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HEr-ranS Von.

A-derwärsomästiHim
lom. HclMwiwdetitt
Namn. Ttl kom-me titt
Ricke. Ste tin Wil-je sä som
i Hlm-melen/ sa ock pä jor-de
ne. Wärtda<ge.li-gaBröd
gifoßidag. OchsörMoß wä
ra skulcher/ sä-som ock wi för
lä-tethemoßstyl<di-geä<ro.
Och in-led oß ic-ke i fte-stel-sen
U-tcm fräls os; i-fran on-do.
Ty Riketar titt ochmack-ten
och här-ligche-ten i e wig-het.
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Ti^õ^GudS Bud.

A-po-sto-li-sta Tron.
M Ag tror pä GUD Fader AlsWOmal-ri-gan/ Him-me-lens och
jor-de-nes Ska-pa-re.
Och pä IE-sum Lhri-stum/ Hans
en da Son wär Hsr ra. Hwil ken
af-ladärafthenHel-gaAn-da Födder af Iung<fru Ma-ri-a. Pin-tcr
un-derPon-tioPi-la-to. Korß-faster; dö-der ochbe-grafwen. Nede:fii-gen til hel-we-tit. Pä tre-dje dagen up>stän-den i-gen i-frä the dö-da
Upsti-gentil Him-la; stt-tjawde pä
als-mät-ttq GudS Fa - ders Ho - gra
Hand. Ta-dan i-gen kom-man-de til
at dö-ma lef-wan-de och dö-da.
Jag tror pä then hel-ga An^da/
E na hel-ga all-man ne^li-ga Korko: the he-li-qaS sam-fund: Synder-nas förlä-tel-se: Köt-senSupstän-del-se och e-win-ner-li-git Lif,
A-men.
Ti-,

^_^

Thet För-sta.

W u flalt in-ga an-dra Gu dar
N h a s - w a för mig.
Thet An-5ra.

Tu flalt ic-fe miß-brucka HErrans tins Guds Namn. Ty Herren stal ic-ke lckta ho-nom blifwa
ostraf-fad/fom Hans Namn mißbru-kar.
Thet Tre-dje.

Tu flalt hel-ga hwi-lo-da-gen.
Thet Fjer-de.

Tu flalt he dra lin fa-dwoch tima
moder; pä thettigmä wäl gä/ och
tu mä län-ae lef-wa pä jor-de-ne.
Thet Fem-te.

Tu flalt ic te drä pa.
Thet Sjet.te.

Tu flalt icckeaö-ra hoor.
Thet Siun-de.

Tu flalt ic-ke fijä-la.
Thet Ot-ton.de.

Tu flalt ic ke bä-ra falflt Wit-neS
börd e-mot tin nä fta.
A 3
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Thet Mon.de.

Tu flalt ic-ke hafwa lust til tins
nä-stashus.
Thet Ti^ on-de.

Tu stalt ic-ke be-ga ratinsna-stas
hustru/ ej el-ler Hans tje-na re el
ler tie-na-rin-no/ cjchlcr Haus o,
xa/ ej el-ler Hans ä-jna/ cj el-ler
nä-gothwad ho-nomtil-hö-rcr.
Hwad sä ger nuGUD om al-lachchsaBu-denl
Thetsä-gerhan:

Jag HEr - ren lin G U D är en
start ham-na-re/ then som so ter fäder-nas miß>gje:-ning in pabar-nen/
alt in til tre-dje och fjer-de lcd/ the
som mig ha-ta. Och gör barm-hertig-het in til mäng tu-send pä them
som mig al-sta och hal-la min bud.
All Bud-or-denbe-siu-tes häl'Ut-in-nan.

M stalt äl-sta tinHEr-raGud/
' af alt titt hjer-ta/ afal-lo tftne
själ/ af al-lom timom bog/ afal-la tina kraf-ter. Och tu stalt äl-sta lin
nä-stasomtigsjclf.

Om

Om Do-pct.
Marc is. och Match. 28.

K V ä r m i he-la wcrl-de-ne/ och
^ ^ pre-di-tcr E-wcm gc ll-um al»om Lrc-a-tu-rom. Then thcr tror
och blisitver döpt/ hanstslwar-da
sa-lig: men then ther ic>te tror/ han
stalwar-daför-dömd.
M i g ar aif-wen all mackt i him
mc-lenockpajor den. Gär för thenstul ut och lä.rer alt folk och dö. pcr
tbem i Namn Fa-dcrs/och Sons och
thensHel-geAn-dcs Och la-rcr them
häl-la alt lbet jag haf-wcr e der befall. Ochfizagärnare-deral-la
da-gar in til werl-de-nes an-da.
Om HEr-rans Natt-ward.
i. Cor i l .

ßWÄrHEr^e)F-sus Khri-stus i
MWthennat-ten tahan för-räd-der
warbt/ tog han brö-dtt/ tac ta-de
'och bröt thet/ och gafsi-naLar-jun'gar och sa-de: Tager och a-ter thet'
!
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ta ar min ^ecka-men/ somst^e-der
m-qn-wen war-der. 3het-ta görcr til min a-miwnel-se.
Sam-ma-lun-da tog han ock kalken ef-terNatt-war-den/ tac-la-de/
czaf them och sa^de: Ta-ger och dritter hür afal-le< Thenma kal-kenär
thet ny-a Te-sta-mm-tct i mimom
W o d / som för e-der och för mangom ut-qiuien war-der til symdcrnas för-lä tel se. Thedta «ö-rer/ sä
off-ta j dric-ken/ til min ä min-nel-se<
Wälslgnelse til Bords.

W M l e S öqon lita til lia HErre:
M V v c h tu gifwer them M a t t sinom ttd. Tu vpläter tina Hand: Och
alt thet som lcfwandes är/ mättar
tu til behaglighet.
Ära wäre Fadrenom och Soninom, ock thcn Helga Anda: säsom
thetwarithaflvcl afbegynnelsen/ nu
ock altid/ iftän ewighet tilewighet.
Amen.

Fader war som äst ,c.
Wäl->

nopqr:sßstuvwxyz.

H W W g n a oß HErre GUd^HlmWDmelste Fader/ och tbessa tina
gäfwor/ som tu oß til kropsens uppchalle mildeligen förlant hafwer.
0ck gif oß tina Helga Nad / at wi
them fkäliga och utan lin förtörnclsenyttjaoch bruta mäge. Genom
lin Son IEsum LHristum wär
HErra. Amen.
^
IEsu Namn gä wl til Bord/
' H Äta och dricka pä Guds V r d ;
GUd til ära / oß til gagn/
Fa wt mat i IEsu Namn. Amen.
Tacksäijelse efter Mällid.

Acker HErranom/ ty han är
^god/ oh Hans mildhet warar
i ewighet: Han gifwer djuren sina
födo/ och kory-ungomen som ropa
til honom. Ära wäre Fadrenom
och Sonenom;c.
Fad« wär som Hst :c.

? tacke tig/ kare himmeljke
Fader/ för alla tina walgjer
A 5
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ni gar, och enkannerliga för thessa
tllw güfwor/ som wi af tine mildhet
undfängit hafwe. Och bedje t»g om
tlna l)<lga M d / at säsom kroppen
sin lekamliga spis/ tber mcd hanuppchä^cs/ annammat hafwer; ma
ock »a slälcn med tin Helga Ord allestades wederqwcckt warda. Genom
tin s o n IEsum LHristum wär
HErra/ Amen.
A M d i ste lof och pris fölkropsens
! M födo och slälenes spiS/ Gud af
sina näde/styreför oß och rade/ GUd
af sine barmhertighet/ bcware oß
ochwarKhritteligaOfwechet. Gud
gifwe oß ftld och rolighet; och ester
thetta lifwet en ewig glädje och sa
lighet! Amen.
Moryon-och Afton-Bsner.
J Namn Faders/ och Sons/ och thens
Helqe Andes/Amen.

Ag tackar tig min kare Him_ ^ meiste Fader/ genom I E f u m
Lhriftum tm alstcliga S o n ; at tu
mig

lwg'ichenna lsattcdagVför all stada
och farlighet sa nädeligen bewarat
hafwer. Och bedcr tig/ at tu war«
digaS förläta mig alla mina synder/
och mig ithenna natt (dag) nädeligen bewara för synder och alt ondt/
at mitt Lcfwcrne och alla mina gerningar mäge tig bchageligc wara.
Ty lag befaller mig/ min tropp och
sjal/ och altlammans i tina händcr.
Tin helge Ängel wäre med mig/ at
then onde fienden icke fär nägon
mackt med mig. Amen.
En liten Barna - Bön.

W E r r e GUd Himmeiste Fader!
M l wi bedje tig/ genom tin älsteliga Son IEsum Lhristum/ förlana
oß tina Helga Nad / at wi i en rat
tro/ goda tuckt och laro/ dageligen
förökas mäge Hch at tu oß/ wZra
förüldrar och Ofwerhet / i Vag för
alla synder/ olycko och alt ondt/ nä'
deligen bestydda och bewara Wille.
AmenVm

Aabcdefffghi^lm
Om Fnd.
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M ö r l a n a oß GUd sä nädelig
W s M i d i wara Dagar/ T y ingett
är pa jorderik/ then ofrid kan sörwaa/ utan tu allena.
GUd qifftid i tino lande/ lyckooch
salighet i alla ftänder.
W HErre GUd/ af bwillom all
W^god begärelse/ rattsinnig rad och
r^tlferdige gjcrningar utgä/ giftina tjenare then friden/ som werlden
ickegiswakan/ atwärehjettan mage
wara lin Helaa Bud undergifne/ och
all rädsta förficndersä före komma/
at wara dagar mäge under titt beM r m rolige blifwa. Genom JEsumLhriftum wär HErra/ Amen.
«

«

»

HErre när jag*hafwer tig/ sa
frägar jag ester Himmel och lord intet. Vm mia an tropp och själ försmaktade/ sä aft tu dock GUd altid mins hjettans tröst och min del.
Stä!
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Stapa i mig GUd ett rent Hinta: och gif mia en ny wiß Anda.
Förkasta mig icke ifrä tit Ansickte:
och tag icke lin Helga Anda lfta
mig. Tröst mig igen med tine
hielp: och then frimodige Anden
uppehalle mig.
HErre/ lar mig göra ester titt be
haq/ ty tu äst min GUd: lin godt
Ande före mig pa cn jämn wäg
Rz ReneGUvz Lam, ostyldig/pa
.»U Korßet för os siackcat/ Altid
befunnen tolig/ Ehum tu wast för»
acktat: wara synder hafwcr tudragit; döden och helwetet nedersiagit/
Förbarma tig öfwer oß/ o IEsu:
Glfoß lin ewiga Frid/ o I E s u !
W Aka öfwer oß käre Himmelste
- D U Fader och bewara oß för then
listige frestaren/ som altid omkring
gar/ sökjandes hwem han vpssuka
mü. Gif oß nädena at wi mäge honom
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nom med en ftadig tro manneliga
emotstä/och i thenna natt under tit
bestärm trygge hwilas. Genom
lin Son IEsum Khristum wär
HTrra. Amen.

ge andes ^ ä ^ t i s ^ b a t t r a ^ ä t t
syndiga lefwernc; och fä med tig et
cwigt lif/ genom lin Son IEsum
LHristum wär HErra. Amen.
HErre handla icke med oß cster
wära synder/ och wcdcrgäll oß lcke
tfter wara mißgerningar.

En Bön om Syndttnas Förlättlse.

Armhertige GUd och Himmel^ste Fader/ pä hwilkcns Barm
hertighet är ingen ande: Tu som äst
tolig/ längmodig/ och afstora näde:
förläter alla mißgerningar/ öfwertradelser och synder. W i hafwe cty
w a n ! ) syndat med wära Fäder:
W i hafwe mißhandlat och warit
ogudacktlge/ochförtörnattig: Tig
allena hafwe wi syndat och illa
gjordt sör tig. Men tänk icke pä
wära förra mißgerningar. Förbarma tig öfweroß snarliga/ty wi
are fast elände wordne. Hielp oß
GUd/wärFralsare för tinsNamnS
ärö stull; ftälS oß och förlät oß
alla wara synder. Och gif oß lin hel
l
ge

Aftoncn nu tilstundar wist/
Blifnäroß/HIEmCHrist/
Tin sannings Ljus och Helga Old/
tät lysa sör oß och bllswa kungjotd.

A^Erren walsignc oß/ och beware
2 W oß: HErren uplysesitAnfickte
öfweroß och wäre oßnädclig: HErren wande sit Ansickte tll oß, och
glfweoßcnewigFrid!
3 Namn Faders/ och Sons/ och
thens Helge Andes/ Amen.
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GUD^til ära och Barnen til nvtta.
Tryckt i Reval, hoos KühlerS ünka
Hr 1 7 6 9 .
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