistt jayhden callaistt.
Niinettä ylidzencsickia nijncuin sanottu on/
Colminaisuus Yhleydes jaYhteys Colmi-
naisudespitä cunioilettaman/ st on/että
dänpitä colmePersonat yh. lumaludes/ ia
yhtä Jumalala lolmes Perso, palweleman

loca sijs tahto amusli tulla/nhn
pitä näin Colminaisudesi ajatteleman.

Mut,



, itt «P.Athanafiure» TunnustoS.
Olutta st Hancaictisen «llttilllttm

, larpellinen/ettämewchwasivscom/ Meidän
Herran IVsurenChrisiuxen iihan ottanen/
h, ihmijexi tullen.

! Mijn on nyt l<jmH se oikia vsco/ että me
< bscsm jalunnusiam/ «ttH meid<ln Herra I
ChrlllmalanPoiea/onlnmala ia ihminen.

Jumalaon hänl)<Ms olemisesimm
ki«aic«ia ffnacaickisefisyndyllyl: Mutta ih,
ininen on HHn Hitins olemisesi «iällisesi syn-
,l»snyt.

Täß Jumala/täysi ihminen Märläwäl>
sest sielusi ia ihmisen lihasi ppsf»Hnen oltwa.
Isilnsverlainen Inmaludenpuolesi/ IsH

vzhewbilNhimispden puolesi.
Ia waickahiln sn Imnala iaihminen/ ei

uitengan olecaxi/mutta <fxi Chrisiue.Pxi hänen/ei ntzn «lä Inmalttson muu-
.'llu lihsxi/ mutta ettH inhimisys on otettu
humala'!'!.

Pxi tosin/ti olemisen secoituMa/ mlltm
>ersonail, yhteyMH.
' SWnijncmn sielu ia
ba on yMminen. Niin Jumala ia ihmi<

IG



P. Ach«nasiur«n Tunnustos. H -
Iscameidän«ml„ul»en lähden pfinattin/.

Bfiuialas Helwettin/ colmandena päiwäy,
nousi >M cnolluisia. -

Asiuiylss taiwgijm WljHn Caictiwal>.
hian Jumalan oitlqlla,

Ssäldä on ml<»a Kuomidjemaneläwil<l,
jacuKlllma. -

long<l lulemiften/caicfiihmistlpits
Millans ylösnouseman, ~

Ia luglNl owlsta tsisiänll «kemHn.
IHliahywätchnetowal/ pitä

sen elämän iäyniän:Muttsjottapahaowas,
lchnel/lsallcaickiseen Nlleen. ,^

Tämä on Ma Phteinen Chrifiillinen
sco, iosa lisi ä tetiscftja wahwasiVsto/

taida anmaxi mlla. ,

z

Tämän Rucous Kirjan.
Register.

Jumalanarmon edest oikeinrucoilla
Isämeidän/ rucouxen tawalla selitetty.
Amu Rucouxet
Ehto Rucouxet.
JocapäiwäinenRucous



Register.
Rucous Isän Junialantygö.
RucouS Jumalan Pojan tygö, ~

Christuxen tulemisest.Christuxen syndymisest.
Christuxen kärsimisest. »<

Christuxen cuolemast. „

Christuxen ylösnousemisest.
. ,^

Christuxen taiwasen astumisest. ,«

Rucous Pyhän Hengen tygö.
Pyhän Colminaisudeen tygö.
Jumalan armon edestä. ~

Engelitten warjeluxest.
Jumalan Sanan ja Seuracunnan edest.
Uscolistenopettaitten edest.Saarnamiesten Rucous ii
Sanan cuulioittenRucouS. »;

Wääriä opettaita wastan. 24'
Rippi eli synnin tunnustoxet. zö
Rucous Ripin jälken.
Että me uscosa pysywäiset olisim 34
RucouS ennen saarna.
RucouS saarnasta päästyä. >

Rucouxet Jumalan pöydälle Mennes is
Kiitoxet jaRucous Jumal, pöydäldä tuldu. 37
Uscosta erywäisten edestä. Z,
Heickouscoisten edestä. 4,
Murhellisten ja waiwaloisten edestä. 42Perkelen kiusausta wastan. 40Pyhän Hengen waicutuxen edest. 41
Hywän omantunnon edest. 42
Hylvän lopun ja autuallisen eroy edest. 42



Register.
Hengen haucutures olewaisten edest. 4
Wiimmeisestä duomiosta. 40
Rauhan edestä 45
Esiwallan edestä.
Esiwallan Rucpous 47
AlammaistcnRucous. 4z
Alammaisten edestä. 45!
Taloin/ ja siinä asuwaisten edestä. 4Z
Puhtan elämän ja hywäntahtoiståsten edtsts. 4^
WanhembainRucous.
Lasten Rucous.
PerhenwanhembainRucouS, 5:
Palkollisten Rucous. ;^

Tarpellisen ilman edestä
Maan hedelmän edestä. ,

Tarpellisen elatuxen edestä.
Rucous suuren näljän aican.
Meidän ystäwitten edestä. , 5
Wainomiesten edestä.
Vihollistawastan sodan aican. !
Sotanmenewäisten Rucous
Terweyden edestä. <

Sairasten edestä. «

Raskasten waimoin edestä, t
Rascasten waimoin Rucous. ö
Kiitos autuallisen lopun edestä. <

Rutto taudin aikana. <

Fangein edestä.
Viattoman FanginRucous. e
Wiallisen Fangin rucous '

«



Register,
Matcamiesten edestä.
Matcamiesten rucous.
Purjehtiwaisten RucouS.
Jotcatuulen ja weden hädäs owat.
Matcan tullest Kiitos» ^
Litania.
Litania toisin. ,g

WieläRucous caickinaisit tarpeist 8;!
Dispositio Oranionis publicae
Rocousten päätös. »,!

Rucous Kellon lyödes,
Siunauxen tawat. «,

P. AthqyasiuM tunnustus ,^,



Ehg Io
§nWstt Aamu ftz Ehtorucouxet/

'lumalata rucoilla/ jocapäiw»
wtlkost».

' Rucous Kitckoon männes;
HHMAickiwaldias Inmala / racas tai-

tahoonmänä nyt meno huoneseeS/
- tumarta pelgosaS minuani sinun!ljän Tremplis puoleen. Herra minua sitiu»
wanhurskaudeftS / tee oikiari sinun ties minun «t««
«!/ ,« wie minua sinunkästyes asteleille: Sillä siniI olet minun Jumalan/ ja terwyteni Herra: Mtnul<
!>,onhalu asuwa hu»neeS tpgö / ja olen meilellani nij<
tm pyhäin joutos/ totta sinuaylistäwät ja tunnu,

Cuinga ihanat onat sinun osuinsi«sHerr«
Zebaoih? Minun Sielun iköwoitze ia h«la,« sinu»
! sikartanoihis. Tulkat/cumartakam/pMillemlan»

:k«m / ja maahan lasieca»Herraneteen /ioca»«t«>Zn tehnyt on: sillä hän on «ei»an lumalam/ja me
anen elatus Canstns/ja hänen kateus l«nm«« Vl««>äläm Herra meidän Ium«lat«« / j« lumartata»
MM «stiNl««t«NS tyfsnä: Sllls H«N »N Pyhä.



MinärutMemHEßrä otollisella ajaalla/ lumtuulewinunrucouxent/ sinunsuuren hywydeS >atudes tähden/A«e«.Aamu siunaus Sunnuntaina
«fan.atckinw lumhywäsil siunstlu olkoon sinun lumolinettVMMiS ja caickiwalbiaifudes; Kytttty olkoon si,,!»»ääramötömhywytes ja laupluoeZ; yllstety v!kHon sinun hancoickinen wchaudes ja tvtudes/vletntZnarmölisestasuoftllul »inxa tänä wa<nc.l<>sna yinä sinun woimallisellaködel<äs/ ja olet and»

MtMinun lewollisestlewätö sinun ftjpcis warjou «l>
la. Nffnmssös isällisesitsnojellu? minua siloäpadch
dawihollistlda/ jacaiklsta hänenpetoxistanslawät?
Wttyxistäns. Semähden ktslän minä sinua hywydlj
«desi />a ihmehteS lähden/ cmn sinä chmisten l>!sti«
seaSteet/ ja tahdon ylisiä sinua Oeuracunnasa. Ohnun ylistyxes pitä aina oleman minun suusani; Mi-
nun Sielunipitä aina fyMuän sinuaWN,un HER
tani/ ja lalck! «lta »museon/ pi(ä rjlistäm«s
sinunpyhä nimees/ en wmä lkänäns tahdo unl,
sitä suurta hywyttäs/cuissSminulle tehnyt olec '
«nna sijs nylhywm sinulleskelwata se tcilosuhrl/joi<
»Munsuustaniläljte/jonga «mä sylammeni yxii >s
taisudest warham aamulla sinun etecs cl.li
Minärnisiie^nmyös simia laitesta sydämmest
«lläe armollisesta WNiua warielifit t"näpäiwä)!c
l«!kest«warasta ja wahtngosta/ ruumrjn ja <i
puolesta/ jaannakasty pyhille Engsleilleswinl
«tlö he»arielewat mmua cmktsa «inun tetffni ?

«itä winua sinunkilwelläs / »a johdata minua f
WyesasteWe/ Mmjnz m«hdalsinw««ldu



tettoÄaWnun pa?weluresaS/ nijneuin walkmles
'ja pölwän lapsi/sinulle mielen nouttexi. Kariota s«
paha wchMnm / jaca:ck;tZmänm«ilman pahanne
xet estä. Hillitzeminun lihan ja weren/ ette?! min»
yciloä hlitzewoiteltais sinua mastoin kauhiasti tek,S/
ja sinua minun synntlläni wihoiaiS. Halvlze minua
sinun pyhä<UHmgel<es/ elteu minä ottaiSer uuta
eteeni/ajalellts/ pudnw/ 7a tetiö; Mnttaomu«<

. sianssitZ/ <-U!Nsinulle i,ywm teloa / ja tuliS sinun
lutnMslsi Mayestttis Catzol

mmuni sinulle lä>iä»
ruui.ljn j<: sitlunpuojeita / ja caik-n lvtnull'

WoiM.ini sisalllstst;a «lconmscst ' tee sinä Winua si.
nuiltS eläwäxi/pnhaxi/ jakslwousexl nhnxi/ zsll»
Minä rekistl! sinulle»ibttn otollisen ja taitawanZum»'
laN polVcluxe,!. Sentähdcn/ O pyliälsacaickt»
waloias lu<«ala/ anna minun tulla sinun omöise»

' teZ; Hl-liitzc minnn syeä-r.mm/ sickm/ ja mulen/
. etten mlna muu?a littä!sja n«,märräiS/ tumsifrUH»
HERra cnule minun wMain wnm tule»
nuntliMs/ jaotan si,lä waann; Aamull,i
don Win3 sinuay!tstä/ja «n tatzdon»yös latatu eyl»u<
nsti/Hmen.

DMlancämeulmualajalMpwS H<>/ mwä

sanon u^<
Mn/ ettäs olet nyN armslisest »,!nua Mävniwäni
wnrzcllut, ja cälken mmun eliiicauteni «altcsia wa>
rasta jawahingosta pyham Engellttes !V2llel!«fM
tauttaPerkel en wäj ii rm m stan !in«ilen si<
HUa / ettäs l«upl«l!sest« ca-cki m,N»N.fyndlltt «wöeri



«nnaisil/ nlltä minä wäarin tehnyt olen/ ja nijn
ymbärins pijriläifit minua eLespäingin tänätuiew«»<
n« yönä pyhäin Engelittes cautta / että heleirlnö
«selaisit minunymbärilleni / ja minä m>n sitä parem-
min taidmsin wälttösen pahan »vihollisen paulat/j«,
kawalalZ juonet. Armahda minun päälleni / sinun
köyhän wondocappalees/ ja ota minua sinun lau-
piudcsja hyundcswarionala. Suojele minua sinun
«losojetuilla käsllläs : Sillä yöllä minä sinunpeiääs
ftdäm«est halaan/ ja waluon aina sinun tygösmi»"
«un Hengcsäni Minä odotan sinun hywydespe»'

rän / ja minun Sielun toilvo sinun paällcö eläwä
Jumala: Sillä sinä olet minun lurwani ja psiolll«
N«ulunastajan. CatzoHErra i jocome makaat»,
me eli waluom/ nijn me olem sinun / me eläm cli
cuoleu;/ >njn sinä oletweidän luuialam/ jocamei»
hän olet luonut. Sentähden huudan minä sinun
tygös/ älä anna armcS kaukana minusta olla;
jeleminua Mun kilwclläs; ylhälla pidä minua/että
«inälewoilstsilewäisin/ hywinmakaisin/ ja heröi»
stn terwennä. Peitä minua sinunmajasas pahalla
«jall«; käike minua siuunkattos ala/ ja corwota
minua kalliolle/ mjn en sijltenmitäkän paha
pelkä: Siliä jos minä wacllaisin pimiäs laros / nijn
«nminä peltalSmitän pahutta/ ettäs olet cansani/
sinun wchas ja sauwas minun tukewat. Anna Ar-
woS/ että cosca minun ruumiui maka/ nijnSielu
«im, sinun tygos walwois/ jasinä ainaolistt minun

'

sydämmcsani/ ja ett ikänänö rulisi pois minun mie< i
lcstäni Warjele minua pahoista unist, lewotto» 1
wasia L alwomisest/ ja turhista surmista/rastaista«jatuxist» /ja caltesta walwasta. Catzo minunlu'

malan! 1



«alan! minä annan sinun armolisen tvarjefures ol»
. minun ruuminija sielun/«inuttracfasl wanhemba»

ni/weljen/ja sisareni/ia caicki smulalseni jaystäw».
.

n<; iewilä kZces meidän päällcm/ japeitämeilätZ»
nä yönä sinun hywydelläs; Pmttameitä jocatohol»
da sinunarmollas; lahjsltameille sinun laupmdiS/
nijn että me hylvin warjellnxi tultm ruumin ja sie<
lun puolesta / lEsuxen Christ. meidänHERlam

' caula / Amen.
' Aamu siunaus Maanantaina:

ylistän sinna minun racas taiwalwo»

Nimees sinun tizloxes pitä «ma minun suusam ol««
Man. Minun sielun terffa itzens sinusa/ eltesasÄt.
fest olet ylöspitänyt minun/ sinun ja
laupiudescautla/ja nchn lanpialisestmnun waljel»
lut tänä yönä caiktsta pahasta/
puolesta raya
jollet sinä olisi ollut minun wariewxcn j« m>»

monoa lnkcmalslnta onnettoirutta ollsic liinu«
wahingoittaneet / nijn etten minä ol<S wo nitt Ylös-
nosta vnesia terwcnnä. Sentähden mma si.
nua oikein sinun armollisen warielures edest/ja huu»
dan edespäin sinu?-, tysiös caikesta sydämmestäni/ ja
tucoilen / ettäs <n!sol!!scst <Vari?!'.sit /cöickeirl

omaint cansa Perkeleen.fonaludest ja N)ran»
"ncttdesi/ synmsi/ häpiäst/ ja wmj! / ja s«liistapäha»
sta» Ehdi armollas lnjnun tssssölu lilla Aamn het,
kellä: SillZen mmä ilman sinutamitan wol /ja «ll»
ta että minä tämän piimän Chrisilliset c-Ulnsin/ ja

lopcitaisen/ eaicki minnn tekoni,' sinun lu>
maliftn MayesietiS Cunniaxl/minun/ ja lähimmät»

Eilj stm



fenlt)ywa>i/za porstaxl. Wariele minun Sieluni/
?>ÄNarryxeni/mie!en/ca!cki!r!inunajaluxcn/
jatyön,/ ettet se kauhia Perkele mmulie tckiS mitan
wahmgota. Suoielle minua pi:o>
llpHlwästlturmele, TVarjele minua cackilda minun
wihamjehlldäni/ naknwälsilda ja näkumäriöriuldä/
ettei he sHg «mnlle joracma wahingota pabudcl-
lans, fawaluxillans /nwrknlZi/ l!?ltuxella/ sala c!i
»uNlsesit,, O HTrralsä Jumala ia ?!ap.,äui
HZrra / !,ä!vyicimls!a silmisiä /ja
snnä minusta poiScaickt pahat himot; W ftili mi»'
nun tulla luhlaiaxi /ja saastaist,l: Ia wancle mmua
häpiämätlöwästa ftleiumcsta. Auta ltca m:na si<
nuu «rnws cautca puhkaisisin sen Sllmcn / joca ini.
Nl«apahcndatahto/ jaheitäisinftnpois »ninpn si)dä«
meni pahan himon poispanemisclla. ota pois minu»
siase cmn ei sinullekelp»/ ja minulle »vahingollinen,

»H/ia c«in sinulle
«n/ja mnn.llc huödyllluen/senpälle/eltä minämahdai»
sin p«iVel!asinua oikiasvftps. Ectzo wacaJumala/
»!,nä an!ian winuni tönäpäiwsmä
W,l>i>'-nun pyhäntahdos jällen/tee minua yhdexi
kelWotistx,/Vhrix</että minun palweluxen olis sinulle
kelwoUmen ia racaS HErraS Lhr. Amen.

Mht<> siunausMaanantaina-
«liroa Jumala meidän HErranlE-

sinua/ ettäs armoli.
ststa olet minua warjelluttänäpaiwäna sinun luma»
listn warjeluxes «utta / caikcsta maarasta ja rva»
hmgosta/ettei waltla ole minua wahingoittanu?/ el>'
fäwesivpottannt/ jametzan eläimetei ole rickirepi.-
neet jahaawoittanet minu« / etten>innä oleMkan



«des caatunut/ «li pahat ihmiset haawoittanet <ttti
wartaat ole minulda warastanet/ ettei wiholliset ole
minulletehnetwahingotaz mutta/ lyhykalsestl sanot»
tn/etten mmäole «ohongun wahingoonja onuetto-i
muc«n rnumln ja sielun puolesta joutunut. NäideK
«ikein e»<stä / tulcwmun si< ua ainuata kytti juurm
laupilldcs ja hywydcö cdesi/joca minua uchn laupial-
llstltwanellutoletcaikisawinunteisäni Minä ru»
eoillt!, myös coesoälngi!,/ ettäs armollisesi «ndext
an^alsicn-lnullecLickiminunsHneint / loilla «inä s»
l>n ltzeni wärinfayttänyt sinunpyhän
I» «rmolllfest warick minua/ ialaickiaeuiuminuw
omani on/tänä tlilewana yönä/ ia ealckcna weidä»t
e!ma!cmiam/ca!ktstaw«l)mgosic!/ Perkelensta/ja moilljia/ joillahän tahto meitä yöllä jaxäl»
«älläkäsittä, siitä wal,ina°!istst«
rutto t<wbista/,'oca plmeyoeSltZcku/pahoista nagot»
stä/rastaista vnisia/wchoillstn Sathanan pcljätyi
xestä/igcaickesta pahasta/ ruumin ia sielunpuo'H.
fta: S«i!ä sinä olet «muu w»imal!nen waricliau/ si«na olet suuri minun wäkewyden/ minun peiltcnpa»
lautta maston/ minun «arion sitä
pHlauutta wastan/ minnnwarielian eombastusta w«»
stan/ja minun apun langemusta wastä. Sentähteu
o vscolllnen Jumala/olemeldän wartiam/ywbälins
plzrttä meitä warieluxellas/ littei cawala Perkele
meille !?>itänwah!ngoian tetis: Sillä sinusaainuasal
on meidän ttrwe!)>em/ siemn myös ainoantygös no»
sian minä silmäni zolda minulle apu tule/ mmm»
«pun! tule Hcvraloa/ joca taiwan ja maan tehnyt
on. Cotzo! nsl.cninyalwellainsilmäc catzowat hei»
dän iMdäinS kaMi Cum pljeain silmät latzowaf

E tuj helda»



Heloa» «WZndainS käsijn: Nijn meidän Silmää»
tatzowat meidän HERram lumalatam siehenasii/
että hän melllearmolltsexi tule. Ole meillearmollt»
nen/ HErra ole meille armollinen: Sillä me olem
köyhät/ ja taynnäns ylöncayetta. Awammuusil»»äui/ ellen minäcuolemasa nucknisi, finäjocaelät
ja hallitzct Hancatcklsest / nijn ijancaicklseen / Amen<

Aamu siunaus Tljstmna:
olconJumala/ «iwaanja
olcan HCrra/ joca yxinäne ihmeitä ja

lmmuftmrckiä lete; ja kijtetty olcon hänen lunniali»
nennnnens ijancaickiscsia/ joca en luonut ja eroitta»
nutpai»än jayön Jumalisen wijftutcns cautta/ja
on nijn laittanut/että nijncauuan quinma se!<o/yö j»
päiuäei lacka/ senpällc/ elta ihmisillä oliS lepo yöllä/
ja pämällä,ä!len« <>>«» HErra/

tumga suuret jamoninaiset »w«t sinun leios? Sinä
olet ne talckitait«»astttehnyt/ jamaaoutäynnäns
sinun hywyttäs. Sencaldaisien sinun moninaisten
hywämtekoiS etcst/ «et«!täm sinua/ ennen <,uin au«
lingo neuse/ jarmoilew sinun edesäs/cosea walkeuS
tule« Sentähden ylistän minä myös si»ua nyt/ettäs
täuZ yönä olet antanut minun lewolisest maata/ ja
terwellä ruumiilla iloisesi herätä/ ja sangen lsallisest
warjellut minus roihollisen pahudesta ja mallasta.
Minä rucoilen sinua/ ettäs «imu, Sieluni sultisit
sinun käsijS ja Nuumini hytvän t^htosjotten ylhäl»
lä pidäisit terwenuä/ ja mjnmtnuawarielifit kaikesta
pahasta ja wahlngosia. 0lauplasJumala/että nyt
«ica on nosta ylös synnin onesta/m caikesta wöäry»
>estä/ ja meidän mltudem on nyt lähcmbänä; N>j«
«Mafi/S me!t»/Mä«e p,ispan«m pimeyden työt/

ja



,<i pazllempukisim walfeudenaseet/ stnpäälle/ «tts
Metoimelisestwaelloisim/ nrjncuinpällvallä/ elylon»
fyömiseS ja »uomises / ei hetuwas / eli tottellcmatto,
.MuveS / e, roihas ia wamos / mutta pukisim päälleni
lEsuxcnChrlstnftn mkws vstos / ia Christilises eIZ»
»nöS. Herätäsijssinä Minua jo>apälwä warahint
Awa minun koruani ahkerasti cunleman sinnn> sa>
na<lS vsiolli elia sydämm liä/ ett minä sen wahwasii
Muistaisin. Auta myös / ctta minä mielelläni calli»
staisinkorlväni lvaiwaisten hliuton/ ia armahdaisil»
heicä wihcliaisydesänS. Iacosa mmä jallcns mi»
«un lllfcasani sinun tygös huudn; Nijncule l yös
mnum noVräänen/iaälä ylsmatzo niinun murhclli»
sta huokausianiminun myweiftlä hädäsäni. Ann»
minun!«c>zuxea! iv«rkainm!!a sinun etces: Ca!.'st<l
torwas minun huutoni/ täytä meua warh«,'N sinun
ärmollasnin mekecst.lMNe-NettaLlsinussa/ ja sinu-
sa iloiset olem caickena >n«idän elinalkdncm/ saman
sinunpoicaS lEsilxei! Ehnsiuxen HE3?ra.-n
lautta/jöcasimm ta pyhän hengen c<lufa elä »a hallt;
tze^ancaicklstst/A>i,en.

!3hto siunaus Tiistaina.
änelläni/ co ca o'en a!,dl'

siuxes/ ia ehtonaajattelni sinunhn-^y^b!>> u»
des päälle/ culns lr.!nu!kijsottanut»!«t >a en>,o»

wlllstvyUstän mina nyt/ ettag«!w>n lal.rm<
destas, >:.l!an olet wmni.:ssl!ftst!vmjel<
liltt'lnapälwän« nwnesta wablngosta!
iawerasta/ jollakulla ö!isitminunfttttia
ettei Pitele ole tmnntit :'Mua surmata äkil-
lisen cUHkman iMia; ettc!,M!N^o!csa«U!!tjotacu<



tattahiuaM Maisen tulelta rakchilda/ tuulelda/
ja raMlm.ilda; eticist wcholllnmole
pahatchcä ruoca eli juoma n.yrkylla sekottaljans/
jamonella tudannella hänen jnoneuansminua eaiot»
tanut, etten minä ole langenmtt/ ja särkenyt jolacu»

tami!M'!!asmränl/kä!!wattwm/ eliluutain. Sen,

tähden sanon m:u« sinulle cunnia» ,a t,«toxen,N)t ia
«ina/ jarucvlllk» sinua/ smmn-ackaan polckas catte.
ran pstnan ja !,uo<c<i,lan lähden / ettäs andacht an-

. dex> caicki wmuu wäÄät tekoni joUlannnäianapai,
wänä sinua«vastoin tchnnc olen/,a wyos ar-
Wol!sscst«arte!:sic mmua edespäin täua
yönä / ininun silä paha Pirua / yo,,
h!ftusia/>a pelto wast«an/ eitci mtta «Ma el,

peljättaja tcklS menulla w«hingota
minua/ caickiin »äden cansa/ ann mlnun omam
owat/ walkean ja wedcn wabingcsta cAckesca p»'

hasta sekärun!!j„ eitä Mun puolesta; anna mmm,

lcwätä/ilman surut., ja wncheta / että m»>

nä syoeul,?.eni sienillä pimeGkln näkisin siuun
waliftn roalon minun »lltzcni: «lUa
sinä olet st stmn walkcus /?joca pimeydet
/ollameymbänns pyrittiyt olcrnme. Hyßraole
minun tykönäni-: SM M olet minua kallioni/mi.
nunlun»sta:an/ jamnunlumalan/
mmävscallan / minun kilpen / minun autubeni ftr
wi/ja minun suojelnxen. tyghoS ojennan
mma käteni yöllä/ Herra cuule minun mcsnxcnlpt.
an /riennä sinuas minua auttaman tänä yomi/tttel

l minun hengen synnisä nuckuisi / ,a minun runmiNenl
wahinqota tap«hcuiS. Herätä minua myoS oikian

!«ic«an/ mamina eläisin ja näkisin huomnistn pa,.
wan



wän ihanaisen «Valkeuden/ sinun armolisen tohtos
jälkeen: Sillä sinä aimia taidot ylhällä pltä minun
elä.! än täyttä minua caickinaisella hengelisells
siunamella/lEsuren Chr meidän HErraftm/Am.
Aann; siunaus KeffiwijckHna:

ja laupias Jumala/ että caickt
luondocappalees «lman lackamata tijt<

täwät/ cuumoittawat/ jaylistanatsiuua/ nijncuin
linnut myös sitä tttewät taiwaan c.lla/ jotta heidän
iloisella we«fullans aamnlla warhain ihanasti sinua
ylistöwat/ heidän / ja meidän caickein ijancaicklst»
Jumalalan, ja luojaam: Nijn minä «yös tijtän
sinua nyt caitesta sydämmestäni / ettäs olet isällisesi
yldällä pitänyt minua tänä eoesmenenö yönä/jaylitze
taiten minun elinaicanl / tähän helteen asti / sinun
Jumalisen suozclures alla/ja olet minun herättänyt
tämän yön pimeuydestä/ ja andanut minun ilolisest
terwennä ylösnosta. Minä rucsilen sinua lEsurm
Chrtstuxcn iloisen ylösnousemien tähdencuolleisia/
ettäs myös tästedcstinarmollist minuawarjelisit on»
nettowudesta/ caickein nijden consa/«uin minun
omaiseni owat/ Ia täytä minua tänä huomen hetteu»
sinnn laupibellaS/ että mma ilolseft »viettäisin toe»
tämän plliwöi; sinun pyhäin täfkyes jälteen/ »lwa».
«liteta cuolewaiseta synnitä. Wuodata armos mi-
nun päälleni/ nijncuiu Aamu sade/ ja hebelmalinen
kasi/ joca lewittä itzens warhain huomeneltair./ j«
liotta calten maan: Nijn samallatawallalewitä si<
nun hywydes minun ylitzeni / wirwota/ jailaut«
hcikojaty!mäsydän,men/,etlä mmä mahdaifin teh-
dä sinmnahlosmielelläni ja iloilla. Hnllitze minu«
sinunpyhällä hengelläs/ ettämma palwelisinsinu»

E »i «air



lOickena ellncautenant puhtaalla sydamMellä oikiail
»anhurscaudcs iapyhydes/ mjncuin sinulle hywin
kelpa. Wariele minua HErra tänäpäiwänä / etten
minä syndiä tetis sinua lvastsn / eli ömatundoni saa-
siutais lihallisilla himoilla/ ja pahoilla haluilla,/
jotca sielua mafiaanfttiwat. Warjelemyeswiuutt
ttelen pahasia/ ja minun huuleni/ ettei he petosi eli
wathetta puhuisi : Häpiäliset sanat/ ja hullut pu>
hcet/ jotca eiChrisiittvmsoMi/ olloönkaucauami'
nusta. Auta elcn minä ketään pahennaisi / panet<
lellsi/häwälsisi/ellmiuun huuNllani dusmltzis. O jos
mina taltcnsin lukun pana minun su«nieteen/ja pai»
Na sinetin mmun hllliloeni päälle enen miiiä nijlen
lautta l«ngcis/ ja minun kie!«nmmua mc-chingoitzis.
Mmä lUeoilen / anna armos että minä tnndisin
omat! heckouteni/ jämin itzeni ojcnnaisin/ etten mts
nä sinun k>mä duowioS jaranglustuxes ala joutuis
tätä minulle suo, larpialiscst / O chancaickineu lit,
wale/ lEsmen Chnsiiixcn simmrackanpoitLSmei'
dan HEtl«m «HUtla/ Amen
KHW siunaus Bessiwizckonck.

Pybä CclwmLlsLus/ yhdeslmmUisuben ele.
clet u>uun elämän

ten ja ycucaickmen lotzduwxen / «»mä sinucksuussn ja
lift': warzcilltt Mnä rncoilen sinml
Jumalissa hyivltttös /ettäs lauMllsest mt<
nun patzattekoni pettäisit/eNnoÄoistsi tte /:otcaml»
nä tänäpäiwänH minun tnlelläui lchunt elcn sinua/
ja sinm pyhiä kässyiäs wbstasn / kclwolcomilia ja
luihilla sanoilla / pancttc'emise!!a / cli jsllacMla
ZlUlia



NZ tulpalla röna / viitsiä wahingosia ja warastai
Sillä finn» ainuan Minä vscallan / joca olet mi<
null HErran ja Ilwalan/ sinunfäsijs annan minul
ruumtjni ja sieluni, Hywösiifiunotcoon siis minua
nyt Jumalinen Mayesten? pelllälönmmuap, Col»
winäisus; fttojelkon «inua se ijanraiclmen yhteys 5
warielton minua mitta matoin !«uplus/tuet ton«l»
nun se ftnomatoinarmo/ilzuttafonminuamätamä»
tötzi suloisus/ peittäköön minua Jumalanylmminen
to-uus wolMiftaken minua sesywälEs,Cl).tundö/,
kätkeköön minua Jumalan sctwlNatoin hywyys;
Isänftrmö hellittoon minua pojan wizftliS minua,
wirtvottatoon / stn p, Hengen woima waloiscson
winua! Mmun luoian/ ehdiminun «uxeni/minn» !
lunastsjan / auta »mna / miijun lohduttajan / ols '
minun tytinani, HErra siunatkanulinuä/jawar.
jelkonmiiiua / HEna walijlakoonlsswonswmun
päälleni/ ja oleon mmulle armollinen: HERRA
tandZkoön casmons minun puoleni/ jaandatonmi»!
nulle rauhan! Tämä warielus j« «urihulli?wuZ /

stn ainnan ja ijalttaickchk luNelisurm tygs/ olloi»tänäyenä isainÄ warjeluswwun/ ja saicrein !

lisien l wachells / nalywäistn? «a »'älhWZltömitten/
ett?i tnili! Mlnun tligoi-.j / eljjotacuta wa»
h:!!.->otaWmu>!e cebdä: Nijncuin pnVn; petzas
tvlfa seisoi >a IftscllnCanyan w,a->!
lilia / ettei he tauintel yhteez, tulla / senpäuc/ ettei!
Isiäkin lapsille jozacuca w/ihingola olis la nnut ta» >
p-hlua? Niju myssole sinä Jumala !
lulluett muuli ja «llttnS wmun/ j« mitt!!!» !
wcholllsteni wällllä/ ettei'">-,,^ii^!.'!,>' ~r
goltzem»,!, MMpidä mmm, myös m,u^!lw'pre^

M'



sellä lietlellani/ costa silmän ei en.-mbi näje/
eikä minun rorwcni kuule/ ja minun fielli sillen ei
puhulCoscaiVöö minun käteni eienä.aida tarttua/
ja wmunlaikani et wolkäydä / m/n c,uca mi-
nua siliomcyltiasi ylistetty Co!mmai,uus / ettei se
pahllwchollinenPcrrcli saa yhtäk.ni walda minun

! »litzmi/Ameu.
Aamu' siultaus Tuorstailla:

Chrisic, sinä olci se ijancajekme» ja
i M)tolinen walkeus,, joca yön pinieydcn /ja cuole-

manmarjonpuiscarkatta/ sinun t«hdlin mi»
! nä kijtä, sinulletahdon lpinäylistostä weisata/ ettäs

olet nijn armolistsia minua warj<l!ät tänä yönä/ ja
s johdattanut minun pimeydestä waltetueen,- sinä olet
!i minua wafieilut yölisesta kanhistuxesta/ Perkelen
!, pelzätöxestä sijtä myös wahwgaksesta rnttotaudi

sta / cuin pimeydesi lijcku/jamonesta taudista/luin
l Mnua oliS tainuutichdclla. Sinä olet mvss ym<

bänus piirittänyt minun sieluni sinun kilweiiäs/ ja
,! sitä/ nijncum y>< paimen lnuwaans;

Gtjna eytönä on myös caickt/ cuiu m,Aul!aon/si<
<mn su«l«n laupiudeScautta ilman wahingota ollut.
Tämän Mun armollisen luarjelureö / ia cackein lu<

tekoisedest/ olcoon sinulle cunnia/
vijtos/ ja ylistys. Minä tahdon puhua sinun ivoi<
i ?st«s /ja aamulla ylisiä sinun hywyttas: Sillä
f „Z olet minun paras tuken / jo minun wakewä -,

/iin/ja minun Jumalan zionga päälle mmävscal»
li i>/ sinäilaucatminun sydammen / jacaswom. Mi»
j pyhän syno»mises/ja lihan ottaml»

,j tähden/ ettäs annaisit sinun l«upindes tänäpä!'
minun ylitzeni «ilta/ nijncum iloisen Aumn

ruston



ruscon ja sateen. Ploswalaife minun sokia lnouton/
ja plnuettyihcämii.eu si',unwulkcudeu<:S/ että st
oikla Comcählija totinen walkcus jocawilaist caicki
lhlvlset sijhm naucalcNscen cläriiön/ ylöswalalsiö mi<
«ui siit>ä',u:n!. Waijeleniyös minua tanäp.nwänä
caikesia pahasia HERra ole mmnllearmollinen.
Sillä mnicl udotan sinua/ole warhnm minun käsi,
Warren / ja wmun nrweydenl murheen aikana.
Suolle
IHI pahrock w.mua cohcelw / eckä yxckan r«nga!stuS
N'il!ua lähästyis. Caickl wHhnigolllftthmqet carko»
ta tv,u-,oöö Wmu! l!)fäul/ skisomnunipulllcldanlpa»
hau juon sila «asiaa::/ Jumala chdl iviiuin auxeni
pah,'n nkljcä wasian: Sl3ä minun sielun odoilasi-
nun peräö ' yhdetä nijo toiseen.O
HErra nlcjdan aut« meidän tättem työ/
ja ,2eic«m köttem tyo auta sinä Herra / wahwista
meidän käsiwanem / ja opeta meidän sorwempltä»
män sinun elttn wesyndtättkis täuapäiwa»

sinua Msiaan Näitä caictia suo meille armollj»
stst/ sinuu luupiud.s tähden/ Amen.

MHro siunaus Tuorstama:
F)lilelty olcon Isa Jumala/ lEsuxenChr.caut.A,ta/pyhZjä HenZesä / M ainua iiancaickme»
Jumala/ jcca hänen moninaisen hywydenS cautt»
nijn «rmolisest wariellut on minua waiiyaista wihe»
llä siä ihmisiä tänZpäiwanZ / Sathanm tulisista
nuolista / joiea pälwällä lendäwät; sijtä taudista/
joca puolipäiwäst w.chlngsUta / pahasta äkillisestä
cuolemasta /ja caitesta »vahingosta. HERRA
sinun hywydes ulottu nijn csrtiälle / l»ln
talwaS on/ ia sinun lotuses nijn lewiälle/ cuin

pjlwet



pilwet lijckuwat. rucoileri sinua armollinett
Jumala / ettäs atmosias lohdoisit «ndexi attda mi»
iiulle/ caickjcuik mitta sinua Mastoin tehnyt oKn aja-
luxille sanoilla/ja töM. Käännä laupiudes winnn'
puolen!/ jaanna minnu letvolllscsi nuckna/ ja Icwlltä
t<inZllilewcna yönä/ NHnlelten MinälkZnätis sinua
ylönannalSjaunhodais/ joca olet se Hancmckmett
lepo / mutta pysyisin siuusa»scon caulta/ jasa asuisin sinunliwalifen tvaritluxes olla/ ettet se
pahalwchollincn mahdais minulle mitöu wahingotä
tehdä. HErra stnäoKt minun walkeudcnjja terwey»
deni/ kerä min?,M peltiin? Sinä olet minun elä»
»Zni wafzwys / ketä siis minZ waplsen? Mlnuu sy<
bämmenivstatdasinunpäälles/ että minä öltllau»
teltu, , Sioä olet minun lohdutuxen/ia minun woi<
mallinen waricttan: Sinun oikia tätes lohdutta mi-
nua/lci sinun si,pcis warion ala pakenen minä. Ca<
tzo! Minun INmalal,/ päilvÄä minZ huudan smutt
togös/ !a sinä wastaal minua/ ia yöllä en miltä myös
wmckeni/ ta sinä cunlet minun rucoufeni. Coscci
minä lasten ltzeni wuotclle/nHn minä ajateleN sinun
pä lles/ sos aminä herZjan/ nhuminä pnhnn sintt»
sta: Sipsinä olet minungutlglan ia sinun snpeis

alläilssuwu l.ilnZ ltzcn!/ mnmn sielun pltä
hanene sinun lygös/sinun oikia kätes ylhällä pitä mi«
nun. OHYN'2IUInnI,./ cwnawwulleärmos/ eofca!nun!!N cnoltltia hetken '«hrsty / ia trrnäiiMi mahan
lasten nc'!Nwu>ttl!c!Uyh:tn Gnlaicklsten lepoon/
it!lä sinun onus cautta/ öiklas ja lvahMs v»
!Vsteeuuihdc!si>:pcikäNäcäja rohkwst Nucku.,siehcii

clZlnZn, Ennen si:ä ylballä pidä tnt>
lnuo/ että minä am»! walwoisin/ eläisin ralnZst/ coh>
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tulella / ja löytäisi,» Cyltsiillises walmissorcs: sillä
«n minä tiedä/ millä hetkellä jinäweldänInmalam
lulewa-ölet l>nnua tääldä cutzcman. Tätä minulle
suo armolisest lEsuxen Chrl,t. sinun rackan poieas

HErranlautta/ Amen.
Aamu siunaus pcrjandama:

olcon Jumala minun luojan / kijtttty
IX-olcon Jumala winunlnnllssajan/ fijtttty olkon

„ luinala«inun paras lohdnttaian / jocaanda minul«
lle terroeyden elämän/ ja mänesiyxen. Hänonmi^un
, apunja marleluxeu/ jaon suuresta ja cörkiasii yliste'
tysiä lauvmdcstans nijn armollisesta roarielut «inua

" länä edesmänneenä yöua Sathanan, monesta w«
hingcsta/ ia olet audanut winun terwennä tulla lä,
!5ä5 pälwin walkeuten. KiNu rucoilcn sinua/2'

, taiwallinen Isä/siiiun rackan poicas lEsuxen Chr.
Veren wnodaturen tähten/etlss myös armollisesta

' otat »inua «vastan tänapäiwöna sinun Jumalisen !
suojewresala/ jawa«clet mmua sisäidäja ulko/et»
lei minulle mitan pah« tapahbms: Stlla sinun ka<

> sijs annan mini t^napaiwänaja /clapätwa winun
köyhän sieluni/ wcheliälsen Ruumijni/ minun ym><
wärryxeni/ winun ajalureni/ järleA/ja edcsotta»

»Wisen/ caickimnuu sanani/ puhem/ ja tekoni/mi»
nunlyönija aiksmism/ winun sisällcja rlwosray'
Misen / wlnun käymisen »a seisomisen / isiumisen ja
lepMusen/tNinun tahtoni ja uenwom pldändön/ml»
pun anomiseni / minun vsconijatunnustureni/ jal
calckise/ cuinmina olcn ja wom/ sisällisesti ja»lcö>
naisesi/minun elämäni lopim/ minun
»ZNi ja heckeni/ minnn ja ylösneuscmi<
fent. talla ja toiwlla sinä Ö HErta Jumala laicki

mt<



«linuncsnsonl /nl,'ncuinfinZ tahvetsttledac caickeln
parhan oleman sinuncunnisxkS/ ja minulle sielun<
«muden. Ia i«s minä heitoudest sinua wasiom sym
b!«cchn«tolen/nijn rucoile,! minäsinua/ ettetsinänunnaa senwuoxl sinun !a«piuttaSpoisota/e!iPZi-
fi«nZ sinnn armos/ jykielläis sinun «puasmiinllla -

Sillä paitzi sinua/ei ole nhlän Jumalala j« outtaja-
ta / clincu!?nua elcleyhcanlllmalätaillut,, ci!'-,,'ös
yhtän lu!e sinun läifees/ sinä olet ensiinmainer/ja
wljmemen/ japaitzisinuaei ole yhtä» Jumalala. 'Sencähdenminä si!!»a «muata auxeni huudan/
na sinunhywrM! -poimalll eftwinnn yiitzeni hnllita.
Anna minun warhaincuulla sinunarmos ,- Sillä si<
nun päslies mmc: toiwon/ ojenna miiiun jalkani chlti»
alle tielle/etttn»?lnä waeliais Jumalattomain u«!<
woft/enga syndisicnielllcasttlis/eli istuisi fielä/cu>
st pilckaiat istuwat / mutta saisin halun/ usn/ rac«l
kauden sinnn sanoisjap.kästyis/ianijsaVinunihar»
joitaisin/tutkistelisin yötaiapaiwä/ lEsuxen Chri«
stuxen sinun raclan poickas meidänHErran cautta/
joca eläjä HMtze sinun / ja pyhän hengencansa/ yxi
totinen luwals Aweu.
Mhto siunaus perjandama.

o!ccn HErra/ joca yrinins ihmeitä tele/
tHtcttyolcon hänen pyhä Nimens l»anca!cki<

stsia/ia caick; maa slconlayimanS hänen cunniatans.
Minä riitan Jumalat» jocapäiwä/ w minun suuni'
pita chtosti händäaina!)l<ffämän: Silla costa minä
HMdÄnhandä/ nisn hän cuule «uinua costa minä
rucoilen/nffnhäncallista puoleni/
fin otta mmun äncsiäni, HErm on minun turwani
tawäkewyoem/ unnun



plöllent ieuwnut on.
wmäsinua ettäs nchn »sälli»
scsi olttwarzcilutMinuatänäpäiwönä calkesia onnet-
tomudesic/ ja »vahingosta/ luin minulle oliS rainut
tarabtuwa. Minun snsämmenonlloincn/za u-mnn
sieliin ylisiä si>::ia catken sinun hywyoes ja laupiuoeS
etzest/ urinullfitjen puhu sinustajasinun /j«
pitäalna sanoman: lAwclaolcon cortlasii tijletly/
ja olccn HZncn pyhö niwcns ljan<
cc.cki csta R u:ä lU!o:.'m sinua/ettäs tahdclsit arwo>
sias auli-ri anha n.milllc cmckine / zoilla minä tänä«
pälwänä olen sinua wasioln syntiä tehnyt/ja suojele

caickcinnqdiu cansa/
e«!n,lU!ll!!i omani owat Ole nyt minun warjcluxe»
Iwnun akalla kädettäni/o HEAra! TLariele minua

cmkesta pahasta/wariele minun sielunija oli mitmlle
laupias: SlllZ sinun ainuan minun
sielun. Minä temwon HErran päälle/ minä huu.
dan Jumalansen cajckein sbrkelnnran tygö/ luwa«
lan joca tete lopun minun wihellälsydent päälle.
Catzo/ st cuiuminun wariele/ ei se maka/ catzo/
st e.un suojelle Israelin/ eihän ikönäns to>-ku Hän
ylhälläpitä minun käymiseni oikiallc polgulle/ ettei»
minä combastu/jammun askelen! ei liwistele: Siliä
hänenftnanö on walkeus minun teilläni. Sentah»
dm cn nnnäpelkä/ miiiä leiwäiil panen/muits
suloisesti makaan / ja en pelkä äkillistä pcllälystä/elj
Nljden Jumalattomille!? paolle carkoustä/ josscta»
pahduis. 0 HERra Jumala ylönnälsinuu caftvoS
walkeus minun päälleni /että minä mahtaisin lewä»
ta panna/ sajällensrauhasa maata: Sillä sinä HEr»
rgema autat minua. «KiWn nlwces minä nyt»

lewats



lewätä panen/ jaonnan sil«<f?.<!sa«< maata; Sinä
Hllrra Jumala annat mmlittläilens iloissa ylöshe.,
rätä/ sinun Jumalisen MHycstetiSyUsiöxerija cun»
niaxi / lEsuxen Chnstuxen sl,i«nr«ckan p.oical! mei>
«än HLlram caultajoca elä jihöllitze sinunccnsas/
senP. Hengen»httudes/ Amcn.
Aamu siunaus Lauuantama:

<f< Sinä totinen cnolelnatoin Jumala/meidän
ylösnostan minun mielen» caikclla kijtolilsuoclla: St»
nun wanhurscauttas ett minä t«hdo salata mlnätah»
donpuhua fiuun totubestasj? UUpwdestaS/ja ett
««lckene sen suure nseuracunnan edes/ engZ unhota
sitä suurta hymyttä / cutns minulle tehnyt elct: sillä
kijtlä H«lra/s« on callis asia/ »aylistöfta wnsttsl
sinun nimelles sinä caickein lortein/ aamulla »«lista
simmarmoas/ za ehtonasinun totuuttas. Sent«h,.i
ben minun sielunnyt ylistä siuua/ ettös -!:t '
laupiuoes cautla nijn armoiliscstminua warielluttä»
nävöänä. Kijtetly ole sinäHTtra JumalaZcbaoth/
joca osotat itzes laupiaxi caMlle nllile/ jotta sinun
peröäs k»)stwätja racastawat sinun aututtaS- Rij<
tetty olcon fiuun suuri Ntmes caikisa mafunnisa/jo<
ta onmeidin «pun» ja hywästisiunst»
tu olconcaickisinun tekos/lili sinä reet ihmisten lap»
sille. Mmä rucoilen / ettäsmyös warie!,sit minua
taunpZiwänä/ etteise pcha wihellwenSathanteNS

"

minulle lowcuta wahingota/ett nljtzen lumalatto. .
mitten käsi ryhtyis minun. HErra Jumala lninutt
llm<t.?jon/ wi-r.chin mini ctzin '''rui/warhain-mi'
nä fi!!«aa,„e!,i että mjnäohkerainmi'
ilunwittlinttyöntoimlcaisin/iaseil tekisin vsechlle.

fta/



sia/ cuin minun käsketty on/ sinuncuuniaxeS/jamK
nu» lähimmäiseni parhari/ etten minä wäättn käy»
talsi tätä paiwän walteulta synnisä / engä wthotais
sinua teilläni ia legoillani/ en myös yltze käwiS
minun pyhä Costent lijtto. Anna «rmos/että mini
cawahdaisin ii-eni nijstä cundesta cappalesta / jojta
sinä wihat/ ja sijtä stiyemännestä/jotu sinä kauhistut/
nimittäin/ylpeistä silmistä/ »ääristä tielisiä/ki-slstä
jottawialolnda werta wuedattawat / sydän»,
mesiä/ jocawiekas on/nijstäjalwoisia zotcauopsti
owat paha tekemään/ wäärästä todisturesta/joca ei
häpewalhetta puhua/ ja sijttä/jocarijLanwchesien
wM!e saalta. Näistä jarLUlstascnealdaisisiawigoi»
sia / warieleminualumala/ ja«lina/ettäcaicktml»
nun työni mahdais sinulletclwata < sinun rackaasa
pojosos lEsuxesChrisiuxes/ meidän HErrasam/»o>
ca elä ja hallitze sinun cansa» / p. Hengen yhteydes
jjaucatcliftsia nijn ijancaickisen / Au>«n.

Ohtosiunaus Lauantaina:
siitos olon sinulle ylimäselle ja cuolemattom«lt<
AX Jumalalle! kljlosolco» sinun hywytelieS/ ar<
molles/ ja laupiudellcS; kiitosolcsn sinnnijan.aic-
kiselle wljsaudellcs jatotudelles / joca olet minun
warjelluttänäpälwänäraikcsta wahmgosta ja paha<
sia. Minä rncoilm sinua/ ettäs myös armollist»
sia töytäisit sinun alietun hywydes/ ja annaisit m<>
nun rauhalisesti lewatä tänä tulewana yönä / sinun
«ickein corkeimwan suojeluxeS alla/ ja peilaisit ml<
nua sinun sijwilläs. Anna minunpakon olla sinun
iäsiwärttes warjon alla/ wariele minua minun lu,
Malan/nijncuin silmän terää/ suojele minua sijpeis
warftn ala. H«trra sinä elelmlnu» perindön/ mi<

n«»



Mferlveybeniontoconans sinun tadesas/ oilta
win«a sinun hnwydes tähtzen/ ettet pelko ja wapi»
fiusmittnnpZallent luliS> ja ysii kauhistusNinun
Päälleni lanqeis. Me ttlinulle atmollmen: SM
sinun«lftaldaminun sielun/isinlins pelswarionala ,

farmen »ina Häbösäni wina etzm HErra/ «inun !

käteni »n yolla ojettu/ ja eiiacka: Slllä :niuun sielul»
loni ei olifitulltoin ytziön lohcueusta, engä t«dZ minä '

tm?öö «lusta vhkestäkään aulojasi ta!l»aja /eliwaan-
bäällä / paitz' sinua amuata Costa mi>H puoli yosiä
httäjZu/n-nmmZajattelen sinun nimes päälle/että s
se >ninsuloinenö>l/iawuös sinun hywyees ja
slioespäälle/ eu».,sminulle oföttannt olet. za listan Z
sinua sinun wanhurstaut»es oikeuden edest. Costa ,5
Nlinäolen murhcllmcn/ n n miuä «MteKli lum<l« '
len pZaNe/cosia minmiskhämwen on ahdistnxeS/
tiHirmlnä suhun lUlwstaPslÄM > Sillähän johdotta ,/

sn-nuu S!e3uriic3don:xesia,jawAp«hta minua cus< "

leman ftönlnista. HErra HuNalaNlnunlunasiainn/ »

miNÄ huudan »öta ia van?ässnuN tygös /jarueoilen/
ettäs pahat teks,
M/jotllaminötän,'pMänä/ ia cocoWnkona sinua
ivast»nftnd!äted!!y:olcrl, O HGra oeiasii <ni«
nun Sielun sinu lllupiude? Mscn/ sinö olet arL>o!li<
«en ja wunbutjcas/ iameidäulugmläm on laupias/
hän w«nele ne E osta minämaaft ma»
tckfin/nch! hän autti mimiä ylös: Sentähden tat>>
don nvinZ olla iloinen/fiftlä/ ja ylistä sinua minun
lvuoteN.ni Vins sijs sinun halduus annat»
Delum ft RunlNini/ sinä Oaka Iml-als olet minut»

juostanut Idmxen Christuren meihäuHEß,
f«nn liiMta/ AM«g.














