








! Hesuxm Shnsiuxen Vij-!
! nan Historia/neliäsi Evangeliste^

Nst coottu/ wasiwdhest Rodzinkielisen !
! ialken plidzecadzottu is

oiettu,:

'

> ia waiwalla Slockholmis Präntätty/
IZN2NUS



iAmmallsttle ia hpwmhjcotuille
Mehille/quinowat:

() IN3 Langh /

Matthi Petarinpoica/ minun rscas Mnl/ <a
Archlimesta« Slockhslman imnao.

VlausHatobinpolka.
Knutt Hlndritmpoica.
Matthi Thomanpoica / Borgari.

Ia
Friänä Benttnpoica/ ArchliinKirlolttais.

Minun hywal yfiäwäniv heilien olen miua / tHmaw
meidhsn HOrrs» Chlistnxenpchnan/ « Jeruftlemi»
hä«uoxen Difterian/ oe«licer2nur. Ninqnin
dän moninaisten hywäintöivhens edhest/ cuin heitin wsiosti mi-
»ylle teh» t owat. I« sijnä tylenä/ts»w<>!tan heille» Jumalald»

h7»iftisi»»<»l»fta / onnia i<» msiäkäKmtftH / caiklssa heidän
Inmalist»evhesottamisisans. Valeta, ia

mielellH»nftanottacat»

/^^, H. K»7



,sMHOjka matian Leiwan luhlapäiwH läheft
siui/ ioca cudzutan Päsiäincn/ sanoi lesus hänen(B^OpetUslapsillens: Ts tiuhalta / e«ä cahdenpäiwän peräste tästedhes tulepi Päfiäinen/ ialnhimisenPoicapitä plenannellaman Ristinnaulitta.

Silloin cocounfit ne plimäiset Papit iaKirianoppe-
nuet/ ia Cansan wanhimal / sijhen plimäisen Papin Sa-
lijn/ ioca cudzultin Caiphas/ ia neuwo pidhit / cuinga hölesuren caualuMakijnniottatsil ia lappaisit hän?: Sil-
la hö peltaifilCanssa. Mn HS sanoit: Eijluhlapäi-
wänä/ ettei capina tule Cansassa. Ia Sathanassisälle-

iongalijcaWmiolilscharioeh/ ia oli
pli nijsta cahdestaloistakpmmenefiä. Hän poismeni ia
puhui piimäisten pappeina pämiesisncansa/millämo-
dhollahän tahtoi hänen heillen pttlä/ ia sanoi heillen:Mitä tö tahdolla minulleu anda/ että minähänen teillen
saatan? O«<n hö sen cwlil/ ihastuit hö /iamaräifit etla
heidän pila hänellen colmelkpmmendä Hopia penningit
andaman. Ia hän lupaifi heillen sen/ ia ehi lila / «t«5
hän olis hänen pettänyt ilman caMata.Mutta cnsimäisnä Makianieiwän päiwänä/ coffaPäsiais iammas wffrallin/ edheffäwit Opelustapstt le-susen tvken/ ia sanoit hänelle»: Cussa sinä tahdot / että
meidän pitäfinun etehes Valmistaman södhaxes pästäie
tamban? Silloin hän lähetti caxi hänen Opelustapsi-

tNengätCau-
Mgin/Cadzos/ coffa lösijhm sisällen tulella/cohlapi
eeitä yli Mieb iocacanda vhla Wesicrusia/ noudhallacahanda sijhen honesen iohonhän sisallenmcnepi / ia sano-catPerehenlsänällen: Mestari sanopismullen/minun
Man omhj jmi läsnä/ cussa ombi wierasten hoye / cunga



fisalla Mitta OpttllMeni cansa Päistaislamban söh»r
Ia hänen pila osottanwlp eelllen uMnswt-enSalin/
witclpttiawalwlstetun/stellawatinlstacatmcidhaneleem<.
Ia Hpetustapstt menit/ ia tutit Caupungin/ia löustt nin-
quinhän oli heillen sanonut/ia walmistit

Multa ennen Päsiäis Juhla/ quin lesus tlcst/
elta hänen aicans oli tullut / eitä hänen tästä Mailmasia
piti menemän Isan tpken / Ninquin han oli racafianut
omians/ iotca Mailmas olit / nin han racasti heila ha-
man lopun asti. Costa nyt Ehto oli / mli han ia istui
Pöudhälle cahdentoistakpmmeneApostolincansa/ia sanoiheillen: Minä olen halulla halanmtätä PäsiaKLamma-
sia södhä teidän cansan ennen quin minäkarfm/ Silla
minä sanon teille/ en minä lastcdhes hänestä enämbi söö/

quin se tääletän Jumalan waldäcunnasa. Ia
' hänottiCalklN/ktjtti ia sanoi: Ottacallämäia iacakae
teidän kcstenän/ Silla minä sanonteillen/elfei minun pi-
dhaiooman stitä tullut on / sijhen pai--
<van asti costa mma sen wdhesta loon teldhan cansan
nnn Isani Waldacunnas.ss» Vtta hetdätt södhestns / sinä Öönä io«H
Iz) HCrralesus petetlin/ otti hän heinän/kijttl/

mursi/ ia annoi Opetustastene/ ia sanoi: O«a-
-eat/sskät/ Tama ombi minunRwmin/ loca teidän e--
dhestänannelan/ Setehkalle minun muistojeni. Sa-
Mallamoto otti han mösCalkinEchtolifeniälken/ kijtti/
annoi heillen ia sanoit locac tästä caickiv TämäCalcki
smbi jewsi Testamenti minun Veressäni/ iocaleidan ia
monen edhestH wloswodhalelan syndein auderi andami-

Tchkätteseninwsein quintö io«a/minunmuisto-
xeni.

Ehtollnenplvhettäols/ia Perkele to o<
SjmonjnMarjoljn Spdhamw sisällen



Hlykännyt/ että hattett pitl pettämän hänen/Tiesi lE-
fus/ että Isä oli hänellen caicti Kastin andanue / ia
että hän oli Jumalasta wlossahlenyt / Ia Juma-
lan lyken mäneman/ nousi hän ylös Ehtoliselda / rijsut
wallens/ ia otti yhden lijnawalten / ia wötli hänens,
Sijtä pani hän wetlävhlen wastimalian/ rupesi pesemän
Bpelussastenslalcoia/ iacuiwasi «esillä lljnawatlella/
iolla hän wölellp oli. Nin hän tuli Simon Petarilt
lpken/ Ia pelari sanoi hänellen: HErra/ sinäkö minun
lalcani peset s lesuswasiaist/ ia sanoi hänellen: Mitä
minä teen/ett sinä nyt tieoha/ täsi edhes stna saadh sen
lietä. Pelari sanoi häaellfn: Elikänäns sinunpidhä pe-
semän minun lalcoiani. lesus wasiaist händä/Ellet mi-
nä stnua pese / nm ei ole sinulla yhtän osa minun cansani.
Nin sanoi Simon pelari hänellen: HErm/ ei? waiwoin
minun lalcoiani/muttg mösKachet ia Pää. lestls sanoi
hänellen: Isca pesiy on/ eij se tarwidze / paidzi että Ja-
lat pestän / waan hän ombi coconalw puhdas. Ia lö o-
lellapuhtat/eijcuitengan caicki. Sillähän tiesicucase '

oli/ ioca hänen pettämän piti. Senlähden hän sanoi:
Ettätö ole caicki puhcat. Sijttä auin hän oli pesnpc
heidänlalcans/ia wattensiällenspallens ottanut/istui
han/ia eaas sanoi heilien: Tiedhätläkömitä minä leillen
tehnyt olen/Töcudzuna minun Mestaroi ia HEerari/
ia lö Enotta oikein/silla minäolengi. losnpt mina/ioca
olen teidänHErrania Mestarin/olen pesnpl leidhänlal-
can/ niV pllämös teidhän kestenän toinen toisen» Ja-
lat pesemän. Minä olen andanue leillen Estcuwan / et-
tä ninquin minä leillentein/nin pitämös teidän tekemän.
Totisesi/ totisesi sanon minä leillen: Palwelia eij ole
swrembi cuin hänen Herransa/ eikä iähetsssana swrembi
«min se joeahäftln lähetti. Jos lö näitä tiedhättä/ aumat

A jij olell<p



oletla tö ies ts nijta eeettä. Ett mitta teista caikisia puhu/
Mullalla Ramatlu pitä läälettämän / loca sspi teipa
minun cansani/ hän tallasi minua lalgallans. Npl minäsanon teillen ennenquin se lapahtu/etta costa se tapahtu-
nut on/p«ä teidän vffoman/että minä se olen. Totisesi/totisesi sanon minä teillen: loca coria sen ionga miNä
lähetän/ se minun coriapi/ Mutta ioca minun coria/ häncoriapi sen ioca minun lähetti.
/6>Osta lesus oli nämät sanonut/cauhistui hän

ia sanoi: Totisesi/ totisesi sanon
minä teillen / että vsi teistä ombi minun peltawa.

Mutta Opelusiapsel tulit sangen murhesans/cadzelit toi-
nen toisens pällc/ ia epälit kestä hän sanoi / ia rupesit kest
kenäns kysymän/ cuka se oli heistä ioca senlekemänpitäis/
Ia sanoit hänellen vri loisen iälken. Olengö minä se 3
Mutta hän wastasi ia sanoi: Fri nijstä cahdestaloista-
kvmmenesia/ ioca minun cansan fatin rupeilepi ombi mi-
nun pelläwa. Inhimistn poica tosin nin mene/quin
kirioite«u ombi hänestä/ mu«a we sen Inhimistn/ ionga
caulta InhimistnPoica petetän. Sen Inhimistn olio
parembi / ettei hän syndynpt olisi. Silloin wastaist lu-
das ioca hänen pelti/ia sanoi: Mestari/ en minä se sa-
ma ole 3 Sanoihän hänellen. Sinäpä sen sanoit. Oli
vri lesu/en Opetustapsist/ ioca macast pöudhäs hänenRinnallans / iota lesus racasti. Hänellen Simon pe-
eari wijttaist/eltä hänen pitikpsymän/cuca se oli iosta hän
puhui. Costa hän nyt macaistlesuxen Rinnalla/sanoihän hänellen: HErra / cuca st ombi 3 lesus wastaisi:
Seombi/ iollel>minä sen castemn oijennan/ Ia
quin hän oli ieiwan castanut / annöi hän sen ludan Si-
moni» Ischariotin. Ia sen palan iälken meni Perkele ha-
yen sisällens. Silloin sanoi lesus hänellen; Mitä sinä

«el/



3,eet/ tee pitemin. paikan nijsta iotca pöudoäs
istuit/ ymmärtänyt/ mihingä hän sitä sanol häneUen.Sillä mwlomat lwlit / eltä oll Cuckaro / ettälesus oli sanonut hänellen/ osta mitä tarwilanluhla-paiwänwarari: Eli hänen piti iotakinwaiwaisten an-
danlan. Costa bän sijs sen palan ottanut oli / meni häncohla wlos/ ia -öö oli. Costa hän oli wlosmennpt/ sanoitlesus: Nyt ombi Inhimlsen Poiea kircastettu /ia Ju-mala ombi kircasietw hänessä / nin pitä mös Juma-lan händä kircastamay idzesäns/ ia pitä pian kircasta-man hänen.

ni hän wlos Opewstastens cansa/ plidze sen oian Ki-dronHliomäenpolen. Silloin lUli rijtä heidänwalilläns / cuca heistä swrin piti oleman. Sanoi lesuslheillen: Mailmalisel Kuningal wallidzewat/ iaioilla
walda ombi heidän plidzens/cudzulan armoliscfi Herroi-zri. Mutta ellä tö nijn/ waan cucaeeista swrin ombi/ seolcon ninquin noorin/ Ia ioca piimäinen ombi/ se olcon
ninquin palwelia: Sillä cumbl swrcmbi on/ se ioca istu-pi/ laicka se ioca palwele f Eikö se ioca istupi? MuttaMinäolen teidän kestellän/ninquin se ioca palwele. Mm-
latö otetta ne iolca minun cansani pisyittä minun
kiusausisani. Jäminä sädhänteillenWaldacunnan/
ninquin minun Isän sast mmulle/ että teidän pitä Sö-mänialooman minun Pööläni plidze minun Walda-
cunnasani / ia «idänpitä istuman istuimella ia domidze-man caliloistakymmendä Israelin Sucucunda. Ia sa-
no» lesus heillen: Tänä -ösnä tö caicki pahenella mi-nussa / stuskirioitettuombi: Minä löön Paimenen/ io
tambatpitä laumasta haiotettaman. Multa costa minä
vlen ,Meys plösnosnm / tahdon mjns tejdhän edhcllän

kändhg



kaudhä Galilean. IaH3rra sanoi: Simon/ Simon/
cadzo/ Satanas on teitä pptänpt seulorens/ninquin Ni-
suia. Mttttaminä olenrucoellut sinun edhestäs/ettei si-
nun vstospwllUManpidha. Ia quin sinä palauteltu o-
let/nijnwahwistasinunWelljäs. Sanoi Petarihäncl-
len: Jos wieläcaicki pahenisit/en minä pahene. Sa-
noi lesus hanellen t Tänäpäiwänä/tällä Oöllä/ennen«»
quinCuckoi cahdesti laulanut on/ olet sinä minun colma-
sti kieldänpf. Mutta hän puhui wielä rohkiamman:
Waicka minun pidhäis coleman sinun cansas/ en minä .

sinua kiellä. Samallamolo sanoit ho mss caicki. Ia hän
saNoi heillen: Costa Sätitä/
Tastma iaKenaita/ pwlluixo teildä mitan? Nijn hs sa-
noit / Eij mitätt. Sanoi hän heillen: Multa npl iolla
Säcki ombi/ hänoltacon sen /samallamolomösTastun/
«a osiaconMiecan.
Sillä minä sanon «illen / että se quin minustakirioil.cttu

wiela nyt^äntetlaman: Hän on vahoinlekieinsecan luettu / Sillämitä minustakinoileltu omdi/ nijllä
ombi pri loppu. Nijnhösanoil: HErra/cadzo/tässä
ombicariMiecka. 3?i jn sanoi hän heillen: Kpllä sijnä
ombi.

G3.lllo<n tulHtsus heidän canftns Men paic-
ioca oli Milarha/

iohonga hän stsällenmeniia hänen
Mtttiestmss ludas ioca hänen pelti/sen paican/ Sillä
lesus oli vseill tottunut sinttuleman Opeluslasiens cansa.
Ia hän sanoiOpewslapsillens:lstuca tässä/nincauwä quin
minä toonne menen iarucoelen. Ia hän otti Pelarin can-
sans/Jacobin ia Johannien /ne ZebedeurenPoi-
ca / ia rupesi wapidzcman /Murehtiman ia sureman/ Ia
sanoi heillen; Minun Sielun ombi murheljnen colcman

asti/ .



asti/ olcata tässä ia walwscal minun cansani / ia tucoel-cae ettei tS mlisi kiusaten. Ia hän erkani wähän heistä/lähäskiwelläheillä/ langest Caswollens maan palle/ ia
tucoeli/ ios mahdolinen olio / että se hetki häneldä paidzi
kawis /iasanoi: Abba Isa / caicki cappalet owal sinunmahdoliset/ ios se on mahdolinen / poisola minulda lamaCalcki/ Eijcuilengan nincuin minä tahdon/ waannin
cuin sinä tahdot. Ia hän mliOpemstasiens lpken/ia lööfiheidät macamast/ia sanoipetarille: Simonmacatkos sEttäkö lö woinct yhtä hetke walwo minun cansani? Wal-
wocat ia rucoclcat/ ettei lö langeisikiusaten / Hengi on
walmis/ multatiha ombi heicko. Taas hän toisen ker-
dhan poismeni/ iarucoeli/ sanodhen t Minun Isan/ el-
leimahdolinen ole/ että tämä Calcki pois mene minusta/
mutoin etten minä ioo hända/ nin olcon sinun lahtos.Nijn hän tuli ia taas lsiisi heidät macamast / sillä heidänSilmans olitrastat/ iaeiwät tietänet mitähöhänellenwastaisit/ Ia hän iälliheidät/ ia taas poismeni/ ia ruco-
li colmannen kerdhan/ sanodhen: Isä / ios sinun eahtosNijn on / ota pois tämä iolawa minusta/ Eij quitengan
eapahtuco minun tahtoni/ waan sinun. Ia hänelle ilme-
stöi Engeli Taiwahast/ ia wahwisti händä. Ia se ioutui
että han colemancansa ftti/ia rucoeli harlaman. Ia hä-nen hikens oli ninquin Verenpisarat iolca mahan woosit.hän ylösnousiRucoelemast/ ia tuli hänen Opelus-
tastens lykcn / lönsi hän ne macamast murehentähden/iasanoi heilien: Ah/ malka nyt ia lewaitkä/ io kyllä on/het-ki on tullut/ cadzolnhimism poicaylmannelanspnni-
sienKäsijn / nostat ylös/ ia mengem / cadzo / se lahestppi
ioca minun pclta.

Mklcla hän<n Mhueftns /Sadzo /silloin iuli
ludas nijstä cchdesialolstakpmmmestä/ iahä-

B . nm
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nen cansans/ swtiiouckoCansasia/Mieckain/Seiwä-
cansa/wlosiahetetpl plimäi-

sildä papeilda/ phariftusilda / Klrianoppcneilda /«a
Lanfan Wanhemilda. Muttc, sc ioca panen petti oli
heilien yhden merkin andanut/ sanodhen: Jollen minä
swtaannan / se ombi se/ ruwetca hänen / ia wlsusta pois-
wieka. Ia eltälesus caicki tiesi muä hänen cohtans ta-
pahtuman piti/ käwi hänedhes/ ia sanoi heillen: Kclä
tö edzittä? Waftastt hö lända: lesusta Nazarelist.
Sanoi lesus heillen: Minä olen.

Seisoi mös ludas ioca hänen pelti/ herdancansans.
Coffahän sanoi heillen: Miliäolen/ astuit hötacaperm/
ia langeifil mahan. Wjn hän taas kpsyi helldä/ kelätö
edzilta? Ne sanoit: lesustaMzaretist. Icsuswastaisi:
Minä sanoin teillen/ että minä se olen/ Jos tö minua
edzittä/Nln sallical nämät menemän. Senpällen että ne
sanat tääletlaisin/cuiu hän oli fauonm: NiOäiolcao
MlNUllen andanut olet / en minäphlän cadhottanul^

Silloin ludasäkista edheastui hänen tykens/ ia sa»
«oihänellemTerweßabbi/iaa,moihänetlen swla. Mn
janot lesus hänelle»: Mäwan/mitä warten sinä tulet
luda/sinäkö Inhimisen Poian petät swn andamisella s
Ninhöedhesastuit/ ia lastit käWnsä Jessen pällen/m
tijnni otit hänen. Costa ne iolea hänen Mbärilläns olit/
näit mitä lulewa oli/ sanoiehöhänellen: HErra/emmä-
kömöMiecallalös??tinSilMnPetarilla oli pfiMiec-
ka/sen hän wcli wlos / m löi plimäiftn papin Patwelia/
ia poishackaist hänen oikean Eorwansa/Iapalwelianni-
mioliMalchus. Silloin mastaiftleftts ia sanoi: Sal-
litat se tähän tttlla. Ia sanoi petarillen: Pistä finun
Mieltasluppensi»/ Sillä caiM ne cumMicckan
war / pits Wecallabucattaman. Tajcke julelcos/ ee-



eenmma woistmcoella minun Isäni/ että hän lahettaisMinulle/ euemin quin caslloistakpmmendäiegiolaCn-gelitä? Eikö minun pidhä »oman sitä Calckia/cuin minunIsan minulle andanut ombi? Huinga Ramallu
eautelan/ että ni/n pitä tapahtuman. Ni)N liän rupesi
palwelianCorwan/ ia paransi hänen. Samalla het»Al l;nol lEsus piimäisille Papille /ia TemplinCdbesselsollle/ Wanhimille ia loucollen iolca hänen tv-kensa tullee olit: ?ö oletca wlostähtenet ninquin phdenRswarin tpken Mieckain ia Seiwasten cansa / mmuakijnni ottaman / Minä olen iocapäiwä ollut Templisa«idhän tpkcnän / ia opettanut / ia että lö oiendanuct tei-dhan Käsiänne minun pälleni / multa tämä ombi teidänhetkenne la pimevdhen walda / senpällen että Ramatudhpllawat taöleltämän Silloin caicki Opelustapsee vlenan-noil hanen/ia pakenit.

c

MVtta ioucko / pämies /ia ludasien palwe-
sin tpken/ sillähän oli Caipharen Appi/,oca stna wuona oli »limainen Pappi/ Ia Auphas oli seiocaluttaillen oli neuwon andanut/että tarpelinen olis/Men Inhlmisen coolta Cansan edestä. Multa pri noriMies seurasi handä / puetettu valtahanRwmihin pallen

waattella. Ia noret Michel hänen kijnniotit.
Mutta pan iatti i»jnawatten / ia alasti pakeni heilda.Ia HS,ohdatlt Jessen plimäisen Papin Caipharen ly-
tin/ cuhunga Kinanoppenuet laWanhimal cocondu-neloltt. Ia Simon Pelari seurasi lesusta /ia yxi loi-
MN Opelustapsi/ Se sama Opetustapsi oli ylimai-
jen Papm tUttawä/ ia causa Memeni pli-maisen Papm Salijn.

B i) Muna



MultaPetän'wlcona seisoiowen edhessa. Nin setolnen
Öpelustapsiwlosmeni/ ioca oliylimäisen Papin lUtta-
wa/ ia puhui Owenwartialle/ ia petarin stsallen loi.
Costa palcawaimo sai hänen nGdä/lulcn tpkena istu-
wan/ cadzoi hän hänen pallens/ ia sanoi: Sinä mss olit
lesuren cansa Galileasta. Multa hän kielsi caickcin
edhcjä/ia sanoi: En minä lunne handa/
dha mitäs sanot / Ia quitt hän wlosmeni porstuan/ lau-
loi Cuckoi. Nin plimainen Pappi kpsyi Jesselle hä-
nen Opetustapsisians /ia hänen OpetuMan». lesus
wastast handa : Mma olen iulki puhunut Mailman
edhessa. Minä olen ainaopcllanutSpnagogissa ia Tem-
plisa/ cuhunga caicki luttat cocondewat / ia en ole minä
milän sala puhunut. Mitäs minulda Kpsynijl-
dä/iotca cwllet owat mitä minä olen heilien sanonut/
Eatzo/ hs teläwät mitä minä olensanonm/ Huinhätt
nämälsanoi/ nin ysiPalwelioisiaiolcalassä seisoit/an-
noi Corwapwstin/sanodhen: pitäkö sinun nijtt
wastaman ylimäistä Pappia? lesus wasiasthändä: Jos
minq olen pahasti puhunm/nin tunnuta se pahani. Mut-
ta ios minä oikein puhuin/ minua löödh 3 Ia
Hannas lähetti hänen sidh.slluna piimäisen Papin Cai-

lpken. Multa SimonPctari seisoi ia lämmit-
teli idzensaDrengein ia Palwelioilen cansa/ iotcahijli-
sta olit walkian tehnee kestellen Salia/ silla että wilu oli.
Nijn näki hänen toinen Palcawaimo /ia sanoi heillen
iolca sijna läsnä olit: Tämä mös oli
nuxen cansa. Hö sanoit hänellen: Etkö sinä mss ole hä-
nen Hpelufiapsistans? Taas hänkielsi ia wannoi/ Ett
minä ole. Ia taas prieldä lahas hetki wälia / tuli vxi toi-
nen ia wahwistifitä sama/sanodhen: Totisesta sinä mös

heistä olet/ Mä sinä olet M Galilean Mies/ jastnun
puhes



6puhes ilmoittapi sinun. Sanoi mss hanellen plimälsen
Papin palwelia/ sen tango ionga Corwan Pelariolipoishacannut: Cngs minä sinua nähnpt hänen cansansPttitarhas? hän rupesi sadhattcieman ia wanno-
man: En minä tunne sitä Miestä/iosta tö puhutta. Ialvielahanenpuhuesans/laasCuckoi lauloi. Ia HErrakansijn/ ia cadzoiPeearinpalle. Ia Petari»rmisti HEr-ran ftnan / quittga hän oli hänellen sanonut / ennen cum
Cucko on cahdiste laulanut/ sinä minun colmasti kiellät.IaPeeali meni wlos/ ia itki calkcrasti.
cTMVtta ne ylimäiset Papit <a coco Neuwo/

edzit warälodhistusta lesusta wastan/eltähs saisithänen surmata / ia eiwatvhtän lönnvet / iawaicka
monda wara todhistusta händä wastan sanollin/eiwät qui-
tengan heidän todhistorensa olluet soweliat. Wijmcin
edhcsastuil cari wara lodhisiaia/ ia cannoil warän lodhi-sioren händä wastan/ ia sanoit: Ms cwlima hänen sano-
wan: Minä tahdon Jumalan Templin mahanlödhä/iocaKäsillä on plssrakettu/ ia colmena päiwänä iällens
plesraketa yhden loisen/ioca eijKasilla lehlp ole. Ia hei-dän todhistorensa eiwat wiela ollet soweliat.Nin se plimäincn Pappi nousi vlös heidän kestelläns/kvsvi lesurelda/ia sanoi: Etkös mitäu wasta? Mitä
nämät lodhisiawal sinua wastan 3 Mutta hän waikeni ia
eij miläkän wastanue. Taas se ylimäinen pappi kpspi/ia
sanoi hänelle»: Hletcos Chrifius sen hpwästisiunamn
Poica? Minä wannolan sinua eläwän Jumalan caulta/
ettäs meillen sanot/ ios sinä oletChnstus JumalanPoi-ca/lesus wasiaisi: Sinäpä sen sanoit. Minä olen.
Quitengin minä sanon «illen/tästedhes pilä teidän saa-man nähdä InhimisenPsian istuwan awun oikealla Kä-
dhM/ ja lulwan Taiwan pilwissä. Silloin se plimäi-
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nenPappi «wäist wattensa /ia sanoi: Hän pilcast Ju-
malala/ mitä mö todhistusia sillen tarwidzemma? Ca-
dzo / npt <ö cwlelta hänen Jumalala pilcawan/ mitä tö
lwletta? Silloin hö caicki hänen domidzit/ sanodhen:
Hän onwicapä colcman. Ia ne Miehet iolcakijnipi-
dhit lesusta/ pilcaslt händä / sylit hänen Caswoilensa/
ia Rusicoidzit händä/monicahdat sidhoit hänen Sil-
mäins eteen /ia annoit hänellen Corwapwstia/ia kysyit
häneldä / sanodhen: ArwameillenChriste/ cuca se on
«oca finua löij3 Ia palio mwta pilca sanoit hö händä
«vastan. Mutta homenelda costa päiwäwalteni / co-
counstt caicki ylimäiste Papit/ Kirianoppenudhen can-
sa/ ia Wanhimal Cansasta / ia cocoRadhi lesusta wa-
stan / händä surmalaxens. Ia weit hänen Radhinsa e-
eeen/sanodhen: Oletco sinä Lhristus? Sano meillen.
Hän sanoi heillcn: Josminä leillen sanon / että ls wsto/
Jos minä möskysyn / että tö wasta / eikä mös pästä mi-
nua. Tästedhespitä Inhimisen poian istuman Juma-
lan Awun oikealla Kadhcllä. Nin hö caicki sanoit/ nin
sinä sijs olet Jumalan Poica i Hänwastast: Tö sanel-
la että minä olen. H 5 sanoit: Mitä mö sillen todhistu-
sia anomme 3 Mö olema idze hänen swstansa cwlleet.

coco ioucko heistä ylösnousi/ia weit

noil hänen Waldamiehelle pomio pilalo. Costa
ludasiocahänen petti/ näki että hän Domitlu oli/nin
hän cami / ia iällens loi ne colmetkymmendä Hopiapen-
ningilä ylimäistlle Papllle/Wanhimille/ ia sanoi: Minä
olen pahasti tehnyt/ että minä olen wiatloman Weren
pettänyt: Mn HS sanoit: Mitä meidhän sijhen tulepi 3
Cadzo stnuas. Ia han heitti Hopiapenningit Templijn/

käwi



7kawi sielda/ meni pois/ ia idzensä /Iakestelda cch>tiapacahti/iacaicklhänensisalprenswloswarisit. Mut-
ta plimaiset Papit otlt Hoplapcnnlnglt/ ia sanoit: Eij
sowi nmtä heittä Wffriarcwn / sillä se on weren hinda.
Ia costa hs olit neuwo pitänet / ostit hs nijlla phden Sa-
wenwalalan Pellon / mucalaistcn iostase
Pelto cudzutan Weripelto haman tähän paiwän asti.
Silloin laölteltin se quin sanottu oli lacharian prophe-
ean cautla/ ioca sanoi: Hö owal ottanet colmelkpmmen-
da Hopiapenningilä/ iolla semölpmaxcttin/ iongahS
ostit Israelin iapstlda/ ia owat ne andanel phden Sa-
wenwalaian pellosta/ninquin Herra minun ombikaste-
npt. Costa hö npl Jessen cansa olit tullet Radzm-
wan eeen/ e«j Iwltat stjhenstsallen mennet / ettei heidänpitänet saastuman/waanettähö mahdaisil ssdhä päsiäisgambaan. Nm pilatus meni wlos heidän tpkens/ia sa-
noi : Mitä cannel teillä ombi tätä Miestä wastansWastaisithö/ia sanoit hänellen: Ellei hän olisi pri pa-
hointekiä emmä mö olis händä andanet stnun haltuus.Nin sanoi Pilatus hcillen: Hltacat ts ia Homitca hän-dä teidän tain iälken. Nin sanoit Iwtlal hänellen: Eij
meillä ole lupa ketäkan tappa. Senpällen että lesurenpuhe piti täutettämän/ ionga hän sanonut oli / costa häneiettäwäfi annoi / millä colemalla hänen coleman pitj.

rupesit candaman hänen pällenst/sa-
Tämän mölöösime Cansa willidzemäsi/ia kieldämän andamast ia sano

idzens olewan Christien yhden Knningan. Nin Pi-
latus taas fisällen meni Radzeupan / ia cudzui IL-SVXEN / ia sanoi hänellen/ Oletco sinä lu-daften MnitlM 3 IESV S wastmst/ Sanalw

sins



fiuäsen idzesiäs/ eli owatco mwlt sen stnullen minusta
sanoneet? pilatus wastasi/ En minä ole pxiludeus?
Sinun cansas ia ne piimäiset papit owal sinun minullen
plenandanet. Mitäs olel tehnyt k lesuswastasi/ Mi-
nun waldacundatt ei ole tasia Mailmasi/ ios minun wal-
dacundan olis tästä Mailmast / nin tosin minun Palwe-
lianistjtä solisit/ etten minä Iwtlaillenylenannettaisi.
Mutta minun waldacundan ei ole täldä. Wn sanoi Pi-
latushänellen: Nijn sinä quitengin olet y<ri Kuningas 2
lesuswastasi/ Sinä sen sanot / että minä olen Ku-
ningas. Siläwarlen olen minä spndpnpl/ia siläwarlen
tullut Mailman/eltä minun pilä loludhen tunnustaman.
locaincnquinombi loludhesta/ hän cwle minun äneni.
Sanoi pilatus hänellen/ Mikä on totuus?

Ia quinhän sen sanonut oli/ menihän taas wlos*
ludasten lpken/ ia sanoi heillen/ En minä yhlänsylä
löödhä hänen eansans. Ia coffa hänen pällensä cannet-
tin nijldä plimäisildä papilda ia Wanhimilda / eijhän
mitäkän wastanul. Nin sanoi Pilatus hänellen /Etkös
cwle/ quingavalionhs«odhistawat sinuawastas? laeij
hän wastanut handä phtäkan sana / nin ettäWaldamies
swresta ihmehteli. Mutta hö enemin hogit / sanoden/
hänplöshärsplläCansan/opeltain plidzecaiken ludean
makunnan/ rueeen Galileasi/ ia syttä tähän asti.
/6>Oska Pilatus cwli nmintteawan Galileat/

fpsyi hän ios hän oli pfi Galilean Mies. Ia quin
hän ymmärsi / että hän oli iänistä /

lähetti hän hänen tyken/ sillä hän mös sil-
lä aialla oli lerusalemis. Costa Hewdes sai lesu^ett
si händänahda>ns/olimös hänestä paliocwllul/ia t«-
woi bänelda iongun tunnusmerkin näkewäns. Ia kysyi

häneldä



Hänelda moninaW /Mutta eij han miläkatt hänelle iva-
stanne. Seisoit mös. plimäiset Papit ia ne Kirianop-
penuet/ ia cannoit hanasi hänen pällens. Mueea He-
rodes hänen Cansans cansa vlencadzoit ia pilcaftthanda/
ia puetit hänen pällens walkian wallen/ ia lähetit hänen
iellens lykeu. Sinä päiwanä tulit pilatus
ia Herodeskeffenans pstäwan/ sillä heidän waliuäns en-
nen oli wains sllut. Nitt pilatus phten cudzui ne pli-
mäiset Papit/ Waldamiehel ia Cansan/ ia sanoiheilien:Tö oletla tämän Miehen minulle toneee / ninquin sey io-
<ca Cansan /Iacadzo. Minä olen hända tutki-
nut teidhan edhessän / za en quilenganMMphtän wicaeämän Miehen cansa/ «osta is cannalle hänen pällenst
Eikä mss Herodes/Sillä minäiähetm eeidhät hänen lp-
kens/ Ia cadzo / Lijmitan Hengen ricost hänessä löutlp/
senlahden tahdon minärangaista iaMä. Mutta Pä-M Juhlana/Oli Waldamiehen tapa että hanCansallenpafti phden Fangin /iola höznimiltain anoit. Ia Mdialla oli hänellä cwloisa Fangi (nimittäin) pxi Rs-

Bartabas/iocaolieijnniotttlu/ ia
sangiusenheHlellp / mulomilen cansa ioecaphden rapi-
nan oltt tehnee /ia rapinassa oli murhan lehnvl. NmCansa ylösmeni iarupesi rucoeleman/ että hän tekis heil-len quin hänen tapans aina oli. Wastast Pilatus / sa-noohan : Teillä ombilapa/Lllä minunpitäphden leillenpastämän Päsiäisnä / summan ls tahdotta / että minunpitä leitten pästämän / Pawabam saicka IE suren / lu-dastenKuningan/iocaMdzutanChristus 3 Sillähäntiest että ne plimäiset Papit Olit hänen cateudhesia vlen-andanuet. Multa ne plimäiset papit ia neWanhlmat/pllpltt Cansan/ että heidän piti Barrabast anoman/ialEsusta hmfgWN. wasiasi Mldamieo ia sanoi

C hejllen/
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HeilKn / cumman naista cahdesta ts tahdolla / että minä
lasten teillenirdhallen? Nin hwft eoco ioucko /«a sanoi:
F)ea tämä tielda pois/ ia lastc meltlcn Barrabas. Taas
Pilatus puhui heidän tpkenfa / ia lahdoi IEsuren pasta.
Mitasijs minun pltä tekemän lesuresta/ionga ts cudzut-
laludaftcnKuningas? Silloin caickihwdhin Ristii
naulidze/ ristinnaulidzehanda. Nin hän colmanen
dhan sanoi heilien: Mitä stjshan on paha tehnyt 3 En
minä phlan hengen ncosta hänen canfans lsudtzä 3
tädentahdon minarangaistaia pästahänen. Multahs
.siläeneminhwfit/ ia anoit että hän pilißistinnaulitta-
,nan. Ia heidän että plimälsten Pappein hwlo saij mal-
lan. Nin otti Pilatus Icsuxenia rostidzi hänen: Mul-
ta Waldamiehe» Gotawaki / otit lesuren heidäntykens
Radztupan/ ia cokoisit coco joucon hänen lpkensa/ rijsuie
Hänc/iapuetit hänenpurpuracau-ulla/wänfil Olianla p-
puroista Krwnun/ ia panit hänen pahansa/ ia annoit H<P
nelleRoghon hänen oikean Käteensä / cumarsit polwen-
sa hänen edhessänssä/ pilcastt hända / ia rupesit handa ter-
wehtämän/ sanodhen: Terwc ludasten Kuningas. Jo
sylgit hänen pallenfä/annoit hänelle Corwapwstit/ vtit
Roghon/ ia silla löit hänen Pähänsa.

taas pilatus wlosmeni/ ta sanoi
len: Cadzo/minäloon hänen leillen wlos/ e«ä lö
tiedhäisittä/etten minälöödha phtän sppla hänen

Nm lesus wlosmeni / ia candoi yhtäOrian-
tappuraist Krunua/ ia purpurawatetta/ Ia hän sanoi
heillen: Cadzo mingämoloinen Inhiminen. Costa ne
plimaisee Papit iaPalwelial nält hänen / hwsit hö ia sa-
noit: Aistinnaulidze / ristinnaulidze handa. Pilatus
sanoi heilien : O«aca ts handä iaßistinnaulitca/ silla
M minä lösdä ptzlän splg hänen cansans. Wastaftt han-
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9ba Itttlal: Meillä smbi taki/ ia meidän lain iälken M
ta hänen coleman/ silla hän on tehnyt idzens Jumalan
poiari. Costa Pilatus sen pwhen cwli / pelkäsi hän
wela enemin / ia taas sisällemeni Radzeupan / ia sanoi
Jesselle: Custa sinä olee k Mutta eij lesus hända mi-
tan wasianut. Sanoi Pilatus hänelle: Etkös mitan
minun cansani puhu ? Etkös tiedhä että minulla ombi
walda sinuaRistinnaulila / ia ombi walda finua pästä 3
lEsus wafiast: Eij sinulla olis phtän walda minun vli-
dzeni/ ellei se olis sinulle annettu vlahäldä. Senlähden
ombi hänellä swrembi spndi/ ioca minun on finullen plen>
andanue. Ia stjlä aiästa edzi Pilatus händäpästHens.
Mutta lutlat hwfit /ia sanoit: Jos sinä tämän pastat/
nim ett sinä oleKeisarin pstäwa/Sillä se ioca leke hanens
Kuningafi / hän on Keisarien wastau. Costa)>ilalus
tämän puhen cwli / wloswei hän lEsuren / la istuin
Domiosiolin patlen / sinä paicas ioca
eos/ Hebreiri Gabbalha. Ia se oli PDäisen
stus päiwä/ eudhenel hetket. Costa hänDomiostolilla
istui/ lähetti hänen Emändäns hänen lpkens/ iakästi hä-
nelle sanoa: Elä stnä mitän eee sillen wanhurstallen Mie-
hellen/mina olen tänäpäiwänä wncsanipalio tärstnpt ha-
nen tähdens. Silloin sanoi hän Imtaillen: Cadzocae
teidän Kuningast. Nm hs hwsit: Ota pois / ola pois/
Ristinnaulidze händä. Pilatus sanoi HMen; pitäkö
minun Ristinnaulidzeman teidän Kunmgan? Wastastt
plimaisel Papit t Eij olemeillä phtän Kuningast paidzj
Keisari. Costa npt Pilatus näki/ ettei miläkän autta-
nut / mutta encmbi mejso nousi / tahdoi hän Cansan
mielen nouea/ ia Domidzi että tapahtuman piti heidän
anomisensa iälken. Ia hän otti Wedhen/ pesi KädhensF
Csnsan edhessa/ ia sanoi: Wiatojn minä olen tämän

C ij Wanhnr-



Michen wttesta/ ts mahbatta cadzoaeei-
eaone. Mn Cansa wastast /ia sanoi: Hänen Veren-
sä lulconmeidän pallcm/ia mcidhän tastem pallen. Nm
hänpästi heilienßarrabam > ioca Fangiuren heitelty o-
li rapinan ia murhanlahden/ isla hö anonet olit. Mul>

hän ylsnandoi heidän tahdo ns' ialken ristins
«aulilla.
zMlnSotamlehetotitlEsuxen/risuithänel-AZS daKawun/ia pughit hänen pällens omat Wallen-

sa/ia iohdalithänen poisristinnaulitta. lahäw
eannoi hänen ristiänsä, Ia quin HK hänen wlosiohda-
til/ lööstt höyhden Miehen/ iocaDa ohidzekawi / nimel-
da Simon Korenisia/ Hltsandrin iaRwsin Isä/ ioc«
tuli Kerholla käädhen/hänen hökijnniotit/ ia wavhit et-
ea hänen pitieandaman hänenßistiänsä. Hänenpäl-
lens panit höRistin/että hänen piti lEsurcn ialken can-
daman. Mutta handa seurasi swri ioucko Cansa iH
Waimoiia / iotka idkit iaparghuil hänen plidzens. Nitt
lesus känsiin heidän polens/ ia sanoi: Tö Jerusalemin
Tyttäret/ elkäl idkekö minun vlidzcni / waan idkekäl idze
teidän ylidzen/ ia teidän tastenne plidze. Sillä eadzo/
nepaiwät lulewae/ ioina heidän pila sanoman- Auluae
owatnehedhelmetlömät/ ianeCohdutiolca eiwat syn-
nyttäneet /ia ne Nisät iolca ei) imeltäneet. Silloin
heidän pitä rupeman sanoman Worille. iangetca
meidhän pällem/ iaCuckulaiMe / peiltäkäl meitä. Sil-
la ioe nämal tapahtumat torehes Pwsa / mitä sijlta cui-wemssa tapahm.

Wielin mös cati mwta pahointekiata hänen can-
sans/ että heidät piti surmallaman / Ia hö weil hänen sii-
hen paickan ioca cudzutan Golghata/ se on/ tulkittu/pa-
elloin pajlka/ jghsannoit hansl» jodha mprrgmgWina/

i«i<t«



iaicka ClickatK Sapella secoliemn. Ia costa DHn sitä
maistoi / eij hän tahtonut iodha. Ia hö ristinuaulidzie
hänen Golgatassa / ia hänen cansano ne cali pahoinlekiä-
ta / oikeallen ia toinen wasemallen poleUen /ia lE-surren kestellen. Ia ninkitioitus täulellin / ioca sanopi/
Pahointekiedhen seean smbi hänluettU.se oli likiKolmanel hetkel päiwäsiä/ costo

hänen. ?tin sanoi lesus/Isa/
anna heillenandefi/ filla etteihö liedhä mitä te-

kewät. Mutta pilatus kmotii phden pallekirioitureN/
ia pani ristiin lesuren Pään palle. Ia oli nain kirjoi-
tettu. lEsus Nazarenns ludasten Kuningas. Tä-
mänpaällekirioitUlen mondaluttaisia lwit/siUä sija cussa
lesus oli tistinnaulitlU / oli läsnä Caupungila. Ia oli
kirjoiteltu Hebraican/Grekin/ia latinan sanoilla. Nin
sanoit ludasten piimäiset papit pilatuille: Cläkirioi-
ea ludasten Kuningas, multa eltä hän oli sanonut: Mi-
nä olen luvasten Kuningas. Pilatus wastasi / Mtta
Minä olen kirioittanuc / se» Minäkirjoitin»

Costa nyt Solawäki olit lesurenRistinnaulinet/o-
eithö hänen Waltens/ia leit neliä osa/ phden osan idze-
cullengin Socamehellen/stjhen mös Hamen.
me eij ollut ommeldu waan cudhottu/plähäldä haman
alahalle cokonans. Wn hö sanoit kestettäne: Elkäm ms
l?tärickileicalko/lvaan heittäkäm Arpa/ kennengä se pi/H
oleman/ ettäßamattupiläistäUtellämän/ ioca sano:
Höowae iacanet minun Walleni heidän kestenäns/ ia»
Arpa heittänet minun Hameni palle. Ia Solawäki
«ämät teki. Silloin seisoit lesuren Ristin lpkena, ha-
«enEilins/ iahänenEilinsSlsar/ Maria Cleophalf
Emända/ ia Marja Magdalena. Costa ILsus Ci-
MS näkj/ jaHpttttstapsen jotahän tarasti / tpttnä seiso-
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wan/sanoihän Eitilletts: Mainio cadzo sinun Poicas.
Sijttä sanoi hän Opewjlapsellen/cadzo sinunEilis. Iasijta aiasta otti Opelustapst hänen lvkens.

Kansa seisoi ia päldä cadzolt. Mutta ne
ohidzekäwit/ pilcastl handä / wanvelit pa-

lane/ ia sanoit: Pftui sinuas/ hpwästi sinä Juma-
lan Templin mahan rikot/ ia colmena päiwänä sen plös-
rakennat. Auta idzias / ios sinä olet JumalanPoica/
nijn alas astuRististä. Samallamoto mös ne vlimäi--
stt papit/ Kirianoppenet / ia Wanhimae pilcastt hän-
da/ ia sanoit: Muita hän ombi auttanut /ia ei: taidha
idziäns autla/ ios hän ombi Israelin Kuningas/ nijn
alasastucon Ristin paldä/ ia mö tahdom händä wstoa.
Hänellä ombi turwa Jumalan pälle / hän hända npt aut-
tacon/ ios han hänestä murhen pilä. Sillä hän on sa-
nonut / Viinä olen JumalanPoica. Pilcastt mös hän-
dä Sotamiehet/ astuit hänen lpkensä ia oiensilhänellen
Elicata/sanodhen: Olelco sinä ludasten Kuningas,
nin auta idzes. Multa pri nijsta pahointekeijst/ iotca
tipustedhpt olil/pilcasihändä/ia sanoi: Olelco sinä Chri-
sius/ nin aula idze stnuas ia meitä. Nin se toinen wal-
tasi/ nuhteli händä ia sanoi. Eeks sinäkän Jumalala
pelkä / sinä ioca olet samas domiossa. Ia se on oikein
meidhän cansam/ sillä mö kärsimme meidhänTöidem
ansion iälken / Mutta tämä eij ole mitan paha tehnyt.
Ia hän sanoi lEsurentpken/HErra/muista minun päl-
leni coffas tulet sinun Waloacundas. Sanoi lEsus
hänelle/ Totisesta sanon minä finullen/ TänäpäiwanF
pieä sinun oleman minun cansani Paradisis.

se oli lähäs cwdhenella hetkellä. Ia cw-
VZI, dhenesia helkesiä tuli pri pimeps plldze coco Maan/
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11Zaman phderanden hetken. Ia Auringo mistasi hänen
paistens. Ia hetkellä hwst lEsus swrella
anella/ sanodhen. Eli/ Eli / lama asabtani /se on tul-
kittu. Minun Jumalan/Minun Jumalan / miri sinä
olee minun plenandanul? Multa mwiomal iolca sijna
tpkenä seisoit / costa hö sen cwlit/ sanoit HS / hän hwlapi
Eliasi. Sijttä että lEsus tiest/ että caicki io täutelpdh
olit / etlaRamattu piti täälettämän / sanoi hän/ Minä
«anon. Oli siis siellä yfi Astia tännäns Eticaea. Iacöhla heistä ottl yhden Sienen/ia tantti Etical-
la ia Isopilla / pani roghon pahan / piti hänen swuns e-
dhes/ia käffi hänen iodha. Mutta ne mwtt sanoit: Pi-
dhäs/ cadzocam ios Elias lulepi iahänen alas otta. Cos-
ta ttpt lEsus oli Etican ottanut/ sanoi hän. Se on
täntelty. Ia taas hwli swrella änellä sanodhen: Isa/
Minä annan minun hengeni sinunKMs. Ia quin hänsen sanonut oli/callisti hän Pääns / iaplösannoi Hen-gensa.
Z^Acadzo/ Esirippu Templishalkesi cahdexiIa Maa iärisi.

laCalliothalkesil. Haudhat aukenit. lamon-
da pyhäin Rwmista iotca mannet olit/ ylösnousit/ ia
heidän Haudhoisians wlosmenit hänenPlösnousemisms
iälken/ia lulil si/hen Pyhän Caupungin/ia ilmestuit mo-
nellen. Mutta Pämies ioca edhessä seisoi hänen cohdal-
lans/ia ne iotca hänen cansans olit/ia warlioidzitlesufia/
Costa HS näie/ että hän hwtain Hengens plösannoi/ ia
näit Maaniäristöxen/ ia mitä tapahtui / pelkasil hö san-
gen/cunnioitit Jumalala/ia sanoit: Wlssistä oliläma
hurffas Mies ia Jumalan poica. Ia caicki Cansa iot-
ca stnne mennet olit cadzoman / coffa HS nähnet olit mitä
siellä tapahtui/ lsijt HS rjydojans/ japalasit colians.

Mutta



Mutta caicki hänen lUttawai pstawans ia Waimsl,
soeca hända sturaneeolit Galileasta/ eaambana seisoit ia
nait namäl caicki. Isidenga seas oli Mana Magdale-
na / Maria sen wähän Jacobin ia JosenEm / ia Salo-
me Zebeoeusen Poicain Eili / ioeca möspossa Kän oli
Galileassa/ olit handa seuranet ia palwellet/ ia monda
mwta iolca hänencansans vlesmennelollt Jerusalemin.

Mutta että se oli Walmistus päiwä/ ittei Rwmit
pitänet olemanRistin pällä plidze Sabathin (Sillä sama
Sabathin paiwa oli swrj) rucoelit Jutlal pilatusta / et-
tä heidän piti riltilstäman / ja poisotettaman.
Nin tulit Solamichel jarickilöit sen ensimäisen twutiasen loisen/ ioca hänen cansans oliristinnaultttu. Huin
hs tulit lEsuren lvken/ ia näit hänen iocolluen/eiwäthö hänen iwilans särkenet/waanyn Sotamiehistä awa-
si banm Kvlkens Kechalla. Ia cohta Meri ia West
lvloswosi. Ia seiofa tämän näki / smbi sen todhista-
nut/is hänenlodhi on tosi/ ja se sama tietä että
Han totta sano / senvällen Lttä tö mös wfkoisilta. Ia
nämäl owat tapahtunet/ettäRamalM täötettHsin. Eij
teidänpidä iwla rickoman hänessä. Ia taas toinen ki-
tioitus sanovi / jöftwal nähdä jHonga hö owat pistä-
neet.

Ehto tuli/ ia että se oli Walmisius päi-
wä/ ioca ombi se Estsabbathi/tuli Joseph / ioca oli
spndpnyl ludasten Kaupungista Arimalhiast / pri

»icas Mies / ia cunnialinen Radhinherra / hywä ia hur-
stas / ioca eij ollut mielistynyt heidän Neuwonsa ia Tö-hsnsa. Sillähän mös odholti Jumalan Waldacunda/ia
oli Opeeustapsi / mutta salaisesta ludasten pel-
gon tähden. Hän rohkasi hänens/ ia meni sisällen Pila-
Men lpken/ ia anoj hänelda Rw-

mista.



12misia. Nin pilatus ihmehteli/että hän io collut eli/ ia
cudzuilpkensäpämiehen/ ia kpspi häneldä ioshanioa-
MUt collut oli. Ia quin hän sm ymmärsi Pämieheldä/
annoi hän losephillen Rwmijn. Ia hän osti phden lij-
nawalten. Tuli mös ioca ennen Höllä o-
li tullut lelUfen lyken / ia loij Mirrham ia Aloen
<et«n/ lähas sata leiwiffä. N«n hö otit lesurenRwmijn
alas/ iakärit phten puhtasen lijnawatlesen / hoivan haiu-lisien yrtein cansa/ ninquin ludasten tapa on haudhaea.
Ia oli sillä vaicalla/quin hän ristinnauliltu oli/vti Irli-
earha/ « PrtilarhassapfiwstHauta/ ionga Joseph oli
wloshakannut phten Calliohon / cuhunga eij kengän wie-
lä ollut pandu/ iohonga hö panit lesuren/ ludasten wal-
Mistus päiwän lahden/joca silloin rupesi sisallen tuleman/
ia että Hauta oli läsnä/ ia wierelit Wen swren kiwen
Handhan owellen ia poismenit. Nin olit siellä mmomal
Maimot/ iotca hänen cansansa tullet olit Galileasta/
Maria Magdalena/ ia Maria Jose/ istudhen Haudan
cohdalla/ iotca cadzelit hauta/ ia quinga hänenRwmijns
pandin. Ia sijttahö palasit/ iawalmistithpwänhaiu-
lisiaMiä ia Woileila. Mutta Sabbathina olit ho ph-
dessäcohin / ninquin kästettv oli Laissa. Paiwänä ial-
ken Walmisiufen päiwän/ cokounfit ne vlimäistt papit/
,a Pilatuin lvken / ia sanoit / HErra / ,n§
muistamme/ että se wietlelia sanoi costa hän wielä eli/
Colmannen päiwän peräst minäplesnousen. Käffesijs
haula warielda/ colmanden päiwän asti/ ettei hänen O-
pelustapsenslule/iawarasiawathändä/lasanowatCan-
sallen. Hän on plösnosnul colluista. Ia nin tule se jälki-
mäinen willityspahemali quin se cnsimäinen. Sanoi
heilien pilatus: Sijnä owat wartial/mengat ia warieb
cat quin tö laidhalle. Nijn hö poismenit/ia warielil hau-dban wstttjaidhen cansa/ia Instglafil kjwen.

D Veellcu,



Verllculuz tempore paltioniz.
Christus ombi hawsittn meidän pabatecoi», tähdm.

Ia meidhHn Zvndiem tHhden hsjuren.
Rucoelcam.

/6>Mckiwaldias ijancaickinen lumala/ioca an-

meidhän wapahtaiam otta miehuden hänen päl-
lens/ ia ristin ala täädhä/ meillen nöärydhen est-
tuaxi. Soo meillen armolisefta/ että mö caikiss,
nijffä/ quin sinä meidhän pällem annat panda/
mahtaisimma kärsimisessä olla sinun pyhän tah?
dos cwliaiftt/ Sinun rackan poicas lesuxen
Zhllstuxen meidän HErran cautta/Amen.

Toinen.
Shriste/pijnattu ia risiinnaulit-

tu meidhän tähtem/autameitä pyhän Hen,
gescautla / että mö pyhän pijnas/ la mitäs sinä
pälwänä/ costas sen Nwmililen eoleman ala si-
nus annoidh/kärsinyt olet / oikein taitaisin? mui-
stella ia alatella / ia sinua sen edhestä Sydhäme-

fiäm tifttä/ ioca elät ia hallidzet/ ynnä
Isän la pyhän Hengen cansa ijan-

caickisehen.Amen.
F I 5.

Olttttft-
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Oierusalemin MwitHmH<st«<a/3lodj<nt<eleftHGomef! «Ht<
tl), 1629.

LKoma c-eorZy WiburZo Karelia. Ia hättttt
culuturellans wastwdhest toisen erän präntät-

ty/ Stockholms» Canpungi».

OstaattaläheMi/ iollaJumala tah-stMMDtoi anda tulla Jerusalemin ia ImlanTan-3UWz3s"« plidze / sen wijmeisen rangaisturen ia
waiwan / iosta prophelat ia meidän HErraChristus heilien wscin ennen whkaurella sa-

nonut oli / tapahduit ennen nämäl iälkenseurawaisctmertit.
' Taiwahas näkyi pri Miekanealtainen pyrVlchli/

ionga ioca Mies näki coco Aiaftaian/ iwri CaupunM
plidze. vK*"^--/"^

I«m. MakianleiMpN.vä.s3/foc?öff«?cahderans
liki ohderennel hetkel öölla/wälistipri sencaltainen kirckaus Allarin lpkena JerusaleminTemplis/nin että ioca Mies lwli oleman selkiä» paiwan.

eahdenkpmmenen Miehen kyllä 01l lekemist / coska se sul-tettin iaplös awallin/ idzestäne öllä aukeni / liki cwdenel
petkel / waicka hän wahwoilla Salwoilla ia iucoilla lu-
mottu ia suliettu oli.
""" Sen toisen päiwan pällä colmaltakpmmen-



da/ Tsucokwssa / näkyi caikelda neliälda polelda Taiwan
has Maunut hälpwän sinne ia tänne pilwiffä/ ia
ioucko wloswalmistellua Solawäkiä / iolca swrclla rapi-
nalla ia hwdhollalangesil toinen loisens palle/ ninquinhö
olisit sotinet ia tapellet heidänkestcnäns. >

Item. Hstä ennen Helluntakipäiwa/costa papit o-
lit Templissä /iapidhit walmistamanmitä Iwhlari tar-
wiltin / sait hs ensistä cwloa yhden swren hyminän/ ia
cohta sen iälken yhden hwtawaisen Hnen/ioca sanoi/men-
gäm taalda pois. Waicka mwlomat sanomat sen tapah-
tunen/ silla aialla costa CWus kärsiMin pällä/ia Esi-
rippu Templis halkesi. 3 "3^32^

leem. Tuli möslerusalemin Lchtimaian Iwhlalla/
pri nöurä Mics / nimeldä lesus Ananian poica / tämä
oli yhdelda crinomaiselda Hengeldawimmattu/ninelta
hän rupeis corkiasti hwtaman /ia sanoman: Ifi hwto
Idhasta: pri hwto iannesta: Iri hwto caikesta ncliastä
Twlesta: M hwto Jerusalemisi la surkia
walilus Iltain ia Morsiamen: hwto plidze cat>
ken Canftn. Tämäncaltainen hirmulincn hwtaminen
oli hänellä ööt ia päiwät ilman lackamata/ ia iorendeli
ninquin mielelöin iocapaicas pmbari Caupungia. Ia
waicka mwtomat(ioidenga mieli paha oli/että hän nin
hwti heidän ylimeno/ ia Caupungillen paha ennusti) otit
hänen kijnni/ ia pahoin hänen widzoilla hosuit/ eijhän
quitengan poisiakannul sitä sama hwlamasi iaparcumast.
Sifttäweit hö hänen Waldamiehen eteen/ionga neßo-
maril olit asettanet heidän plidzens/ ioca surk>astiandoi
hänenrostilta lwihin asti. Multa eij hän ikänäns yhdel-
lä sanalla armoa anonut / eikä mss wesipisaratawodhal-
tanm/ eli sijtämilän totellut/ mutta alati ilmanlackama-
<a hwlj/ H?ee/ <-Mee / Me sinua sinäkönha Jerusalem.

Hejdäft



14Heidän Dsmanns Alblnus / plti hänen yhden willin,a
mielipolcnlnhimisenedhestä/ iastntahden e,j hänestä
lucua pilänpt. Nain tämä Mies kawi eoeo seidzeman
Aiastaica enimittain mös monen eansa ph-
tän seura ia cansankäumistä pitänyt/ninquin see iollae-
rinomastaiacorkeilaasioitaolisaiatlelimist / ia aina tä-
mä oli hänen Swsans/Wec/ Wee/ Wee sinua sinä
köuhä Jerusalem / eikä mös ikänans sencaldaisesta alin-
omaisesta hwlamisesiawäspnpt. Costa nplneßomarie
olit Caupungin pmbäripiriltänet / käwi hän aina pmbä-
rins Mwruin pallä / hwli ia sanoi: Wee Caupungin/
WceTemplin/Wee caiken CaNsan/Wijmmenlisäsihätt
mös tämän tpken / iola hänen eij ennen ollut tapa sanoa/
Wee mös minua. Ia sillä hetkellä rohta wiholisilda co-

ammultin. Io5e: III?:/. cap: 12. äebeUa )uäaico.
Namät ia mwl hirmuliset merkit tapahduit ennen cuin
Jerusalem hawitetlin.

Nyt seurapl idze hclwitöxen Historia
lphpcst.

nlnquin murhaiat ia pettäickl/
HWh olit sen wialtoman pawilda poisolta-

rupest cohla coco Junan Waldacunda ja
hallitus/ päiwa paiwalda/ enemin ia enemin paheneman
ia langeman. Ne plimaiset Papit rupesit wainoman
muitaPappia. Herrain ia woimalisten waihella/oliwa paiwalda enemin ia eneminkeskinen wiha / caleusia
waino. Caicki cappalet kannpit wainohonia eriseurau-
eehen/ ia caikelin nakpi/ että vfi mueos tahtoi tulla halli-

Sencaldaisesta keskisestä eripuraisudhesta/cale-
udhestaia pahansomisesta/ ioca oli nidhen woimalisten
»aljlls/ plösnousil montt erinomaiset tahcocunnat ia

D ttj lvatzin-



wahingoliset menot ia Seurat/istcapalis pahamaiean
faloit. Item, lerusalemis ia wlcona Caupungista/pal-
io wäkiwalta eehtin/ Röwäps ia Murha/ nin että se Ma-
ilmalinen ia Hengelinen hallitus wirca / tahtoi langedha
ia pian vhden lopun sadha. Tähän pahuden tapahtui
mös/ että Kepsar Nero lähettiCesium Flotum ludean
Maalien/Multa sentähden/eltä hän oli Inltaillemones
cappales aiwan angara ia cowa / hänen ahneuohens/ co-
«udhens ia plpepdhens lähden/ aioit lutlat hänen wlos/
ia sijnä Sobhas ioca hänellä oliheidän cansans/löil lul-
eat mahan häneldä enemin cuin wisttuhalta Aomarin
Cansasta / iolca hänen cansans olit hänen poleldans.
NäinlultanCansa kiucuidzil/ iaplösherädit (Juma-
lan sallimisen caulla/ ioca npttahtoi costa iarangaista
heidän pahatecoians) Romaril heitä wastans langemi-
seri. Multa nin Pian quin Nero sai tämän tielä/lähee-
ti hän cohta Flauius Vespastanusen/ pnnä hänen poi-
cans cansa Svrian Maalle. 01l mös sihen
aican yli yhteinen lwlo ia sanoma vlidzecocoltäisenmaa-
cunnan ( ninquin Tranquillus kirjoitta) että ludan-
maalda piti tuleman ioca nin woimalinen piti oleman/
että hänellä pitä walda oleman plidze caiken Mailman/
waicka se tosi oli/iapmmärdeltin fijtä Hengelisesta Chri-stuxen hallilUfesta / ioca filloin sen Pphän Evangeliumin
cautla plidze coco Mailmanilmoiletlin: Olitcuiten-
gin mwlomat iolca tämän ymmärsit/ia wlostoimitit näi-
stä cahdesta VespasianuMa. Multa luttat omistit
idzellens ia heistä idzestäns wlostoimitit/ia että hö ensista
sait mötäkamnlsen/mwtamis Slachlntngis heidän wiho-listens cansc,/rupesit hs plenpaldisesta idzens plöspaisut-
taman ia coritleleman/ la teit idzellens colmet Pamiestä/ja plidzewoilil phden Caupungin ioca cudzman Astalon/

Mutta



Mutta st nä hö cahcen otten nijlba Romarilda maahan-
lötlll lalacapcrinalctllll/etta hs mistasitcarlkpmmcuda
tuhatta Miestä / ynnä heidän vllmälstensccinsa.

Sijtta waelsiVespastanusKepsarln käskyn iälken Ga-
lilean/ioca oli ori wolmalinen iaricas Macunda waestä/röwast ia rappasi sen nin surkiasti/ «ta murhan/ röwami-sen ia poltamiftn eij phtän loppua ollut. Si)nä nwnda
luttaista enstmäisellä erällä lötin/wiMymmendä tuha?-
«a wahwisteltua Sotamiestä / ilman Waimoila ia Nap-
sita /ia mwla yhteisestä Cansasta. Wiholinen eii ar-
mahtanut enemin noorla quin wanha / eikä mös rastaita

Cwsnuhatta noor-
la Miestä lähetti Vespasianus Achaian/ella heidän siellä
piti yhden nemen vlidzecaiwaman. Colmetkpmmendä
«uhatta lutlan Sotawäestmölin pois oriudhen/ia wisi-
tpmmendätuhatla epälvrest caulansa poicki langcsit/m
idzens corkeain makein hppärildä. Sijhen
aican oli cwloisa wisas Mies / ori Pappi,a Pämies
luttan Sodhas/losephus nimeldä/ ioca pclghostapnnä
muidhen cansa pakeni yheen GalileanCaupungin/lala-
pala nimeldä/ ia sijna idzens lymylli.

Tämä/ costa hän kijnni otellin/ iaVespasianurcn
eyken weein / propheterasi ia ennusti / että Vespasianus
piti Keysariti tuleman. )ule: lid: z: l4. äe del:

: Senlähden hän armahdeltin / ia cunnialisesta
Vespasianureldapidhellin. Tämäombi shtläHistoriat
kirioittanut/ iolca meillä owat luttain menoista.

Costa tämä näin tapahtui Galileas/ nin lerusale-
Mis ori swri Rswärilen ioucko idzens phten annoit/iolca
enstsiä salaisesta palio murha teit/ sijllä rupesit HS julki-
sesta Röwamän iaMurhaman/ ia surkiasti waiwama»
sttg Whs Jerusalemin Caupungia.

.
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Tämän oli pfi swtiRuhtinas malcan saaltanut/ioca
cudzuttin Johannes/ senpällen että hän olis Halliluxen
alansa sanue. Sihen aican mös mwtomal plimäisistä
Papista tapeltin/ ia wsiasiiweri idzeTemplin sisällä w-
loswodhadellin. losephuskirisiltä/ että cafi toistakyln-
mendä tuhatta lullan parahista Wapamiehista/ sinä ra-
pinassa ia messos päiwilda poistutit. Mwtomal lwlcwat/
että neRomarit owat tämän capinan malcan sallanet sa-
laisien nemvoin ia ionein caulta. Ia nin Jerusalemin
Caupungi sihen aican colminaisel waiwalyhtäaicawai-
waltin/ nimilläin/Romarein Sodhalla/Capinalla Cau-
pungis/ ia Tvranniudella/ iynga ne Tyrannit malcan sa-
tsit/ iolca toinen loisens peräft cawaloilla ionilla idzens
plöscorghotil/ ia heidän Herraudhens lähden werta
Caupungis wloswodhalit.

Costa ne Gadarenit asetit idzens nijla Romarita was-
tan/ nijn että Wespastanuxen lDlyiplenanda hänen Tal-
wileirins / ia picaisesta idzens walmista heitä wastan/
woitti hän heidän CaupunginsGadaran/ ia hänen pä-
«niehens cansaplacidum hän mahan löi iapaghos tap-
poi / nijn lähäs colmetkpmmendä tuhatta Borgari-
<a/ otti hän Fangyi/ mutta se mw Cansa
ca pakenit / surmasit idzens Jordanin wirrassa / ia heidän
colluet Rwmins wirdhaistlalas Jordanin/ sijhen Mere-
Hen Asphallitan/ioca cudzutan collulen Meresi. Ia stjt-
ea neluttat silläpolel Jordaninhamahan Macheron afii/
iocapaicas nijldä Romarilda plidzewoiteltin / ia swresia
peliestpie.

Coffa nyt Talwi edheoioutunul oli / cohta ensimäis-
sä Kewän alussa / sai Vespasianus sanoman Cclcsarean/
cussahänm ieirins oli/ että Kcpsar Nero oli collul/
SenlähdenHan idzens kirusia walmisij/lpaelsi hän Ccesa-

reasta/



teasta/ ia fifttä quin hän oli sisälleottanuecalcki nelue-tain ia Idumeerin Caupungit/paidzi mwtomista tinnoi-
fta/iotcamwlomillawierailla Sotamiehillä haldussa o-
lit/taiitti häniocapaicasCaupungit Romariten Sota-
wäellä / senpälle että hän sitä paremin olisi taitanut Ml-lenoltaia stormataJerusalemin/ ioca ainoastawielä plidzewoiteamatoin oli. Nin Vespaslanus sthenaican hauen Solawaeldäns wloshwttin ia cwloileltin
Kepsar«>i. Sijttä waelst hän Egyptin /ia aiwoi hänen»Wallinmaallen/ ia ludasien Sodhan annei Kiluren
halluy.

Coffa npt Tilus gioi Jerusaleminohibze / ia sen vm-bärlpiritti/olitlullat nin lähäs hänen Fangiri sanet/ni»
että hän swrella waiwallaPasi. Sijltä löi hän hänen tei-
tinsScopumin lpkö/ysi neliäns osa penincolma Caupun-
gisia/ lähetti Solawäkens/ia pmbäripiritti Caupungin.

Sihen aican oli palio wäkiä caikista Caupungisia
Pastais Juhlan lähden Jerusalemin tullet/iohonga mö»
ennen cwloisa swri iouefo moninaisesi joutilasta Can-sasia coonnul oli/ ioeca Galileasi wlosaieeut olit / nin et-
tä n< sijnä Caupungis olit collnes Osas/iotca caiken pli-
Mielisödhen turmelit / ia coco halliluren (quin wseintapahlu) sltaeneminia enemin häwäistl ia sorstt. Mw-
tomilla heistä oli Templi haldus / ioidenga Pamiespsi
heistä oli/ ionga nimi oli Eleazar Simonin poica/hänen
tysens ne Zeloteril idzens pidhit/iolca olit swrelwlcocul-
lamt /ia Borgarille aiwan angorat. Alemainen poli
Caupungista/oli yhden haldus ionga nimi oli Johannes/
ioca oli alcu ia iwri caicken pahuden/ iosta ennen puhuttu
on. Piimäinen Poli Caupungisia oli Simonin haldus/cahdenkpmmenen Edumerin cansa / iotca cudzutut olit
Laupungia warielemania wasiaman/ nidhen Zelolerieen

E wäkiwal-
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wakiwallasia ia murhasta. Ia quin hs nijn tullet olit/ s-
lisil hs taas sencaldaisista pahoistakernasti wapahat ollet/
mutta eiwät taieanet hustä wapahari pasta.

Titus tämän ymmärsi/ että Caupungi oli nin
plenpaldisella Mäellä täätclly / wahwisti hän idzens/ ia
kirusta idzens walmisti / Caupungia pmbärlpirittämän/
«a andoi tehdä Wallit (ninquin Christus heillen ennen
oli sanonut) ymbäri Caupungia/ että Wäki nin coossa
oli/scnpälle että hän sitä pikemin olis taitanut heitä nä-
lällä waiwala. Costa Intiat tämän nait / langesit hs
wlos heidän swremalla ia wahwemalla woimallans / ia
tahdoit sitä estä/mutta eij se heillen mitän auttanut. Sil-
la Jumala tällä erällä tahtoi heila rangaista loppun asti.
Sentähdi heidän neuwons ia edesoltamisens eiwät mitan
aullanet/waan caickikannpit caleudhen ia wainon. Cau-
pungis tapahtui yli capina/ iossa palio Wakiä lapettin ia
Templin lpkenä surmatlin. Jerusalemin Caupungi
olikplläwahwa/iacolminaisella Mwrulla wahwistetm
«a warieldu / sildä polelda iolda olisi laittu Caupungin
sisällen lulda.

Mingälähden se Romarein Sotawaki wahwistil i-
dzenscaitellawoimalla/ Caupungila stsällen ottaman ia
fiormaman/ ia wihdoin wijmein swrella töölläia waiwal-
<a sait cali wimiftä Mwria / Ia silloin sijnä aiwan palio
Wäkiä näliästa colit/ninquin losephuskirjoitta/ lid: 7.
Cap: 7. 6e bel: )ucl: Ne iolca parahimmat iarackahim-
mat pstäwäl olit/ wstasti tappelit heidän kcffenäns/ yhden
piskaistn ieipäpalan tähden/lapset wsiastßwan temmai-
fil Isän ia Eitin swfta. Sisar ia Weli eiwät armahta-
net toinen toistane. SpanniOhria maroi palioRaha.
Mwtomae swren näliän lähden söit iäreltömin iondo-
csppalejtz Sonba/ jaedzit cauhjala jakelwotojnda sstä-

wa<ä/



17wala/ iolla hs olisit heidän nälkans taitanee sammutta.
Mwtomal calustt ia söit nahat Mieckain lupista / Pfi o-sa coUuna louttin / ioilla oli heinäwihco Swsa. Ia nm
palio Cansa sihen aican »allasta colil/ että Elea-
zarin poica/ ioca Caupungista wlos pakeni / costa se Ti-
Mfelda ombaripirieettin / sanopi / että Caupungis lout-
ein ia haudattin sthen aican sala tuhatta ia wisikymmenda
«uhatta collullaRwmista. Egesippus kinoilla / että
ainoast yhden Portin cautta / nin monda tuhattaRwmi-
sta wloscannellin / ia eltä lähäs cwst sala luhala Inhimi-siä fijna capinas colil. lultailla wielä oli Antonia hal-dus ioca oli ori wäkewä wahwa linna. Ninquin mös
heidän haldusans oli Templi/ iosta yfi Silva oli lcheoCaupungin. Näitäcahla olidzewoitla ia sisälleoua/oliswrembiwaiwaia löö quin iocu nijstä muista linnoista/Ia waicka se kyllä tosi oli/ että nälkä lullailawaiwaisi/ia tehdä phden lopun heidäncansans/aialleli Tilus/eltase oli Malinen/ senlähden rupesi hän hant SolawäkiänH
manaman/ että heidänpiti linna stormaman/ia woima-
lisellaKadhellä sisälle ottaman / ia waicka se oli yri wara-
linen edhesollamus/ sailneßomaril quilenginwoiton:
Mutlalutlaillaeij ollutphtänonni/ waicka mitä höe-eeens otit. Costa nvl ne Romaril sait linnan haltuns/ia Basunalla mercki anneltin/ niM caicki ne lultat tapet-
ein/ioidengahalvus linna ennen oli/ Mwtomal heilel-tin plidze Mw>tin / Mwtomal idze heitäns coliarilange-
sit/Pri osa Oön aicana Caupungin pakenit. Sijlla hömös swrella woimalla heidän pällens langestt ioidenga hal-dus Templi oli/ ia näit että Tims tahtoi Templiä armah-ea (ioca mös wstoltapa oli) Jumalanpalueluxen tähden,

Ilb: 7.cap: ia. äc oe1:/u6: Mutta eij se mitän aut-
tanut / sillä Jumala tahtoi ettei sinä mitäkän pttäupl ar-
mahdmaman. E l) SlNläh-



Sentähden/ eostahs nyt sangen pitkän aianswrella
zvaiwalla heidän cansans sotinet ia tapellet olit, ia luttae
eikä hpwälla eli pahalla eaillu waiculetta ylenandamaN
fitä iinna ioca heidän haldusans oli / ia armo anoman el-
ia mös hettans nöurpttämän/ Immärst Sotawäti ellei
fitaollut hywa woitla/ mwloin ios eij se pitänyt näliälla
tapahtuman/ ioca heidän mielestäns quilengin nakpi pit-
källseri oleman/ eli walkialla/ nttngatahden mmtomar so-
la»väestä sytytit Templin palaman. Ia se sangen caunis/
ettämös cwloifa rakennus surkiasti paloi/ iocanin
swresti sihen aican ylistetty ia lawlalda wloohwlm oli.
Ne luttat ioidenga haldus se ylimainen poli Caupungi-
fta oli/pri osa heistä pakenit Caupungin/ Mutta swrem-
lbi osa surmaltin/ Tulella ia MiecaUa. Papit owat sur-
tiastl rucoellet ia armo keriannet. Multaarmon aica eij
löötlpJumalan elilnhimistentpkenä. Tims wastaist
(ninquin Egesippus kinoitta) costaTempli ia Juma-
lan palwelub pois olit/nijn eij enemb» sencaldalsiapap-
Diatarwiltu»Tämä JerusaleminTemplin hawilss / tapahtui sen
kymmenen paiwanpalla Mätäcwssa/ iwri samana pai-
wänäiona se ensimainenTempli Babilonian Kuningal-
dapoltetlin. )n5: UK: 7. dap: 9. cle u«z: Se päiwä
«mbi Kirkoillen ollut / yri erinomainen wastoinkäumisen
Päiwa. Sijlä aiasta quin Temfli Kuningas Salomo-
nilda enfistaplösrakeltin/ ia sijhenlo»senVt<pasianuren
«hallttorenaiastaican/edhesculuit ylltotftakymmendasa-
<a ia aiaftaica. Mutta lljtä aiasta quin Templi
waft wdhesta plssrakeltin / ioca tapahtui toisna wsna
Cprören aicana / edhesiouduit wisisata cusikpmmends
ia phderan aiastaica. Ia waicka lultae nainahdistetut
U> stpljelUl oijl/ejks mösphläkän «llpy ollm/ ttlftKtidanpiti



piti wapayati Mmsn / quitensin ne ioeea iaskenianet o-
lie/ oliwat heidän endisessä mielessans ia edhesoltamise-
sans/ ionga hö olit heidän ctens ottanet ia alcanee. Eikä
hö mös phtän mwla nin palion peliannel quin nälkä.

losephUS kirioilta/lib: 7. B.6c bel: /uä»: Et--
ta samana pälwäna quinKircko paloi / tapahtui hir-
muilineniacauhiateko/ iola iälestälulewaifel lölasti tai-
tamat wsto. Sillävxi cunnlalianenWaimo / nimeldä
Maria/ioca oli sM ricas ia swresta sughllsta/pnnamui-
dhen cansa pelgosta pakeni / loifelda polelda Jordanin
Virta/ Jerusalemin/ ia coffa Caupungl nin swresti wai>
wattin/ naliasta / Olli hän imcwan iapsens wagusta
(»nulta mingacaldaisella waliturella ia surkeudhella se ta-
pahtui/iocainen laita ajatella) tappoi sen/iapolenst/lH
idzessi/ sen toisen polen hapsesta pani hänSotawaen
etehcn/ iolca iocapaicas ymbärins iorcndelit honehocn
n»aihella / edzien mitä hö olisit saanet söohärens. Costa
hö nyt tämän nait cauhiftuit hö sifta/ ia armahdit sen
köuhän ia onnettoman Waimonplidze/ ia sen Esiwallal-
lenlerusalemis ilmoitit.

Tämä hirmuinen «co/ nin palio matkan satloi/ että
hö sijtä paiwästä rupesit neuwo pitämän Timren cansa
rauhasta ia sowinosta. Muna että hö nin hilian rupeistt
rauhasta toimittaman/iaanoit swria wapahuria/coffa hs
näliaNa/ia caickein swremalla waiwalla/nln lähas plidze-
woitelUt olit/eij heillen sitä sallilu/ waan mwlomin päi-
wäin perästä seniälke swresta tustasta ia ahdistoresta laö-
tpi lukematoin palio wäkia Caupungista wlospaeta/i«
heidätidzensanda ieirijn wiholisten Hiäsihin. Jossahs
sitttä swris ioucoiswähän hlnnä edhefta pois msötin. Ta-
pahtui mös/ ettaSolawäkl näkl yhden luttan mwtomia
Cnllan cappaleita hänen smasta sonnastansa plesotla-

O ji/ wan/
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wan/ iotca hän ennen fisällens niellyt oli/ Josta cohta pri
yleinen sanoma vlidze coco plestuli / ettälutlae
ioeca Caupungista heidän lpkens paennet olit/ olit Culda
eäönans/iotca hö sisällens niellel olit/ennen quin hö Cau-
pungista idzens wlosannoit/ Silla ennen quin hö Cau-
pungista wlospästeltin/ asetettin hö mwlomilen eeehen a-
lasti/iotca pidhil tutkiman/ ettei heilin pitänyt cansane
wloswemän Culda eli mwla/ ioca nijdhen Romarilen
hywan ia parahan' taist lulla. Tämä sanoma tilan
andoi / että lähas canluhatla Julkaista yhtenä Hönä
Solawaeldä plösteicatlin / iotca lwlit että heidän piti
caickein lullain sisälda Culla löueämän/ iawieläenem-
bi lullaista olisit tapemt/ ios nj Tilus olisi andanut estä
iakieldä/ ellei Fangia pidetty tapettaman.

Wihdoin wijmen Caupungi woitettin/ ia eij enem-
bi noona quin wanha olis armahdettu / ios ei)kielletty o-
list/eltä ne piti armahdellaman/ iotka eiwäl ollet Solaan
kelwolistt. Ia näin coco Jerusalemin Caupungi sur-
tiasii häwitellin/ pollellin ia peräti mahantasoiteltin/
Mwlomal wähät Hoonet talit hs seisoman / ioissa ori 0-sa Romarein Sotawäestä asuman piti/ia Macunda wa-
rieleman ia wastaman. Samallamoto iätil hö mös fij-
hen mwlomat caunit pilarit ia corkiat Tornit / iotca iä-
«estälulewaisille piti yhden merkin ia muistoni seisoman/
että stjnä oli seisonut on cwloisa / ia hywin rakellu Cau-
pungi. Ia nijn Jerusalem woitettin ia perälti mahan
cukisietlin/ paiwäna Spystwssa/ioca oli se
widhes Cwcaus / sijllä quin Caupungi enstst pmbäri pi-
lilettin. iähetli mös Tilus seidzemän toistakvmmen-
dg nooria jawakewia miehiä nWa moninaisistaFangista

Islerandrissn/



Ulefandriall / iolca siclla ninquin omaiset Hriaf/pili-
watK<wia ia Calckia caildaman ia wetamän. Monda
mos stjlä noresta Cansasta/wahän hinnan edusta pois-
motin / ninquin iäreltömät ioondocappalee.
ha«a lahelttlin stnne ia lenne Caupungihin pmbäri co,
co Romin waldacunnan/ ellä ne pili Peloin eleen heitel-
tämän iarickirewilläman/ coffa Cansa Caupungeis hei-
dän leicki paicallans leikidzit ia iloidzit. Coco ioucko
Fangeisia iolca ialkeniänel olit ia elit/ olit seiozemänia
phdefänkpmmenen tuhatta / ioila quilengin enststä coffa
Caupungi pirileltin / oliwae nin lähäs quin vlidzekom-
menensala luhalla Miestä/ioista enin osa oli mwcalaifia/
ia eijßorgaria/quilengin lultainCansasta.

Costa nvtTilUsoli swrclla Cunnialla Jerusalemin
woitlanue / haffanut / pollanut ia peräti mahantasoitta-
nut / wahwisti hän sen Macunnan Solawaellä/ mwiden
Macundain tähden / iolca pmbärilla olit / ia sijllä edhes-
pain waelsi Euphralin Wirran tpken / Sillä nin cauwas
wloltui Romarilen Waldacunda sihen aican.

Coffa se pphä Caupungi Jerusalem häwiteltp oli/
lukein Mailman alghufta / neliäluhalta colmetkpmmen-

T>ä Aiastaica. Sijlä aiasta quin Romi ensinrakellin/
cahdefansata cafikommendä ia seidzemän Aiastaica.
Christufen kärsimisen iälken ristin pällä neliäkymmendH
Aiastaica. Tällä lamalla sai se cwloisa ia corfiastiplistel-
eäwä Caupungi yhden surkian ia surulisen lopun/ ioca
Iläisellämaalla swres arwos pidhellin.

Näin Jumalarangaisi luttaita / seneähdm eltahs
plencadzoil ia wainoislt hänen Pphä Ewangcliumilans/
«a heidät asettanut coco Mailmallen phdefi hirmuisesi
Estmerkifi/eltälnhimisten pitäis heidäncoreudheftansa
oppiman / pelfMän Jumalan lpHa ig rangaistosta/

jahei-
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ia heilänspalauttaman Christlyen Sil-
läioseij Jumala ole tätä Cansa armahtanut/ iollenga

nijn monel ia caunit lupauret luwannut oli/ ioiden-
ga seas ms» nijnmonda cwloista palriarcha ia Propheliä
elit/ ia wielä fijtlä / ioista hän mös idze spndpi: Cuinga

hän rangaise sitä Cansa/iollenga hän su-
lasta armosta ia laupiudestahänen Pphät sanans lahjoit-
tanut ombi / ia quitengin sen lähden kiittämättömät o-
wat/len oikean Jumalan palweluren ia lundemisen plen-
cadzoiat/cangiat/ wastahacoiset la wainoiat/ ninellei
Mailmassa entistn aicaniulmembia ole ollut ia angaram-
bia. Sentähden eij ole mitan epäiltäpä/ e«ei rangai-
lws aiwan caucana ole/ ia missistä heidän cansans nin
käöpi/quin se kawi Jerusalemin cansa.

Tätä tule meidhän totisesta ajatella ia Spdhämem
paneman/ tekemän Synnin catomuren/ kändämän mei-

eam vbten oikean Christuren mnnustoren/
AM E??.

präntätty StockholMHtt Sauputtgis/7"tto-
- Somen SemacunnanKirck«-

iawaiwal/ lznßtiu,»!«»«««tyk«n«.










