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Puelipasion Sunnundaina. (16.a51».
Epist. Ga1.4.v.11,10pp!i!,1,. EVang.lvl).6.v.i.
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z, Sunnundaina Colmin.Pätwasiä.
Epist. !.Ptt.5.v.6/i2.asti E.luc. i;:v.i/ n asti.
4. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Eplst. Rom.B:v i3/24,a. Eluc.6:v.;6/4,.astj.
5. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Epist. i,Pet.z:v.z/is.ast'< E.luc,s:v.i/il.asti.
6. Sunnundaina Colmin. päiwästä
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Epist. Eph.lw.iy.lopp. E.10h.«w.14/,a,
8. SuttNUNiainaColmin. päiwästä.
Epist. Rom.B:v.i2/iB.asti E. Matt.710.15/21.».
P. Siaffanin Päiwänä.
Epist. Act.6: v.8.10pp.7.c. E.Matt.2z:v.Z4.l,p«
9. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Epist. i.Cor.iow.6/i4.asti«.luc.i6:v.i/ic».asti.
P. Johannes Evangelistan Päiwänä.
Epist. i. I°h.i:v.9/7.asti. 2.1. loh.lKv.2ci/25.55.
i«. Sunnundaina Colmln. pätwästä.
Wtattomssm lasten Päiwänä.
Epist. i.Col.ilw.i/i2.asti.E.luc.iy:v.4i/47.a.
Epist. Ap,c.i4w.i/6.«sti. E.Matt.2w.iz/i9.aski
ii. Sunnundaina Colmt». päiwästä.
Epist. i.Lor.isw.i/ii.asti E. luc.iB:v.9>s. »sti»
P. Pawaltn päiwänä.
Eptst Acl.9: v.i/lz astt. E. Matl.iyw. 17. lep».
12. Sunnllnoatna Colm»n. päiwästä.
Kynti lämessu» Päiwänä.
Epist.l.Cor.ilw.4.lopp. E.Marc.7:vzi.lopp.
Epist. Mal z.v i/5 asti E luc lw 11/zz »sti
iz. Sunnundaina Colm. pätwästä.
Vptst. Gal.z v.is/2Z.afti. E.luc.io:v.lz/zB.«.
P. Macthtaxen Päiwänä.
Eplst. Act. i.v. 15. lopp. E Matt. nw. 15.lopp.
14. Sunnundaina Colmln. päiwästä.
Epist. Ga1.5w.16. lopp. E. 1uc.17w.11.1Q. astl.
Paaston attaisna Marian Päiwinä.
Epist. Eft. 7w. ic>/i«. asti. E.luc iwl6/Z9 «fil.
15. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Eptst. Gal.6w.i/ii.asti. E.Matt.6 v.14.10p.
P. Pi)'ilippuxen,a lacobuxen päiwänä.
Epist.Sap.sw.i/6.asti. Eloh. 14v i/is.«stt.
16. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
P. Johannes Caftajan Pätwänä.
Episi. Eph.zw,i;.lep. E. luc,7.v.n/iB.asti.
Epist. Es». 42W.1/9 «»sti. E luc «v 57 loppuu».
17. Sunnundaina Colmin. pätwästä.
Epist. Eph.4w.i/7.ast».E.iuc.i»»:v.i/il,asti
P. Petarin jaPawaltn Pätwänä.
Epist. Act ilw i/il asti E. Matt. i6.v iz/lv.astj
18. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Eplst. i. Cor,iw.4/9.a E» M«tt.2lw.z4.lopp.
Marian Päiwänä Visltationis.
Epist. Esa,7w ic»/i6.asti. E luc. 1 v. Z9/57. «stf.
19. Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Eplst. Eph.4wll/l9.afti. E»Matth.9w.i/9.».
Maijan Magdalenan Päiwänä.
20 Sunnundaina Celmin. pätwästä,
Eplst. i.Ttm.iw.ls/18 asti. E luc.7w.z6. lopp.
Epist. Epb.sw.ls/ll.asti. E.Matt.llw.l/ 15.».
P. lacoburen Päiwänä.

21 Sunnuudaina Celmin. päiwästä.
Eptst. Rom 8: v2B lopp. E. Watt »0: v 10/24»,
Epist. Eph.6w.iQ/i9,<M E.10h.4-v.47/54.asti
P. Berlulin Päiwänä.
22 Sunnundaina Colmin. päiwästä.
Epist. Eph lw 19. lep. E. luc 21 v. 24/51 asti
Epist. Phtl.iw.z/!2.astt. E. Malt.iBw.lz. lopp.
P. Mattheuren Päiwänä.
Epist. EPH4W.7/14. »st», E.Matt.9:v.9/i4.a.
2; Sunnundaina Celmin. päiwästä.
Epist.Philz:v.l7/4.«stilap.4. E.Matt.llw.
P. Mickelt» Päiwänä.
Epist. Apec.il-. v. 7/iZ.astt. E.Maet.iBw.i/il.a.
15/ 25, asti.
24 SunnundainaColmin. päiwästä.
P. Slmunan ja ludan Päiwänä.
Epist. C01.1w.9-.lz.astt E. Matt. Y.v.18/27. astl Epist. Rem 8:v. 18. lopp. E.Msll. io:p. 5/16,».
Pyhäin Miesten Päiwänä.
25 Suuuundaina Colmin. päiwästä.
Epist. 1 Thess. 4w.lz.lep. E.Matt,l4'.v.is/2y.«. Epist. Apoc 7W 2/iz asti. <3 Matt 5W i/iz asti
26 SunnundainaColmin. pätwästä.
Rucouspäiwinä.
Epist, 2 Thessl.v.z/iiasti. E. Matl.lswzl.lepp.
Maanandatn».
<p Andreaxen Päiwänä
Epist. lac.sw> 16. lopp. E. luc. «w 5/14. asti.
Epist. Rom. ic>:v. 10/19.».E.Mat1.4w.i7.1Z.».
Tljstaiu».
Epist. 1er.14: v.7/io.astl. E. luc. 18W1/ 9.asii.
P. Thomafln Päiwänä.

Esipuhe Udest Testamendist.
kaffyl owar kirjoitetut / ia mitä
on tapahtunut / jotcalumaLain pitänet omat/ja nyllejvlca ei sitä ole pitänet: Nyn on myös
V,'. Tesiamenti Kirja / >osa Evangelium ia Jumalan lupaus klttoitetan/ nyn myös mttä nylle on
tapahtunut/ jocca uscoit/ jaet usconet.
/
SilläEvangelium on Grecan
on
/
lähetys
hywa
hyivä
culn
nijn
men
usi
paljo
ma/ hywa usi asia/ia hywä cuulurus/iosta mc meisam/ puhum ia iloitzem. Nyncuin silloin
Davld
Goliathin moitti / rult ludan
secaan/hymä
ja turmallineu usi sanoma/ etCansä
tä heidän hirmuinen mihamiehens oli tapettu/ ja
herulitpäästctyxija mapahdetupi/ sattenyöslewonja rauhan; josta he lauloit/ hyppäisit ja ricmuitzit:Nynonnyt tämä Jumalan Evangelium
ja Bsi Tesiamenti hymä usi
Apostolein cauttacaickenMailmaan caiahtanut sijtä oikiasta Davidisia/joca Synnin/ Cuoleman ja perkele» cansiasodet/jane moitti. Ia näm caicki ne
jotca synnisä olit fljnner/ Cuolemalla matwatut
ja myös Perkele» hallus olit / on hän paitzi heidän

MMHWMniM
se

sen

sana

sen suuren

clämäns / jolla hän cuoleman nieli/
dens/ jolla hän synnit pors pyhkei/ ja autuudens/

jolla hän yancaicktsen caoocuxen moitti. Nynet
sijs ihminenparca/,oca synnillä/ jaCuolemallaonhelmettijnteljetty/ joscussaada cuulla
turmalllsembat/ cuin sencaltaisenrallin /a iloisen
Chnsiuxesi josta hän taita sydamens
pohjasta naura/ilvitajariemuita/ jos hau mu«tt
raioa

sanoman
toin sen todexi usco.
Senkaltaisen uscon mahmisiuxexi on Jumala
suo- tämän
jaTestamentrnö usein ja
sano- monarst Evangellumins
Wanhas Testamendis Propyetam cautnyncumpyhä pamali fano/ Srom.
cosca ita lumanimt/
i.Minä olen eroitetlu
Ev:

:

angcliumtta/jonga

saarnamanlumalan
hän ennen Prophetains caut-

ra on lumannut pyhä Ramatuta / hänen po->
jasians/joca Davidin siemenestä on syndynyt/ etc.

Ja että me muutamila lupaujia cäsa luettelisi m nijn on ensimäine/coscaJumala sanoikärmelle
Gen. z. Mrnä panen mginon sinun >a mainion mäsanoma
sille / ja sinun sicmenes ja mauuon siemenen mälille/ joca talla ricki sinun pääs /ja sinä pistät yänöä
candapäähän. Christus on tämä malinon siemen/
joca Perkelen pään/se on/ Synnin/ Cuoleman/
Helmerin ja carken hänen mäkcns ricki tallannut
on sillä ilman täta siemenda/ er raida kengän/
ansiotans lunastanut/ päästänyt/ hurscaxi/elämä- Syndiä/Cuolemara
eikä Helmettiä mälttä.
jija auruaxi tehnyt/ja nynhndänrauhaan saatGen.2!:iß,o!t se myös Abrahamille lumattu:
tanut/tuoden heitä jällenö Jumalan tygö. Josta
hemeisamatjalumalara kyttämät/ iloiyematja sinun siemenesäs pitä caicki Cansat maan päällä
siunatuxituleman. Christus on se Abrahamin sienemuitzemat yancarcktsest / jos he muutoin sen men/
Nyncuin P. Pamalt Gal. j/?6. sano. Ha»
pysymät.
/ja
ivahmasi uscomat uscos
on
siunanmit caiken mailmanEvangeliumincäutSencaltamen rurmallinen sanoma/eli riemuil:

lincii ja lumalaldg ilmoitettu asia/ cutzutan myös ta silläcusa ei Christus ole/ siellä on imelä nyt
Vdept Testamendixi : sillä nyncuin se on Testa- kirous/<oca Adamm ja ca-cke-n hänen lastens
menti / cosca jom ihminen cuollesans roimitta ta- päälle tuli/ coscahänolrsyndiätehnyt / että he
marans nimitetyille perilisille cuolemans jäl- caicklsyndyn/ cuolemaan ja helmettyn m-alliset
kenjaetta: nyn on myös Christus cuolemans e- ja sen omat oleman pidäiö. Wasian sitä kiroubellä käskennt jatoimittanut Cuolemans jälken sta /siuna Evangelium caiken Marlman /julkisesi
Evangeliumcta carckcs mailmas cuu- cuulutta-.n ja selkiäsi limoittain/että »ocatämä»
taincaltaista
lutta / ja on näin räikille uscomaisill e caicken hy- Abrahamin siemenen päälle usco/hän tule siunaruwydensja tqmarans omapr qndanut: on / hänen xi/seon/häntlilewapaxlsi)nnistZ/ cuolemasta ja
-

:

se

Hei-

Esipuhe
helwetistä/ja tule wanhurstaxi/elawäxi ja autuari cautta/mutta hänen omaln tötdens / cuolemans j»
ijancaickisesi/nyncuin Christus itze ftno/ loh. 11/ lärstmisenscautta/ että me hänen cuolemans ft
26. Joca usco minun päälleni/ ei hänen pidä cuo. woittons meillem omistaisin»/ nyncuin me itze se,
leman yancaickisest.
tehnet olisim.
Nyn olt myös Davidille luwattu/l. Sam. ?:
Mutta että Christus Evangeliumis/ jaPetar»
il. cuft Jumala ftnoi: Minä herätän sinun sie- jaPawali monet tästyt >., opecuxet andawat / j»
menes sinun jälkes/ joca minun nimelleni ratenda lain selittämät / nynstlule meidän pitä muiden
huonen/jamlnäwahwistan hänen waldacundans Christuxen hywäintewincaltalsna. Ia nyncuin
istuimen yancaickisest. Minä olen hänen Isäns/ Chrifiuxen töitä ja teco!a t:ttä/ el ole wielä oikia»
ja hän on mlnun Poican/ ,c. Tämä on Christuxen ta Evangeliumita tieia sillä et sinä nyn wielä tle.
waldacunda /josta Evangelium puhu/ yancaickt- däettä hän Synnin / Cuoleman jaHelwetin on
nen waldacunda/ elämän/ autuuden ja wanhur- sinun hywäxes wotttanut: Nyn on «nyös/ ei wielä
scaudenwaldacunda/ joft catcki/ jotca uscowat/ Evangeliumita tietä/coscas ainoasians sencaltai'
Synnin ja Cuoleman fangeudesta päästwät.
opin ja tästyn tiedät mutta cosca se äni t»!e/
sen
uEvangeltumin
owat
joca
luvauxet
Sencaltaiset
ftno Christus on stnun omas / elämän/opin/
stammat muifttitl Prophetaift/ntzncuin Mich. 5: töiden/cuoleman / ylönousemisen cansja / ja caicki
2.lasinäßethlehemEphrata/ jocawöhäineno- nyncuin hëtze on/taicka hänelle on/ jahäntele
l«t ludantuhannen stas/sinusta on se tulewa/joca jawot.
Nyn me näen,myös ettei hän «vaadi eitä tum
Israelis on hallitzia olewa.
laOsea>i;:i4. Minatahdon heitäHelwetistä ge/mutta ystäwäiisest suosittele /ja ftno: Autuat
päästä jaTuolemastawapahta: Cuolema/ minä owat waiwaiset:c.Ia Apostolitmyös sillä tawalla
tahdon olla sinulle myrcky: Helwetti/minä tahdon puhuwat: Minä muistutan/ rucoilen/ neuwon/ »c.
olla sinulle surma.
Ia nyn me caitis paicots näem ettei Evangelium
ja juli- ole laktramattu joca waatt: mutt» paremin ftar»
Nijn eiEvangelium ole muu cuin
stus Chrifiuxesi/ Jumalan jaDavidin Pojasi/ to- na ja julistus Christuxen hywlstä töistä/ jotca meil.
jaIhmisest/ jocameidän tcchtem le/ jos me uscomma/ annetut jaomistetut owat.
tlstst Jumalasi ylösnousemisellens
/ ja catcken ih° Mutta Moses Ramatuiftns aja/ waati/pacotta/
cuolemallans ja
mtstcn syndein tähden / on cuoleman ja Helwetin lyö jss hirmmsest rangaise: sillahän on lain tir,
tvolttauut/ja nyldä pois ottanutjotca hänen pääl- soittaja ja maatta.
lens uscowat. Se on nijn / että Evangelium taitan
Josta st tule ettet usiowaiselle ole laki annettu/
lyhyext ja pittäxi puhext cutzutta / ja yxi taita sen jonga cautta hän Jumalan edes hurscaxi tule/
lyhemmäldä j» toinen pidemmäldä ttrjottta se nyncuin P. Pawali /1. Tlm. 1:9. sano että hän
kirjoitta sen pidemmäldä / joca monda Christuxen on uscon cautta watchurstas/ eläwa jaautuas/nyn
lyötä ja puhetta tirjottta/nyncutn neljäEvangelt- et hän sillen enämbätä tarwitze/ mutta että hän sen
ttrjottta/ uscon hywillä töillä ositta.,
stata tetewät: se taas ftn lyhemmäldä
joca ei Christuxen töistä mitän kirjoita/ waan lyCuft usco on/ei se taida muutoin ella/ waan e«
hytäisest osotta/ cuinga hän pyhällä cuolemallans sotta hänens hywisä töisa / ja tunnusta ja opett»
ja ylösnousemisellans/Synnin/Cuoleman ja Hel- sencaltaisenEvangcliuminmuidengin ihmisten e.
wetin on wotttanut/ ntzlle jotca hänen päällens u» des/ja anda hengenskin sen edestä waaraan / ja
tekewät.
Mttä caicki elämans ja tecons lähimmäisens
scowat / nyncuin Petart. jaPawali
Sentähden catzo/ ettes tee Chrifiuxest Mosesta tarpextja awuxi/ci että hän ainpasians sencaltcn«li lakia Evangcliumist/lchncuin tähänasti on ta- sten armoon tulis / mutta palwele m«)os händä e»
pahtunut. Sillä «Evangelium waadierinomai- lämälläns/ tawarallans/hywydelläns jacunnial»
ja nyn»
menyden cautta hurscaxi lans/ ja millä hän ckänäns wol jataita
stsi metdän töttäm/että
ja autuaxi tullsim : Iatosin se kiroile ja duomitze cuin hän näke Christuxen hänellens tehnen/ nijn
sencaltaisita töitä mutta waatt usco Christuxen noudatta hän myös Christuxen asteltta.
päälle/ joca on meidän edestäm Synnin / Cuole, Sitä myösThristus ajatteli/cosca ei hän wymei»
josta
man ft Helwetin wotttanut / janyn meitä hursca,
11/eläwaxtjaautuaxltehnyt / <i meidän tötdem me hänen Hpetuslapstns / uscowaistt ja oiktat
:

:

:

saarna

:

:

:

:

CHri,

Voest Testamendist.

Christltyt tuta taidamme: sillä ensi» rackaus il- ta Tcstamentiä/ jacoco Pyhä Ramattua-SentSHman töitä on/ sijnä ei oic oikia usco/ eikä Evange. den catzocan locaincnhurscas Christttty/ ellei häN
lium ole wicla oikeinkäsitetty/ et myös C hristus takia ja Evangeliumita yhten sccotais.

Latzo/ tämä on oikein lukea Vt-

ole oikein tuttu.

ö.

Lttä Vsi Testament» cnstn prändätttn ja Kirja
/

iuulllN anvan paxupl luiewan/ sentavden Esipuher anvotttm pois
jättä/ ivaan etkä ne owat Wanhas Testamendis sisäl wcdctyt/Nijn ne myöö nyt järjestänsuzecunginKirjanjärjestyxenjälkenowac tähän pannut.

Esipuhe P. Maltdeuxen

Phä Mailheus alca Evangeliumins Hi-

Christuxen
/

sugusta/ihmiscu luon-

ja lukc hänen

sucuns hä-

mäsiAbrahamisi. Kirjoitta
1. Hanen waiihemmistans ja syndymisestänö/
Cap. i. Wijsaista miehistä jotca rdäiseldä maalda
Christuxen :ygö tulit: Herodcxen julmudest ja
Christuxcnpaost/Cap.2.
2. Johannes C astajast jahänenCastestans/ ja
cuinga hän Christuxen casti/ cap. z. Christuxen kiusauxest corwes/joca sijkte meni Galileaan/ saarnaMan ja cutzuman Opetuslapsia/cap. 4.
z. Christuxen saarnasi «vuorella/ cap. 5.6.7. Hänen lhmeistäns ja puheistans Johannexen Ope/

/

tuslasten cansta/ cap. 8.9.
4. Cuinga Chrisius lähetti Apostolins/

cap. to.

Evangelium ist.

ilmoitti Johannexen Opetuslapsille hänens Messiaxcxi/cap. il.la monda muuta Christuxen tunnus tähte japuhetta Phariseusten cansta/ cap. 12.
jawertauxec/cap. iz. Johannexen cuolemast: Christuxen puhest Isäin saädyist: Taiwan waldacun»
nan awaimlst/ cap. 14.15.16. Christuxen kircastamisest/cap.l7. jacuinga hän Spetuslapsians 0pettl/ cap. 18.
5. Christuxen wacldamtsestJudeaan/cap. ly.Hänen wymeisest matcustamisestans Icrusalemyn/
hänen tunnustähdcistäns: puhestans Herodianeili
ja Phariseusten cansta : saarnastans/ wertauxistans ja ennustuxistans/ cap. 20.21.22. 24.25.
6. Christuxen ehtolisest / pijnast/ cuolemast jay«

lösnousemisest/ cap. 26.27.28.

Esipuhe P. Marcuxen Evangeliumtst.
ensist Johannes Ca- rais/cap. 7.8.9.
stajast/cuinga
ja
Marcus kirjoitta

Chrisius

hän castl Christuxen:
rupetö

saarnaman

4.

Christuxen wymeisest matcusiamisest Jude-

ja aan ja Jerusalemyn/ja mitä tiellä tapahtui: Hänen puhestans Phariseusten ja Sadduceusien canst

ihmeitä tekemän/ cap. 1.
cap»lo. n.,2.EnnusiuxestansJeCuinga hän cutzui Opetuslapsia: puhui/opet- sa
ti/ja teki suuria ihmeitä Galileas / Gadaras ja rusalemin häwityxcst / ja wymeisesta päivästä/
2.

cap. 15
Isäns maalla/ cap. 2. z. 4. s. 6.
z. Cuinga hän lähetti Hpemslapsens. Hän kir- 5. Hänen Kärsimisestäns cuolemastans/ haujoitta myös Johannexen cuolemast/ Christuxen tamisestans/ ylösnousemistans/ jacuinga hän Othmeist/ puhest Phariseusten ja Spetuslaftens petuslapsillens ilmestyi/ja lähetti heidän coco macansta: Christuxen Kircastamisest/,a mitä sijttä seu- ilmaan/ cap. 14.15.16.
Esipuhe P. Lucan Ev ?ngtliumlft.
iucaskirjoitta Evangeliumins Histo- sen/cap.i. mitä Christuxen syndymises ja läpsitriasa Ensin Johannes Castaianwan- des ou tapahtunut/ cap. 2.
1. Johannein saarnasi/ Christuxen Castest ja
Cumga Sngeli Gabriel ilmoitti hänen /a Christuxcn stjndymj- polwilugust/cap.z. Cmngahän Nusatlm P rke/

/

(a) 2

ttldä

Esipuheleldä/rupeis saarnaman/ ihmeitä tekemän jaOpe- syndisten canffa / ja neuwo ajallisia tawarotta oi.
tein pitämän / cap. 14.15.16.
tuslapsia cutzuman/ cap. z. 4.5.
5. Christuxen «vtzmetstst matcusiamisesi leru,
;. Cuinga hän walitzi caxitmstatymmendä Apoja salemtzn/ft mitä tiellä lapahtu/ cap. 17.18.19. Hä-,
stolita ja neuwoi heitä: lohannexen tysymisest
leruftlemtzn / puhestans PhariChristuxenwastanxest hänen ftarnoisians ja thmei- nen ajamisestans
cansja/
stänsGaltleas/cap.6.7.8.
stusten
ennustuxestans wtzmeisest duomiost/
4. Cuinga Christus lähett» caxitoistakymmen, cap. 19/ 10. li.
bäApostolita ja seitzemmtymmendä Opetuslasta: ti. Cutnga hän Ehtolisen asetti/petetän/ waikysy ja puhu Pharistusten cansja / neuwo Opetus- notan/cuoletctan ja haudata» Hänen ylösnouse,
lapsia/teteihmeitä/ pttä parannus saarnan/ ja miststans ja Taiwastn astumiststans / Cap. 11. 25.
neuwo Pharistuxla / cap. 9. ic>. 11.12. iz. olestele 24.
:

Esipuhe

P. lohannexen EvangeKumist.

PHä Johannes kirjoitta

caickein ensist silmät/jocastfianasy!,dym)toli/cap.7. B.yi
lumaludest/ jayancaickisest 4. Hänen matcustuxestans Kirckomessun juh»
MjiMoleinistsi/ja mitä Johannes Castajahä- lalle leruftleinyn/ ja mitä siinä tapahtul/cap.io.
todisti: Cutnga hän rupeis Opetus- Cutnga häncuolletsta lazaruxen herätti/ ja Malapsia cutzuman/ ja ihmeitä tekemän. Stztte häne ria hänen jalcans woitelt: hänen ajamisestans lepuhens Juvalaisten cansja leruftlemts Päästät- ruftlemyn / jaEhtollststans Opetuslastcn cantza/
sestä/ja Ni codemuxen canfja/ja mitä hän sijttelu. ntzn myös heidän jalcains pesemisesi/cap. n. n. iz^
5. Hänen opettamtsestans ja lohdutus saarna»
deas teki/cap. 1.2. z.
l> Hänen matcustuxestans Samarian cautta stans Opetuslastens edes ennen hänen cuolema.
Galileaan jaleruftlemtzn Pääsiäis juhlalle/ ja tans/jarucouxestansseuracunnan edestä/cap. 14.
15. '6. 17.
mitä sijnä tavahtu/ cap. 5.
6. Christuxenkärsimisesi/ cuolemast /hautami.
;. Cuinga hän ruocki wtzsi tuhatta miestä cor-,
weS/käy meden pää llä/ftarnais Capernaumts/ ftfi jaylösnousemisest/ntzn myös moninaisesi ilmo
cap. 6. meni leruftlemtzn lehtimajan juhlalle/ pu- ittamisest Opetuslastens edes/ että hän totisesi eli
huiKtrjanoppeneincansja / awais yhdenmiehen molluista nosnut/cap,iB> 19.20.21.
<.

kirjoitta

Esipuhe Apostolisten Teoista.
P. Lucas täsä Kirjaft dias: asetan ulos Iconiumist: tulemat

l«)siraa»
ja Py- jaDerbenyn/cap.i2.iz. 14. Stztä cocouxest cuin
lahjan jacamistn Apojcole- Apostolit pidit lernsalemis / ymbännsleickauxesi
chmet Templis/ ia iain Ceremonyst/cap. 15.
Petarin
cap. 1.2. z. ionga tähden hän loh.mnexen cansja 4.Pawaltn matcoist/cuinga hän waelda ymbä.
pandinttznni/ jaRaadin eteen asettttln/ ca»>. 4.5. rins/wahwista seuracunat/)oift hän eneugmsaar.
2. Seitzemest Esimiehesi eli toimittajasi / joista nannut oli/ ja m»tä hän Troadas / Macedonias/

iMHHjA Chrifiuxen Talmasen astumlstn/

saarnansa

Stephanus yxioli/ jocaEvangeliuminwatnolll- Thessalomcas/Athenis/ Cortnthos/Kenchros >«
cap. 6.7. Stztä Ephesos opettanut ja tehnyt oli/cap. 16. 17.18. iy.
sten cauha rytteli/ jajakiwitettin/
CandacexenDrötingin
Ca- Hänen matcastans leruftlemtzn/ jacmnga hane»
Noidast Simontsi/
»narerarist/ cap. 8- j» Pawalin käändymisesi/C. 9. tetttn ktznni/ cap. 20.21.
z. Cuinga Petari Jumalan ilmoituxeu cautta 5. Cuinga Pawali wtedän Jerustlemyn / cap.
lähetelän Corneliuxen tygö : Christuxen usco lewi. 22. lz. Fellxen/ Fesiuxen jaAgrippa» eteen Cestretetän Antiochias/ cap.lo,ll. Herodes tappa Ia- as/cap. 24.25.26. sieldä hän lähetelän hahdella
eobuxen: pane Petarinfangiutccn Pawali ja Romun syxyllä / suurella hengen waaralla/ jos»
BglNssbsss ftUnawatCypl«fes/Paphesja P<s> lKncaxi ajastascg?sj/ cap. 27,23,
:

Esipuhe

Esipuhe

P.Pawalin Epistolasi Romarein

tygö.

Epistola on oikia pääcappale Vde- töisä elät/jaduomitzet «ykä joccaei nyn tee/ tatja caickein selkein E- dat myös jocaistaopetta: Sinä näetraiscan toi,'anqclcum / >oca olis kelwollinen / että
silmäsä/ mutta et sinä äcka malca
silChristitty ihminen ei ainoa- mäsäs.
sitä Silla chkäs ulconaiscst Lain työt pidät pelwon
sanasta muistais: mutta myös
stans sttä harjoittelis/
nyncuin sielun jocapäi- tähden/ ettes nuhdellais:eli palcan tähden/ cuinS
jocapälivä
täydellisesi eli sijtä toiwot: nyns cuitcngin caicki nämät teet ysilla ci taita
mästä leipä:luetta
Jajotaenämmin
eikapideldä.
lönmielcn/ ja liman rackautta Lain puoleen/
rohcullisest
pacolla/waiwalla jawaatimisclla/ja et totule.
rella
nyn
luetan/
caunemmaxi
Sentäh-.
sitä
tm on tämä Esipuhe tehty / Ma nijncuin owi kä. sin ensingän tekistän / ellei Laki olis. Jostaymhän Epistolahan walmistctan/ sitä paremmin marrctän / että sinä sydämestäs Lakia wihak.
pmmärrettä. Sillä tähänasii on moninaisilla Mikästä on / ciilns kiellät muita »varastamasi/
selityxillä pimitetty / joca on cuitcngin itzcstäns coftasttzewarassydämesäsolet/ ja senmirlelläs
kircas paiste/ja woi caiken Ramatun malaistaja tekisit iye ti)öllä/ios tohtisit. Nyncum ei sencaltäinen ulconainen työ pysy cauwan sala ulcoculseliltä.
Ensin tule meidän puhenparsiymmärtä jätis- latuts/ennencuin itze töihin puhke. Sinä opetä/ mitä P. Paivali näillä sanoilla ajattele: Laki/ tat muita/ jaetitziäs opeta / etkä tiedä mitäs oSyndl/Armo/Vsco/ Wanhurscaus/ Liha/Hen- petatija etpäs itzekänolecoscan Lakia oikein ymi.
gi/ja muut stncaktaistt: ei hänestä muutoin ole/ mättänyt. Laki lisä fyndtä/nyncuin hän,. Lugus
!o.versi)S/sano: sillä ihminen tule ainoastans
niitän hywä/sille joca hända luke.
Se sana/ Laki/ ei pidä täsä nijn ymmarrcttä- Lain cautta
wiholliftxi / jota enämmänLaki
män/cuin jocu cansia ymmärräis jongun o- waati sitä cuin ei ihminen woi ensingän tehdä.
petuxen/ mitä ihmisen tekemän eli jättämän piScntähden hän
7. iugusi4.vers Laki on
tä. Nyncuinmailmallifes Lais tapahtu/josa La- hengellinen. Mikä on? Jos Laki olis lihalliki koilla täytctän / ehkei sydämest tapahduis: nen /nyn taitaisin töillä täyttä/ mutta että
mutta Jumala duomitze sydämen pohjan jalken. on hengellinen/ nyn et taida sitä yxikän täyttä/
Eentähden myös hänen iakins waati sistämen ellci caicki cuins teet sydämen pohjasta tapahdn.
pohja/etkä tydytöihin/ mutta pikemmin laitta Mutta ftncaltaista sydändä ei saata kengän partehdä / nijncuin on tzi ainoa Jumalan Hengi/joca ihmisen Lain caknhtä töitä / cuin ei sydämest
ulcocullaisus ja walhe. Jongatähden caicki ihmi- taisexi teke/että hän sydämelisen himon Lain
set malehteliaxi cutzukan/Psal.n6:ir. Sillä ei puoleen/ jasijtte teke caicki / ei pelivosta eikä puyxikän ihminen taida pitä Lakia sydämens poh- rosta / waan wapast si)dämest.' Ja nyn on Laki
jasta/ mutta caicki löytämät itzesäns ylönmrelisy- hengellinen sijuä/että tahto hengellisellä sydäden sijhencuinhymä on/ja himon sijhencuin pa- mellä racastetta ja täytettä / ja waati ftncalrai-ha on. Cusa ci ole mahma halu hymään/ ei siellä sta Henge. Cusasydämesctseole/sijnäonsyndi/
myös ole sydämen pohja Jumalan Lakijn. Ja ylönmieltsi)s/wainoja wiha Lakia wasian / joca
totisesi syndia tehdänja Jumalan cuitengin hywä / oikia japyhä on.
mieli ricotan/ehkä cuinga cunnialinnm elämä ja Nyn totuta sijs sinus tähän puhescn/ että sijhywät työt ulconaisest kijldamät.
uä on paljo wäliä: tehdä Lain töitä/ ia täyttä La
Sijtä P. Pawali tvists Lugus päättä Juva- kia. Lain työt omat caicki ne cuin ihminen teke/
ne jotca Lain täyt- eli Laista tehdä taita / omasta wapast ehdostans
laiset caicki syndisexi/ ja
tämät / owac ainoastans manhurscat Jumalan ja omasta woimastans. Waan nyncaliwan cuin yedes: jvnga cansia hän tahro / ettei yxikan taida lsnmielisys ja waatimus on sydänres Lain puoparemmin heille: leen/sencaltaisica töitä tehdes / omat caicki
lakia töillä täyttä/ mutta
sinä opetat ettei pidä huorin tehtämän/ja cuitcn- kaltaiset työt cadotetut/ eikä mthingän kelpa.
gin sinä itze teet huorin. Jtem/ joisa sinä toista Että hän z.Lugus 20. vcrsys ajattele/ sanoisans:
duomitzet/nijfä sinaitzes duomitzet. Nyncuinhär. et yxikän taida Lain töiden cautta Jumalan edes

sen

omasa

sana

se

coscan
se
sen
se

sen

suu-

se

se

sen

scn

se

sano
se

se

se

saa

se

scntähdensiellä

-

sano:

sano

sen-

tahdvis saiidä! kyllä sil ä hywasti jllUijllisti illlsi sMhurstaxi tulla. Ustäy näei tttti se
Z

oie mu-x

-

Esipuhe.

tuin «viettelys cuin muutamatopettawat/että li> päälleni ustonet. Sentähden on sydämes /ene»
lnisen pitä itzens tvnlimstaman omilla töilläns ar- cuin hywät eli pahat työt ntzncmn hywät elipa»
mo ftam.Vi. Cuinga taita itziäns töillä walmi- hathedelmät/tapahtumat/
taicka epäujco/
sia siihen cuin hywä olls/ joca e» yhtän hywa työ- ntzncuin luuri/neste ja pmas woima caicktz» synoei.
tä teemuutoincuin ylöilmielenftwadlten? Cuc»' hl». Joca sentähdenßamatus kärmenja wanha»
ga työ taita Jumalalle kelwata/ioca ylönmleli- lohikärmen pääxi cutzutan/jongawaimon siemen/
oli/ nyncuinAdamllle luwattin.
sesift cangiast sydämesi tehdän ?
Christus/särtewä
Armo ja lah)a näm eroitetan: Hrmo on erino»
Mutta lakia täyttä /on himon ja rackauden
cansta tain röttä tehdä / elähymtnjacunmalisest/ maisesi Jumalan suosio ja hymä cahto/ cuin mei.
wapana ilman tain «vaatimista / nyncumei yh- htn on hänellä itzesäns / josta hän che 00 malmi»
tän Lakta eikä rangaistusta oiiscan. Mutta
meille andaman Ehristuxen / ja muovattamaa
y
yyä
ja
Hengi
himon
rackande»
anoa
meihin hänen Hengens Lahiotaens/nyncuin ;.L«.
kaltaisen
sydämchen/nyncuin hän 5. Lugun x.versys
gus v. 15. selitetä»/ sanottars : Armoja Lahja
Murta ei Hengi anneta maan ainoasrans uscos/ Christuxcs/elc. Waicka Lahja ja Hengi mersä pah
cautta/jausconcansia JEsuxcnChristuxen mä pärmäldä lisändymät/nyneiole ne mielä täy.
päälle/nyncuin han 1. Lugus
Senlähden ei delliset: sillä paha hiiyo ia syndt »äamät meihin
tatc- mtelä alallens / ja sotimat Henge mastan / nyntule/mutta ainoastans Jumalan
ka Evangeltumin caucca/ ivca Chnsiuxest saarna/ cuin hän 7. Lugus v. 15. seq. / ja Galaterem 5.
cmnga hän/ Jumalan Potta m Ihminen /on Lugus v. 17. Ja nyncuin Gen. z: 15. sanottu on/
meidän tähtemme cuollut jaylösnosnut /nyncum että ryta pitä oleman maimon siemenen ja karHän cap.j:i4.cap. 4: r;.ja 10:9.
men siemenen mälillä: nyn cuctengin Armo nyn
atnoa
manteke ja saarta/ että me peräti Jumalan e»
si)S
paljo
rule/että
Tästä
ihmisen
teke/ja täyttä tain: stllä myötäns tuo des manhurscaxt luetan: Sillä e: hänen armon»
hurscaxt
Hengen Christuxcn ansiosi/ joca ihmisen tekeiloi- erolta cikä hajota itztäns / nyncuin lahjat tekesexi ja mapamielisexl/nyncuin Lakikin maatt: ja mät/ maan otta meidän peräti Jumalan suosio,
nyn hymät työt
mtelellans seuramat. Sitä hvn Christuxen tähden / joca on meidän Edeshan z. Lugun zi. versys ajatte/e/ sijtlecuin hän Lain mastajam/ Sowittajam ja Wälimiehem nyn
työt hyljanyt oli / joca nyn cuulu/ että hän Lain myös setähde/että »ie lahjat omat jo meisä alcanet.
työtcaickitahdois peräti usconcautta maahan laNäin sinä sijs ymmärrät 7. lugun/ /osa P. Pa/
me
mielä itze hänenskin syndisexi laitta/ja fan»
hän
maan
mali
ske. Pois se/sano
mahmistamme
itscon cautta Lain/se on/me täytämme Lain u- cuitengin 8. tugus / ettei nysä / cuin Ehristuxes »wat/ole mitän duomtttapa. Waan lihan tähden
fcon cautta.
Syntxi cutzutan Ramatus ei ainoastans ul- joca ei mielä ole cuoletettu / ol mma me mtelä
konainen työ / mutta myös caicki cuin
metä syndiset / mutta että me
Ehristuxen
ja käändä ulconaistntöihin/ niinättäin / sydä- päälle/ja meille on Hengen vtiset / on Jumal»
men pohia caickein moimain cantza/ nyn ettet meille nynlepytuen ja armollinen/ ettei hän
yxikän ulconainen työ taida pahaxt luctra/ eikä caltaisita synejä duomttze eikä tottele/mutta teke
jälken Chnstuxen päälle/
syntxi cutzutta/ ellei tapahdu sydämen pohjasta. meidän canstam
Ja Ramattu catzo ertnomattain sydändä /ja stjhenasti cuin syndi peräti cuoleteran.
juurta / ja caickein syndein alcua/ nyncuin epäVsco ei ole jocu inhimillinen luulo eli uni/jonga muutamat uscoxi sitnomat: Ja cuin he näkeusko sydämen pohjas. Nyn että ainoastans
wanhurscaxi teke ja snatta hengen ja himon ulco- mät ettkiyhtän elämän paranust/eikä hymä työnoudata/jacuitengin paljo uscosia cuule.
naistn hymin töihin: mutta cpäusco teke syndiä/ tä
kehoitta Lihan / ja saarta himon ulconaistn pa- Mat ja puhumat: langemat he sijhcn erhetyxeen/
kyllä ole/ihmisen pitä
hointöihin / nyncuin Adamille ja Emälle Para- että he sanomat: ei
tekemän/jos
6.
tapahdut/
Gen.
töitäkin
z:
hän wapaxi>a autuaxi tuldists
he evangeltumm cuuTästä sijsse tule/ ettäChristuskin ainoastans la tahto. Sytä tule/
«päuscon symxt luke/ Joh. 16:8. sanoden: Hengi lemat/rupemat he tekemän ajatuxen omasta moi-

se

usco

se

sensano.

uscon

sano.

usco

sanan

sano

sano.
usco
se

se

usco

:

uscomma

sen

sen-

se

uscon

usco

usco

uscosa

cosca

nuhtele Matlma Min tähden

/

ettei he minun

mastans heidän fydämesans/joca sano: Mmäusconi

Esipuhe.
hurscantta mattan säatta. Sillä nyncuin eiyxtt
kan taida itzellens vsco anda / nyn et myös taida
yxikän usco itzeldäns poisotta Sentähden on

jong» he sijtte viktan» ustona pitäwät.
sten
ntzncuin
st on inhimillinen teco ja ajatus/
«Mutta
taida miyingän hywyten sydän«tzn ei myös
da käändä eli muutta/ ei myös sijtä yhtä» elämän parannust seura.
Mutta usco on Jumalan työ ja «vaicutus mei:

se

sz/jocameidän muutta/ja Jumalasta wastudest
syimyt.ä/loh. i: iz. j» cuoletta wanhan Adamin/
ja teke meldän peräti toisixi ihmisixi sydämestä/
mielestä ja taidosta / ja Pyhä Hengi on hänen
lansjans. Hän on eläivä/ja «väkewä. Ntzn ettei
hän ttanäns taida olla hywä tekemät/ «tä kysy

jos hywia töitä tehtämän pitä. Mutta enencuin
jocu sitä kysy / on hän stn jotehnyt / ja on aina
tgisa. W...iii loca et sencaltaisita töitä tee/ ston
/ joca
ymbärillens etzt ja
uscotoii» ihminen
coperoitze / ntzn myös hywiä töitä / eitä tiedä
lummasiacan/ mikä eli hywät työt owat.
Vsco on elawä ja «vahwa toiwo Jumalan armoihin / ntzn luja että jocu edest tuhannen
lerta cuolis. Ia sencaltatnen uscallus Jomalan
armohon / tete ihmisen iloistl» jarohtiaxi Jumalan ja catcketn luondocappalden puoleen /jon»
ga Pyhä Hengi uscoft tete., Stztte on ihminen
»aatimat «valmis ja iloinen caitille hywä tete,

usco

usco

sen

män/ jocaistilpalweleman/caickinaista kärsimän/
Jumalan mielen noutext/ ja ktztoxex/ijoca hänelle
armon andanut om Nyn että mahstncaltaisenhywiä
dotoin on
töitä uscosta eroitta tosin ntzn
mahdotoin/ cuin palawus japaiste taitan tulesta
:

Sentähden cartaoma määrä ajatustas/
ja turhan puhuwaisi / jotca hettans ylön wtzftxi
tefewät / duomitzeman uscosta ja hywistä töistä/
j» owat cuitengin caicketu tyhmimmät tompelit.
Vlucoilc Jumalat» stnufts waicuttaman usco/
«nulltoins tyllä jäät uscottomaxi tzancaickistst
hae ,a tee ntzn paljo cuins tahdot jataidat.
Wanhurscaus on sencaltamen usco/ joca cutzuto.!,
Jumalan manhurscaudext / eli sixi joca Jumalalle kelpa-sillä Jumala anda sen/ja luke

eroitta,

:

:

carcki petos/ulcocullaisus/ja syndt/ mitätlman
uscota taicka epäuscos tapahtu/ Rom. 14: !z.kyldäkän nyn hywin cuin taita.
Liha ja Hengi ei pidä tasa nyn ymmärrettämän/että Liha on ainoasians / mitä haureuten tule: jaHengi atnoastans joca sisällcsest sydames
waicutta. Waan Lihan Pawali cutzu / nyncuin
Christusktn Joh. z: 6. Cacken cuin lihasta syndynyt on/ coco ihmisen Sielun ja Ruumin/ toimen ja cacken taidon jotca caicki lihallisia pyy-

se

se

scn

:

tämät. Nyn että

sekin mahdctan cutzua lihalliseni/ joca ilman armota corkeista hengellisistä asioista paljon puhu ja opetta nyncuin ymmärtä
taitan Lihan töistä/ Gal. 5:19.cusa hän eriseurat
:

ja cateuden myös cutzu Lihan töiri.

Ia Rom.

8:

z. sano hän:Laki tule Lihan cautta heicoxi. Joca et
ainoasians ole sanottu haureudest mutta myös
caikist muista synneist erinomattain epäuscost/
joca caickein suurin hengellinen syndi on.
Mutta hengelliseni ihmiftxi cutzutan se/ joca
caicki asiat hengellisesi toimitta maicka hän en
ulconaisisakin asiois nyncuin Christus Opetuslasten jalcoja pesiesäns/ ja Petari wenhettä soutesans ja caloja pyykesäns.Nyn että Liha on se ihmmen/joca sisäöisellä ja ulconaisella työlläelä/ja
toimitta sitä cuinßuumin jaajallise elämän tarpext tule.Hengi on se ihminen/joca sisäöisellä ja ulconaisella työllä toimitta sitä cuin Hengen ja
tulewaiscn elämän tarpexi tule.
Paitzi sencaltaista näiden sanain ymmärrystä/
cuin tähänasti selitetyt omat/ et sinä lkänäns tätä
/

/

/

/

Epistolata/ eli jotacuta muuta pyhän Ramatun

Kcrja ymmärrä. Sentähden

carta

caickia nytä

opettaita/ cuin näitä sanoja toisin määndelemät/
olis cuca tkänäns tahdois. Nyt me tahdomma

se

itze Epistolata catzo.

sen Että oikianSaarnajan tule ensist nuhdella sa
Chnstuxen melda» wälimiehem sijndisixi osotta JumalanLain ilmottuxen cautta/
wanhurscaudexi/
tshden / ja ftatta ihmisen cullengin andaman caicki jotca ilman Hengetä ja uscota Chrcstuxen
sen cuin tule Sillä uscon cautta ihminen tule päälle elämät/ jolla ihminen saatetan tundcman
wapaxi syiiistt, / ja fta halun Jumalan kästyi- ttzens se on / hänen oman heickoudens ja maihin/ ja anda stn cansja Jumalalle cunnian / ja mans/joca sijtte nöyryctä iyens/ja halaja apua.
maxa mitä hän on hänelle welca. Palwele myös Nyncuin P. Pamalikin läsä teke / ja rupe ensilhmisiä mtelelläns ntzncuin hän taita / ja maxa mäises Lugus epäusco laittaman/ ja nytä suuria
«tzn jocaitzelle. Et meidän luondom eli oma eh- julkisyndejä/ jotca pacanaingtn synnit olit / ja
tomme. / eila tvoimam taida senkaltaista Man- mielä nyt monen omat/j otca ilman Jumalan Ar:

mot» e

Esipuhe)
»öta eläwät. Ia st,!,»: Jumalan wiha ilmesty nit and» tmdexi. Jolla hsn osett» / että hsne»
HaiwastEvangelium!»cautta/ caickl.nilMislln wanhurscaudens /' jengas.an meille uscost anta/
päälle / heidömjunialatten an m haplölljcn me- »inoaslans metläoutta: Joca tällä «Ma Evan»
nons tähden: Stllä ehtä he tietäwät/iajocepäl- gcllunun cauna julisietan/ ja enh«stn aican lain
wä edesäns löytäwät elewan yhdm Jumalan/ ja Prophetain cautta todistettu». Jantzn iat»u»
ntzn on cuitengln luöndo ltzcstäns uman örmet» scen cautta wahw.stetan / waicka lam työt sen
ntzn paha / e»m hän ttztä eckä cuniotta häntä/ cansja maahan lasketan/ ntzn ettei kengän «W
mutta socaist itzens/ja lange lackamat pahemran kehua tatda.
menoon / sijhenasti cuin hän joutuepäjumalan Nyncuin hän cdellisis colmes lugus on ilmoitja caicktn tanut synin/ja opettanut uscon tietä wanhurscan.
tecn.nyn hän nellännes cohta muutamlta wasta»
lvtcochin/eikästncaltaisia nuhtele mutft.
Telses lugus / lewitlö hän sencalialsen nuh» hacoisita puhetta: Iarupe ensin sijtä/ joca catc»
ten lewcmmalle ntztä wastan / )otca ulconalsest tein enimmäsi ntzden suuft on/ )otca uscosi puhut»
hurscaxi nätywät / mutta cuitengin ftla syndiä tawan cuulewat / cuinga st ilman töitä wanhnr.
tefewät/ Ntzncutn Judalaisel el,t / ft wleiätin staxi «te/ja ftnowat: eitöst ihmisen pidä yhwiä
caicki nlcocii liatut / iotca ylönmlelen hywä tete- töitä tetemän ? Nnn hän myös täsä puhu Hbr»,
mät/ nnma sydämesi he owat Jumalan tain wi- hamist/ja ftno: Mttästä Atraham on töilläns
holliftt/ia owat cuitengin walmtt multa duvmi- tehnyt? Omatco ne caicki lurhat ? Olltco häne»
tzeman/nyncuin caickein utlocullattum tapa on/ työns caicki te.mottamat? Ia päällä ntzn Abr»»
jotca ttzens cuniae ja puhtana pitäwät/ mutta o- hamin paljasta Vscosta / paitzl yhtätä» työtä/
mat cuttengtn täynäns Ahneutta/Cateutta/ko- tullen wanhurscaxi/ nyn seltiäst/ enä ennencui»
reutta ja caicke Pahutta/ Mat. iz: 16. scq. Ne y« hän ymbärinsieickauxcn työn täyttänyt 011/ttztet»
lunmlan Armen j» laupiuden / >a tin händä «nnen Ramatus uscon cautta wanhur»
löncatzowat
cocowat päällens Jumalan «vihan/ heidän sydä- scaxl tullen /Gen. 15:6. Jos ei hänen ymbänns.
mens cowuden tähden. Nyn että lj awali ntzncu- lelckauxens työ hänen wanhurscau«ens mitält
tin ftlo lain selittäjä ci jätä tetän ilman synttä/ auttanut / )onga cuitengin itze Jumala hänen
mutta ilmottta Jumalan wihan cattllle ntzlle/jot- tehdä täfii/ ia hän reti hywin / että hän Jumala!»
«a omasta luonostans elt wotmastans hywä elä» le cuuliamen oli: nyn ei tosin myös yxitän mu»
mätä pttä tahtowat/ ja ntzn ee heitä jätä parema- hywä työ auta muän wanhurscauteen. NiuttO
cuin jnltisijndislxi/jaftno heibän paatunext j» »chncuin Pmbärinsleickaus oli brahamille ul»
conamen mercki/jolla hän wanhurscaudens usce.
catumaltomaxi.
z. lugus tete hän ne molemmat yhtäläisexi/ ja ft osotti: ntzn myös caicki muut hywät työt/el o»
ntzncuin to»seng«n: Cuickisyn- le muut cuin ulconaisttmerkit/ jotcausco noudat»
sano yhdenolewan
diset Jumalan «des/ paitzt euä ludalaisilla oli tawat / ja osottawat ihmisen myös sisslllsest ole.
Jumalan ftna /watcka ei sitä monda heistä usco- man Jumalan edes wanhurstasna / ntzncuin hy<
net / mutta ei cuilengan sentähden ole Jumalan mätin hedelmä puun hywäxi osotta.
totuus ft wacuus huckunut. Ia ftno sijtte 51.
Ia näin P. Pawali wahwistaRamatuista en»
disen opetuxens/cuin hän uscosta colmannes lu.
Tule ntzn taas sijhen moisten/osittain Ramatust gus opettanut oli: ja lisä wielä Davidin todlstucaicki syndisix: / ,a ettei tengän tule lain töiden xen/Pftl.zl:i. joca myös ftno ihmisen ilman
cautta wanhurscaxi: mutta laki/ftno hän/onan- töitä wanhurscaxi mlewan watcka et hän ilman
mttu/että ihminen tundisftMins. Stztte rupe töitä ole/cosca hän on wanhurscaxi tullut. Stztte'
hän opettaman oitiasia tiestä / cuinga ihminen leiviltä hän tämän caickia muita iain töitä «va,
autuaxi ja wapaxi tule/ ftnoden: he owat caicki
syndtstt/eitä taida terscata Jumalan edes: mut- olla Abrahamin penllisct sugun puolesta / palje
ta he tulewat tlman omat «nsiotans wanhursca, wähemmin lain töiden tähden
mutta heidän
pitä perimän Abrahamin uscon/ jos he oitial
werelliins on ansainnut /ja tullut meille Armoni- perilliset olla tahtomat. Että Abraham/ ennenfiulmexl luMftsta/ joca meille catcki endjset ftn- cuin Mostxen taicka ymbärinKieickau.ren latl lu.
li/
/

:

:

.

Esipuhe

wanhurscaxi tullut/ za caickem 6. Lugus/öttahan eteens ylimmäiset Vscdttty<
li/oli uscvn
,scowaisien Isäxi cutzuttin. Ia myös paljo e- öt/cmn on: Hengen sota Liha wastan töydellilaki ftatta pikemmin wlhan cuin sest cuolettaman jääneitä synnejä ja himoja/sijrnämmin//ettayxckän
täytä lakia rackaudella ja ts cui» ihminen on tullut wanhurfcaxi. Ja opete/ etcei
Hrmon
mieklläns. Sentähden pitä ainoan Vscon sitä ta ,meitä / etten me ole peräti »vapahdetut uscon
Armoa hatcman/ joca Abrahamille luwattu oli. cautt»? synnistä/mjn että me saamme aiwa jouIa ntzn sencaltaiset owat meidän tähttmkirjoite- tilasna olla ja irtastelä/ nyncutn et sillenyhtä»
fyndiä oliscan: sillä synnit oivat »vieläkin/Ivaicka
tut/ että mekin uscoisimma.
s.lUgus puhu hän Vsion hedelmistä ft töistä/ einyta luet,? cadotuxeen/ uscon tähden/joca soti
cuin ewat Rauha/110/Rackaus Jumalan ja jo- sitä wastan. Scntähden meidän on kyllä itzecaiist
caitzen ihmisen puoleen/ snruttomus/rohkeus ja sam tckemist/oync>?uwan cuin me elämme / että
cuowahwa Toiwo nmrhes jakärsimists :sillä sencal- me meidän ruunumma hillitä taidaisim/ ja jäse/ stn ftno» letaisim hänen himons/ jawaa.ttsim hänen
aina
oitiata
noudattamat
vsco
taiset
mattoman hywyden tähden/ cutn Jumala on me- nitänö cuuliaisexi Hengelle/ ja ei hl.mollei Joide»
ille Chrisiuxes osottanut/cttä hän on andanut hä- cautta me tulemma Lhrisiuxcn cuoleman ja ylösnen cuolla meidän tähttm ennencuin me sitä hä- nousemisen caltaiscxi/ ja meidän Casicmma täyneldä taisiwmacan rucoilla/Ia cosca me wtelä hä- tämme (joca myös synnin cuolemata/jaArmon
nen wihollistns olimma. Ntzn ticttäm sys vscon/ vtta elämätä tietä) siihenasti cuin me aiwa puhilman yhdctätän työtä / wanhurscaxi tetemän taxi tulemina synnistä/ja Christuxen cansiaruumutta ei sijtä cuilengan seura/ ettei eusingän pi- milisest ylösnousemma/ja yancaickifest elämme.
dä hywiä töitä tthtämän/ waan ettei ockiat työt
Ja sen me taidamme tehdä/ sano hän/ että
jäis tacaverin/ joista Tecopyhnt ei mitän tiedä/ me olemme Armon/ja en iain alla. Zonga ha»
Ma omia tecoftns ajattelemat/ joiftei Rauha/ nyn seltttä/että ilman kaita olla/ ei nyn ole sariemu/lepo/ Mackautta/Toiwo/eitäjongun CHri» nottu / ettei meilläensingän Lakia olis / ja»ijn jö«
cainen tekis oman tahtons perän mutta olla
ftlllsen työn taicka Vscon muoto ole.
EHtte lewittä hän tämän suloisesi /ja luettele/ Lain alla/on/cosca me ilman armota Lain toisti
cusia molemmat setä syndi että Wanhurscaus/ waellamme. Ia silla tawalla on syndiLain tähde»
Cuolema ja Elämä tulemat/ ja asetta nämät ca- wäkewä/ scntähden / ettei yxikän luonnostanS
xt toisen toista wastan: Adamin ja Christuxen. suostu Lakyn/joca onsuuri syndi / muttaArmo
Ntzncuin hän tahdois ftno: Christus / ntzncuin teke meille Lain rackaxtrNyu ei sijs sieläenäsynloinen Adam / tuli meille omistaman lvanhur- diä ole/et myös Laki ole sillen meitä ivastan/lvaa»
ftaudens/vden syndymisen cautta vscoft: ntzncuin se on meidän puoleldam.
Tämäfijs on se öikia wapaus synnistä ja Laiteinen Adam oli synnin/wanhan lihallisen syndymän cautta/ meidän päällemme saattanut.
sia/Ma hän täsä Lugus aina löppun asti kirjoitNtzn stn cansja nyt ftadan tietäjä wahwisie- ta/ että se on ainoastans wapaus/ ilolla hywä tehtlin/ ettei yxitän taida töilläns ttzens synnistä dä/ ja elä hywin ilman Lam waarimata. Sencautta

:

:

se wapaus on Hengellinen wapaus joca
«nttawanhurstauten/ntzncuin eiyxitän myös tai- tähden
da itziäns estä/ettei hän lihallisesi synnyis. Tällä ei Lakia poisota / maan anda sen cuin Laki ano/
myös osotetan/että Jumalan lati/ ,oca oikeutta nimittäin suosion ja hywän tahdon / jolla Laitt
myöden auttaman pidäis/jos muutoin jotakin o- caipaus asetetan / nyn ettei hänellä sillen ole milis cuin wanhurscaiucn auttais / ei ole ainoastans tan päällecandamist eli waatimist. Nyncuin jos
«man awuta
tullut/ muttavn »nyös enändänyt sinun olis jolleculle welca/ jota et sinä «voisinasyndiä / että paha luondo ftis sitä suurrmman pa'.hänestä sinä cahdclla taivalla päästä taivalsit:
wielicarwauden lain puoleen / ja sitä enämmin ensin/ettei hän mitän sirmlda otats/waan särkis
lMmutais himons/ jota enämmin laki sitä tiel. tveica kir/ans: toisella tgwalla/ jos jocu hywa ihlä: Sillä jota paremmin ihminen lain ymmär- minen sinun edestäs maxais / ja annais sinulle/
tä/ sttä enämmin tundejocainen hänen tuscays/ jollas hänen tvclcansmaxaisit. Tällä tawalla o»
ja että tullekin on paljo tarpellistmbi. Armo )a Christus meitä Laista »vapahtanut: scntähden et
Christus/joca meidän hescko s»ont>orn Mta>
se ole jocu lihallinen wapaus/jongq ei mitän pi/

(b)

dätt-

Esipuhe.

hätekemän: mutta fe in sencattatnen vapaus/ jota paljo jacaickinasta teke / ja jocaLain welcomise.
sta ja welasta wapa on.
wertauxellaAwws7.Lugus/ wahwista han

sen
coscajocumiescuole/ nyn

man waldans. Taas/ Hengi maatt ja ano liha
mastan/ ja tahto myös pitä oman maldans. Tämä ryta ja sota pysy meisä nyncauman cuin me

elämme/muutamis enammin ja muutamis wähemmin / sen jälkencuin Hengi laicka Liha /on
tornen
owat
«väkemämbi/ ja nyn itze coco ihminen on sekä Henmolemmat
ja
vaimo on wallallans/
/ ioca
itzesäns soti / sijhenastt
fe waimosars gi että liha coconans
toisestans erottelut/ ei ny»/ etteipaljo
hengellisexi.
cuin
enämmm
hän
tule
otta toista miestä/«äänettähän
B.lugus mahmista hän sencaltaisia sotimatsta/
»n stjttcn wapa toiselle miehelle huoleman/jotca n
/ ja opecra
: ettei lihan pidä heitä duomcheman
hän ennen saanut tehdä/cutn hän endifesta paasi
Hengen
cuinga
luonnosta/
Lakyn/
lamiammalda Lihan «a
Ron on myös meidän omatundom sidottu
/ joca Pyhän Hcnmyös
tule
Hengi
cautta
Chnstuxcst
hengen
/
se
ie» ivanhan ihmisen ala
meidän
/
euoketettu on / nyn omawndo on wapa/ ja owat gens meille on andanut se saattamaymrsta henmei/ ettei omanja
alaspatna
/
nyn
gellisexi
ei
Lchan.
Ia
toinen toisestans wallallans
silloingin olemina Jumalan
tunnon pidä mitäntekemän/mutta hane»pita nyt tä / että me wielä
mcisä/nynitzens toisen miehen tygö/ joca on Lapset/ehkä cuinga comin syndt pyrki
äsken pitämän
/ ja sijndlä «vacauman
cuin
inc
Henge
seuramma
Christus / ja-elämän hcdelmitä candaman.
yxiSytte seliltä hän lawiammalda synnin jaLain stan sodimma/cuoletraman händä. Ja ecrei
ja
nyn
hymä
woi»
kän
ole
Risti
Liha hallttzcman/cuin
luonnon/cuinga shndi ainoastans Lain cautta
/
meitä
kärsimys:
kärsimises
Hentule
ainoastans
mahmista
hän
mallisexi tule: sillä wanha ihminen
ja räikistä luondocappahänwor maxa gen amusra/RackaudestaHengikin
Vihaisemmaxi takia wastan/ ettei
on
että
aina
huoca meisti /ja
luondons
l-sta/nlinitcäln/
«itä Laki ano. Sillä hänen
syndiä tehdä/ joca ei itzefiäns muuta taida/ sen- luondocappalet ikäwöitzeivät meidän cansiam/että
Laki hänen surmans ja tautins. Er/et- me Lihasta ja synnistä pääsisimme. Ja nyn me
aitä kaki on paha/mutta ettei se paha luondo tatda näemmä/että nämät colme Lucua kyruhtamat
manhaAdami
waattwan.Nyncum
hywä
noastans
uscontecoon/nimlttäln/
kärsiä LakiHäneldäns
alaspamaman.
ja
jocu sairas ei taidakärsiä/ jos jocu waati hanoä cuolettaman/ liha
Lugus
opetta hän meitä Jumatey.iO.jains
muuta
ja
hyppämän
sencattaista
juoxeman ja
/
josta nyncuin
kemän/jota ainoastans terwe ihminen tehoa taita. lan yancaicklsest/ edescatzonnsest
eli cuca ei usco / cuca
/ että cusa
tule
cuca
juuresta
usco
päättä
se
Sentähden P. Pawalt räsa
ei multt synnistä pääse eli cuca er pääse ja sentähdenon
kaki oikein tukan ja ymmärretä»/sijnä
/ ja sillä se caicki pviSotcttu meidän käsistäni/ ja aseteltu
syndim
ta tee cuin ilmoitta meidän
mapawelcapaäxiJumaJumalan käsiin/ jos me hytvät olemmajatarpel/
meitä
cuoletta
tehden
meitä
meille
on stingen
myös
ala.Nyntulemma.
rangarstuxen
xe
loca
ja
llan yancaickrsen wchan
linen: sillä me olemina nyn heicot ja tlecämärtö«uin se caicki omas tunnos tuta ja tiera /saavan/
on
jos se meidän tykönäni selsoiS/ nyn et
etta
mät/cttä
«osta ainoastans Laki oikein sattunut
yplkän
oleman/,«wielae.
ihminen autuaxt tulis/tvaan - erkelecai-on
jvtakin muuta pitä ihmisellä
«nettä woitais. Mutta Jumala
tule.
keti
caickia
hänhurscaxi,a
autuaxi
«S cuin Laki/ jolla
owat sö- ivaca/ jonga edcscatzomus ei wtlpisty/ei myös yxiLakia
lunne/
ei
oikein
jotca
ne
Murta
MllansLain täyt kän händä estä taida / sentähden meille onroilvo
ktas/ ja käiwät ylpiäst/ luullen
hettdä syndiä wasran.
täwäns sillä ei he tiedä cumga paljo Lakl jattolMutta täsä onnylle tarcvllle ja ylpeille henhywä/wapa/mtelellista
vaatt/ nimittäin/
gille maali eteen pandu/johon he ymmärryxenS
myös/cuinga Hengi ja Liha th- wetäwät/ ruiveten cohta alusta tutkiman Jumalan edescatzomisen sywyttä / ja heitäns sijnä turrytelewät/
>a pane itzens todistu«ists keikenäns
rundeoikein
han wairvawac / jos he owat Jumalalda walitut.
työn
reri / että me oppisimme sen
alassysäwät ja epäuscoon langeman/jolla synntt meisä cuoletetan. Ja cutzu se- Nämät itzens
juuri wallallens laffewat/ eiwat/
taicka
hettäns
nyncum
Jumasillä
kä Hengen että Lihan Laixi:
jäljestä
mitä
Muttanoudanyn
myös u- kä lucua vida
lan lain tapa on waatta ja anoa:
ta
v->
ptta
ja
ha vaati ja ano Henge vastan/ tahto
„

käskystä/ nimiträtn/

«

.

cosca

iähdenon

se

:

:

seura.

Esipuhe.
-

:

cuin han wahwistu / ettei coco Tvangeliumin op.
w sinä tämänEpistolan toime/ ja Pidä murhe pi
poistulis.
että
ettässyndm
myös/
15. Lugns asetta han Christuxen opetuxexi
ncnArmous tundisic. Nyn Epistolan i. 2. 4. mekin
julwtelä
heicoja
jotca
muita
karsisimme/
z.
mastan/ sotisit / nyncuin tämän suruun tullut olet/
tamoss wtalliset owat/ nytä
synneisjapahois
ki
5. 6.7.8. !ucu opetka. C oscas 8.
oikein Ju- prlä meidän karsiman / eikä hyljäman nyncauRistm jakärsimisen ala / nyn se y.sinua
sillä nyn o»
10.
ja n. tucu man cuin he paremmaxi tulemat
mala» edescatzomist opetta:
tehnyt/
ja «vielä
taas/cuinga lohdullinen se on: Sillä ilman kärsi- Christuskln meidän cansiamme
paljo
mtcojajapajöcapaiwä
tcke/
meisa
yxikän
taida
karsein
mistä/ Ristiä ja cuoleman hätä/ et
hoja tapoja/ joista ha» meitä ainä ulosautta.
»descatzomisest selkiäst tutkia ilmay mahingota/ Sytte
päättä hän ja rucoile nijden edestä/ kyt«a salaista miha Jumalala mastan. Sentähden täin heitä
ja andain heitä Jumalan halpitä manha Adam ennen hymästi cuoletettaman/
ylistä
Wircans. Hän rucotle myös
myna/
ja
dun/
hänen
ruin hännättä karsija juotätä mäkemätä
sangen
nljldä
simiäst apua nijlle köyhille cuin le,
ruin on Risti: carta sijs cttes juo myna mielä niTämä on ca/cki sula rackaus cui»
olit.
on/älä ennen Jumalan salai- rusalemis
Mä imeisäs/ se comin
puhu/jota
mastoinkäyhän myös teke.
ruins
hän
tutki/
sta edeöcatzomisest
Lugus on yxi terwehdyS josa
16.
wljmcifts
olet.
hymästi
Ja
harjoitettu
Jocaitzelmisen cautta
ystäwitäns
terwchtä/
secoittain sijhen jalon
ja
on
tkäns.
hän
määräns/aicans
opilla
la
hänen
opista/
joca
ajallans Evangeneuwon
palmeluxest/
ihmisten
12. Lugus opetta oikiast Jumalan
opin secaan tulema oli/ja
jateke caicki Chrtstityt ihmiset Papeixi/uhraman/ liumin ja Chrtstillisen Nyncuin
hän jo ennen wipahennuxen saattama.
ei raha etkä carja/ nyncuin laki käske
'

,

i

/

/

l

:
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:

'

/

l

.

.

'

!

/

/

-

ne
ihmisten säädyt
man Ruumins himoin cuolettamises. Sytte kir- susti nähnyt olis moninaiset
Romarein
ja
cauttapiti
ja
käskyt/cuin
Roinista
joitta hän Christittyidcn ulconaisen menon henpetolliset Kirjans ja opetugellises hallttuxcs: Cuinga Christtllisten ihmisten tuleman: ja heidän
upotpitä opettaman/ saarnaman/hallitzeman/ palme- xens/jotta nyt caiken mailman liktmmitten
/ elämän tanet omat/ja sekä tämän Epistolan ja coco pyandaman/
racastaman
leman/
kärsimän/
Hengen ja V.
jatekemän ysiämitä / »vihollisia ja caickta ihmisiä hän Ramatun / että myös caiken
teke; sillä sanot- scon sammuttanet/ ny» ettei sillen muuta ole/
Näitä
töitä
Christitty
vastan.
cuin se epäjumala/ watza/ jonga palweliaxi P.
tu on: ei Vsco ole joutilas.
iz.tugus opetta meidän mailmalltst Esimal- Pamali heidän cutzu ja nimittä. Jumala meitä

da cuuleman ja totteleman / joca sentähden on heistä marjelcon/Amen.
Näin me täydellisesi tästä Epistolasta löydämsäätty/ja maicka ei taida ketän Jumalan edes
mitä Christityn ihmisen tietämän pitä / nihymille
me/
cuttengin
tehdä/nyn
hymapi
saarta
hän
/
ja pahoille mittäin/mikä Laki/Evangelium/Syndi/Rangaija marjeluxen
ulconaisen Rauhan
jon- stus/ Armo/ Vsco/ Wanhurscaus/ Chrisrus/ Juole
tekemän:
paha
nyn
irtat
pelmon/ ettei he
mala/hymät työt/Rackaus/Touvo ja Rijii on.
/ ehkei he sitä rarhymille
on
iioxi
za tähden
meitäm käyttämän
caicki
rackauteen/
Ja cuinga meidän pitä olis/hymä
vitze. Mutta lopus sulke hän
eli paha/hurja päättä / että nyncuin Christus meille tehnyt raista mastan/ mikä hän
ystämä cli
eli
mäkemäcli
hcicko/
ja
syndincn/
nyn
pitä
meidängin
tekemän/ handä
on/
wiholltnen/ja cuinga meidän pitä myös itze meiman.
käyttämän: Eaicki nämätonhän Ra,
14. iugus opetta meidän nyden cansia simiasti täm mastan
menemän/joilla on heicko omatundo Vscosa/ ja matulla mäkemästi mahmistanut / nyn myös omilheitä armahtaman / etten me Christillistä Va- la ja Prophetain töillä/ nyn ettei tästä sillen mipautta heidän mahingoxcns harjoitais / mutta tän puutu. Sentähden on nähtämä / että P.
pikemmin heickouden parannuxexi Jos ei nyn >?awali tahdot tähän Epistolaan caiken lyhyryta ja Evangeliumin käisesi päättä ja sulke / cum Christilliseenja <xtapahdu/mjn sijtä
ylöncatzomus/ joisacuitcogin paljoon, ön sijs vangelumin oppijn tule/ja nyn hän malrnsta tien
paremdi jotaktn mälttä hcicon tähden/ sijhenasti' Wanhaan Testamenkyn: Sillä ilman epäilemät
(b) 2,
joca

se

se

so-

seura- scas

sen

'

!

:

nouse

EsipuP.

säca tämän Epistolan pitä hytvin sydämesäns/ tyn itzens aina tähän totuttaman ja harjoitta,
Hänelle on caiken Manhan Tesiamendtn ktrckaJumala Armons andacon/ A,
«s jamoima. Seotähden pitä jocaitzen Chrtsti- MEN
Esipuhe edellifest Epistola st

Corintherein tygö.

se

>

j

i

s

>
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Epistolas neuwo P. Pawali Corin- ia duonutze P.Pamai: sangen cowan/ja sano roh,
/ että he uscosa/ ja sijnä o- kiast: ettei
muuta ote cum hulluus / cusa ek
Wthereltä
Uptsa cuin he häneldä cuullet olit / yxi- muan ymmärretä eikä oikein ttelä Christuxesta/
mtelisesi pysyisit/jaenimmästahkeroitzi- etkäHenzestaialuinatä lah)olsia:cmnmeille Ehrt,
stt hyminja täydellisesi oppiman sen/ cuin parhain stuxes aonellit omat: Maan pitänyt ensin wastu,
karmita» ja pääcappale asiason/ nimittäin: et- desi oppiman. Nätta hän teke
ensimaisis g-, cap.
tä Christus on meidän autuudem/ johongacaic5. nuhtele senriettaista työtä/ cum äittpuolens
kein ihmisten järki ja mysaus itzens loucka ja pa-« amtoxens ött:/ jarahto/ eccä se Paunan panvaisin
Hendn. Sillä nyncuin myös nyt meidän aicanam/ ja Perkclen haldunannettarsin. Ia tällä taival!»
että pyhä Evangelium on tlmei tullut / monda anda tietä ocktan Pannan panemisen kaivan:
löytän/ jotca ennen cuin he tämän hyminja täy-! Joca julkisten pahain tölden/Seuracunnan suosio,
delllsest oppinet omat/tahtomat olla myfar jatai-! fla tapahtunian pitä: Nyncuin myös Christus/

kamat/ caickinaisista puhuman ja duomitzeman/ Match. 18. opetta.
ja cuitengin sangen mähän asiasi tietämät. Josta 6. Nuhtele toria ja rijtoja oikeuden edes / eri,.
kule/että he mones paicas eripuraisiltta/ criseu- »omaisesi
tapahtui pacanarn ja uscottomain edes: ja opetta että he itze
paja catcke pahutta kehoittamat ja saattamat.
keskeuäns soivl,
.Ny» tapahdut myös Corincherein
joista/ taisit asiat/eli karseisit määrytcä.
tosta Pawali heillenChristillisen usconjamapau- 7. Spettapuhiasi elämäsi,a Amioskässystä/yli»
VG opettanut oli/ löyttin cohta muiuamita äktl- sta puhtautta ja Neitzyttä/ si/na/ että on tar»
ttiaMsaita/ jotca ttzestäns paljon pidit/ jotca ei pelllnen sijhe» / että Evangeliumist sirä parein,
enitengin muuta tehnet «li toimittanet Christilli- mmwaariotetaisin. Nyn myös
Christus/ Match.
fts Seuracunnas/maan eripuraisutta ja capina- iy: 11. opetta nystä puhkaista/jotca Taiwan wal»
ka. Nyn että yxi tahdot olla Paivalin/ koinenA- dacunnan eli Evangeliumin tähden nyn omat»
pvllon:yxi Cephan/ toinen Christuyen: yxi tah- Mutta P. Pawali tahto/ että puhtaus pitä maa,
toi ymbärinsleickauxen/ toinen ci. Muutamat kimakoin oleman / ja ilman suurembain syn,
tahdoit Amioskässyn/muutamat ei muutamat detn maarata pidettämän: Muutoin on Amio»,
tahdoit sitä cuin epäjumalille» uhrattu oli / muu- kaffy parembi cuin puhtaus / joca pala alino,
tamat ei: muuttamat tahdoit pitä mailmallisen maifisahimoisa.
8. Nyn IZ. asti/ opetta hän monella kamalla/
wapauden. Oli myös muutamita matmoja/
«uin tahdoitkäydä amoipäin; ja muita sencal- cuinga meidän pitä itzem käyttämän heittoja o,
mtatundoja mastan/ nlconalsis asiois / cum oi»
tatsila.
Nyn cauman cuin stjhen joudui/ että yxi hei- ruas/juomas/maatteis/Sacramenteis. Jakieldä
mapaudesta tilan sai/ja otti äittpuo- jocapaicas/ ettei mahmemmat ylöncatzois heidän
lens amtoxens. Ja muutamat ei pitänet mitän combita/ nyncuin myös hän itze ( maitta hän A,
«uokuitteu ylösnouseinistst: Muutamat cl Sacra- pvstoli sli) maltti cuitengin itzens
/ joka
mentisiä. Ja nyn tapahdut sangen pahoin ja han kyllä tehdä saanut olis. Jongatähden wä,
tahdot olla Mestari ja kewltt nyt hymästa syystä pcliätkän/
muine»
«afeuraisin/ että jocainen
opetta/laitta jatehdä Evangeliumtn/Sacramen- nyn monda Israelis hucuit/jotta cuitengin catc,
tein ja Vftpn cansta/nyncuin hän tahdoi. Mutta ki ihmetten ja tunnustähtetn cautta Egypti»
pääcappalen/cuinon: että Christus onmeidän maalda johdatetutolit/ ja luulit itzens makemäxi/
autuudem/mauhurscaudemjalunastuxem / hey. Ja tällä kamalla hän poicke tarpellisin openixin.
ia. Nyn iH.asii puhu hän Jumalan lahjoista/
löncatzöit ja poisjättt/ nyncuin he ne jalosti jo opetta ne omat moninaiset/joista cuitenginrackaus
pinet olisit.
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Esipuhe.
M loisiansyxlmiellsisi: etta yxl Jumala on/ yxi niaxens/oltssi saarna/ taito ell ymmärrys/ etc.

'5. Nuhtelehän ntztä jotca owat wäärin opet»
tanet ja ustonet cuolluitten ylösnousemista.
16. Wijmeises neuwo hän heitä »veljellisten «U
ftarnaim/ prophetaita/ja wei14.
toimetlisest heidän lahftns täyttäi» puuntöyhiäja MrwttzepiacohM» leruftlemts.
saim/ että hemin
pamnnuxcxi/ ja et omaxt cm»s,t/ei muuxi

se sitte olls.
opetta yan

Mnainen

Esipuhe Toisesi Episiolasi

Epistolas on P. Pamali moasiasta Lorinthereitä comiii nuhja mäkemätä lvijna heidän haavuodattanut / ja hetta peljättävytt Mutta että Apostolin mcrca on olla uscolliuen opettaja/ojendainan heikkomielisiä ja surullisia omiatundoja / enäinmin cuin peljättämäm
Sentähden. hän heitä täsä Epistolasi, kyttä / ja
vuodatta Öljyä heidän haamochins / ja on
gen ystämälincy heidän caosians / jakäfle rackaudeöasitä syndistä jällenscorjata/ jonga he olit
pois tyköns ajanet.
i.ja z. Lugus osoita heille rackaudetts/ cuinga
hän on räikistä puhunut / tehnyt ja kärsinyt heidan tarperens jatermeydexens/ etkä heidän pitäis häneldä aina caicktnaista hymätoivoman.
z.4.ja;. Plista Evangeliumm mirca/ joca on
wrkcin / lohdullisin/ jaturvallisin omantunnon
tarpexi/ ja termcyoext. Ia todista että on pa-

san-

se

Corincherein tygö.

rembi cuin Lain wirca.Ja sitä enämmin cutn sika «vainota»/ sitä paremmin se uscollisis menesty/
ja

saalta totmon Ristin cautta tjancaicklsehencun»

nian. Mutta näillä caikilla hän määriä Aposto-,
leita kylken lyckä / lotca Lakia Evangeliumita

mastan opetit/eikä muuta opettanet cuin ulconaista pystyttä/seon/ Vlcocullaisutta/ja jätit pois si-

sällisen epäuscon mian.

saarna

6, ia 7. Neumo heitä
töillä
sencaltatsta
ja kärsimisellä seuraman/ japäättäsen kijtoxel,
lans / yllyrtäin heitä aina mireylen.
8. ja y. Ncumo heitä/ajallisellaraminnolla/ elacuxella ja amulla auttaman köyhiä pyhiä Jerusalemiö comalla ajalla / että he olit alustakin cai»
ken tamarans ylönandanet Christityxi tulduans/

Act.4-.z2.

10.11. ja 12. Kirjoitta ja opetta määriä Apostoleito mastan. iz.Vhca nijtä jotca olit syndiä tehnet/ ja ci heltäns parandanet.

Esipuhe Epistolast Galaterem tygö.

olit P., paivalin cauttaChristil- ettei se ole oikein/ehkä jocu Tngeli/ taicka hän ijaEvangeliumynLain ai- tze saarnars/ japaljo «vähemmin/ jos Apostolein
Mutta cosca hän oli hei- Opetuslapset/eli he itze toisia opetaisit.
siä crannut / tulit määrät Apostolit/ Täsähän opetta i.jai.iugus/ja päättä/ etjotta olit oikiain Apostolein Opetuslapset ollet/ tä ilman ansiora/ilman töitä/ilman laica / aija palautit Galaterit uscoman/että heidän lain noastans Christuxen cautta/on jocainen manhurtöiden cautta piti autuaxi tuleman / ja että he scaxt tulema.
syndiä teit/ ellei he lain töitä pitänet / njjncuin z. ja 4. Lugus wahwista nämät caickt Ra->
Act. 15: 1. muutamat cuuluisatkin miehet Jcrusa- mattuin wertauxilla )a todistupilla. Ja osotta
lemis opetit ja neumoit.
cuinga laki paljo enämmin synnin jakirouxei»
Näitä mastan P.Pamalimircanscorotta/ ei- matcan saatta cuin manhurscudcn / joca ilinan
kä tahdo ensingän muita Aposioleita halwembi iaita/sulqnArmon cautta läytetän/jonga Jumaolla/ ja kersca opptns ja mircans oleman ainoal- la Christuxeu cautta meille luwannnt ja andanut
da Jumalalda / että hän olis määräin Aposto- on.
lein kerscamisen alaslyönyt/jotca heitänskerskais.ja6.Opctta rackauden töistä/jotca uscoptta
sit orkiam Apostolein töillä ja nimellä. Ja sano:

seuraman.

Esipuhe Eplstolast Epheserein tygö.

2ZD

Esipuhe.
Epistolas opetta P. Pawali/msin/ ft/cuin Epyesereln tygö kirjoitettu on/ja sin ly»
Evangelium on/cuinga si aino- hyttisesi lasitta.

H alda Imnali.ida
ja

on tzanmickisudcst
i. lugus ttzttä Vposiol, Colossereim/fttoiwott»
aiwoitm / Chl.stuxen mutm ansait- että he Vsios pysyisit ja enämstt / opetta myös
päälle u- mikä Evangelium! Ft Vsco on/ nimittäin/Ntzft.
tu/ja uloslähtenyt: että m.ck. »otm
scowat/ ne tulewat wanhurscaxi/waaxi/ eläwäxi/ us/jom Christuxen HERraxi ft lumalaxi tun<
autuaxi / jawapaxl laisia/ synnistä ja cuolemasta. nusia / meidän edesiämme ristinnaulituxi/joc»
mailmas tähänasti salattu oli/ waan nyt hänen
ensimäisis luguis.
Ja näistä on colims
wälttämän
caickia
opetm
wääria
»vircans mutta julistettu.
Stztte hän
l. Waara heitä ihmisten opetuxist/ jotca aina
opemxia/ jotca owat oiktanopin tygö lisätyt ja ihyhdesä
micki
pysyisäädyt
että
me
Pääsä
uscolle
wastahacoiset owat/ janämät hän ntzn selti»
misten
/
lujana/toimellisna ja täy- äst kirjoitta/ ettei he mftn Ramamis ntzn kirjoite»
simme wahwanaCyrfstuxes
/ )oft metlle caicki ne tuxi löytä/ ja sangen Mitawast ntztä nuhtele.
dellisnä ainoas
he oikms Vscos hcdelmäli»
owat/ ntzn etten me mitän mrwitzepaitzi händg.
z. Neuwo heitä/ettähywillä
neljännes
on
töillä kestenäns/ j„
lugus.
stt
olisit
mickinaisilla
Ia näistä
Ovetta myös hywillä töillä Vsco osottaman kirjoitta jocaitzen Säädyn työt.
ja syndiä wälttämän. Ia hengellisillä aseilla 4. luotta itzens heidän rucouxtzns / terwettä j«

sen

Perkelettä wastan sotiman. Jolla me ristin alla wahwista hettä.
toiwos wahwana pysyisimme.
Esipuhe Edellisesi Eplstolast Thessalolli»
«rein tygö.
'
Esipuhe Epistolasi Phllipperein lygö. ,
Epistolas P.Pawali ktzttäPhilipneuwo hcim pysymän ja waoitms Vscos / ja rackaudes
Mutta että »väärät Apomswaman.
töiden
aina Vscoa «vahingoja
opettajat
stolit/
itta pyytämät/ waara hän heitä ntzstä. Ia osotta
heille moninaiset ftarnaftt/ hywät japahat: sano myös itzesiäns ft Opetuslapsistans: nyn myös
Timotheuxest jaEpavhrodituxest/ t. Ft l. lugus.
z. Hyltä hänuscottomain ja ihmisten «vanhurscauden/ josia wäärät Apostolit opetMwat. Ia
«vanhuritzesiäns/ että hän oli ftnmlmists
elänyt/ mutta ei
smudes ennen »nyös cunnialisist
cuilengan nyt sijtä luma pidä / Christuxen wanhursmuden suhten/jonga hän Vscon mutta saanut
on: sillä st toinen teke ainoastans watzan jumala-

sano

xi/ja ftatta

Christuxen ristin wiholliftxi.

Neuwo heitä rauhaan / ja hywään ulconaimenoon jomista wastan: ja ttzttä heitä lah-

4.

seen
jins

edest/cutn he hänelle

lähettänet olit.

Epistolan kirjoitta P.Pawali

rackaudcst/ jaApostolisest

surusi silla hän tyttä heitä mhdes ensi.
mätsis lugus/ että he olit häneldä Et>>
:

angeliumtn senmlmtsella todella wastan ottanet/
että he wainos ja waiwas sijnä wahwana pysy»
tt/ft olit mikille näyttänet Vscons. Ia olit Ju»
dalaisilda / omilda langoildans/ waino tärsinet/
ntzncuin Christus ja hänm Apöstolins: Ntzncuin
hän itzetln heidän tt)tönäns kärsinyt oli/ heille o»
pixi// ja oli pyhä elämätä heidän tykönäns pitä»
nyt.

Stztte kyttä hän lumalam/ että hänen st>»

saarna

oli smmlmisin hedelmän
angeliumins
heidän tykönäns maimn saattanut.
z.OsotM ahterudensjasuruns/ ettei smcaltainm hänen työns/ia hetdän kyttempä alcuns pl»
tänyt Perkelen ja hänen Apostoleins mutta ihmi,
sim opilla turmeldaman. Sentähden oli hän Ti»

motheuxm ennen heidän tygöns näitä ilmoitta»
ma» lähettänyt. Ia ttzttä lumalam/ että st löyt»
tin heidän tykönäns oil iana/ ja toimetta että he

wielä lisäyndyisit.
4. Neuwo heitä syndiä «wahmman / ft toinen
Epistola Gaftterein tygö/ yh- toifellms hywä tekemän. Nasta myös heidän ty»

Esipuhe Eplstolast Colojserein lygö.

symyxeens/ culn he Timotheuxen mutta hänelda
«MWftjuurilyhykälftst sin käsittä / cuin si kysynet olit/cuolluitten ylösnousemisesi jos he
toinen lewtämmäldä opetta: nyn myös micki yhtä hcmwa elickä toinen loisens »ätten y<
lama Collosstrein tygö/jalost sopiyhlen ftn mns- lösnoustwati
4.Kil»
:

Esipuhe.
pi. mihingä iakt telpa/ ja Mikä »Evangelium 0N / j»
5. Kirjoitta Wymeisestä pätwästä/ cuinga se
cnisestja ätlst tulewa on. Anda heille muutamat asetta itzens mtckille syndisille ja murhellisille o»
ta> Pelliset säädyt/muita hallita/ jacuinga heidän mille tunnoille lohdutuxexi.
l. Kaste rumilla caickein säätyin
toinen tolstans opettaman/ja tolnen lotsens mnsedestä. Kiel.
da
pitä.
waimom ftarnamast/ ja ettet he ylönpaldtsest
sa elämän
itziäns munlstells / maan olisit miehtllms cuu»
'

Esipuhe

Toisesi

Epistolasi

llaistt.

Thessaloni-

5 K»r)oitta mingamltaistt Pispat eli Papit/
cerein tygö.
ja
heidän emändäns oleman pitä / ntzn myös
Epistolas oli P. Pawali Thessa.
yhien tysymyren wtzmeiststä muut Kirckonpalweltat/ ja heidän emändäns.
«»Mchpä.wästä wastannuc/ että äkist ja M- -l" 'Ma sijtte sim »om ntzn Ptspanaollapyym.
waarat pispat louckoinens/jotc»
nyncuin «varas yöllä/on m.
olit/ ja sekä Awtoskästyn että ruan kiel»
lewa. Josta he olcc määrään luuloon langennel/ tulewat
dätväc / opettalN lhimsten oppm/ wastom sitä
luullen
10 mun täsis oleman / nyncuin toisi»
>p. Paivali oli opettanut.
cuin
»ans t pahtn/ että yhdest tysymyxcsttoinmgin 5. Neuwo
mitä lestein ft nuorten waimoin
hän tämän Epistolan tlrjottM/ja cansja tehtämän
feum/ftntähden
piti / ja cutm lestet Seuracun»
itzens parammi» täsä seliltä.
pal- nan awulla elätettämän piti/cuinga myös hywät
i. lugus lohdutta heitä tzanmickiftlla
eli Papit pttä cunntas pidettämän/ja syy»
calla / heidän Vscons edest ja tärsimismsmickt- Pispat
päät
rangaistaman.
rangalsiuxm/cuin
hei. 6. Neuwo Pistoja puhms Evangeliumis
mists waiwas:ft ftno ftn
pydän «vainollistms pitä tzancaicktfts waiwas kär-

lDHMlomcereille

se

sen

siml.än.Opetta cuinga Romarein
la ennen

wtzmeista päiwä

Waldacunda pihäwlämän / ja Anti-

silmän/ sitä saarnalla ja elämällä osottaman/
ja hylkämän turhat ja kelwottomat fysymyxet/
joim ainoastans mailmallism kersMlNtstnft ric»

christus itzens Chnsticunnan lumalaxi corotm- kauden tähden tehtin.
man/ft uscottoman mailma» määrällä opilla ja
Esipuhe Toisesi Eplstolast Timocheu»
merkeillä wiettelemän / sijhenasti cuin Christus
xmtygö.
lule/ja hänen cnnnmlisella tuiemlsil.ans maahan
Epistolas neuwo P. Pawali Tilyö/ja ennen hengellisillä saarnalla cuolettg.
hän ntznluMa pysyis/
z. Neuwo ioutlialM nuhteleman/j otm ei itziäns
hän TVlingeliumiM lewittämän
»millä täsilläns elätä/ ja ellet he hetmns paranna/
ruwennut on: sillä st oli myös mrpelltmsn hetdän piti heitä wälttämän. hengelllsixi
lom on sangen
cut- nc/ sillä monda poislangeisit. Ia owat myös wääw«va muutamia wasmn/jotm nyt
rät opettajat ltzckelllä/ joidenga tähden Pispan
mta».
~

Epistolasi

Esipuhe Edellisesi
xen tygö.

Timochcu-

pitä alati walivoman/ja Evangeliumis työtä

te-

kemän. CrinomatMinz.ft4.lugus ilmoitta sen
Vaarallisen aftn/mailman lopulla / että petolli-

nen hengellinen elämä on Mike» matlman ulcoEpistola» on P.Pawali mikille
munilla muodolla wiettelewä/ jonga all».
opixi kirjoittanut/mlnga he»-' naisella
pahuus ja häpiä löytän peitetyxi.
Mlckinainen
Hoän pitä hristlcunda
caicklnaisis
sää/
ettei
opettaman ja hallcheman
Esipuhe Epistolasi Tituxen tygo.
tarwilais ihmisten oman luulon Mm Christtämä on lyhykäinen Epistola / mutt»
tyitä hallitzcman.
Muitengin sangen munis opelils : jos»'
Pispan oikiam Vsco» ja ractauna alati opetm / ja wäänä lain saarnatta
caicktnaiset jalosttiettäwäxi tehdan/mim jocu Christitty tarwitze ttetäxens j»
ja
Evangetiujotm
Christuxen
»asian seisoa/
«in mnfja lain töitä waatiwat. Ia sulke ntzn stn jälfen eläxens.
pit»jä»pPa»<
«oco sen Christillisen opin lyh»)läiften puhesten : 1. Hä» opetta
..

~

H

OIV

Esipuhe.
pin oleman pltä/nimittäin/ hywän /toimelltsin/ ses kärsimists / ja hywisä
tölsa.
ja oppenm Evangeliumtta saarnaman
i. lugus/ wahwista hän heidän uscons/
ft
zom
Määräin töidmja ihmisten saätym opettajat ta- lan lupauxen ja woiman mutm/ sijtä luma.
mlewalse»
:

usco

kaperin aja/jotm aina
wastan stttwat/jao- autuudesta/ ja osotm/ ettei si liimattu amuus
matMnnot Chrtstillistst wapandest erittäwät ih- meildä ole ansaittu/ maan jo ennen Provyeiain
misten töiden fangemecn/ ntzncuin ne Jumalan mutta ilmoitettu. Smtähen heidän pitä nyt u»
edes wanhurscaxi tekisit/jotm ee cuilengan mihin- des ft mnnialists elämäs waeldaman / «.a

stn
gantelpa,
/
wanhan
unhottaman
cläwän tzan,
sen
ntzncuin
2. Opttta Mlckinaisia säätyjä/ wanhoja / nuo»
mickistn ftna» cautta udesta syndynet.
ria / «vaimoja/ miehiä/ Ifänditäja palivelioim/
l. lugus opetta Pään ja Culmakiwm tunde,
cuinga cungin pitä hänens täyttämän / nynmiu man/iom on
Chrisius. Ia että he nyncuin toi.
ne jotm Christus molcmallans emaxens saanut mellisit jaoikiat
Papit itzens Jumalalle uhmift/
»n.
min Christus hänens uhrannut on. Ia ncmv,
z. Opetta mailmallisille Esiwallalle cimliaistn Mlckinaisia Säätyjä: ensin opetta cuuliaiset o.
oleman. Ntzn myös opetta wielä sijcä Armosi leman mailmallisille Esiwallalle. Stztte
erinon.ot.
«uin Christus meille ansainnuton: ettei jocu luu- Min kaste
omille Isännillens alam.
Palwellat
sijnä
tyllä
lis
olewan/ että Esiwalda mullan ja maisit oleman / ja «väärytm heildä kärsimän/
cunnioitcmn isillä et meidän wanhursmudem teltähden / jom myös mcidän tähtemme
pa mitän Jumalanedes. Hä» neuwe myös erisiu- Christuxen
onwäaryttä kärsinyt.
raisitacartmman.
z. Opetta tvaimoft cuuliaisexi «päuscoisillekin
miehille/ ja että he itzcns enämmin munistaisit py.
Esipuhe Epistolasi Philemonintygö.
hällämmolla/ min ulconaisillamuodolla: Nyi»
Epistola ositta sangen jalon ja myös miehiä/ «vaimoftns kärsimän. Ia että he
jay»
esicuman Christlllisest rackaudest: myöskcstmänö nöyrät olisit/ tärsiwäisit/
ntzncuin Chr.stuskin meldän fyndini.
räsä me näemme/ cuinga P. Pa- stäwälistt/
wali Onesimus paran otta wasian/ja ru- me tähden on kärsimäinen ollut.
4. Opetmliha waiwaman raitiudella/ walmo»
tolle hänen puolestans hänen Jsandäcäne/ ja asetta itzens nyncuin hän se önesimus ollut olis/joca misella/cohtuudella/ rucouxilla/ ja Christuxen
kärsimisin muistolla cungin itziäns lohduttaman
rickonut oli.
Cuitengin ei hän sitä lväellä eli waatein tee/ntzn- ja wahwistaman. Ia neuwo hengellistä halit»,
»ruin hänellä kyllä oikeus olis ollut/ waanmyön- sta/ cuinga Jumalan sana ja tecoja tule edes.
nyttä oikeudens / ft nyn puolittain waati myös panna/ja että jocaitzen pitä lahjoillans muita pal.
ja ei ihmettelemän/ waan iloitzeman/
Phtlemonia häne oikeudestans myöndymän. Ntzn. weleman/
cuin myös Christus on tehnyt Isän Jumalan ja jos me jotakin Christuxen Nimen tähden tärsime.
ft Pappeja / cuinga heidän
meidän waihellam : nyntcke P. Pawalitin Phi- pitä5. Neuwo Pisvoja
elämän/ ja Canft Jumalan sanalla ruocki.
lemonin mnfja öncsimuxen puolesta: SilläChriIa «varoi meitä Pcrkeleidä/ jomlackama,
stus on myös myönnyttänyt oikeudens / jarackau- man.
della ja nöyrydellä Isäns moitti/ paneman pois ta meitä jompaims wätzy jatam aja.
tvihans ja oikeudens/ ja ottaman meitä Armoi.
Esipuhe Toisesi P. Petarin Cpistolast.
Hins/Christuxens tähden/jom ntzn uscollisest meidän puolestani rucoile / ja meistä sangen suuren
Epistola on kirjoitettu nhtä
surun ft murheu pitä.
jotta luulewat Christillisenuston
ilman töitä taitaman olla/sentäh.
Esipuhe edellisesi P. Petarin Epistolasi.
den neuwo han nytä harjoittelema»
on P. Petari kirjoitta- heitans hywisä töifä / ja oleman lujana uscojotca Christityxi tullet sanö/ nyncuin pun hedelmäst tuta». Sytterupe
lHnut pamnollle/
ja nmmo heitä ustoft wahwana hän Evangeliumita kyttäman/ ihmisten opecuxen
pysymän/ ja alati caswamanMckma- suhten/ että ainvastans sitä/ jayhdengän ihmi-

Esillä

sia

Esipuhe.
mulmman pidä/sillä nyncuin hansa- tichristuxen Henge wastan/ jom jo silloin rupcts
ei yxitän Prophetia ole wielä ihmisen mte- kteldamän/emi Christus ollut lihaan tulluttlokosenevvia
M nyt mimmäst täsison: sillä chket nyt julklsest
ftnlälten tapahtunut.
Sentähden hm, waara heitä toistft lugus pe- suulla kielda Chnsius lihaan tullexi/nynhecui<
jotm töitä waa- tengin k.eldälvät stn sydämesäns/opillans ft e,
wllisilda tulcwaisilda opetmilda/
limat/ ja niillä Christuxen tieldäwät. Ia uhm lämälläns. Sillä iom töilläns mhto hursmxi ft
heitä colmella hirmuisella rangnistuxella/ ja nä- autuaxi tulla/ st kteldä Christuxen. Mutta Chriyttä heidän juuri ntzncuin he owatkm / heidän stus on sitä warcen lihaan tullut/ että hän meissyneudens/ylpcydens/coirudens/ huorudens ft tä ilman meidän töitäm/ werens muta hurscaxi
ulcocullaifudens mnfja / että jominentyllä ym< ja autuaxi tekis.
Ia nyn tämä Epistola soti molembim wastan/
märtä / ketä hiin sillä luule/ cutn nyt ChrismlMnastapahtu.
sekä ntztä jotm mhtowat ilman töitä uscoft olLolmannes osotM/ että Duomiopäiwii on vi- la :ft myös ntztä wastan/jotm töilläns mhtowat
an tulcwa / ja «vaicka se ihmisten mtelästä näky hinsmxi tulla/ ja pitä mettä oikialla kästimmäioleman tuhat ajastaica/ ntzn se on cuitengin Ju- stllä tiellä. Että me uscon Mutta hurscaxi / ft
malan edes/ntzncuin yxi päiwä/stntähden ftno, synnistä wapaxi joudliisimma/ ja sijtte cosmme
tan jocaitzen Duomwpäiwä olewan tullut/cohm hursmt olemma / pitä meidän hywiä töitä ja
min hän cuollut on. Ia sijtte kirjoitta hän/ mckautM / Jumalan tähden ahkeroitzemanwo
minga Duointöpäiwänä pitä tapahtuman/ että past mielesi ilman maxon toiwom.
Mutta nemxi fturawaist Epistolat/ ei ole ecaicki Pitä tulella culutettaman. Mutta hän en/ että sijhen aimn pitä
/ waan rackauden ja
olemyös
pettawaistt
uscon esimwat/
nusta
ihmiset
:

man pilckaftt/ft ei uscosta lucua pltämän/waan joilla myös on oitia Apostolinen Hengt.
«leman cuin Epicurerit.
lyhykäisesi sanottu:

cuinga

Christicundä

Ensimäinen

lucu osotta/

on Evangcliumin aicana

Eflpuhe Eplftolast Ebrerein
Mao.

fichdas olema. Toinen näyttä / cuinga ihmisten
opin aimna on olema. Colmas/ cuinga ihmiset
muutamat wanhat Opetsijtte setä Evangeliumin että mickinaisen opin ytaiat omat muinen epäillet tästä
lincatzowat/eitä tahdo uscoa. Se atmonnytkä»
Kirjasta/ »a
Kirjoittajasta/
sis ja Chnstuxen tulemisin asti pyst).
nijn ettei he muutamain sanain tähden/
piteEsipuhe P.Zohannexen Colmest jotca näkymät mastahacoisipi/ ole tätä nynnet
Muiden
Pääramatmin ealkaisna/
Epistolasi,.
cuiii ei oliscanJumalalda annettu- Nijn
Pyhän
Episiolohannexen
sSMHNsimäinen
on toimellinen Apostolinen Epistola/ omat cuitengin näihin aicsina caich oikiat
piti cohm hänen Evangeliumimns Opettajat tätä ahkerasti mtkistekesans löv-sturaman: Sillä ntznmft hän Evan- tänet ja päättänet tämän Kirjan oleman
geliumiftns uscost selkiäsi opetM/ ntzn hän myös
puhtan Sanan/ ja enM ofa heitäsäkin Epistolas nuhtele ntztä jom heitäns u- Jumalan
tämän P.Pamalin Epistopitä
oikein
stä
/
scost kersmmat ilman töitä ft opetta ahkerasi/
päällä paljo seiso; siiettei työt sijtä poisjöä joft usco on. Mutta jos lana maicka ei
ne poisjaäwät/nyn ei usco ole oikia? waan wal- nä on kyllä/ että me tiedäm
oleman Pyhe ja pimeys. Waan ei hän tätä tee lain »vaati- häldä Hengeldä annetun meille aumdepi.
misella/ nyncuin pyhän Jacobin Epistola mut- Sillä nijn corkiat asiat sijnä edespannan/
ta heratta ja suosittele meitä rackauteen/että me
toinen toistan, ramstaisim / ntzncuin Jumalakin ettei yxikän muu taida nijkä ilmoitta/ cuin
ainoa Pyhä Hengi/ nijncuin on Se ihMeitäramsti.
Kirjoitta myös cowast Cerinthereita/ ja An- »lellinen muocs eli tapa/ jolla Jumala on

MlMAicka

sen

se

;

sen

sen

:

(c)

itzens

Esipuhe.

ltzens ilmoittanut- Se camala luomisen monet Armon lupauxet/ nijn myös Peeai
lyö Se suuri salaisus Christuxen luma- rin/ Vublicanin/ Ryöwärin/ »a monen
sudesta/ ja ylimmäisen Papin Mirasta/ ic m. muun shndisen Esimerkit sen yldäkyllä »«
Sillä caickinainen Kirjoitus on lumalal- sottawae. Senlähden lule meidän tijcolli»
da annettu / jatarpelinen opixi/ m. ».'rim. stls Sädämellä tätä Kirja wastan ona/
z-i6. Sillä ei yxikän Prophetia ole mielä nijncuin caickia muita pyhän Ramaeun
maan pyhät Pääkirjo,a/ja sitä ahterastl lukea/ meidälr
ihmisen tahdosta edeSluom/
puhunet
omac
maicute- usco»n wahwisturexi/ ja Sielum autudexi.
Jumalan Ihmiset
i.»i Ia toeut pyhäldä Hengeldä.
Esipuhe P. lacobm za P.
fin on tämä Kirja erinomainen call.s lahja Jumalan suuresta Armosta meille suoludan Epjstolisia»
paras
m/ caickein
manhan Testamentin
lacobinEpisiolasia on myös
-

Opemjain seas epäis.
MIM muinaistenenimmitten

ja amistusten selittäjä.
Sillä täsä aiman selkiästt uiosroimitetan
Mitä Mosepcn Leremonial, eli Jumalan tä
xalmelupen kamat merkitzemät/ ja cuinga ne

RamattUin/uhrein

ollut/

c.
se näkynijncuin
14:2». <s.

scntähden/el<

opettawan iain
pldäls wa n»
nnden
cautta
Töistä/
caicki amistamat iunastajata/sitä ylimmäi- hurscaxlja aumaxi tuloamqn.- jom wa»
stä Pappia Christusta. Ia zoca tätä Kir- sian P Pawal» mones paicas opetta/ että
ja Sydämestäns luke/
tunde sijtä
me tulemma autuaxi amoastcms
Pyhän
Hengen Wai- cautta
wans erinomaisen
Christuxen pMe/ilman ia,n löttäz
Sanoin
cule/
cuin
nqhin
Mitä
cumxen
z 28. tipl». 2:8»

hän c. 6. 4.

se

saa-

ja c. 10- »K.

näky

syndisildä andepi saamisen pois kieldämän/
nijn ei nijtä pidä ymmärrettämän caickinaisista Synneistä cuin tchdän oina tunvo
Mastan/ maan sijtä cuin cutzutan Kynnixi Pyhä Henge mastan / josta HERra

lEiuS sano/

I»!

Zl. täar.

z: »9

ettei sitä pidä andexi annettaman räsä/ eikä

mlemauesa Mailma'aCosca

jocu omal-

la ehdollans
oikmsta Op.sta/ Mga
ja stjnä wa.
HM «vihdoin hymn tästttänyt/
ja
vppln.jcalftsti
walaisi» on/ sitä wiha/
luopu

fian soti/ Jumalan Man

jalwoilla ml.
hyljä/ ja
wälisappalet
la/ caicki anmden
paatunena
py.
ioppun
janun
pilcka/
astl
waan
Ft; se ei coscan mle Cammuxeen/
epäillyxcsäns ijancaickisest hucku. Muna
jocca camwat Syndejäns/ja uscowa.sclla
Sydämellä nijtä andexi rucoilcwat/ ne lo»
»isestMms Armoin oWnz ntjnmm ne

2;

Cultengmptdetän nyt myös
nijncuinle ongin/ oitian Apostolin opin e.
destä cajtilda oikeilda Opettajilda. Sillä
ei täsä ole yhtän wastahacoisutta; Waan
nimitetys iugus puhutan ulcocullatulsta/
jotca owat ainoastans nimeldä Christityt/
suullans kerscawat Uscosta, waan työllänSloista osottawat. Ei täsä puhuta oitftsta
Uscosta/ joca ei coscan ole ilman hywiä
waan turhasi luulosta/ -paljasta tie<
dosta/eliUsconWarjosta/joca « ketän
tee. Ec P Jacob täsä siitä puhu cuin.
synd,„en taita

wanhurscaxi ja autuaxi

tulla Jumalan edes/ josta p. Pawali en»
nen mmltetyispajcoisa opetta- waan siM
ainoastans cuinga Ihmisen pitä Uscons ul,
conaisest näyttämän HedelMlllä/elihy.
wlllä töillä. 3ärkimmästi: P. Jacob puhu
Uscon Mcrke,stä ja Hedelmistä/ että hywä

sen

Puun taida M ilman hywiä Hedclmitä.
Mach

Esipuhe.

mualla ustmmas paicas pu?
Pawali kir- ja 54. ja myös
on
cäickeiN mrpellisin/ jora pijoitta wanhurfcauden Syystä/ eliTekiästä/ Hu. Tämä
meillä
jocapäiwäolcman/nijnculn
se jo.
joca on meidänpuoleldam Jumala Armon tä
opetta/
meille
Jumalan sana
Chrisiicunja Lhristuxen Ansion wastam>ttawainen ca
perusta/ ja uscon edest wasta. lalärmuunan
ei
Sia/
Sijnä
ole
Töiden
Ma
Usco
kimmäst/ joca saarnawiran tuke toimitta ja
eyingin owat puuktumaiset ia saastaisetjaneumo
asetta.
TäsäKirjasP. Jacob opctta
Muutamat enusiawat lulewaisifi asioisi/
waarin ottaman kärsimisestä/ hymistä
joita

blattk. 7:17. iz. Waan P.

-

turTöistä/ iain pitämisestä: »välttämän
puhetta/ pane-

han Cunnian pyyndö/ paljo

kusta/ ia wääryttä nijn myös ymmärtämän hanan Rucouxen suurta Woima.
:

on myös
Phän Judan Epistolasta
epäildy/
sij-

MMendijmä

että
Airoina
nijn outo Asia edespannan/
nimittäin ylimmäisen Engelin rista Perkele» cansia Mosexen Ruumista/ josta ei

Sanacan löytä;
muisa Pääramamisa
Kirja
tätä
maan se ei taida
halmemmaxi
tehdä. Sillä Judas Taddeus/ joca oli

cahdestacoistakymmenestä/ HERran
ioca myös ynnä
lEsuxen P. Apostoli/päiwänä
muiden cansaHeluntai
sai pyhän
suingan
yxi

Hengen

ihmelliset

lahjat / ei ole

ilman Syytä/ eikä Tiedota

ta Mosexen Ruumista

tähän

Historiasitä
Kirjaans

si-

ei Ramamsa ennen ole. Ia tämä on
colmilainen, Ensimäinen «te
ymmärretläwillä sanoilla/ilman cuwita. Nijncuin

sen

Moses/ David ja sencaltaiset muut Pro-,
phetat Chrifiuxest ennustamat. Ia nijncuill Christus jaApostolit/ Anlichrisiuxefi
ja wäärisiä opettaisia/ eec.
pane cuitengin
Toinen tete sen
selityxen ymmärrclläwillä sanoilsen tygö
la. Nijncuin Joseph selitti unet/ ja Daniel
sanoi setä unet enä näyt.
Colmas lete sen ilman sanoita ja selitystä/ ainoastans cuwain canlia. Nijncum
tämä ilmestys Kirja/ ja monen pyhän miehen unet/ näyt ja cuwat tekewät/ jotca he
owat P. Hengeldä saanee Nijncuin Petari Aposiolitten TeoiS/ c.2.i7.etc< Joelisi saarna: Teidän poican ja tyttären pitä enlmstaman/ jateidän nuorucainen pitä
näkyjä näkemän/ ja teidän wanhimban pitä
unia uncxuman. Ia nijn cauwan cuin fm-

sällemecänyt: nijncuin Mosexen Hauda6. Muu/oin on
sta on kirjoitettu
tämä Kirja nijncuin lyhykäinen Summa calmisen ennustus ei stlitetyxitule/ ja «saa
P.Petarin Toisesta Epistolasta nuhtele wahwa selitystä/ nijn se on myckä ja salatuijtä Tapoja/ cuin Lhristitkyin seas owat tu ennustus/ ja ei ole wielä mllut hyödytywallan saanet/ ja wahwista Jumalisia ma- xcens ja hedelmäälls/ cuin sen Chrisiicunnas saattaman pitä.
stan määräin Opettajitten erhetyxiä.
Nijncuin myös tämän Kirjan cansia on
Esipuhe P' lohannexen
tapahtunut Moni on sitä coetellut/ ja ei
Ilmesiyxesi.
asti löytänyt Moni taas on monda fopilöytän, Muutamat owat sen. matoinda asiata omasta päastäns sijhen tehjoeca Prophemin tirioi. rännyt. Sencalmistn turhan selityxen ja
«, «Mun ymmärryxen lähden/ olemma me
tuxmsclittäwät. Josta Pawasi
-

.-

MWnas

(c)

2

myö<

myös tähän asti sen andanet silläns olla.

Cuitengin/ että me mielelläni tämän
päälle tahdoisimma wahwa selitystä tahdomma me muille/ joilla cortembi Hengi
on/ anda tilan sitä ajatella/ ja meidän aja»
tuxemme myös tiettäwäxi tehdä. Nimittäin näin: Että tämä on lulewaisten asiain ilmestys / erinomaisesi Christicunnan
.-

xia ja anomuria) Nämät caicki Christittyin
lohdumxexi, että heidän pidäis tietämän

Chrisiicunuan wielä scncallaislsakin mai»
woifa moimasans pysymän.
Cuudennes lugus rupewat

waiwat.

Ia ensin ruumillistl

lulewaistl

Nijncuin
waino mailmaliselda Esiwallalda/ joca on
-

se cruunattu
ratzasmies joutzinens walkian
ja
päällä. Nijn myös

lähesiylväisest murhesta
som «veren
hewoisen
pidämme
parhana jawahwimbanane-: »vuodatus/ joca on se Ratzasmies miec»
näoitiam selitystä löytä: Jos ne asiat ja koinens rustean hewoisen päällä. Nijn
waiwal/ jotca tähän asti Christicunnas ta- myös callls aica ja nälkä joca on Ratzas"
pahtunet owat/ Historiasta näihin näkyihin mies waacoinens mustan hewoisen päällä.
pannan/ ja myös itze sanoihin Nijn myös/ rutto ja paisumat/ joca on st
suuta
sowitttan. Jos ne toinen toiseenssopiwat/ Ratzasmies cuoleman cuwalla hrjrencarnijn laitan pidettä wahwana/ eli calckem maisen hewo«sen päällä. Sillä nsmät nel»
wähimtnäxikin/ hyltämättsmänä selitysnä. jämaima/ noudattaw.it alan tljttämättö»
nijncuin itze Texntin Mlä Jumalan sanan ylöncatzoila/ wielä
Me pidämme
ne
colme
lucua/ nijstä sei- muillakin häw.lyxlllä ja HMmxen mumo»
ensimäistä
sano/
tzemesiä Asian Seuracunnasia ja heidän xilla »vijmeisen pckmän asti Nljncmn tä«
Engeleilläns puhuwat yxitenaisest ilmoit- män 6. iugun lopulla tietä annemn Jola
taman/ cuinga heidän sijhen a,can tämi/ ja myös Martyritten sielut huudollans maa»
neuwoman hettä/ eli imn pysymän ja enäne- tiwat,
män/ eli myös parandaman itzens. Paitzi 7- ja 8- lugus rupe hengellisten waiwain
ilmestys/cuinowatmonlna,stl määrät opc»
sitä/ opimma me sijtä että meidän
nan cautta/ Engeli/ pitä tästälähin muift- tuxel. Ia täsä taas ensin näytetän lohdu<
tin cumisa ja näyisä/ ymmärtämän Pispat tus cuwa cusa Engeli Christityitä mertitze/
ja Opettajat Christicunnasa/muueamat hy- ia ne neljä paha Engelitä estä.. Että taas
wät/ nijncuin P Istll ja Pispat/ muuta- wchwana oldaisin/ Christityillä oleman
mat pahat/ nijncuin määrät opettajat ja »vääräin opettajain alla muutamia hywiä
Pispat. Joista täsä Kirjasa <nä puhutan Engelcllä/ ia puhdas Jumalan lana Nijncuin muista.
cuin myssEngel, suitzumsastialla/ on/ru»
Nchä.mcsja wijdenes lugus coco Chri. couxella/ t»crä anda. Sencaltaiset hywat
siicunda kirjoitetan/ jonga sencallaisia tule- Engclit owaeP Isät/ nijncuin Spindi»
watsia mui heila ja waiwoja kärsimän piti. on/ Athallasius/Hllarius/ja Nlcenan conSijnä owat 24.wanhinda Jumalan edes/ lilluin muiden sencaltaisten canl)a.
(ston: caicki Pispat ja Opettajat yximieEnsimäinen paha Engell on ialianus
lisesi) Uscolla cruunatut. Jotca tijtläwät Encrattiterems cani)a/ jotca kielsit Awios»
Chnstusia Jumalan Caritzata candeleilla tästyn/ ja tahdoit hymistä töistä aumaxi
(se on/saarnallapa palwelewat händä culda- tulla nijncuin Judalaisel. Sillä tecopyhymaljoilla täynäns suitzu.usta/ i. on/rucou» den oppi ol» ensin Evanglmmita wastan tulule-

sen

ja onnettomudesta

:

-

se

suuxen
se

:

sen sa-

se

se

Esipuhe.

pysy- Ia saa nel/ että Texti täsä sano Hurscat ihmiset
lewa/ M myös wijmeisexi
opettaita
ja wastu- olisit ennen cuollet/ cuin sencalmista nähkyllä ainijan wastutisia
Pclagianit/
ecc.
net ja piti cuitengin näkemän ja ei cuotisia nimiä. Nsincuin
Cataphrygereins
leman c. 6. Ia hän sano Engeli helToinen on Marc>on
Manichereinsja Momanistereins/etc. cans- tvetist/ joca häwittä,äxi cutzutan on heiheidäp hengellistä menoans yliyen dän Cuningans/ v »l. nijncuin hän tahsa/ jokeaRamatuja
caickia
kerscaisit/ ja samoisit dois sano itze Perkele heitä aja. Sillä ej
palawainen
tämä
wuori Taiwan hc ole aino stans Hegellisest/ maan myös
pijncuin
nijncuin
wälillä/
meidän atcanam ruumilltsest Miccalla oikeita Christityitcl
ja maan
wa«nonnet. iue tirioimxia Arianerein
Mnyerus ia muut kiucuiyiat
-

/

?.-

/

:

/

.-

ColmasonOrigenes joca?Kilosoplli- menoista/ nijnskyllä tämän cuwan ja sallat
sn ja järjen cautta onßamamn saastutta- ymättä t»,dat.
Toinen we on cuudes Engeli / häpenut ja turmellut. Nijncuin myös Lcllolakici voökorez, ennen tätä päimä tehnet mälöin Mahomech jouckons Saraccnereitten cansia. lotca molemmat heidän oowat.
Neljäs on Novams/ CathareinS
petuxellans ja miecallans owac Chrisiicunva psljo wainonner. Sijne myös sen
langennuilda
kielsit
cammuxen
sa/ lorca ja
ja paranuxen tahdoit muiden suhcen olla Engelin c.msia/ s että tämä me sitä suupuhtaimmat. Josta eaist oli myös Donan- remmapi tuliö ) tule
wäkemä Engeli/
ja
Kirjalla-Se
meidän
owat
liki
Carella
hengelliset
Mutta
Taiwan
carmalla
sierit.
caickinämät neljä.Oppenet/ joccaHistoriat on se pyhä Pamicunda
hengellitietämät/ taitaw.it tämän kyllä todista. sydens paistella. lotca Templin säädyilSillä pitkäxi tulis caickia luetella ja o- läns mittamat ja käsiltäwäc/ sysäwät Chuosytta.
rtn sijtä ulos/ja asettamat sensiaanKircon
/
jonga
ja
10.iugus alca täysi
9.
hahmon/eli ulconaisen pyhyden.
suhten sekä ruumilliset että hengelliset wai- n ja »2. tugus edes tuovan sencaltaisten
cape lohdutus cumawat/joista tähän asti puhuttu on owat ai- pahain waiwain
Engcli
Nijncuin
yxi
Saarnajasta'
ja toinen rasta8cahdesta
noastansleicki ollet.
tugun lopulla itze tietäwäpi teke Colme sta »vaimosta / joca Poicalapsen ilman
wc picä tuleman / jotca we ne muut colme Drakin suosiota stnnytcä. Joca awista etEngelttä / nimittäin/ wijdes / cuudes/ ja tä muutamat hymät Opettajat ja Lhrisiiftitzemes pikä toimittaman / ja silläns tyt picä »vielä siittekin oleman, sekä nisden
mailma op loppuma. Täsä tulemat sekä cahden edellisten meen alia/ja sen tulemaicolmannen ween alla. Jane caximijhengelliset ja ruumilliset wainvt cocon/
joita pitä colme oleman ensimäisen suu- meistä me samomat toinen wisens cansia/
ren/ toisen suuremman/ colmannen caicke- ja hyöckymät mqinein Christicunnan päälle yhtä haama / ja nisn Perkele potcaise
in suurimman.
wijdes
mijmeiseldä pohjan pois tynnyristä.
we
Ensijs
On
ensimäinen
geli/Ar.us/se suuri määrä opettaja ja häTule sijs »;. Tugus nijstä seitjemest Ennen cumpanins. Jotca nijn julmasi 0- gelist mijmcisen soittamisesi / joca n.Luwal Christicunoa coco mailmas waiwan- gus soittaman rupeis
stitzemenmn En-

se

cans-

se

suuren

msca

seas

-

sen

-

se

sen

sen

gelin

Eppuhe.
cölmas we/niMttäin Pa- lan jci toinen loisens canssa
Wn
Idäiscl«villinen Keisarin Walda runda/ja se Kei< lä maalla toinen we Mahomet ja Sara»
sarillincn Pawicnnda. Täsä saa /Pami cenerit täällä lännens colmas we Pami»
myös mailmallisen miecan halduns ja <i cunda ja Keisarin waldacunda. loidenga
nyt ainoasians wallitze Kinalla/ sijnä loi- tygö nijncuin hywään Pitoon/mle myös
sesi» wecs/waan myös miccalla sijnä Col- Turcki/Gog ja Magog/ nijncuin 20, iu<
wees. Ntjncuin he Pgwilla ole- gus on seurawa. Ia nijn tule Chrtsiicun.
mannesa
wangin kerscawat setä hengellisen että ma- da coco mailmas ja joca mhwolda mää»
rällä opetuxella ja sodalla/Kirjalla ja mie.
ilmallisen miecan.
yxi
owat
ne
on
calla caickein cauhiammastja surkiammasi
nyt
eläindä/
Täsä
caxi
/
waldacunda
Keisarin
ft toinen cahdella waiwaluxi. Täniä on ruuppu pohjasi,/ ja
on
farwella Pawin waldacunda.loca nyt wijmeinen waiwa. Sijtte seurawat lol).
«lyös on mailmallisexi Waldacunnaxi jou- dutus cuwat caickein sencaltaisten waitunut/ cuitengin Chrisiuxen Nimen pai- wain lopusta.
stella. Sillä Pawi on sen häwinnen Ro14. iugus rupe Christus ensin hänen
min waldacunnan taas rakendanul / ja suuns Hengellä nijncuin P. Pawali,.
Grekiläisildä Saxalaisille saattanut. Ja Thesi. 2:8. sano ) cuoletmman hänen An»
on pikemmin Romin waldacunnan cuwa/ lichnsiuxens. Ia tule Engeli Evangeimcuin itze ruumis / nijncuin se ollut on. millä / sen wäkcwän Engelin calkerala
Cuitengin anda hän Me cuwalle hengen Kirja wasian. Ia taas seisomat Pl)hätja
ja elämän/ nijn että sillä wielä nyt on hä- Neitzet Caritzan ymbärillä ja oikein saar"
nen Wlyns / oikiat jäsenet sa »virat / ja namat, Joca Evangcliumita seura sen
jollakin tawalla wahwana pysy. Tämä on loisen Engelin äni/ että Babylonin pilä
ft cuwa / joca oli haawoittttuna ollut / ja caamman/ ja sen hengellisen Pawicunnan
Mens lerwexj mli.
hämiämän.
Mutta mitä cauhifiusia/ja wahingom Wielä seura että elonaica pidclän/ ia ne
sencaltainen Keisarillinen Pawicunda on jotca Pamin waldacunnasEvangcliumita
edestuotlanul/ ei taita eusingän lunelda/ wastan paamnena pysymät/pita Christuxen
Sillä ensisi on mailma hänen Kirjans Caupungist ulosheitcllämän / Jumalan
caUtla tullut läytctyxi epäjumalan palwc- mihan cuurnaan. Se on -He tulemat E»
luxella/ Clostareilla/HijppacuilMlla/ pyhil- vangeliumincautla/ nijncuin Chrisiicun»
lä Pelagrimein matkustamisilla/ Kiirastu- nasta eroiletuxi duomiml Jumalan wi«
lella/ aneilla/ Huorudella/ ja muilla epälui- haani jom on paljo/ ja cuurna anda paljo
cuisilla menoilla ihmisien töistä ja opem- lvena/ taita myös kyllä wielä meidän Synxista/elc. Sixiwjsexi/ cuca woi luetella/ deim angara rangaistus ja duomio käsis
cuinga paljo wcna/ murha/ sola ja cau- olla/ joita ylön monda za aiwa kypsiä on.
hiutta
Pamit omat nostanet ja tehner/sekä Sylten is. ja i 6 lugus mle seitzemen
sijnä että he owat itze sotinet / ja sijnä että Cngelitä seitzemellä maljalla. Silloin E-,
caswa/ ja Pawin waldacunhe owatKeisarit/ Cuningat jaPäämiehet vangelium
loinen toistans wastan tehoittanet.
nan päälle caikilda ärildä carca monen opTäsä Perkele» wijmeinen wiha saa wal- penen ja hywän Saarnamiehen cautta I«

samo.

lyor/ Se

/

.-

:

nijn

Esipuhe,
nijn eläimen istuin/ Pawin woima/ mle Ia nijncuin h<sn täsä ip.IuKUS sano/coscaef
pimexi / waiwaifexi ja ylöncatzoluxi. Mm- heßamamilla ja Kirjoilla enämiba/ jct
ta he wihastuwat caicki/ia ltzens urhollisest sammacot huulamast lackawal: rupewal he
wanelewat: Sillä colme Sammackom/ täydellä todella sijhen/ja tahtomat sen wäcolme saastaista henge täywät Pedon suu- timallalla toimilta/ coolen Cuningoita ja
sta/ ja nijllä Cunlngat ja Päämiehet E- Päämiehiä soman. Mutta he louckamat
vangeliumi wastan tehoiltawat. Multa itzens Sillä waltian hewoisen Ajaja/ joca
<i se micän aum. Heidän Somns on Jumalan Sanaxj cutzutan/ woitm. Sij»
Harmageddonin tykönä. Nämät SaM- hen astimin setäPeweltä Propheta tijnMcot owat Sophistat' Nijncuin Fa- niottlan/ja helwcttin heitetän
ber Eccius/ Emserus/ etc. jotca paljo Että nyt caickt nämät menesiymät/lule fijs
Evangeliumi wasian/ »a ei cui- 22. iug. se wijmeinen sieme Gog jaMagog/
huulswat
lengan mitän wimlm: waan Sammac» Turcki/ne rufiial ludalaiset/jocca Samn/
joca ennen tuhannen muona on fangina
tonapysywät.
,7. iugus Keisarillinen Pawicunda/ja ollm/ja tuhannen wuoden peräsi, mas walKeisirin walda aina alusta nijn lallens pääsnyt / myöläns mo. Mutta
Pawilline yhdesä
loppuun/
cuwasa edes pannan. heidänpitä häneN cansians pian myös
siikirjoitettu/
lyhykäisesi
ettei se sillen hen tuliseen lärwm.- Slllä me pidämme
Jaon
mitän ole. (Sillä «vanha Romin Wal» tämän cuwanolewan pannuxi Turkin läh.-

nijncuin niistä endisistä/ erinomaisen.
Ia että tuhannen wuotmjo sijhen aican
alwoit/cuin tämä Kirja kirjoiteltln/ja myös
Perkele silloin sidottin. Ei cuilengan lucu mida nljn mrcasi caickia minuleja osotta. Turckia seura cohm wijmeinen duomio/tämäniugunlopulla/ llijncuin Da«
niel. 7:26. myös tietä anda.
Wijmeiseldä 2i. iugus wijmeinen lohdutus kirjoitelan/ että P. Caupungi pi-

dalundaonjoaicapois/ jaon cuitengin den/

ttlä wielä on muummita maita/ ja Romin Caupungi) Täsä edespannan sencal<
täinen cuwa/ nijncuin pahanlekiä iulkisest
pjkiuden eleen duomitta pannaisin. Että
tietäisin cuinga tämä Pno pitä myös
jo pian duomimx»/ja nijncuin

P. Pawa-

li stno/ Chnstuxen tulemisen Ilmefiyxen
Mta häwitelyxi tuleman. lom myös

Pawicunnan
se
Holhoist alcawat. loeca sitä nqn nyt tä täydellisesi walmisteltaman? ja nqncuin
warjclewal/ että ne Hengelliset pian ala- morsian ijancaickisijn häihin wietämän/
ja mä Christus on ainoa HERra/ ja
stoinna isiuwat.
i 8» lugus se hämitys alca/ ja hänen jalo caicki jumalattomat duomimt Pertelm
coreudens cukistu/ ja Hijppacundain ryö- cans)a helwellin menewät.
stäjät Prcbendinmarcat ja Cortisanerit
Tällä Selilyxellä me midamnle tämän
lackalvat.longa tähde piti myösßomirys- Kirjan meillem hyödyllisexi tehdä ja hyfiättämän/ja hänen omat marjelusHerrans wäxem nauttia» Ensin lohoucuxexi.- silpäällens

(nijncuin

hän Tcxtis

sano)

/

wijmeisen hämityxen aluxi hänen
cgrcaman.

Ei he sijltekän lacka etzimäsi/ lohdutta»
»Näsi/ wmusiamasi ja wachjemaji itzms.

lä me tiedämme ettei yxitän woima ell
walhe/ ei yritän tieto eli pyhys/ ei yxitän
waiwa eli murhe taida Chrisiicunda woitt
M i Waan on wijmcm zvoiltawa.

se

ZMm

Esipuhe.
Toisen kerran neumoxt sitä suurta määrälli- puuttumus ön ennen meidän atcojam ollut wstä / ja moninaista pahennusta mastan / min sca Christicunda cuitengtn parhain olewau luul.
Chrisiicunnas capahtu Sillä etkä nyn moiinal- rin: että meidän aicam sen suhten olis cullaisext
piri sotiman Chrisiicun- muodexi luettapa. Ttkös luule Pacanain itziäns
ltsen mallan ,a pätsien
da mastan/ on se peräti ilman yhdetäkän mnodo- sijta pahendanen/ ja Christityt wastahacoisna/ ilta monen murhen/määrän opin/ lamuunheic- kränä jarytelemäisnä Lankana pitänen.
Tämä cappale: (Mnä uscon yhden pyhän
koudcn catttta salattu-.että järjen ja luonnon on
tuta
Waan
luopu
se
mahdötoin Christicunda
Christtllisen Seuracunnan) on nyn hymin uscon
ja pahene hänestä / ja cutzu sen ChristtliisexiKtr- cappale cum muutkin/jonga tähden ei järki taicoxi/ joca on Lhrisiillisen Ktrcon pahin miholli- da M tuta: waicka wiela caicki nenäclasit sen
nen / ja cutzu ne duomituxi ja määrtxi opettai- päälle pannaisin/kyllä Perkele sen pahennuxella
xi/jotca oikiast Chrtstilliscst Kircost omat. Nyn- ja eriseuralla peiktä taita/ nijn että sinun pila
cuin tähän saacka Pamin ja Mahometin alla/ja ltzcs siitä pahendaman. Jumala myös taita
caickein määräin opettajain tykönä on tapahtu- caickinaisclla wrrhellä ja puuttumuxella sin salaja nyn tämän Articuluxen cadottomat: ta/ että sinä sijtä hocaripi tulet/ja määrin sijtä
nut
Minä uscon yhden pyhän Chrtstillisen Seura- duomitzet. Ei se tahdo nähtä / maan vstona
cunnan. Nyncuin nytkin muutamat / jotta «vy- Niukka vsco on nysiä/cuin et nähdä/Hebr. 11:1.
fat olemanans omat/ tekemät: että he näkemät Ja hän laula HErrans cansia myös tätä mtrtä
määrän operuxen / eripuraisuden ja moninaiset Autuas on se joca «pahene minus. Chrisittty
puuttumuxet / ja että monda määrä / ja paha on kyllä itzclläns salattu/ nyn ettei hän omapyChrisilttyä on:Duomitzewat he cohta ja «vapa- hyttäns ja hymiä tapojans näe: Waan näkc atsii / ettei yhtän Christittyä ole: Sillä he omat noastans ca ckia micoja ja saastaisima itzesäns:
cuullet/ että Christitlyinpitä oleman / pyhän/ ja sinä olet mysas olemanas / ja tahdot nähdä
rauhallisen/yximielisen/ rackan ja hymän tapat- Chnsticunnan sinun sokialla järjelläsja saastaisilsenCansan Scntähden he luulemat ettei yhtän la silmilläs.
pahennusi/ et yhtän määrä.oppia/ «käyhtän
Tärkiinmäsi: meidän pyhydem on Taimasa/
puuttumust oleman pidä /maan päänäns rauha cusa Chrisius on / ei silmäin edes täsä mailmas/
/

:

:

:

:

:

:

:

nyncuin myytämä calu Turulla. Scntähden anna pahennupcn/ eriseuran/määrän opin japuuttumuxet olla/jatehdä mitä he moimat: coscaEvangeliumin sana ainoastans meidän tykönäm
puhtana pyfy/ ja me sijtä paljo pidämme ja sitä
racastamme: nyn meidän pitä tietämän / että
on meidän cansiam ja tykönäm/jos «vieChrcsius
/ jotca cuitengin lä caickein nurjammasi käy. Nyncuin me täsä
ja
puuttumuxtsta
sta «virheistä
caicki Chrisiicunnas / ja Chrtstittyin feas ollet o- Kirjasa näemmä/ että Christus caickein «vaiivawat. Että tosin sencaltaisct menot caicken järjen in/petoin ja pahain Engelitten scas on /on cuicadottamat. Me näemme tengtn hänen pyhäins cansia ja tykönä / ja saa
Christicunnast peratt
sijs tästä selkiäsi / cutnga cauhta pahennus ja wymein moiton.
ja hymä tapa.

Näiden pitä tätä Kirja 7ukeman/ ja Christicunda toisilla silmillä catzelcman ja et järjellä
Sillä tämä Kirja (luulen minä) näyttä kyllä
cauheita ja julmiapetoja/ peljättäpiä jamihaisita Engelcitä/hämittämäisiä ja määrällisiä «vaimoja. En minä tahdo puhua nysiä muista suuri:

P. Mattheuxen

Pyhän

Mattheuxen

Evangelium.
l. iucu.

fijtti Abludi»
Esuxen Chrtsturcn syn- - rz.Zerobabel
sijtti

Abraham siM I- Zadoch sijtti Achimin.
Eliudtn.

i
>

Isaac sijttt Jacobin.
lac.b sijttt Jadan/ >a hänen weljens.
Ge». z. luda sijtri Pharexen M Sara-

-

!

min

»)i »4-

S2. s» nln Vrtan «männästä.
Salomon siitti Roboamin.
'

»,

Roboam siitti Abian.
siitti Assan.
8. Assa FM losaphatin.

«S. Abia

v! »4-

Mg.. losaphat
M 4Z. y.Joram

!
<

Christvxen syndymyS <Chr<«

s

«

l

».

»

näin/ costa Maria hänen fstoxe»
äitins oli Josephqnkihlattu/ ennen syndy.
cuin he yhten tulic/löytti» hän rasta- «ys.
j
xi Pyhästä Hengestä.
it
tuc.
ry. Mutta että Joseph hänen mie-,'7.
henS.olt hurscas/ja et tahtonut hän»
dä huuton saatta/ ajatteli hän salaihänen.
ssesi»0.hyljätä hän
Deuk.
Costa näitä ajatteli/ catzo/,»4-r.
»yn
HEnan Cngeli ilmestyi hänelle
>
unes/ja
sanoi: JosephDavrdin pol«
ottares Mariat pnolipelkä
ca/älä
<
i
sotas tygös: silla se cuin hänesä o» iuc.

'

Kl/il, 7.

17'

16. Jacob sijtti Josephin/ Marian miehen/losia Maliasi on syndynyt lEsnö/ieca cutzutan Christus.
17.
owat catckt polwet A.
asti//
Abrahamisi Dawidin
neliätoiftakymmendä polwe: Davidisi Babeltn Fangcuteen/ myös
neljätoistakymmendä polwe: Ia Babelin Zangeudest Lhristuxen asti/
neljätvtsiaiymmendä polwe.

Thamarist.

Gi»9 Pharej siitti Hezroni».
Is>
Hezron siitti Aramtn.
Ge» 4. Aram sijttt Aminadabi».
S»7. Aminadab siitti Nahassonin.
».Par. Nahasso» siitti Salmontn.
5. Salmen siittiBoaxen Rahabtss,
N«th. Boas sijttt Obedin Ruthisi.
4!'B. Lbcd siitti Icsien.
KIZ. 6. Jesse siitti Cuntngas Davidin.
D.avtd siitti Salomo»
««!>.

«t 5?

Achtm siitti
15. Eltud sijtti Eleazartn,
Eleazar sijtti Mathanin.
Mathan sijtti Jacobin.

Murra

S«

in».

»!

Esd.z:
z.

-

i.

'

wcu. j
Wz: '
»z. saachin.

I.PSr

z

Eliachtmia.
Davidin Abiud
Pojan/Abrahamin po- - Eliachtm sijtrt Asort»..
r 4. Asor sijtti Aadochin.
dymä Ktria/

DqM
pMI-i

l l l

«rt.

'

'

!

siitti loramtn.
siitti S sian.
i.P«. Ssia sijtti lothamin.
<iw. locham siitti Achaxen.
»4>ar. Achas sijttt Ezechian.
»«: »z.
ro. Ezechia siitti Manasse».
<»»7i7 Manasse siitti Amontn.
»g:»/. Amen siitti lofian.
Mg. ii. Josia siitti loiaktmin.
»vi »I. lojatim siitti lechontan ja hänen

.

s 11.

MS,

ii.HV» siltti lechonta Eealchieltn.

tztglthl«S siitti

<

»Par.

Korebabekin.

man

>

.

Zl'
pitä
tt u; weljens/
Babelin Fangeuxes.
synnyttämän
po».
t
hänen
Ja
utta Babeltn fangeuxejälte/ jan/jcnga nimen sinun pitä cutzu--Aci.4:
»t.
sijnnyt/on Pyhästä Hengestä.

?

JEsus: silla hän sn «rapahta. il.

v» Lanfam heidän

»

A

synnetsiärs.

»i.Muttst

»«

Mutta tämä »n
«ut/että täytetäisin cnt» HEx»alda
on sanottu Propheta» cautca / joca
»».

sano:Cags/ Nettzen vitä rafcaxt tule-

»z.
«5«.7» man/ja
syanyttäman pojan/ ja hä-

»4

ttMtcacäd^mlle
ja

/

<Ut»

että »vinäktn

tulisin rumarraisi» händä.
9. Costa he olit Cilningan cuullet/

menit he matcans: ja catzo/ Tähti /
jongahe olit nähnet ldäs/ täwt heidän «delläns / nyncauwan cut» hän
edellä käyden seisatti paica» päälle/ josa lapsi oli.

nen ntmens pttä cutzuttaman EmmanuEl/se on nyn paljo sanottu/Jumala meidän canstam.
24. Cofta Joseph unesta heräts/ 10. Costa h« Tähden näit/ thaffutt
ntjn hän teki cuin HErmn Engelt hä- he sangen suurella ilolla.
nen tästi: Ia otti puolisans tygöns. 11. Ja menit huoneseen/löysit lapsen Ps.?l-10.
25. Ia et tundenut händä/ sijhenastt Äitins Marian cansia: maahan lansynnytti/
Esa.
ja
cuin hän Potcans esicotfens
awatsit
geisitja rucotlit hänoä:

sen

<

ja cutzut

hänen

ntmens

11. iucu.

Titta»
jät tu>
lew«l

vV-U

JEsus.

tawarans/ja lahjoitit hänelle culda/ 60» 6>
jaPyhäsawua/ja Mirrhamita.

i!. JaJumalakielsiheitä unes HeSsca sijs JEsus syndynyt rodexen tygö palajamast Ja he me-

oli Bechlehemis ludan nit toista tietä omalle maallenö.
maalla/ Cuningas Hero»
he olit mennet 3-.
aican/ catzo/ tieldätstl. täjät
HErian En- ftvb
talit idästä Jerusalemin ja gelt ilmestyt Josephille m,es/ fano- pikent
dämal
da
sanoit:
den: nouse ja ota lapsi Htttnens ty- Egy.
1uc.2,7 2. Cusa sn syndynyt ludalaiste» gös/ japakene Egypty»/ja ole siellä pk?»
Cuningas? sillä me näimme hänen sijhen asti cuin minä sinulle sanon:
Tähdens idäsä / ja tultmm» händä sillä Herodes on etziwä lasta/hucutrucoileman.
taxens händä.
Hero- cumarten
z. Lssca Cuningas Herodes sen cuu- 14. Nyn hän nousija otti lapsen Ätdes.
hämmäistyt
ja
li/
hän/ caicki Jerusa- tinens yöllä tygöns / ja pakeni Egylem hänen canffans.
pryn.
4. Ia cocots caicki ylimmäiset Pa15. Ja oli siellä Herodexe» cuolepit/ jaKirjanoppenet Cansan seas/ man asti: Että cäytetäisin cuin
ja kyseli hetldä
Christuxen syn- nottu oli HEnalda Prophetan cautdymän piti.
Ezypttst cutzutn mi- Os.uu
ta/ joca

iZ.HHHUtta cosca

se

cusa

sa-

sano:

s>la he sanoit hänelle: Bechlehe- nä Poicant.
mis ludan maalla: sillä nyn on 16.
Costa Herodes näki hänens tie- HeroProphetalda kirjoitettu:
wietellyxi/ wihastut hän santätldä
ludan maa- gen cowan: ja lähetti tappaman caic- bisiap
lvlich 6. Ia sinä Bethlehem
pa wi»
5:2.
sa/ et sinä ote sutngan wähtn lu- ki poicalavser Äethlehemis ja caiktsa «lt».
seas:
dan
sillä
sinuPääruhtinasten
olit
jotca
Ioh»
caxiivuotisel
mi- sen ärtsa/
7142 sta on tulema se Ruhtinas/ jonga
taicka nuoremmat/ sen ajan jälken/ mall»
nun Lansani Israelt pitä yallltze- cum hän oli tarcast tieräildä tutkinut. pstt.
man.
17. Silloin se mytettin cuin Jere7. Silloin cuyui Herodes tietäjät sa- mtalda Prophetalda sanottu oli/ jola/ ja tutkisteli wtfust heiloä/ Millä ca sano:
eyalla Tahti ilmestyi.
ig. Rhamas on äni cuulunut/suurt ler.zl
8. Ja lähetti heidän Bethlehemyn/ «M«ö/ttt»jaisoiparcu/Siahel tt«k.
jajanos: mengät ja kysytät Mtsuftt

ke lapsia ns/ ja ei

Evän Mm.

tahtonut händänös

he ole.
,9.sAsUtta rosta Herodes oli cuol-!,

anda lohduketta/ etter

).

iuc.

,

s.Tchkät sijs parannuxen someitai-

tä hedclmim.
9. Ia älkät ajatelco ttzellänä

sanoa: Joh i.
Abraham on meidän Jsiim. Sillä zy'
gelt ilmestyi Josephille unes Egyptis/ mtnä sanon terlle: Jumala moi näistä
ktmtstä Abrahamille lapset herättä. Z6.
ia sanot:
-

-

nynHEnan En-

>

c

>

-o.Noustja otalapst Aitinens/ ja 10. Mutta jo myös enKirmes panjuurelle: sentähden jocai- Inf- 7«enc Israelin maalle: sillä ne omat
puu/
hengemäjyit.
nen
joca ei tee hymä hedelmä-' --9.
cuollet/jotca lapsen
otti
tä/
lapsen
äija
Nyn
21.
hän nousi
hacacan pois/ja tuleen heitetäv.
11. Minä tosin castan teitä medellä Marc.
tinens/ ja meni Israelin maalle.
joca minun 1.8.
22. Mutta cosca hän cuuli että Ar- parannuxeen: mutta
jälkentule/on
minua/jon- luc. z
wäkewämbt
Cuningas
oli
Isans
Juteas/
chelaus
kengiä
minä
ole
ga
en
kelmolltncn iS>
pelkäis
hän
sinne
Herodexen sias/
mennä. Ja hän sai lumalalda kä- candaman/ hän casta teitä Pyhällä Joh «
16.
skyn unes/ja poickeis Galilean äryn. Hengellä ja tulella.
2z. Ja tuli ja asui Caupungis/joca 12. Jonga wtskin on hänenkädesiins/ Act-l-,
rutzutan Nazarcth/ että täyteläisin ja hän perca ryhens/ ja coco nisuns et 4.
cuin Prophecain cautta sanottu oli: aittans/ mutta ruumenet poltta hän Act.i?
4hän pitä Nazareuxcxr cutzuttaman. sammumattomalla tulella.
tuc ztuli
iz.
/Tl.Jllot»
JEsus
IGalileast
111. iucu
Johannexen ty- > >7.
l Chrt.
Jjnäpäimtnä tuli Johan- gö/ castetta häneldä.
nes Castaja/ ja faarnais 14. Mutta Johannes kielsi häneldä/ f ftus
sanoden : minä tarwitzen sinulda ca- casitta
ludean cormee/
tulet minun tygöni ?
JohS.
2. Ja sanoi: Tehkät pa- stekta/ ja sinä
Nyn
nexel»
avastais
l5.
JEsus/ ja sanoi ra.
:
rannus siliä taiwan wäldacunda on hänelle: salli nyt/ sillä
näin meidän
lähestynyt,
täyttä. Ja! Marc.
sopi
caicl.manhurscautta
se/josta
sanottu on
z. Srllä tämä on
9.
sallei hänen.
Esaiald Prophoralda/ joca sano: hän
/ astui i iuc. z:
16.
oli
Cosca
JEsus
castettu
huutaman änr on cormes/ malmistaylös »edestä: ja catzo/ rat- : 21.
cat HEnan tietä/ tehtär hänen pol- hän cohta
»at aukenit hänelle/ ja hän näkt Ju- ' loh.r.
«uns oikiaxt.
malan hengen tuleman alas nyncutn Z >2.
4. Mutta Johaunexella oli maate
ja tuleman hänen päallens. ! Jvf.r?
kyhkytsen/
wyö
Camelincarmvist/ja hihnainen
cayo/äni
taimast sanot:tä- i tuc. 9:
ja hänen ruocans 17. Ja
hänen myölläns/ metzähunaja.
poican/johon- Z >7.
on
minun
racas
mä
oli heinäsircat ja
2 i. Pet.
ga
mielistyin.
minä
5./Tl,Jllotn meni hänen tygönS Iel! i?«
IV. ittttl.
< Col. v?
rusalem/ ja roro Judea/ ja
ymbärilcaicki maacunda Jordanin
iy.
mietin JEsus
Illoin
dä/
lestiä. Ja he castetettin häneldä Jvrda- «K? M geldä corpeen/ kiusatta. slusalä
»is/ ia tunuusiil heidän syndins.
'».la cosca hän oli paa-5 Verken
7. Mutta rosta hän monda Phartpäimä ja !<ldäneljäkymmendä
näki tuleman stonnut
seuxist ja Saddustuxist
yötä/stjtte
oeljäkymmendä
hän isote. Marc.
herlle:
hänen rastens iygö/ sanoi hän
ja 1:».
tuli
tygens/
hänen
i
Te kykärmerttn sikrät/ cuca ttitä z. Ja kiusoja
pakenema» tulewaistawiha? stiioi: Jos sivä olet Jumalan potra/ «
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se

«e«wol

s

N»

«tz»

P. WutheuM

»I.lut.

17. Syrä ajasta rupeis JEfussaar- lesu«
:
namaa/ ja
tehkäc paran- rupe

nus
hestyi.
:

»8.

sillä

'

sanoman

saar-

caiwan waldacunda lä-

i

oyn sano/ että nämät ktwet letwtxt
tulewat:
4.Mutta hän mastats ja sanot: KirDeut. joitettu
on/ et
eiä atnoastans
S-z. letwäst/ muttaihminen
jocaitzcst sanast/ cuin

naman

.

4

JEsuskäwtSa- M«c.
HNutta cosca
meren tykönä/ näkt

Jumalan suusta lähte.
i- 15.
5. Silloin otti Perkele hänen pyhään hän caxt weljestä/ Stmonin/ joca cu- lm. !i
Caupnngyn/ ja asetti hänen Te»u« «utan Petarixt/ja Andreaxen häpkin harjalle/
nen weljens/
wercko me- Chrt.
hänelle: Jos stnä olet reen (sillä helastewan
olit calamiehet.)
Pf. 91. 6. Ja sanoi
stuscuJumalan potta/nyn laste stnus ales- ly Ja sanoi heille: seuratcat minua, tz» Pe.
11.
päin: sillä kirjoitettu on: hän anda ja minä teen teidän ihmisten calamte» tarta/
käskyn Engeletliens sinusta/ ja hekä- htxt.
Andre,
sisä candawat sinun/ ettes joscus »o. Nyn he jätit cohta wercot/ ja axen,
jalcas kiwcn loucka.
händä:
lacs.
Deut. 7. Nyn JEsus sanot hänelle: taas seuraisit
cosca
-».la
sieldä edemmä kä- bin ja
6: id> on kirjoitettu: et sinun pidä ktusaman wi, näkt hän hän caxt
weljestä/Ja- Johä.
toiset
sinun HEnas Jumalatas.
cobin Zebedeuxen pojan / ja Johan- nexen.
8. Taas «vei hänen Perkele sangen nexen hänen wel/ens/ wenhetz
Isän»
corkialle «vuorelle/ja osottt hänelle
Zebedeuxen cansia/parandawanwerc»
eaicki mailman waldacunnat/ja ny».

'

l

>

:

kojans

den canntan/

Deut-6 ix.
s- ic>:

y.Ja sanoi hänelle: Rämät cäickl
minä annan sinulle / jos sinä länget
maahan/ ja rucoilet minua.
10. Nyn sanot JEsus hänelle: mene
pois Sacan: sillä ktriottettu on: sinun
HEttas Jumalaras pitä sinun cumartaman/ ja händä ainoata pal-

21.

:

ja hän cutzut

heitä.

Ryn he eohta jätit wenhen ja I-

säns/

ja

seuraisit händä.
JEsus «vaelsi

ymbärins
Galilean/ja opetti het.
dän Synagogtsans/ja saarnats wal»
dacunnanCvangeltumi/ja paransi caickinaiser taudit ja caiken saira-

Cansan feas.
catc»
sanoma cuulut hänestä
11. Silloin jätti hänen Perkele Ja keen Syrtan
rott hämaahan.
Ja
he
ja
cays/Engelit
palwelit
tulit
Marc.
händä. nen tygöns catckinatsia sairaita/ mo«
1: 14.
<ÄKUtta cosca JEsus cuuli/että «tinaisilla taudeilla
ja kiwutlla waiwc. 4'
oli fangeuteen y- «vatutta/ ja Pirutlda rywatuita/
lön annettu/ potckets hän Galileaan. ja cuutaudtllisia/ja haltvatutta: Ja
14.
Jeh.4 iZ. Ja «ätti Nazarethin/ tuli ja a- hän paransi ne caickt.
4Zsui Tapernanmis/ joca on mertcau- 15. Ja handä seurats paljon «väko M«t.
A. M. punzt/Aebulsnin ja Nephtalin ärisä.
Galieast/ ja nysiä kymmenest Cau- Zi74002. 14.Että täyteläisin se cuin sanottu o- pungtst ja Jerusalemjst ja Judeast/ luc ö;
AC. li Esaian Prophetan cautta/ joca sa- ja nysta maacannist» silla puolella i?.
?o.

'

wcleman.

nden

i4. Ia

>

'

'

>

:

».2.

'

no:

'

15. Zebulouin maa ja Nephtalin
maa/ läsnä meritietä/ sillä puolella

Jordanin.

V. iucu.
Utta eosca hän näkt Can- OM
san/ astut hän ylös «vuo» «»ttuls
rcllc ja cuin hän oli tstuuut/tulit hänen opetus»

Jordanin pacanatn Galilea.
iS.Lansa/jsca pimiäs istut/näki suuren walkeuden / ja «ylle/ jotca cuole»
man maasq ja Marjo? tstust/ «stttt
lapsen? hänen tygöns.
välke»?»
/

.

Esa.?:

>

S».

Nh»

Evanseliuw.
2. Nyn hän äivaiS

heitä/

ja sanot:

snuns/

opetti

f.jue.
män: en minätullut paäsiämäo/mut- lain oi
ta täyttämän.
kia ym18. Sillä totisesi
minä teille: mär.
fljhenasti cutn rativas ja maa cato/ rys/ ja
et pidä wähingän pyrco etkä jocu rah- mihin,
tu täistä caroman/ sijhenasti cuin gä s«
caickt tapahtumat,
kclpa
ry. Cuca sijs jongun näistä »vähim- !uc.i6.
mistä käskyistä päästä/ janäin ihmi- >7.
siä opetta / hän pitä tatwan walda- L- tiizz
.

z.Autuat omat hengellisesi maimaisanon
on kaiman maldacunheidän
set:
sillä
»0.
»a.
Esa. 61 4. Autuat omat murhelliset/ sillä he
lohdutuxen.
Ps. Z7- saamat
Antuat
omat simiät: sillä h« saa,1»
mat maan periä.
Es«6l s. Autuat omac/ jotca isomat ia j«lj.
nomat
rami- cunnas wahimäxicutzuttaman: mut- lac«
tuc. ci: tan. manhurscautta: sillä he
ta joca sen teke ja opetta/ se pitä snu- 'O.
»1.
tatwan waldarunnas cuyuttalaupiae:
rexi
Autuat
omat
he
saasillä
7.
Ps.aa. mat
man.
lauptuden.

tuc:

6.

8. Autuat omat puhtat sydämesi: stlminä sanon teille: ellet luc. ir.
teidän wanhurscaudenne 0- Z9»
lä he saamat nähdä Jumalan.
9 .Autuat omat rauhan rekiät: sillä l« paljo enämbi cutn ktrjanoppenuitk. Pe«. ne pitä Jumalan po/txi cutzuttaman. te» ja Phariseusten/ nyn et te tule
,n«.
ia. Autuät omat jocca manhursca- tatwan waldacundaan.
i.Pct. uden tähden mainotan; sillä heidän -i.-?-E cunlitta mitä sanottu oli
4 t4> on kaiman malda cnnda.
ei sinun pidä tap- Exop.
11. Autuat oletta te/ cosca he pilcka- man: mutta jocainen joca tappa/ 20: i;«
mat ja mainemal teitä/.ja puhu- hänen pitä dnomtohon wicapä ole- Deut.
5-17,
mat catckinaista pahutta teitä ma- ma».
minun tähteni.
22. Waan minä sanon teille: etta jo.
fian/ malhetellen
12. Jloitcatja riemuitcat: sillä tei- cainen joca tyhmäsi
wthasiu weljel»
dän palckan on suuri tatmais. Sillä lens/ hänen pitä duomiohon wicapä
nain hemainoistt Prophetatta/jotca oleman: Mutta jocainen cui» san»
weljellens Rhaca/ hanen pitä nen.
teidän edellän olit.
E oletta maan suola: jos sijs won ala lytcapä oleman: Mutta jo«
i sinä tyhmä/ häneq
Marc.
tule mauttomaxt/mil- cainen joca
5:50. lä stjtte suolakan? ei se enä kelpa pitä hetwett» tuleen wicapä oleman,
i«c. 14. mchingän/nmtta heittä pois/ja Lhmi- zz.Scnrähden jos sina uhrat lah«
jas Altarive/ja siellä muistat/ että
il'
fildä tallatta.
14. Te oletta matlman malkeus. Ei weljelläs on jotakin sinua mastan:
24. Nyn jätä sinne lahjas Altarin
sitä Caupungita taita peitettä/ joca «teen/
ja mene ensin sopiman weljes
muorella
on.
Marc.
ja tule sijne lahjas uhraman.
kynttlätä
sytytetä/ja
tansta/
panna
Etkä
is.
4 2«- maca»
mutta kyntiläjalcaan/ 15. Sowi nopiast rytaweljes cansia/ lue. nala/
iuc.iwielä hänen canstans tiellä o- !L«
malatftman catckta jotca huones 0- coscas
-IS.
let: ettei rytaweljes sinua anna joscus
mat.
«-il-U 16. Näin
Duomarille/ jaDuomart anda sinua
maltstacon teidän malke- palivelialle/
1. Pci.
ja sinä hricetän tornyn.
l
«den
ihmisten
edes/että
teihe äkisit
»!».
dän hymät työnne/ ja cunntotltatsit ,6. Totisesi sanon minä sinulle: et EroK,
sinä futngan pääse sielda ulos/ sijhen- ,0:14.
teidän Isän/ joca on taimats.
cuins maxar wymetsen ropoin.
asti
luulco/ että minä tulin 27. Zecnulma sanotu,ci tranhoiSe: Deo».
Z7.Al!kät
Alatta jqProphetgtta pääsis. el sinun pidä huorin tekemän.
'

,

.

sano

6

sanon

P. Matlhiuxei»

s. iue.'

teille t jocai- teen/ja otta finm hames/nijn salli
Ins. 28. Mutta minä
l«: 8. nen joca catzo maimon päälle himol- myös hänelle muutin waate.
Ro».
M«rc. taxens händä/ ntzn hän tett jo huorin 4».1 joca sinua waatt peniculma»/ «117.
'

9:4;.

sc 47.

hänen cansians sydämesäns.
29. Jos finun oitia silmäs pahenda
sinun/ ntzn pnhcaife ft ulos/ ja hei»
tä pois tykös: MH parambi on st»
nulle/ «tts yxi sinun jäsenistäs hucutetan/ cuin coco sinun ruumis pidäis
heitettämän helwetttzn.
;c>. Ia jos sinun oilta tätes pahenda
sinun/ ntzn hacka st poicki ja heitä pois tykös: Stllä parambt o»
sinulle/ että yxt sinun jäsenistäs Hucutetan/cutn coco sinun ruumis pibäis helwetttzn heitettämän.
/

a
ntzn mene hänen cansians cari.
i.Cor.
42. Anna sille,oca sinnlda ano
ja ei: 7.
»ls täännä finuas filds pois/joca lai- D«»l.
:

nan pyytä.
43. Te cuulitta

i;.z.

ftnotuxi racasta Chrt,
lshlmmätstäs/ ja wiha wiholltstas. st,llml
44» Waan mlnä sanon tetlle raca- rack».
stacat wtholllsian/ siunatcat ntztä/ «s «M
jotca teitä ftdattawat: tehtät ntzlle wmen
hywin/
:

:

jotca teitä wthawat: Ia ru- j« «f,
coilcat ntzden edest/jotca teitä wat» hollj.

nowat ja wahingotttawat.
45. Että te oltsitta tetdsn Isänne
Puoli,
myös
: jocainen joca pojat joca on taiwais:
H«
l».
ftnott»
sillä hsn ftlftn
emändäns hyltä/ hsn anhaca» hs- di Auringons coitta ntzn pahain
ylitze cuin hywsingin/ ja anda ftta
-,.s^ nelle erokirjan.
minä
32>
Mutta
teille':
että
ntzn wäärille cntn wanhurscailletin.
ftno»
Deut
hyltä/
emändäns
muutoin
cntn
joca
46.Sllläjos te racastatt«ntztä/jotca
1,
»4»

e'

loilta'
'

stecoh.
»an.
lev.iy.

,z.
luc.

s:

,7.

öc»z;

huoruden tähden/ hän ftatta hänen teitäkin racastamat/ mitä teidän sij- ,4.
huorin tetemän: ja joca nai stn hyl» tä palcka onl ettö Publicantt ntzn M. 7.
'"ly»/hs»
myös tee?
teke huorin.
so.
Marc
;z. Taas te cuulitta ftnotuxi wan- 47. Ia jos te ainoastans «veljet» C,r.
äls wanno wäärin/ mutta cansja fowettat olett»/ mits te sen 4: n.
lue 1-1
cansja ennomaista teetts ? ettö Pu» l„c< 6:
ptds lvalas HERralle.
;4. Waa» minä sanon tetlle ältät bltcantt myös nyn tee ?
ö«
'

''

"

'

.

~

"

"

"'

»

~.

enstngsn wannoco/ ei taiwan cautta/ 48. Olcat sijs

,'.,

te tsydelltset/ntzncuin

ethän taiwgllmen Issn
Ms st on Jumalanistuin:
.35. Eitä maan cautta/stlls st on hs» ton.
Uen astinlautans: ei myös leruftleIVI. iucll.
""'

täydellinen

~,

'?'

,

«""

Awattacat-ettet te anna ÄIM.

D«u«.
5-».
lac. 5:

Ms cautta/sillä et sinä woi yhtä»
hiusta maltiaxi eli mustaxt tehdä.

37. Waan teidän puhe» ptts ole»

".

„

a

Ldän Istldan/

" ""««
.„

)°«a

"

Costassijs almu annat/ nijn

ero»
"

bV^^^^
Zl^2«."»^

bambasts

.

D<ut.

Mudene»

s» Ron..

cocullatutSynagoglsjacujillateke»

«tts he ihmistlds unnntoi»

««atsim

Tott^

mt»s

ttill^

SH«^«t"es^4.E«H

el» lue.
Evangellm».
?
minä
teille
he owat saa4. Etts finun almus olis ftlaUdes/ tistst sanon
/ joca ftlaudes näte/ net palckans.
lac.'4- ja sinun Isäs julkisest.
17. Waan sinäcoscas paastot/ ntzn
maxais sinulle
/ ntzn etz sinun »ottele pääs/ ja pese caswos:
rucotlet
coscas
Muco. 5. Ia
oleman ntzncutn ulcocullatut: sil- 18. Ettes ihmtsildä nähdäis paa«xest. pidä
lä he mtelelläns selsowat ja rucotlewat stoman/mutta sinun Isaldäs/ joca on
Synagogts ia cujam culmis/ että he ftlaisudes: ja sinun Isäs/ joca ft»
ihmtsildä nähdäisin.Totisest sanon ml- laisudes näte/ maxa sinulle julttsest.
nä teille he omat saanet palckans. 19. Hltät tamarata coocco maan
e». Waan cosca sins rucotlet/ ntzn päällä/ cuft coi jaruoste ratstawat/
mene sinun Cammtos/ ja sul,e sinun ja cuft warcat caiwawat ja wara»
4-!X«g. owes/ ja rucotle sinun Isis joca on stawat.
ftlaisudes ja sinu» Isis/ joca ftla- 20. Waan cootcat tetllen tamarata
udes nste/ maxa sinulle julttsest.
taiwas/ cuft ei coi eita ruoste rai»
7. Ia costa te rucotletta/ ntzn ältst sca/ cuft et warcat caiwa/että wa»
olco paljo puhllwaiset/ ntzncuin pa«mat: sillä he luulemat heitäns palSillä cuft teidän tawaran on/
jon puhens tähden cuullawan.
myZg tetdän sydämen.
8. Sentshden ältät olco hetdän cal- ,2. Silmä on ruumin walteus/ jos iul.ll.
datsens: sillä teldän Isin tletä tyl- «js sinun silmäs on «Mertainen/ntzn ;<.
ls mttä te tarmitzetta/ ennen cuin te coco sinun ruumis on «valaistu,
häneldä .-ucotlettaccm.
2;. Waan jos sinun silmäs on paha/
9. Näin tetdsn sijs pits rucolleman „y„ coco sinun ruumis on pimiä. Jos
:

:

:

:

walkeus joca sinus on/ on ptmesccuinga
pimeys
on

inc; n: Isi meidän ioca olet tatwais: Pyhttetty olcon sinun nimes.
iv. lähestytyn finun «aldacundas.
blconsinun tahtos ntzn maaft/ cuin

suuri itze
fengän woi palwelia cahta
>i,Herza sillä taicka hän tätaiwaft.
ja toista racasta: taicka «d est
.z
Ma/
ii. Anna meille tanapan meida» ,ohz„ tähän suostu/ jatoisen ylöncatzo.
«apsiwäinen lelpäm.
wol Palmella lumalam ja tuxen
meidän mel cam
?

""".

:

~

..

!"

«<«'

.

i2. Ia anna meille
andexi/ nyncuin mekin andexi annam

""<?'

sentähden sanon minä teille: f'^
teldän hengenne täh-

meidän

Hl"aaldhdittameitätiuft
Mlittapaafta w«ttapahasta,

Jnf.iz sinun on

Zi.

».Tim.
<i lA.

,a

o-"^,
cuin'r«ocana
ntzn '"H. »cat tatwan linduja/ «i he '.""'
ihmlM hetdän
te.ban tumallinen Isin anda
ei myös coco rtz-^',,

le
myös

,

ls.Waan,ollet te andexi ana ihmisil-

Osa-

i.

tähden/ millä tetetEikö hengi enömbi
ruumis parembi

annat- 'e

tetllen andexi.

«ost.

""'

murhcttico

.

._..._,

?«"/

ja teidän taimalltneu

'«

,

Isän''^
H
,»7»

«"e culn ye.
,z.
dän Isin andext ana tetdi.n rtcoxltan.
paastotta/
te
16. Mutta cosca
ntzn
?
sltät olco ftrul.lsel cu,n ulcccullatut: sälä yhden kyncr«n homn piti cellens
mttä
te
waatteisia?
28.
Ia
suretta
sillä he muuttauat muotcns/että h«

ihmiMönahoeisinpaastowan. To» eatztc<,tluckss,silattdt«a/

lmnga

h.

P.W«tIMM

7. luc.

et he tyStä tee/«ikä kehrä. catn eteen/ ettet

>

i

sano-

!

j

l l

1

,

«afivamat:
he nytä josens talla
29. Cuitengin sano» minä teille; et- jalwotllans/ ja käännä lyeris/ ja rctei Salomon caikes cunniasans ol- pele teitä.
lut nyn maateteltu / cuin yxt heistä. 7. Anscat/nhn teille anneta»:
Inf.»
zo. Jos Jumala »äin maatetta kät/ nyn te löydätte: rolcutkacat/ny» 22.
pellon ruohon / joca tänäpä» seiso/ ja teille awatan.
huomen päyijn heitetä»/ eikö hän pal- S.Stllä jocainen joca ano/ hän saa/ Marr.
jo enämmtn teidän sitä tee/te mähäu- ja joca etzt/ hän löytä/ ja colcutta- "! 24.
tuc.ii»
ivalle awatan.
scotset?' sijs
zi. Älkät
surulliset olco /
y. Eli ongo teisä jocuihminen/jol- 9.
den: mitä me syömme/taicka mitä me da hänen potcans anots leipä/ an- 2»h.
juomme? eli millä me meltäm mer- naisco hän hänelle ktmen?
16:
Kottam?
10. Elijos hän cala anois/ annai21.
caickta
pacanat
näitä
Z2. Sillä
etzihän hänelle kärmen?
tvät: Sillä teidän katmalltnen Isiin 11. Jos j«)S re/ jotca pahacoletta/ lac.i:
kyllä tietä teidän catckia näitä tarmt- taidatte yymia lahjoja anda teidän ö.
lapsille»/ cutnga paljo enä/ teidän
heman.
zz. Waan etzikät ensin Jumalan Isän joca on taiwais / anda nylle hymaldacunda/ ja hänen manhurscaut- wiä/ jotca häneldä anomat!
«ans/ ja ny» caicki nämät teille anll.Caicki sijs mitä te tahdotta/ että
vetan.
ihmiset pitä teille tekemän / nyn te !uc.6:
Z4. Älkät stntähde»
huome- myös heilletehkat: silla tämä on Laki Zl.
nisesta päimästä: sillä huomenisella ja Prophetat.
T»b.4i
pätmälla on
itzestäns: Tytykän iz. Mengät ahtasi porrist sisälle: sil- 16.
pätwä
cutin
lä se portt on lawia ja awara tie/ jo- Luc.izz
surullens.
ca wte cadotuxeen/ ja nytS on monda/ 24.
VII.
e
jotca sitä waelöawat.
Älä
duomttco/
ettei
tei-'
14. Ja porti on ahdas/ jatie raiduomlduomitais:
ta/joca wie elämähän/ja Harmat olätz«
2. Silla millä duomtol- ivat/ jotca
löytämät.
himta le duomttzetta/ pitä teicawahtacat teltan
wäitä duomittaman: Ja sillä is>HNMtta
Propyetaista/ jotmääristä
fiäs. mitalla/ jolla te mirtatta/pitä teille ca teidän tygön lammasten
vaatteilInc. S: jällens mtrattaman.
mutta
la
tulemat/
he omat
sisäldä
Z7.
raiscan/ joca on raatelevaiset sudet.
z. MiMsijs näet äckä
010 m.
malca omas iö. Heidän hedelmistänS te tunnet«veljes silmas/ja et
2.Z.
ta heidän Hakeco jocu mynamarjoI. Cor. silmäsäs:
Taicka/
cuinza
si.i»
sanot
mezel4.
ja orjantappuroista/ taicka siruni4'.Z.
/
otan raiscan sil- ta
ohdacketsiä?
toc. 6: les: pidäsja minä
MZsiäs: catzo/inalca on omas sil- 17. Nyn jocainen hymä puu casma
4t.
mäjas?
hymät hedelmät: mutta mädänny luc.6;
5. Stnä ulcocullattu/ heitä ensi» puu casma hähyt hedelmät.
malca ulos sinun silmäsiäs/ ja catzo :S. Hymä puu ei taida häyyjä h«- 4Z»
Matt.
/ eikä mädänny puu
Me/ cuingas satsit raiscan ulos si- delmitä
12: M
vun meljes silmäsi. cstrtlle pyhä/ ja hymiä hedeimitä
Matt.
6. ällät andaco
hy15.Jocai»ttt»pu»/cm!,ei
Äkät ttidäa Päriyjmne heittäkö st.
mä z; is.

sco

sureco

suru

se

H./

'

.

sen

:

'

.

'

.

,

.»

casma casma.

casma

>

EMgtliM,

«.lue.

,

z.NhnJefuS ojensi tätens/ ja rw>
petS
häneen/ sanoden: Mtnä tahdon/
heitetä».
20. Sentähden tundecat hettä he- ole puhdas. Ja hän puhdtstetttn coh»
tä spitaltsta.
delmistäns.
cayo/et««m. 21. Ei jocatnen culn stno mtnulle 4. Ja Jesus sanot hänelle:
mutta «vene ja
HERra/HERra/plds tuleman Tai- tes kenelläkä»
«,,.
joca te- näytä tize» Papille/ ja uhra lahjag/
I«c. i! te»an waldacundaan/ mutta
~.
minlm Issn» tahdon/ cnin on tai- jonga Moses en käsienyt/ heille todtsturtxl.
»ats.
22. Vlonl stno minulle sinä piiiwäJesus meut Caper- Parsit
5. Mutta
«3: HERra/ HERra/ emmetö me naumyu/ tult sadanpämies hänen ty- da pää.
sinun ntmes cautta ennustanet/ ja gönsja rucotli händä/ minun
mtchea
pal- palwesinun nimelläs ajanet ulos Pertelei- 6. Ja sanot: HERra/
tä/ ja oleinma sinun nimes cautta welian satrasia cotona halwattuna/ lian.
monda wäkewätä työtä tehnet?
sa cowtn waiwatan.
!uc.?il
Jesus sanot hänelle: mtnä tusen
Zift. 23. Ia sillotn minä heille tunnustan/ 7.parannan
men- ja
hänen.
,;- 41. en minä tettä itänäns tundennt
luc. n: git pots minun tytöni te märintettät. 8. Nyn sadanpämies «vastat» /a
,7.
24. Sentähden jocaitzen/ cuin mi- sanoi: HERra/ e» ole mtnä mahdolettä sinä tulet mtnun cattont
Ps. «. nulba nämät puhet cuule ja ne teke// linen/
9,
wertan mtns totmelliseen mieheen ala: waan sano ainoastans sana/nyn
minun palweltan parane.
luc. 6: joca hnonens calliolle rakensi.
«virrat
langels/
y. Sillä mtnä olen myös ihminen
tn»
ja
4».
Ia
25.
sade
puhalsit/ia
ltt/ ja tuulet
sitä huonet- toisen «vallan alla / ja mtnun allani
ta sysäisit/ joctM cuilengan cutistu- on sotamiehiä: ja sanon tälle/ mene/
«ut: Mse oli calliolle perustettu, ja hän mene: Ja toiselle/tule/ ja hän
26. Ia jocatnen cutn cuule minul- rule
Ja mtnun palweltalleni : tee
tämä/ja
ei
tee
hän ttke.
puhet/
da nämät
ja
ntztä/ hän
«verrata» tyhmään mteheen/joca huo- 10. Cosca Jesus tämän cuuli/ ihmetteli hän/ ja sanot heille jotca
nens sannalle rakensi.
minä teille i
27. Ia sade langeis/ ja wirrat tu- seuraisit: totisesi
llt/ja tuulet puhalsit/ja sitä huonetta en ole mtnä löynnyt sencaldaisi
sysäisit joca cukistui/ ja sen lange» JsraeltS.
teille: mon11. Mutta mtnä
Marc. mus oli suurt.
28. Ia st tapahdut/ cosca Jesus lo» da tulemat idästja lännesi/ ja pitä Ai! li.
ixc. <: pettinainät puhet/ että Canftt häm» brahamtn/Jsaachtn jaJacobtn cansis
raiwan waldacunnas tsiuman.
misiyit hänen oppians.
,l.
ie. Mutta «valdacunnan lapset het- J»sr.
2y. Sillä hän opetti heitä «voimalpirileyteen: siellä pt-, iz: 41.
lisest/ ja ei ntzncutn Klrjanoppenet. tetän ulconatften
Jesus
tä oleman itcu ja hammasten kiristys.
ii:
~.,..
iucu.
fchbt»
iz.Ja Jcsus sanoi sadanpämtehelle: 15. äc
sinulle 1;:
astui alas wuo. mene/ ja
«<<sen. H)VM relda/hän
Ia sillä hetkellä parani
seurats händä paljo tapahtucon.
hänen palwelians.
HAl^.Cansa.
Peta!'"'
ntzn tuli yxi 14. Ja cosca Jesus tiili Petarin rln a«
2.lacatzo/
"
l"'
sMallnen mies cumars, händä/ jaft. huoncftn/ nakt han hänen anopptns nopin.
."'
not: HERra/ ,es sinä tahdot/ ntzn macawan ja sairastaman wilutau- Marc.
tiä.
«voit minun puhdista.
Zp.
«ä hedelmi,l/> haeata» pois/ jatuleen
:

sano:

cosca

:

:

sauon

:

sanon

,

.

«

usco

B

15R?"

i

"^'sinä

ls

P Matlhtuxtt.
>

8lu«.
luc. 4: 15. Nyn hän tartut hänen kätttns/ tenet/ ja olit sangen hirnmisct/ ny»
ja milutaati luomut hänestä Ja hän ettet kengän tainnut sitä tietä waelda.
38.
!y. Ia catzo/ he huusit/ sanoden:
nousi/ ja palmeli heitä.
Marc. 16. Mutta cosca ehto tuli/ nyn he Jesu Jumalan Poica/ mitä meidän
>

:

!

ry- on sinun cansias? Oletcos tullut mei32. toit hänen tygöns monöa Pirulda
»las
mattuta/ja
ajot
hän
sanasta hen- .ltä waiwaman ennen atca?
Luc 4:
heistä käwi sangen Perke.
get/ jateki caickinaifia sairaita terzs. Ia caucanalaitumella,
4,
let mr.
sicalauma
mext.
suuri Nyn
newat
händä/ja
täyteläisin/
cuin sanottu 0- zi.
i/.lLttä
Perkclet rucotlit
«s
sicalau
«,a.«.
li EMan Pröphetan cautta/ joca
sanoit: jos sinä ajat meidän ulos/ maat,.
nyn
:
salli meidän mennä sikalaumaan.
«vc,r no hän on ottanut meidän heickoudem/ ja hän candoi meidän taurim.
zi. Ia hän sanoi heille: mengät.
Nyn he läxit ulos ja menit sikalauluc o» ig. Cdsca Jesus näki paljo» Cansa
ymbärtlläns/ käfit hän mennä toiselle maan : ja catzo/ coco lauma syöxi t,"
puolelle merta.
tzcnsäkist mereen ja uppotsit.
iy. Ja yxi Kivjanoppenut tuli ja zz. Mutta paimenet pakenit/ja menit
Mestari/ minä tahdon Caupungyn/ja ilmoitit caicki/ja cuinsanot hänelle:cuhungas
ikänäns menet. ga piruilda rywatuille oli tapahtunut.
siNua seurata
20. Nyn JesuS sanoi hänelle: ketuilZ4. Ja catzo/ coco Caupungt meni
la on luolat/ ja Taiwan linnuilla on ulos lesusta mastan. Ia
he häpestit/ maan ihmisen Pojalla ei ole nen näit/ rucoilit he händä menemän
cuhunga hän pääns cumarta.
pois heidän maacunnastans.
IX
21. Toinen hänen OpetuSlapsistanS
'

.

l

1:

»'

.

sa-

,

il
'

"'

cosca

-

-

Moihänelle: HERra/ salli minun
«nsili mennä hautama» Isani.
22. Nyn Jesus sanoi hänelle: seura
minua/ ja anna cuoliet haudata cuol-,
luitans.

Jesus

«stlta

cuin hän oli hahten astunut/
»z.KA
H
händä hänen Opetus-

A hän astui hahteen/ meni JEsuS
jällens ylitzen/ ja tuli o- paraomaan Caupungyns.
da hal,
2. Ia catzo/ he toit hänen wa««n.
eteens halmatun/ joca macais muo- Marc.
tella: Ia cosca lesuS näki heidän u- 2:1.

sanot hän halmatulle:

poican !uc. xc

scons/
seuraisit
ole hymäs turmas/ sinun syndis anne- !8.
lapseus.
Marc.
24. Mutta catzo/ suuri ilma nousi tan andepi sinulle.
4- 5l» merellä/ nyn että haaxi allotlda peiz. Ia catzo/ muutamat Kirjanoppeluc» ?'« tettin/ ja hän macais.
nuist sanoit kestenäns: tämä ptlcka
">
2;. Nyn tulit Opetuslapset/ ja he- Jumalala.
ajarätit hänen/ ja sanoit: HERra/auta 4. Ia cosca lEstis näki reheidän
ajattelethän:
Mixi
me
meitä/
hucumme.
tuxens/sanoi
heille: te heickou- te paha teidän sydämmisän?
MJa hän sanot
te pelkät? Nyn hän nou- f.Sillä cumbt ombi kemiämbi sanoa:
scoiset/mitä
tuulen
ja
ja meren: Ja tuli synnit annetan andcpi sinulle: taicka
si asetti
tyavennext.
nouse ja käy?
suuri
6. Mutta että teidän pitä tietämän/
ihmetteltt/sanoden:
ihmiset
27.NYN
mallan maa»
mtßnen tämä sn? sillä tuulet ja meri ihmisen Pojalla oleman
anda/(nyn
sano»
päällä
synnit
andexi
omat myös hänelle cuuliaiset.
ota
muoteS/
halmatulle)
ja
nouse
puolelle
tuli
hän
28. Ja cuin hän
sille
Vl«re
?,
merta/ Gergesenci» mvacundaan/ ja mene cotias.
~'.!' ''
nyn händä mastan juoxi caxt Pirukda 7. Ia hän nousi/ ja meni cotians.
«
Lansa näki/
rymattuta / jotca olit haudsisty säh- 8. Ia

tuulen,

'

>

'

!

sanoa:

eosca

sen

thmet^

Evangelium.
9. luc.
n
he/ja
kunnioitit Jumalata/jo« ja cumarsi hända/ sanoden: Nyt
telit
ea oli ihmisille andanul senkaltaisen cuoli minun tyttären: mutta tule/
kuc.z:
»vallan.
ja pane kätcs häncn päallcns/ nyn'4r.
9> ??a cuin JEsus sieldä käwi o- hän tule etämäxi.
Cutzu
näki hän ihmisen istu- iy. Nyn JEsus nousi ja seurais
wan tullihuones / nimcldä Matthe- HLndä/ ja hänen Opetuslapseus, Autta
mi»s: Ja hän sanot hänelle:
catzo/ maimo/jSca oli ca- maimö
Nyn hän nousi/ ja scurais
ajasiaica
nua.
''"'
.
punaisia tautia siurastauut/ käwi ta- punathändä.
l"^'''
-10. Ja tapahtui/ että hän atrioitzi cana/ja karttui hänen maattens ltcpc- sisiran
dtsi.
huonesa/catzv/nyn tuli monda Pu- sen isillähän oli ttzellcns sanonut:
blicani ja syndistä /ja atxioitzit IE- 21. Jos minä ainoasrans rupen häfuxen ja hänen Spctuölasrens cansia. neu tvaattresenö / nyn minä tulen
11. Ja cosca Phartseuxct sen näit/ termexi.
sanoit he hänen SxetuslapsillcnS: 22. Nyn JEsuS käänsi häncns /
Mixt teidän Mestasin syö Pubitta» näki hänen ja sanoi: ole hymas turmin ja sy.Meisien cansia?
was tyttären: sinun uscos on sinun
'

t

seura

JEsuS sen cuuli/termext tehnyt. Ja maimo tuli silet terwe tarwttze lä hetkellä terw-xi.
parandaiata/ maan satrat.
2z. Ja cosca JEsus tult Päämiehen
Mutta
mcngät
oppicat
ja
huonesen/janäki
mikä
huiluin sotctajat/ja
iz.
Vs.s.z
on: iaupiutta minä tahdon/ ja en Cansan hymisemän:
se
uhria sillä en minä tullut «vanhur- 24.Sanoi hän heille:Mengät pois:
n:?,
~Ttm. scatta cutzuman / waan syndisicä pa- Sillä ci pyca ole cuollut/ maan hän
maca. Ja he nauroit händä.
>:i;. rMnuxcen.
tulit Johannepen O- 25. Mutta cosca Cansa oli ajettu
hänen tygöns/ ulos/ meni hän sisälle ja tarttui hä- H«rätNnc
ja pyca nousi,
,z.' ja sanoit: mingätähden me ja Pha- nenkäteens/
tä pää26.
cuului catckee» sij- miehen
nyn
se
sanoma
mutta
Ja
paljo
paasiomma/
«uc riftuxet Spetuslapscs paasto?
hen maahan.
«i simin
tyttäcosca
läxi/ rc cuol15. Nyn JEsus sanoi heille: Tai- 27.
händä caxt sokiata / luista.
taco hääjoucko nijncauwan murhettia/
«uin yltä on heidän cansians? mut-huutain ja sanoden: Davidin pvica
«a pettivät tulemat/ että ylkä otetan armahda meitä.
tuli h«enesen/tuheildä pois/ ja silloin heidän pitä 28. Ja cosca hän
lit sckiat hänen tygöns/ja JEsus sapaasroman.
-16. Mutta ei kengän paicka tvanha nm heille uscottaco minun sen moi»aatetta uden weran tilalla: sillä wan reille tehdä? he sanoit hänelle
m- nscomme
se paicka remätse Hanens p«is maac- HERra/
ae.Nymhän-ruxeis heidän silniynö/
kesta/ ja läpt tule pahemmart.
12.

Mutra'cösca

sanoi hän heille:
:

»-

<-

„

:

:

:

'

17. Ei myös pane kengän nuorta sanoden : täpahtucon teille teidän ujälken.
wanhoin leileihin muutoin leilit pacahtsiwat/ ja myna wuota pois/ zo. Ja heidän silmäns aukenit: Nyn
ja leilit curmellan: mutta nuori wy- JEsus haasti heitä/ sanoden: catzotietä,
na lastetan usijn leileihin/ ja nyn cat/ ettei kengän tätä
mcntt
pois/ nyn
molemmat
owat.
Waan
tähdellä
zi.
he
he
caikesa
hän namät heille puhunut he julistit hänen
ivyna

Mari.
§:.»;

osca
18./r oli/catzo/nyn
S»

-

usconne

cosca

maasa,
vxtPäämtes tuli sijnäB,

saa
sanomans

Z2.Cosc»

P NallheuM

,»

Aft

Zt. jVOsta nsmst olit mennet ulos/
Perle,
ntzn he toit mykän ja pi»
l<» n. rulda rtzwatun ihmisen hänen eteens.
los»
33. Ia
Perkele oli ajettu ulos/
luc:»: ntzn myckä puhui Ia Canft ihmette»
«.
li/ja ftnoi ei sencaltaista ole itänäns

cosca

:

:

Israells

nähty.

,o

lue.

stenyt/ sanoben t älkät «engö pacanain teille/ ja Samaritauet» Caupungthm älkät sisälle mengö:
6. Mutta mengät parammtn cado- Act.ijj
tettuin lammasten tygö Israelin Hu», «6.

nesta.

lut.io.

sanoTaiwan waldacunda on

7. Nya mengät ja saarnatcat/

34. Mutta Pharisturet sanoit: hän den:
lähc»
«.,' aja ulos Pertelet Perkelltte» Pää» stynyt.
8. Sairaita parandacat/ Spitaltruhtinan cautt».
puhdistacat/ cuolleita herättäkät/
sia
tämt
Cau,- lt.
35» «KA Jesus
caickia
ja kyliä ymbäl ins/ Perkelettä ulosajacat. iahjaxt te saitVlare.
myös lahjaxi andacak.
«.6. ja opetti heidän Synagogtftns/ ja te/ nyn
Mattl,

V.

'

.

y.Edteidän pidä culda / eikä hopialuc. n. ftarnais waldacunnan Evangelium»/ ta/eikä
waske pitämän teidän wyöllän:
laudeja/
ja
ja
paransi
U.
caickinaisia
iv.
makealla/ «ikä
caickia sairautta Canfts.
Etkäewässäcktä
hametta/ eikä kenttä/ etkä fau36. Ia cosca hän näki Canftt / ar- cahta
mahti hän heidän päällens/ että he wa: Sillä työmies ok ruocans anzi,' „' oltt ntz» hyljätyt ja hajotetut culn sainnut.
ii. Maan cuhunga ikänäns Caulambat / joilla et ole palmenda.
pungyn
taicka kylää» te sisälle mepetSilloin
Opetuslapsi!37.
hän ftnoi
kyselkät
nyn
te/
cuca fijnä ok mahdoltyö.
lens: elo on tosin paljo/ mutta
linen/ ja olcat siellä fihenasti cuinte
wäte on mähH
'

Marc.
6t«.

iuc.s.z

L-„.

».Ti».
iuc.

»v-,»

.

:

.

7;
"'

thrl»
Apesto

lins.
M«c.
3,13.

<c 6:7.

38.Rucoilcat sentshden elonHEßra/ lähdette.
»ttä työwäte lähetäis hänen «loons. ii. Mutta cosca te huonesen sisälle
menetti/nyn terwectäkät sita/ja Mo.
X iucu.
cat: Rauha olcon tälle huonelle.
hän cutzui tygöns caxl- iz. Ia jos se huone o» mahdollinen/
toiftalyminenda Opetus- nyn tulcan teidän raohan hänelle:
lastans/ ja andoi heille jollei hän ole mahdollinen/ nyn teidän
«ällän ritttaisica hengejs rauhan teille palaja.
wastan / ntztä aja ulos / japaranda 14. Ja cusa et kengän ota teitä ma- Marc,
caickinaisia tandeja/ ja caickia fti- stan/ eikä cuule teidän sanojan/ nijn 6: n.
mengät ulos fijtä huonesta taicka fij- tuc.
rautta.
2. Mutta »ämst owat cahdentoi- rä Caupungista/ ja puststacat tom» ?i5.

Act.iji
iuc. 9:, fiatymmenen Apostolin nimet: en» teidän jalwoistan.
Simol,/
joca
cuPetarixt
15. Totisesi sanon minä teille/ huosimmäinen
tzutan/ ja Andreas hänen weljens: kembi pitä olema» Sodomanja Go»
polca/ ja Jo. morran maalle duomio.päiwänä/cut»
lacobus Zebedeuxen
hanes hänen «oeljens:
sille Caupungtlle.
3.Phlltppus/ ja Bartholomeus/
minä lähetän teidän/
Thomas/ ja Maltheus / se Publtcalambat sutten kestol,«:
lacobus Alpheuren poica/ ja le: olcat sentähden taitamat nyncutn iuc.r«
lebbeus/ ltzalda ntmeldä TaddeuS: tärmet/ ja wagat nyncuin kyhkytset.
4. Slmon Cananeus/ ja ludas I. 17. Mutta cawattacat ihmisiä: sillä
scharloth/ joca myös hänen petti, he ylönandawat teidän heidän RaaMore. 5.
caxitotstakymmeniä lä- stupyns/ ja heidän Synagogisans he
s:>
helli lEsus/ joillehän oli ts» hosnwat teitä.
tt. Te-

«
>«>. lue
EvangtljlM
päälle
ilman teidän Jsätän.
ii. Te tviedän myös Päämiesten ja maan
Cuningasten eteen minun tähteni/ zo. Nyn ovat myös caicki teidän lSam
pään hiuxet luetut.
14:
heille ja pacanoillc todistuxexi.
Marc. iy. Costa he teitä ylönandavat/ äl- zi. Alkät stjs peljätkö: te oletta pa- Act»?:
,z:
kät murhettico / cutnga eli mitä tei- remmat/ cuin monda varpuista.
Z4»i
dän pitä puhuman: sillä teille annetuc.
jocainen cuin minun kuc.i».
z».
Sentähden
ta» sillä hetkellä mitä teidän pitä pu- tunnusta ihmistenedes/sen tunnustan »4- ck
tt.
myös minä minun Isäni edes / joca v. S.
human.
»o.Sillä et te vle/jotca puhutta/vaan on taivais.
teidän Isän Hengi/ joca teisä puhu. zz. Mutta joca minun kteldä ihmt- »:Marc»
ZB.
21. Mutta veli ylönanda veljens
sten edes/hänen minä myös kiellän mi- tuc.
Mich. cuvleman/ja Isä pojan/ ja lapset nun
Isäni edes/ joca on taivais. 26.
7-S. carcavat vanhcmbita vastan/ja anZ4- cVtlkät luulco/ että minä olen »Tim.
luc.itt bawat cappa heitä.
«Atullut rauha lähettämän 2:
iö.
21. Ja te tuletta vihattavax caiMali. kilda minnn nimeni tähden: Mutta maan päälle: en ole minä tullut rau- tuc. in
mtecka lähettämän.
Zi.
14! l)' joca loppuu asti vahvana pysy/hän ha/ mutta
Isäns
Marc. tuleautuazi.
zz. Sillä minä tulin ihmistä tytärtä
)
tekemän/ ja
iy -Z.
2z. Mutta costa he teitä stjnä Cau- vastan rtjtaisext
tac. li: pungis vatnovat/ nyn paetcat loi- äitiäns vastan/ ja miniätä anop»
teille: ette pianswastan.
sten. Totisesi sanon minäCaupungeita
z6. Ia ihmisen vihamiehet on häehdi catckia Israelin
toimitta/ fijhenasti cuin ihmisen Poi- nen perhens.
lut.»4>
ca tule.
»6.
z7.Joca racasta Isäns taicka Ailuc.6.
24. Ei ole Opetuslapsi parembt O- tiänö enä cuin minua / ei se ole mi40.
pettajaans/ eikä palvelia parembt nulle sovelias: Ja joca racasta pcicane/ taicka tytartäns enä cuin miJsändäänS.
Jnft.
kyllä/
Eynä
Opetuslapsen
>6.
on
nua/ ei se ole minulle sovelias.
25.
iS: »4.
/
ja
että hän ?n nyncutn hänen Opettacuca
ei
ota
seuristläns
zz.Ja
!uc. 9jans/ ja palvelia nyncuin hänen I- ra minua/ ei se ole minulle sovelias.
Jsännnän Z9.
löytä hengenö/ hänen pi> Marc.
Znst. sändäns. Jos he ovat itze
cuinga paljo tä Joca
ja joca hengens »
hucuttaman:
n: »4» Beclzebubixi cutzunet/
se»
?
Z4.
perhens
cutzuvat
enämmin
hänen
he
minun
tähteni/
hänen pitä Matk.
Marc.
hucutta
peljätkö:
26.
heitä
Älkät sentähden
scn löytämän.
4>»2.
16:15.
et ole mitän peitetty/ joca et
t»c.«. Sillä
40.
teitä holho/ hän holho iuc. »7?
jasalattu/joca
pidä
ilmottettaman:
Vjoca minua holho/ »
minun lähetti.
ättt!». rt tule liettäväxt.
joca
hän
holho
sttä/
2°h.
27. Joca mlnä teille plmets sanon/
holho Prophe- ii »s«
Provhetata
41.
Joca
mträ
te
ja
sitä sanocal valkeudes:
Prophetan
paltan »imellä/ hän saa
eorvtsanne cuuletta/fitä saarnatcat «an: Ja joca vanhurstasta holho Luc.is.
iö.
päällä.
cattotn
nimellä/ hän saa van- JohlZ
vanhurscau
nytä/
jotta
peljätkö
»8.
älkät
palcan.
20.
tappavat/ ja et wot hurscan
yhden
cuca
ttänäns
juotta
Marc.
sielua tappa mutta peljätkät mäm- 41. Ja
kylmällä vefipicamin sitä / joca voi sekä sielun että näistä vähtmmtst Opetuslapsen ni- 5-4'.
rtllaatnoastans/
ruumin helvrtts hucutta.
minä teille/
»y. Eikö caxt varpuista yhten ro- mellä/ totisesta sanon
pot» myydä? ja yxt heistä «t xnco et hän pidä palcata oleman.

l

».

».

<

.

:

ii: sue.

P. Mallheuxck

HO«

Xl.jucu.
tatwan waldacunda wstiwalda/ ja
A capahtul/ costa lEsus wätewät repiwät sen heillens.
Mal^
lackais sencallaisia c ahdelle i3.Sillä caicki Prphetatft lati owat ;
t-istakymmenelle Opetusta- lohannexen asti ennustanet.
M...

se

"

tästemäst/meni hän

loh2-

nes lä.

helta

2p«luslap.

sieldä edcmmä opettaman ja
man heidän Caupungeihlns.
2.

saacna-

«ijissUtta cosca Johannes fange-

cuuli Chrtstuxen työt/
lähetti hän cari opetuslastans
Sanoman hänelle Oletcos sina
/

~

s«»« se tulewa/ eli
6H"« odottaman
?

siuxen

:

14. Ja jos te tahdotta ottawastan/ ~.,c,.
hsn on se Elias/ joca tulewa olt. M«t
is.lollaencorwatcuu»a/secnnlcan. 1,.'
16. MlAan mingä werraxt mins !«.«
sucncunnan «vedän? 17.
hsn on ntzden lasten «vertainen/ jotca lEsu,

turulla

tstuwat/ ja huutawat cumpa-

pitäkö meidän tolsta neillens.
17.

Ja ftnowat:

.

Me

hullua

wolilt,

luz,.

lMe,

4. Nyn lEsus wastais / ja ftnoi ftttlmma teidän «dessn/ ja et te hy- «pä,,,
hMe mengäc ja ftnocat jällens lo- pannet: me olemma «etsannet teil- ft«,.
iuc.7: hannerelle ne cuin te cuuletta ja nä- le murhen «virsiä/ ja et te itkenet. Luc 7:
l«»
että
18. Sillä Johannes tult ei syöden/ zi.
Eft.3s: 5. Sokiat ftawat näköns/ ja ondu- eikä juoden/ ja he ftnowsst: hänellä
!
wat käywät / spitalistt puhdisteta»/ o» Perkele.
scsi». cuuroit cuulewat/ cuollet herätery. Ihmisen Poica tuli syöden ja
tä»/ jaköyhille saarnata» Evange- juoden/ ja he sanomat: catzo thnttstä
fyömärilä ja mijnan luomartta / Pt>lium.
s. Ja autuas o» st/ joca el pahene bltcavetnja Synnistei, ystämätsi. Ja
mijsaus manhurscautetan lapsildans.
minusta.
menit
pols/
rupeis
lE- 20.
Illoin hän rupeis soimaman kuc.,oi
7. Costa he
sanoman
nacä Caupungetta/jotsa osus
Cansalle lohannexest:
Mitä te läxitte corpeen catzoman? lit tehdyt ufiammat hänen mäkemät
ruococo/joca tuulelda hälytetän?
työns/ ettet he hcitäns parandanet.
8. Taicka mitä te läxitte catzoman?
»i. Wot siuuas Choraztn/ mot finnihmisiäkö »vaatetettua pehmeillä as Bethsaida / jossenaottaiset mäke»vaatteilla? Catzo/jotca pehmeitä can- wät työt olisit tehdyt Tyrosja Aidodawac/ne owatCuningasten huonelft. «is/ cntn tetsä tehdyt omat/ ny» he o9. Taicka mttä te läxtte catzoman ? ltflt atca säkis ja tuhmaa tehnet paProphetaco ? totisesi ftnon mlnä teil- rannuren.
on jalombi culn Propheta. ii. Cuitengtn sano» minä teille:
Molac le:tamä
ic>. Stllä tämä o» se/ josta kirjoi- Tyroleja Ztöonillepttä oleman huo~.1.

lygö.

>

:

Marc. tettu on: catzo mlnä lähetän minun kiamman duomtopäimänä cuin teille,
Engelini sinun casmos eteen/joca on iz. Ja sinä Capecnaum/ joca olet
?:2.
»äimistäpä sinun ties sinun «tees.
korotettu tatmasen asti/ sinun pitä ha11. Totisesi ftnun minä teille/ caic- man Helvettia systttämän: Sillä jos
lein ntzden seas / jotca watmoist syn» Ssdomas olisit ftncaltalset mäkemät
dyuet owat/ el sle yhtakän ftlnrem- työt tehdyt/ cuin sinus / nyn he mielä
bata Johannes Castajata tullut, tänäpän seisoisit.
Mutta cuitengin st cuin «vähin on 24. Cuitengtn sano» minä teille;
taiwan waldacunnas/ on händä suu- Sodoman maalle pitä huoktamman 0rembi.
leman duomiopäimä-ä cuin sinulla
1uc.16:
Mutta hamast Johannes Ca- 25. /QJllä ajalla mastats Jesus/ kutlS.
".
stajan pälwtsts/ 1,,» tssäi'. asti/ tärst
>»<ja sano»: Alaa kytän sinua 11.
„.

Isä

SvanztliM

ja maan HESkra/ etIsä/ Taiwan
täs olet kätkenyt namät «yfatlda ja
toimellisilba/ ja olet ne ilmoittanut
pienille.
16. Tosin Isä / sillä nyn vlt sinun
hywä tahloS.
Malt.
27. Caickt owat minulle annetut mi2«!l»' nun Isaldäni :ja et kengän tunne potI°h. ea mutta Isä t eikä Isä lime yxika»/

».ilue.

ria/sijtte et te suingan bnemidzis »i-

attomia.
8. Silli»

Ose<s'
s:

ihmisen Poica on inyss Cup.p
Sabbachtn HERra.
9
hsn läxi sieldä/ a tuli hei- Marc.
~:

Synagogaans.

3»

l.

Ia cadzo/siellä oli lhminen/jolla luc. eit
oli cniwettn tssi Ia he tysyit hänel- s.
bs/ ftnoden sopico Sabbathina pa,:z;. mutta Potea/ jakenelle tkäuäns Pot- rata?
että he olisit saanet canda hänen
Ivh. ea tahto sen ilmoitta.
päällens.
I.IS.
28.
eaicki minun tygönt / 11. Ntzn hän ftnol hetlle: cuca o»
Lcio:
työtä teette ja oletta teistä thmtnen/jolla ells yxt
lammas/
,1.
rascautetut/ ja minä tahdon teitä wtr- jajos stSabbachlna putols caiwoon/
«votta.
eitö hön tartuts sijhen/ja websts ylös?
2y. Sttacat minun iken teidän pääl12. Cuinga paljo jalombi on ihmi.
le»/ja oppicat minusta/ että mtnäo- nen cuin lammas? Sentähden sopi
len flwiä ja nöyrä sydämesi/ ja te löy- tyllä Sabbachlna hyws tehds.
dätte lewon teidän sieluille».
13. Ntzn hän ftnoi sille ihmiselle: 0.
zo Sillä minun iken on soweltas/ Jenna tätee ja hän ojensi Ia se tuja minun cuorman on kewtä.
li terlvexl ntzncuin totuengtn.
Phariseuxet menit/ja Marc.
Xli.
iucu.
Marc.
neuwo pidit händs »astan/ 3: 6.
I! !Z.
Ihen aican kämt lEsus cuinga he hänen hucutaifit.
loh.
tuc.b:
Sabbahttna laihoin läpi- 15. Mutta cosca lEsus sen ymmär- »0:39.
Nijn hänen SpetuS- si/ meni hän sieldä pois: Ia paljo Aiuzz
lapftns isotfil/ ja rupetsit canft seurais hsnds/ ja hsn teki caicki
Pha. tähkäpäitä nouckiman ja syömän.
terlvexl.
2. Mutta cesta Phariseuxet sen ns16. Ia hänhaastoi heits hsndäns il»
rlstur«l na. tt/ sanoit he Hänelle cadzo / stnun o- moittamast.
pistpetuslapses tetewät sitä/ cuin el sowl 17.Että tsytetäifi»/ cnln sanottu 0.
ivät
Lt EfttanProphetan cautta/jocaftno:
Sabbathina tehds.
Cbri3. Mutta hän ftnot heille ettäkö te »8. Cadzo minn» Palweljan/ jonga Esa.4»
stuxen lukenet mits David tett/ costa hsn t» minä »altdztn: mtnun rackaani/jb- l»
ope- sois/ia ne jotca hänen canfjans oltt ? honga mtnun sielun mielistyt mtns
tusla- 4. Cuinga hän meni Jumalan huo. panen hänen päällens minun Henge»
iv.

:

:

.

:

:

»

:

:

:

psia. nesen/ ja söi nätyletwät / joita ei häD«ut. nen sopinut syödä/ei ntzdengän/jotca
2Z!
hsnen canfjans olit/mutta ainoastans
i. Eä' Pappein.
21:6.
5. Taicka ettätö te lais lulenet/että.
Exod. Sabbathina rickowat Paptt templis
2y:z).

tssi

n»/ ja hänen pits dnomion pacanoille
julistaman.
19. Ei hän rtztele/eikä huuda / eits
yhdengsn ptdä luuleman hsnen sn»
däns cujilla.
20. Särjettyä rnocoa ei hsnen pidH
murendaman / ja suibzewaista <ynti»
ls» sydiuds ei hsnen pidä ftnnnutta»
man/sijhenastl cuin hän ftatta duoml»

se

pa.

Sabbatyin / ja owat cullengl» nuh-

icv. 8: »ettomat?
<z. Mutta mtnä ftnon teille
Z--

:

«ciqty on st/ joca on surembi cuin templi.
on woitoxt.
2,. Ia hänen ntmens psslle ptts
N«M. 7. Mutta jos te tiedäisttte mitä
»8! 9. «n : laupiulta minä tahdon/ ja en uh. «anat toiwoman.

«.Silloin

.

P. Mattheuxtli

«s
luc.rr:

»».

/Tl Illoin taotin hänen tygön»

rijmattu/ sokta ja
-4.
Sup.? myckä: ja hän pavansi.hänen/ nyn et».
tä sokta ja myckä sekä puhui/ että näki.
hämmästyt / ja
»z.la catckt

cansa

sanoi: olleco tämä se Damidi» poica?
coscaet Phartseoxet
sen
Phari- 14. Matta h«:
hän aja ulos percuultt/ sanoit
seusteu keleit/
maan Beelzebubia

Perkelttten

hämät-

päämiehen cautta.
-s. Mutta cosca lEsuS ttcst heidän
Marchän heille: jocaiae»
»:a». ajatuxens/sanoi
Luc. in maldacunda tyens masta» erinnyt/tule kylmille: ja jocaine» Caupunzt
17.
taicka huonetdzens mastan eraiunul/
fiys.

«i

seiso.

«.

iu«.

tehkät mädänny puu/ nijn hänen hedelmäns tule mädännext; fillä hedelmästä puu tuta».
Z4. Te kykärmetten siktät/ cutuga te luc. tte t»ze pa- -45
taidatte hymä puhua/
sydämen
kyllydest
oletta?
sun
sillä
hat
puhu.
js> Hymä ihminen cdeötuo hymäst
sydämen tamarast hymtä: Ia paha
ihminen cdestuo pahasi tamarast pa-

cosca

hoja.

sanon

teille: joz6. Mutta minä
catyest r urhast
ihmiset puhumat/ptcä heidän lugun tekemän

sanast/cuin

duomiopaimänä.
Z7. Sillä sanoistas sinä

hurscaxi teh-

26. Ia jo» Sataa aja nlo» Sata- dä»/ja sanoisias sinä daomilan.
nan/ nyn hän on erinnyt tdzens ma- zB.
mastaifit händä muu-ja
Kir/anvppenetst
sijs hänen maldacunvDtamat
fian: cutuga
me
dan» seisoi» ?
Phariseuxist/sanodea: Mestari/
merktä.
cautjos
minä Beelzebubia
27. Ia
tahdomma nähdä sinut»»
ta ajaisin Perkelettä ulos / kenengä zy. Ny» häa mastats ja sanot heille:
eyt
cautta fijs teidän potcanna ajamat tämä häyy ja husrintekiä
nytä ulos? sentähden pitä heidän ole- merktä: jaet hänelle pidä mercktä an-

sucu

,

!

man teidän dnomarin.
nettaman/ maan lonaa Prophetan
»Z. Mutta jos minä atan nlos Per- merckt.
keleitä Jomalan Hengellä/ nyn lu- 40. Sillä uijncuin Jonas oli wa- Joan
malan maldacunda tuli teidän tygön. lascalan matzas colme pätmä ja colme l. öc z:
>9. Taicka cutngajocu taita jongun yötä: nyn pitä myös ihmisen Po-, 5.
mäkemän huonesen mennä/ ja hänen jan maan sydämes colme pätmä ja Ma-t.
caluans ryöstä/ ellet hän eastn fido colme yötä oleman.
16: 4.
wäkewatä/ jasijtte ryöstä hänen Hu», 41. Ntnimen miehet pitä nouseman kuc. 11:
Mttans?
duomiolle tämänsuguncautza/ jaha- zo.
zc>. Joca kt ole mtlllM cansiani/ hän ne» dusmidzeman: sillä he paransit l. Cor.
on minua mastan ja joca et minun heitäns lonaxe» saarnasta: Ia cad- 1:».
:

.

caritzant coco/hän hajetta.
zl.Sentähde» sanon minä
pilcka

zs/ täsZ on enämbi cuin Jonas.
i.Rez.
41. Drötingin etelästä pitä nouse- io;k.
sug
ja
synnit
PHi- Caickj
annetan thmt- man duomiolle tämän un cansta/
g« ma.
tuli i.Par.
Me andexi: mutta pilcka Henge ma- ja hänen duomtdzeman: sillähän
y:t.
Salomonin
stan.
ei andext anneta ihmisille.
maan öristä cuuleman
Marc, sta»
jonau» sa- »Mutta: Ia cadzo/täsä on enämbi
z». I» cuca tkänän»
»i
aan ihmisenPoica mastan/ se hänelle cuin Salomon.
Luc:»: andext anneean: mutta joca sano ;oon
cosca rietas hengi
-10.
nijnhän
takia Pyhä Henge mastan/ ei sitä häthmisch/
i.loh. nelle andcci anneca/ «ikä cäsä/ eikä tu- waelda läpihe cutwia paickozq/ etzl
lS. lewatsesa matlmasa.
lepo/i» et löydä.
zz. Taicka tehkät hymä puu/ uija hä- 44.Silloin hän sano: minä palaja»
nen hedelmän» tule hymäjti: taicka MenS minun huooesent/ custa minä
Sytldt

teille:

sano

läxin.

I« euln hiin tule/nljn hän löyts

löxln.

y.

»;. iue.
Jollavtsttrtvat cutMa/ft ruulsan.

l>

tulit/ja sastnlyhjäxi/tswäistyxt/jacaunistetuxl.
» nvtt haiielle: mipi sinä puhut
45.5t1101n hän mene/ja otta cantzans
pahemba- heille mertauxtlia?
H»bl. ftitzemän muuta henge/ttzene
ta/ ja ne sissllemenewst ja asuwat siel<: 4.
11.Mutta hän waftäts/ja janot heille:
ic io: ls. Ia ftn ihmisen wtzm«stt tulelvat teille on annettu tuta tativan maldacun,s.
pah.«mmaxi «uin ensimmsiftt. Näin nan falatsudet/ maan etHrtlle ole au~Ptt. myös tapahtu lslle pahalle sucucunolle. uettu.
„20.
46. ssOsca hän wielä cansalle puhut/ i!. Etllä jolla on/ hänelle pltä annet. Jnst.
-

>

.

More.
Il.<atzo/ bsnen öttins.ja «eljens taman / ja hänellä pitä kyllä oleman::
z:,i. seisoit «lconaft pyysit hsndä puhutella. Mutta Mä/ jolla ci cle/pttä sekin otettnc. l: 47. Ntzn yxl ftnoi hänelle: catzo/ taman pois/ cutn hänellä on.
,9.
sinu» sitls ja sinun »eljee stisowat ul- iz. Senlähten minä puhun / heille
«««/ jatahtowat sinua puhutella.
tverlauxtlla/ ettei he nähden näe «ikä
48. Ntzn hsi, »asiats/ ja ftnot sille/ cuullen cuule/ et myös ymmärrä.
Csa.6joca hänelle sitä ftnot: cuca on mi14.. Ia heisä täytetä» Esaian
Cormtllan pitä teidän ?.
«un äitin/ia cutca owat minun weljeni? stus/ joca
49.1 han ojensi tätens opetuslastens cuuleman/ jaet ymmärtämän: ja näh- 10. 2?t
puoleen/ jaftnoi catz» minun aittn/ den näkemän/ ja ei äckämän.
sydän on ro. Marc.
ja «inu» «eljent.
1;. Sillä tämä»
minun
cuin
tele
työöast
jocatnen
Sillä
I»
corwtllanö
cnulit/ 4wetku/ja
50.
he
z:
siinl tahdon/ cnin on taiwais/. hän on ja filmans panit umben: Ettei he joscus tuc.
io.
sitin.
ja
ja
cuuitö
corwtllanö/
«veljen/
ja
minun
sisaren/
naklS silmtlläns/
XIII. iucu.
,a ymmärräis sydämelläns/ ja palajai- 3-h.
»,
40.
sinä pätwänä läxi lE- fit/ ja minä paralmatsio hettä.
M«c. XR «fts huonesta/ ja istui meren 16. «L)U«a autuat omat teidän fil. Act.,s
r 6.
män/ fillä he näkemät: ja Rom.
s»'
»
8:
l»c.
cuulewat.
2.1 hänen tygöns tocondui
:

'

cansan

>

a

ennu-'

sano:

>

H

rei-.

a
paljo canst/ntjn että

corwan/sillä hc
hän meni hahten/ dän17. Sillä totisesi janon minä teille: Il «.
A,
Wer- ja
ja catckt canft seisoi rannalla. mondaproph«tat/ja manhurscast pyysit tuc. 10:
puhut
heille paljo wertaux»lla/ Mdä/jotta t< näetta/)a et nähnet: ja »4'
!"" t 3-Ia ha«
lyilpäcayo/ty.lwäjä
meu« tylwämän. cuulla/ joita te cuulletra/ ja et cuullet.
sanoden:
muuM.
'ylwäisäns/langetfit
4.1 hän«n
18. of">Jjn cunlcat sijs te kylwäjäy
lamat tten ohen/)a ltmlt tultt/ia söit ne.
-4 «erlauö:
5. Muutamat taas
ly.
Cosca jocu cuulenynwaldacunna»
o
pa
maata/ a
hön/ cuft e»psslle/°llut
tute pahus/
ja et ymmärrä/
ette» heM ollut ft- sanan/
nousit Pian
ja tcmma pots sen cutn hänen sydamejvca rten
Auringo nousi/ nyn hens kylwetttn: Tämä on se/
cosca
kylmetty.
oli
«he»
juurh< p°ud.ttln/ ja ettet heiltä ollut
,0. Mutta ktmistohou kylmetty o» se/
»lolla sen malangeisit orjan- joca cuule sanan/ja cohta
otta.
stan
»1. Mutta et ole hänellä juurta ttze.
maan ajan pysy: cosca mattva
Muutamattaaslangeisithywään
säns/
8
tule sanan tähden/ ny» hän
eli
maino
«aahan/ia teit hedelmä»/muutama ftpahene.
.
latertaisen/muutama cuudentymmenen cohta
orjantappurain sccan kyl.
,erlaisen'
/,a muumW colmtntymme- tvctty/Mutta
on se/ joca fauan cuule; ja tä.
mn kertaisen,
mä»
E

a

h""/

33ftWt?"'''""
'

.

P. Maecheuxen

llt

mänmaikmansdru/

lz.iuc.

ja rickaude» petos

'

secoitti colmeen macka» jauhoi / fihen
tucahutta sanan/ ja ha» tule hedelmät, asticuin caickt happani.
tömaxt.
Z4. Nämät caicki puhui JEsuS canmercaupilla/ja ilman mertaupica et
kylwetty/
hyw.iän
Mutta
salle
maahan
az.
mitän
puhunut heille:
hän
ymmärtä:
tn se/ joca cuule sanan/ ja
joca tosin tuotta hedelmän ja tete / Z5. Että täyteläisin cuin oli Prophemuutama satakertaisen/ muutama tan cautta sanottu/ mca sano: Attnä
kuudenkymmenen kertaisen/ muutama aman suuni mertauxis: ja ulos puhun
salatut mailman alusta.
rolmenkymmen kertaisen.
Illoin lasti lEsus cansan/ ja
wertauxen pani hän hei, z6.
Loiset 24.
Ja hänen Opetuswerta,
Taiwan
sanoden:
lapseus tulit hänen tygönS/ sanoden:
i>xcl. waldacunda on ihmisen wertainen/joca

s-

'

>

».

tylwi hywän siemenen peldoons.
25. Mutta ihmisien maates/tuli hä-

yen

wihollisens/ ja kylwi ohdackeita nija menipois.

fecaan/
suin
26. Mutta cosca oras

rupeis

caswa-

man/ ja hedelmä» candot/ siiloin näyit
Myös ohdacket.
27. Mutta perhenisännän palweljat
tulit/ ja sanoit hänelle: Herra etkös
hywä siemendä kylwänyt peldoS / custa

on ohdacket?
M silleNyn
28.
sanot hän heille: vihamies
sentcki. Mutta palweliat sanoithänel,

selitä meille se mertaus pellon ohdackeist.

Z7. Ntzn hän wastais/ ja sanoi heille;
jocakylmä hywän steme.ien/ on ihmi»
poica.
ZB. Mutta peldo sn mailma: maa» hy-

se

sen

wä siemen ne omat malöacunnan lapset:
Mutta ohdacket omat pahan lapset.

zy. Vihollinen joca ne kylmi/ on Per- Js-l.
kele: elonaica on mailman loppu : z U.
Apsc.
Mutta elomiehet omat Engelit.
40. Nyncuin stjs ohdacket haetan co- I4i l».
con/ ja tulella polteta» / nyn pitä
myös tämän mailman lopulla oleman.

41. Ihmisen Poica lähettä Engelinö/
le: tahdotcos että me menem/ja cocom- ja heidän
pikä cocoman hänen maldams ne.
caicki pahennoxet/,a ne jokcunastans
zo. Mutta hän simoi/ en: sillä
määryttä
ea
tekemät.
te ohdacket cocotte/ nyn te myös tem4a. Ja heittämät heidän tuliseen pZ«
pois.
ynnä
mate
heidän cansians nisut
tzyn/ siellä pitä oleman itcu ja hammazo.Sallicat casiva molematelon atean stcnkiristys.
Kfti: ja elon ajalla sano n minä elomie- 4Z.Sillo!n pitä manhurscat kylvämän/ Dm.
hille: cootcat ensin ohoacket/ ja sitocat nyncuin Auringo heidän Jsäns malda- l, z.
heitä lyhteistn poldetta: mutka nisut runnas. Jolla on cormat cuulla/se Sap,
eootcat minun aittani.
» 7.
cuulcau.
wertauxen pani hän heiZl>
on taiman malvacunva ladän cteens/ sanoden: Taiwan
maran wertaincn/ joca o» peltue
waldacunda on Sinapin siemenen wer- doon kätketty: jonga ihminen löysi/ ,a
täinen/ jonga ihminen otti,a kylwi kätki sen: ja ilo» tähden/ cuin hänestä
peldoons,
sijtä oli/ meni hän pois/ ja myi caickji
zi. loca on pienin catckia simenitä: mitä hänellä oli/ ja osti sen pellon.
Mutta cosca se caswoi/nijn hän on suu. 45.
on Taiwan malsacunda
rin caaiein ftas: ia tule puuxi/ nyn
werta»nen/joca
että taiwan linnut tulewat/ jakelemat egi hymiä pärlyjä:
pefäns sen opille.
46. Ja cofta ha» löysi yhden calli»
luc.,z; zz> <?" visen wertauxen sanoi M heil- pärlyn/meni pois/ myt caickj mitä häle: Taiwan waldacunda on hä- nellä oli/ ja osti sen.
»v.
on Taiwan maldacunda wc?.
päissen wmatnen/jongg watmv mi/ja 47.?

cosca

,

,»

aas

conmer»

EvatzeWS-

v

,4.iuc.

ecu wertäinen/ joca en mereen heitetty/ nut/ Herodiaxen weljens Phtlippuxen lue.
emännän tähden.
ja caikenlatsia cocsist:
iy.
48. Cosca se täyten tuli/ medir he
4. Sillä Johannes oli hänelle
rannalle/ ja istutl pa eroilit hymät asti- nut et somt sinun händä pika.
vihin»/mutta madännet he heitit pois. 5. Ia cat» hän tahdot hänen taxpa/ Jnfti
4y. Nam on tapahtuma ma»lman lo- pelkäie hän cansa: sillä he pidit hänen 21! it.
iucliv;
pulla: Engelitulos mcnemät/ ja ervtt- Prophetana.
6.
6.
«amat pahat manhurscasicn keftcldä:
syndymä
Hercdexen
50. Ja heittämät heidän tuliseen päJuhla pidetti»/ hypxäts Hetzhn/ siellä ptca oleman ttcu j» hamma- rodtan tytär heidän edesäns: ja se kel-

se»

sano-

:

>

Alutta cosca

,

sten kiristys.
pais Herodcxelle.
51. Sanot JEsus heille: ymmärsittä7. Eenrähdcn lupais hän hänellemankö te nämät caickt ? He sanoit hänelle/ notulla malalla anda mitä ikänäns hän
ymmärsimme HERra.
anois.
51. Mutta hän sanoi heille: sentähdcn «. Mutta nyncum hän aittldävs enjvcatncn kirjanoppenut/poca on Taiwan nen ncuwottu oli/ anna minulle/ sanot
maldacundan oppennt/ se on perhen- hän / täsä fatisa Johannes Lastapa»
tsännän mertame»/ joca hänen tarva- pää.
rastans tuo edes usipa manhoja.
y.la Cuningaötuli murhelliscxit
tapahtui/ cosca JEsus 10. Mutta cuitengm malan tähden / pa ny5Z>
petti nämät mertaupet/ läpi den jocca ynnä atncitzit/kästl hanand» hänelle.
hän sieldä.
cuin hän tuli Isans maalle/ 10. Ia lähetti leickaman Johanncxen Hcro54.
Ja
Nlarc. opetti hän heitä heidän Syuagogasans: caula tornisa.
dcsanSu.
-11. Ja hänen pääns cannettin fatisa/ da Jonyn että he hämmästyit/ ja sanoit: Lusta iällä on rämä mysaus/ >a nämät wä- ja annetkin pljcalle/ja hän wei.sen äittl- hanneId.
pe caulenö.
kemär työt?
Eikö tämä ole se sepän poica ? Eikö ii. Ia hänen Spetuslapsens tulit/ ia lan telhanen ätltnö cutzuta Martapi? ia hä- otit pois hänen ruumins/ ja hautaisit cat»,
nen mcliens Jacob ja Jvses/ ja Simon sen/ ja menit ja ilmoitit
J-b 6»ja Judac.
iz.
cosca Jesus sen cuuli/ meni Marc.
;6. Ja hänen sisarens eikö ne catcki ol"
hän sieldä pois hahdella erimaa- s. z».
meidän tykönäm? custa sijö tästä on nä» ban yptnäns. Ja cosca cansa sen cuuli/ j»c 9:
noudatit he händä jalcaisin Caupun- 10.
Marc. mälcaickl?
57. Ja he pahenit hänes. Nstn sanoi geista.
6:
loh.S
!«c. 4 JEsus heille: El Prvpheta cusacan 14. Ia Jesus meniulos/ ja näki pal- 2.
halmembana pidetä/ cuin Isans maasta jon cansa/ ja armahti heidän päallenö/
»5>
ja paransi heidän sairaitans.
s»h. ja cotonans.
ei
mäkemätä 15.
Vtta cosca ehto tuli/ tulit hä4! 44- ;8. Ja hän siellä mvnda
4»nen Hperttslapsens hänen ty-.
Marc. työtä tehnyt heidän «pauftonS tähden.
'

'

-«

.

«

D arc.d: 14.
luc-yi

xiv. jucu
Jihen atcan cuuli

gons/ja

Herodes

!

S:;.

sanoman.

'

Ja siinoi palmeltoistens:
Tämä on Johannes Castaja/
hän ou nottiut cuollliista ja sentähdcn
teke hän sencKlkatsia mätemicä töitä.
Match z. Sillä Herodes oli ottänut Jehan4l». nepen kyni / sitonut jafangipteen pam

ta

16. Nljn Jesus sanoi heille. ti tarwi»
heidän menemän pois z andacat t«

heivänfyodä:
17 Mutta he sanoit hänelle: ei meillä
ole täsä enä cuin wysi lcipä ja capt cala.
ph.Hän sanoi; t»ocar minulle ne täne.
>,
La
»9 Ia

»

l

/

erimaa / ja

aicaonjo culunut/ laske cansa/ etkä he
menisit kylyn/heillens ruoca ostaman.

2.

'

7-

sanoit: tämä on

Joh K

P. Matthcuytl,
cansan
istuaruohon pääl- Z4. AA cosca he olit Mennet7yliye/
otti ne wijfi leipä /ja cari ca- le/
stulit he Genezaretin maalle, Marc.
la/ catzaci ylös raiwasen/ kylki: ja murix. Ja cofca sen paican miehet tunsit 6° 54leiwät Opetuslapsille/ ia Oymbärins caicke

wysiiu.

halta

miestä.

si / andoi

-

JesuS

rawitze

Jakäski

-

iy.

hänen/ lähetit he

sitä

petuölapset annoit cansalle.
maata/ja toit hänen tygöns caiekinat»
22. Ja he söit caicki / ja rawiikin. sia sairaita.
Nijn he cocoisit tähteistä muruja / cari- z6. Ja rucoilit händck / että he ainoaroistakymmendä coria täyten.
stans hänen waattens paltefen saisitruar.Mutta nijcä/cuin olit syönet/oli lä- meta. Ja caicki jotca siihen rupeisit/

'

>

hes tvijst tuhatta miestä/ ilman waimoi- tulit terwexi.
Marc. ta ja lapsiea.
xv. jucu.
6:46. zz.AA cohta Jesus ivaati Opetustulit Jesuxen tygö Kir- Marc.
Illoin
JOH.6
hahten astuman hä7:1.
,6.
nen edelläns toiselle rannalle / nijncausanoit:
Pharltyköns
laskewan cuin hän cansan olis
a. AM sinun Spetuslapses seusieu
Luc. 6- nut.
rickowatwanhinden säädyn? sillä «i he luulo
u.
az. Ja cosca hän oli cansan laskenut/ pese käsiäns leipä syödesäns.
Isäin
Nyn hän wastacen sanoi heille: Mi- sädylst,
astui hän yxinäns wusrellerucoileman.
z.
yxiJa cosca ehto joudui/olihän siellä
xi myös te rtcotte Jumalan käskyn teinäns.
dän säätynne tähden?
a4.Mutta haaxi oli jo keskellä merta/ 4. Sillä Jumalakäski/sanaden: cun- Exo».
ja ahdistettinalloilda: sillä wafiacuuli nioita Jsäs ja aitiäs: ja joca kiroile »O'. I!.
Deut.
J«su- oli.
isä cli ättiä/ hänen pitä cuolemalla cuo- 16.
<äwi

yöllä neljänes wartios/tu!i lemau.

Alutta te
iocainen sano- Syr».
Jesus heidän tygöns / käyden merellä.
päällä. 26. Ja cosca Op-tuSlapsec näit hänen can5. isälletaickasanotte.:
äitille/ se on uhrattu/ ,:y.
peljästyit
he/ja
käymän/
sanoit: jolla sinua piti minulda autcttaman: ja E»h«s.
merellä
Köpelise on: ja huusitpelwon tähden. ei cnsingän cunnioitaiö isäns eikä äiti- 6:
Exo».
27. Nyn Jesus puhui cohta heille/ ja äns.
011: >7.
minä
hywäs
turwas
olcac
olette
rickonet Jumalan kä- 1«v.,9
sanoi:
6. Ia te
len/älkät peljästykö.
skyn teidän säätyin tähden.
28. «>ln wastais Petari händä/ ja 7. Te ulcocullatut/ Esaias ennusti tei- ?.
Prov.
,
l- ftno»: HERra / jos finä o» stä oikein/ sanoden:
lähesty minua suul- »0: zs
cansa
let/ ntzn käske minun tulla tygös wetten
lans/ja cunnioitta minua huulillans/ Esa.,?
päällä.
>z>
29. Nyi, hän ftnoi/ tule. Ia Petari mutta heidän sydämens on caucana mt- Marc:
nusta.
y. Waan turhan he minua palweke. 7:6'
lä / että hän ments leftxen tygö.
angaran
tuunylä opetuxia/ jotca omat
»stt
wal/opettain
hän
cosca
30. Ia
len/ntzn hän peljästyi Ia rup«ls wa- ihmisten käskyt.
joman/huusi ftnoden: HERra/ auta ,0. «AA hän cuyui cansan tygöns/ Marc.
minua.
sanot heille: cuulcat ja ym- 7:14.
ja
ojensi
tätens/
cohta
märtatät.
3i.Ntzn lefts
tartut häneen/ ja ftnoi hänelle o fins It. Ei se ihmistä saastuta cuin suusta
-

-

i

>

l

:

!

>

-

:

:

>

he.ckonftdtnen/miris eMitl
sisälle mene/ mutta se cuin suusta ulosCosta he astuit hahten »»yn tuuli tule/ saastuttu ihmisen.
tymeni.
ia. Nyn culit hänen öpetuslapfens/ja
N. Mutta ne/ jotca olit HHdeft/ tu» sanoit hänelle: tiesitkös että Phariseu,
llt ja cumarstt händä/ ja sanoit: «ti» xet pahenit/cosca he tämä»: puhen cul,c?
'

>

/

'

wetten

sfstoletMluMwPolca.

Evangelium.

J«>.

is: 2.
tuc. 6:

iuc»

i»,

»z. Mutta hän »vastais ja sanoi: jo« ruista/ jotca heiden henains pöxdäldä
cainen istutus/ jota et minun taimalli- putomat.
28. Silloin Jesus »vastaten sanoi häne» Isän istuttanut/ pitä juurinens re-

nelle O maimo/ suuri en sinun uscos:
mittämän ylös.
tapahturon
omat
soAndacat
olla:
he
sinulle nyncuin sinä tahdot.
heidän
»4.
kiat ja sokiatn taluttajat: jos sskia so- Ja hänen tyttärens tuli sillä hetkellä
klata talutta/ nyn he molemmat cuop- termept.
:

pa» langemat.
»9Jesus läxi sieldä/ ja tuli Gameren tygö: astui muo»;. ?s)yn mastais-Petari ja sanoi häihmise
nelle: selitä Mtlle tämä mer- rclle/ja istui sijhen.
saostut' taus.
zo. Ja paljo cansa tuli hänen tygöns/
t«.
16. Ny» Jesus sanoi: mtcläko te ja toit cansians ondumita/ sokioita/
Esa.z?
mycktä/ raajarickoja / ja paljo muita: »5.
myös vlctta ymmärtämättömät?
/ että ja
ymmärrä
jalcatn
te
mtclä
eteen:
ja
Ettäkö
lastit
hän
17.
Jcsuxen
Marc.
catcki mitä suuhun sisälle mene/ se mene paransi heidän-:
watzaan/ja sillä 00 luonelltncn uloskay- zi. Ryn että caosa ihmetteli/
he 7: Z»'
mykät
puhuman/
termeraajaricot
minen.
näit
18. Akutta jotca suusta ulos tulemat/ nä / ondumat käymän / ja sekiac näkene lähtemät sydämestä ulos/ ja saastut- män: >a cunioitzit Israelin Jumatamat ihmisen:
lala.
pa- Z2.
iy. Sillä sydämestä ulostulemat
Een.
Jesus cutzuiSpetuölapsens Marc.
tygöns/ia sanoi: »ninä a mah- 8:1.
s-5- hat ajatuxet/ murhat/ salamuoteudet/
KZ! 2! huorudet/ marcaudet/ määrät tsdistu- dan cansa/ että he omat jv eolme päimä
xet / pilcat.
minun tykönäni mypynet / ja et ole heil20. Rämät omat ne jocca saastuttamat lä mitän syötämäta/ >a en mjnä tahdo
ihmisen: mutta pesemättömillä käsillä heitä tyköäni syömätä pvtölaste / ettei
syödä/ et saastuta ihmistä.
he tiellä matputs.
Marc. 21.
läpi sielda/ ja tuli Tyzz.Nyn sanoit hänen Opetuslapseus
Jesus
?!!4.
me saamme täsä eräja Stdontn maan äreen.
<?rin
hänelle:
ilona- 22. Ia catzo/ Cananean matmo/ joca maa» vyn custa
monda leipä/ cum me ramtlleen
nyn paljo cansa.
nystä maan äristä olt tullut/ huusi hän»aimo däfanodcn: HERra/ Damtdin potca/ tzemma Jesus sanot
heille: monda leiZ4. Ja
armahda minun päälleni/minun tyttä- pä teillä on? He sanoit: seitzcmen/ ja
ren waiwatan hirmuisest Perkeleldä.
mähä calatsita.
2z. Mutta et hän sanacan hända ma- Zs> Ryn hänkästt
maan pääl- JCsus
turomilze
Aannut. Ryn hänen Opetuslapsens
le
arrioitzeman.
lit/ ja rucoilit bända sancden: erotta z6. Ja hän otti ne seitzemän leipä/js qSOÄ
händä siuustas: fillä hän huuta meidän calat/ kytki/ mursi/ ja andot Lpcruelas- miestä.
jälke»,.
annoit cansalle.
e«pr. 24. Ryn hän »vastaten sanot: e» ote tens/ ja Opetuslapset
Z7. Ja he söit caicki/ja ramttltn: ja
iv- a. minä lähetetty/maan cadotettuin lamotit ylös mitä liapi jät / seitzenien täysimasten tygö Israelin huonesta.
näistä cdria muruja.
25. Mutta se tuli ja eumarfi hän»ä/
cutn söi/ eli neljä tuHERra auta minua. et ole zB. Mutta nytä
sanoden:
/ ilman maimvtta >a läphatta
miestä
Ryn
26.
hän mestaten sanot:
semelias/ »tta lasten leipä/ ja heittä pe- sitä.
zy. Ia cutn ha» oli cansan tyköans lanicotlle.
Mag27. Ryn se mastats: totta Hkßra/ stenut/ astui hän hahtccn/ ja tvlt
syömät euiteutzin peyicattm nystä mu- dalan ra>otke,

Mikä

cosca

'

5

>

>

j

'

»

'

cansa»

xvi.tuk».

i-

,

xvi.

P. Mslth-M

/ur.

'

!

z

»

>

1

i

-

'

thmtsel mlnynihmtfenPoja» olewan?
x
14. Nyn he saiwttr Monieahdat Jo. .' .
kulit hänen tygöns PhaPhariCastajan: Mutta muutamat
hanars
ja
jaktuSadduseupet
/T
seuxeta
rtseuxet
Muutamat taas Jeremia»/
nowat
«saten anoit häneltä/ että hän Elian:jongun
Prophetaista.
taicka
merkin
Taiwasta osotais heille.
talwast
tymei»
а. Ny» hän wastais ja sanoi heille: 15. Sanot hän heille: mutta kenengä
olewan?
tä.
cosca ehto tule/ nyn te janotta: fey.es te 16.sanatta minun
P«ta.
Nkart. tule: sillä taiwas rustotta.
Wastais Simon Petari ja sanoi: rinluW
A li.
z. Ia huomrneltain / tänäpä» tule sinS oletChristus sen elämän Jumalan »ustus
!uc. ii: coiva ilma: stllä taiwas rustotta/ ia Poica.
ChrtÄ
on walju. Te ulcocullatut/ te taidatte 17. Ja JEsus wastaten sanot hänelle: p-st
54.
taiwan muodon duomitä/ mutta at- Autuas olet Mä Simon lonan Potra/ Z»h^
rain merkcjä et te taida duomita?
Mä ettet liha eikä wert ilmoittanut si- 6y.
häjy
Tämä
ja huonntekiä sucucun- tä sinulle/ mutta minun Isän stca o»
4.
Matt.
pidä merc- Taiivais.
I»h.n
zy. dae-zimerckiä: ja ej-hänelle
Prophe- 18. Akutta minä myös sano» sinulle: 4).
annettaman/
maan
kiä
lonan
Jon. a: tan merckt. Ia hän jätti hetdän/ja meolet Petari/ ;a tämä»
1.
callion päätie tahdon minä raketa mini pois.
hänen Opetuslapseus nu» Seuracundani: ja helwetm portit
cosca
tullet yliye toiselle rannal- ei pidä hänoä wvitraman.
le/ olit he unhottanet otta leipiä myö- ly.la minä annan sinulle taiwan wal- J-h.
dacunnanawaimet: jamit»sinä maan IS,,Z.
täns.
päällä
plta stoolun oleman taiб.
Marc.
Msttta Jesus sanoi heille: eatzo- wats: sioor/
ja mitä sinä päästät maan pääl.
keitän
ja
cat
cämahtaear
Phariseusten
8:15.
lä/ sen pitä oteman päästetyn taimats.
ja Sadduseustenhapätuxest.
10. Nyn hän haasii Spetuslapsians
7. Nyn he ajaccetti ttzellänö/ sansöe»:
Se on etten me ottanet leipiä myötäm. k-llengän sanomast/ että hän oli ILsus Chrs.
8. Mutta cosca JEsus sen ymmäcst/ Lhrisius.
ajasta rupeis JEsus ju- stuxeu.
heille: tewähäuscoiset/ mi- ai.
sanoi hän
leipiä
tä ke ajatteletta kesteuän/ etette
>->itstaman SpetuslapMens/ et- kärsimi
piti Jerusalemiin menemän/ja sesttä
hänen
myölänottanet?
Mait.
.l
14:17. y.Ettäkö wtelä ymmärrä taicka ettäkö paljon wanhimmilda ja Pappetn päämuista wyttä leipä wyselle tuhan- miehildäjaKirtanoppenettda kärsimä»/
Johan tenelle/cuinga
monda corta te corjaistlta? ja tapettaman/ ja colmanden päivänä
S:y.
myös
Nyn
nytä ftZendä leipä nel- ylösnouseman.
10.
Matt.
cutnga monda corja aa. Ia Petari otti hänen ertnäns/ rujälle
tuhannelle/
'ZiöS. te corjasttta?
peis händä nnhtelemän / janoten: ar11. Cuinga et ke ymmärrä/ etten mi- mada iyes HERra: älkon sinulle st
nä leiwästttille sika sanonut/ ett» tet- tapahtuco.
Sä» pidäis cawattaman .Pharistusten az. Nyn häst käänsi hänens ymbärtnS
ja sanot Petarille: mene pois minun tyja Sadduseusten haparuxest?
ia. Sillon he y-nmäesii/ ettet hän köäni Saran/sinä olet minulle pahennukäskenyt cawatta leiwän hapatuxest/ xepi: ettes ymärra nytä/ jokea Juma,
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Mark.

I

mutta Phariseusten«-adduftuMn s- lan owat/mutta ne jotca ihmisten omat.
24.
JEsus sanoi Opetusluk. 9: IZ.
sitti,
tuli
t jos jorutahto miLesaJEsus
»8.
rean maa» äree»/ joca cuyu- »un peräsaui tulla/hän kteldäkäo tgens/
Matt. tan Phtlippurea/kysyt hän Spetusla- ja ottacan rtst,u§ jä sturatcan mijany Mgt
«17. psildaas/ za sanoi:
»5. Sillä

«Ko

j

cosca

,

j

,

<

-

"

B:z4.
iuc- )i
2j. 614:

!

petuxest.

Evangelium.

sen:
se

sen.

17. iuc.
häneldä/ sanoden Mix; sijs Kirjan- Mal. 4
opxsnct sanomat/että Ettan pttä ennen z
:

'

hengcns mapahMatk. .25. Sillä joca tahtomutta
joca hengenS
ta/hän
hucutta
10: Z?'
minun tähteni/ hä» löytä
hucutta
J-H.12 26. Sillä mitä auta
ihmistä / jos
Plarc. hän caiken mailina» mailla./ ja sielulmahingon? taicka mitä anda
B:ZS- lens
Luc. 9- ihnunen sicZuns lunastyxcxi.
27. Sillä ihmisen Potca on tulema I.
2t.
cunuias / Engelictenö cansta / ja
Aom.2
S.
silloin hän maxa cullekin töidens jälkcn.
teille: mutttaMerc. 28. Totisesi minä
täsä/joiden ei suingan pi.
?:i.
mat/eisomat
tuc.?: dä cuplemata maistaman/stjhenastl cittn
he nakcmZtHmisen Pojan tuleman hä»7.

tullaan.

Matt.

JEsus wastaten sanoiheille: n: 14.
Elias tofin tUle ennen/ja cohenda caickt. Marc.
saa
12. Mutta nunä sanon teille: Elias ?n».
on jo tullut: ja et he tundenet händä/
mutta lett hänen mitä he tahdoit: Ny»
myös ihmisen Potca on hetldä kärsimä.
sans
iz. Silloin ymmärsit Opetuslapset hä.
nen Johannes Castajafi sanonen Helle.
sanon
14.
cuinhe cansan tygö tulic/tuli JEsus
Hanen tygöns/ja lan- ajaulos
gets polwillens hänen eteens.
Perkele
ixenmaldacunnasaus.
15. Ia sanoi: HERra/ armada mi- Marc.
»un polcaitt/ sillä hav on cuutaudtlli- «y!'7.
iucu.
Ehrisiu
nen/ja cowin waiwatan/ sillä hän lan- iuc.9:
kirpäimän
peräst
ottt
xen
tuleen/ ja usein meteen.
/
ZS.
casrami AQ. M JEsus Petarm ja Jacobin ge useinminä
toin hänen sinun opetusla16.Ja
meljcns/
ja
Johannexen
hänen
s-st.
Marc.
jg wet heidän crtnänö corkiaste stes tygö/ja et he motnet händä parata.
17. Nyn JEsus »vastaten/ sanot: S
«vorellc.
tm. 9:
2. Jakircastetttn heidän edesäns / ja epöuscoinen ja cangia sucucunda/ cuin»
2i.
xaumau minun pitä teidän caustan ohänen casmons paisti nyncuin Aurtngo: ga
ja hänen maaltens tulit maihiaxl nyn- loman? cuinga cauwan minun pitä teitä kärsimän? tuocat händä minulle täne.
cutn malkeus.
nämyit
i8: Ja JEsus rangais sen / ja PerEja
z. Ja catzo/heille
Moses
meni hänestä ulos; ja poica parani
kele
ltas/ ja puhuit hänen canstans.
hetkellä.
sillä
ja
Nyn
4>
mastats Petari/ sanoi JEv i9'/QJllotn menit Opetuslapset lehymä
on
HERra/meidän
täsä
suxelktjossisätahdot/ nyn
suxen tygö erinans/ ja sanoit:
me teemme
olla:
tähän coime maja/ sinulle yhden/ ja Mixen me mvinet sitä aza ulos?
20. Nyn JEsus stwot heille: teidän Matt.
Matt. Mosexelle yhden/ ja Elialle yhden.
5. Wielä hänen puhutsans/ catzo/pai- epäuscon lähden. Sillä totisesi minä 2i: 21.
!! 17.
jetlle jos teillä olis usto nyncutn Ztuc. 27;
Marc. stama ptlmt ymbärt marjots heidän: sanon
ja catzo/äni pikwest sanoi: Tämä on sinapin siemen/ nyn teidän ptdäis sano- 6.
minun racas potcan/ johonga minä man iälle muorelle: sijrrä sinus käsiä
Pet. seMielistyin:
cuulcat händä.
sinne/ ny» se sijrtytS: ja ei teillä Mttän
Pi/s 6. Ja cuin. Opetuslapset
olts
se» cuulit/ mahdökoinda
langetstt he casmoillens / ja peljästyit 21. Maan tämä sucu ei mene muutoin
sangen cowm.
I ulos/ cuin xucouxella/ ja paastolla.
7. Ja JEsus'tuli /ja rupeis HGin/
he asuit Ecilileas/ sanot Matt.
ja sanot: nostat ja älkät peljätkö. .
heille: tapahtuma on/ 16:21,
8. Mutta cosca he stlmäns nostit/ et että ihmisen Potca anneta» ylön ih- äc 2v«
18.
heketän nähnet/maan Jesuxen yxiuäns. misien käsijn,
Mark.
ja
csttappamat
he
hänen/
menit
muorelda
2z.
Ja
cuin he
alas/
9.
Paimänä hZn nouse ylös. Ja ?:zi.
JVHaasti JEsus heitä/ sanoden: mandcna
sangen
tuc. 9:
tulit
näkyä
he
murhellisext.
sijhen.
älkät kellekän tätä
saooco/
menit
cosca
cuin
he
Caxernouse.
ihmisen
Poica
«st»
cuollulsta
namuyv/ tulit Kerolahan vt. JEfuS
Marc. rv. Nyn hänen L>petu§lapsevö k?sy'l
'
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11. Nyn

:

>!!!.
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9:»/

t»jSt

P. Matthtttytn

24
ands

»S l«.

täjät Petarin tyzo/ ja sanoit: etkö tei9. Ja jos sinun silmäs pahenda si»«n/
dän Mestarin ole tottunut weroraha nijn puhcaise ulos/ ja heitä pois ky-

wecon
itzens maxaman?
25. Sanoihän: on. Ja cuin hän tuli
ja Pehänen JEsuS/ ja sahuenesen/
tärme- noi: mitäsennätti
luulet Simon? cuild»
destä. maan Cuntngat ottamat tullin eliiveron? omilda lapsildaus/ taicka wte«

se

Parackbi on sinun silmäpuolla e»
lämään fifilmeanä/ cui» sinulla olis ca»
xi silmä ia htltecäisin helwerin tuleen.
10. Tayoca t/ettet te cayo »lö» yhtäkjn Psal.
näistä ptentmmist: sillä minafanon teille: Z4i S.
heidän Engesiins Tatwats aäkewät aina
minun Isäni casmsn/joca onTatmats. iuc.ly;
railda?
»S.Petari sanoi hänelle: wierailda. 11. Silla ihmisen Potea cuit autuaxi «l.
tut.iji
Sanoi ZEsis hänelle: Nyn lapset 0- tekemän sitä cuin cadonut oli.
wat mapat.
12.Mtä te tuuletta? jos jollakin th. s.
27. Mutta ette» ms heitä pahennais/ miseitäolis sata lam nast/ M yxi heisiä
ny» mene Merelle/ heitä onges ja ota exyiS: eikö hän järäis yhdexenkymmenensin ylöstule: jaaisa hä- dä ja yhdexän/ja ckenis »uortlle ja y,
senenca!»/cuin
suuns/.nynZ löydät rahan: ora se/ tz-.Z sitä exynyttä?
ja anna heille minun ja sinun edesiäs.
iz. Ja ios nsin tapahtu/ että hän löy»
XVlll.jucu
tä se totisesi sanon minä teille: hän tstjtä/ cuin yhdexastäkym»
Illä hetkellä tultt Opetuslap- loitze enämmin
tu« lajotta ei exynet.
yhoexesi/
ja
tygo/
cumenestä
lEsuxen
sanodem
teidän> Isänne
Nyn
myös
stk" kyet
ole
suurin kalvan valda- 14. joca on taimats/että
ftmys.
jocu näistä
tahto
Wel»ös.

/

/

'

»/

gft

/

Matty
l4.
».

Eor.

se

.

i4'.10.

.

!

siuc. 9:

tygöns lapsen /ja pienimmisthuckuts.
,Ia
jeileoa
15.
sitta jos sinun weljes rtcko stheidän
kesiellens/
sen
asetti
anöext
wasian/ nyn mene /a nuh- aioaTotiftst minä sanan tttlle: ellet te käänny/ ja tule »yneutn lap- tele händä cahden testen yxlnäns: Jos M<ne»
hän sinua cuule/mjns olet weljss wott- jaraca»Luette sutngan sisältule kaiman tanut.
walaacundaan.
siamme
Sentahden joca ttzens alenda ayn 16. Mutta jos ei hän sinua cuule/ nijo Rauhs
cuin tämä lapsi/ on suurin ka.man ota «ielä yxi eli caxi cansias: että caic- tev.iy;
kt asia cahden eli colmen todistajan suus'
«aldacmmas.
17.
Ia jaca holhs sencaltaise» lapsen olis.
Syr.
njjtj
minun.
Mutta
ellet
tahdo
eunlla/
minun nimeeni/hän holho
17.
hän
19:14..
ellet hän seu- juc6. Mutta joca pahenda yhden näistä nyn
seurakunnalle:
17:
ptenimmisi/jotca uscamae minun pjjlle- racunda tottele/ nyn pidä händä pacaZ.
"i/ parambi hänen olts/ että myllyn nana jaPubltcanina.
kiwi ripusiettatsin hauen canlaaus/ja ,8. Totisest sanon minä teille: Catckt z:Jacob.
>y>
upotettaisin meren sywytecn.
mitä'te maan päälle sidotca/ pttä myös Deut.
7. Wsi mailma pahennusten tähden: okemim fiodtut taiwasa Ja catckt mi- iy:
«5.
tulevat. tä He päästöttä maa» päällä/ pttä myös Matt.
sillä pahennuxet cummingi-,
Wsi cuitengin sitä thmtstä/jonza caut- oleman päästetyt taimasa.
minä teille: misä tkä- it> ljh
ta pahennu» tule.
19. Taas
J-hz. Mutta jos sinun käkes / catcka jal. »äns asias caxi teistä sopimat maan -,0:
iz,
jota
«yn
leicka ne pois/ Päällä/
he rucstlewat/
heidän i. Zoh.
<as pahenda sinun/
ja heicä pois tykös. Parambi on sinun pitäsaaman minun Jsäldänt / joca oy ;:
14.
elämään sisäimennä onduwana/ taicka 'Tatwats.
raajartckona/cuiri sinulla olis caxi kättä 20. S:tlä
eaxt taicka c»lme tusio- )acsb«
ett caxi jalca/ja heitekätsin yancaick»- «atcocon minun nimeeni/ sijnä minä
ol«» hoidan kestelläns,
feea tuleen.
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Marc.

sano
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Dkaic
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'
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Mctt.
?:

Zv.

sanon

sen

cusa

al.Sillom

CvangcliUtN.
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l« lue.

»;

sr. /K. Illoin Pikari tuli hänen ty- cuin minäkin armahdin sinua.
sanoi: HERra/cuin- Z4> Ja hänen Herrans wihastui/ ja
ga usein minun pitä «veljelleni/ joca ric- annot hänen böweleillc/ sijhenastt cuin
ko minua mastan/ andaman andext? ori- hän maxais caicki mikä hän olt hänelle
welca.
go settzemes kerras kyllä?
Z5. Nyn myös minun kaavallinen I. Matth
»2. Sanot JEsus hänelle: en minä
kerta/
sän tcke teille/ jollet teenkin wcljellens Marc.
sinulle ainoastans seitzemen
mutta sethemenkymmendä kerta seitzeme. teidän syoämistäv anna andexi heidän

sano

sz. /Ti,Entähden on Taiwan walda- ricoxitaoö. XIX. jucu.
cunda Cuntngahan »verrattu/
tapahtui/ cosca JEsuS oli A- M.
joca tahdot lucua laske palweltains
L lopettanut nämät puhet/4004.
canKa.
läxt hän Galileasi/ ja tuli Ju- A- C»
24. Ja cuin hän rupets laskeman/tulidean maan rajoille/ sille xuo- Z4hxt hänen eceenS/ joca oli hänelle wel- lelle
Marc,
Jordanin.
kymmenen
ra
tuhatta leiwtskätä.
lv: 1.
ja
paljo
I.
händä/
Ja
Cansa seurais
25. Multa ettet hänellä ollut vara
maxa/ käski hänen Hettans hänen myy- hän paransi heitä siellä.
Phariseuxet tulit hänen ty- Miehk
tä/ ja hänen cmändäns/ ja lapsens/ ja Zja
mitä
ja
oli/
maxetta.
kiusaisit händä/ ja sanoit mon«
«aicki
hänellä
mies
eritä
watwvstans
saaco
2S. Nhn se palwelta langets maahan/ hänelle:
roltaja rucotli-hänSä/sanoden: Herra/ ole caicktnatsen syyn tähden.
etwasrats/ja
mtnä
sanoi
heille:
misefi.
ja
4.Nyn
hän
»ärsivänen minun ransiant/
lukenet/joca alusta ihmisen te- Gen.
te
ole
caicki
tätö
sinulle.
maxamNyi»
armahti Herra sitä palive- ti/ miehextja waimoxt hän heidän teki?.»: 24.
27.
liata/ ja päästi hänen/ andoi hänelle ;. Ja sanot: sentähden pitä ihmisen Marc.
luopuman Jsästans ja ättistöns/ ja 10:7.
velan andexi.
1.
»8. Nyn se paltvclia meni ulos/ ja waimoens sidottu oleman/ ja ne caxt Cor.
6:16.
löysi yhden cansiapalweliotstans / joca tulewat yhdcxi lihaxi:
mutta yxi EphcS.
hänelle oli welca sata pcningitä: ja hän 6. Nyn ei he ole «nä caxi/yhten
sijs
curcuJ-nga
Jumala
sovit- z.zi.
ja
liha.
tartut häneen/
kiristi händä
sta/ sanoden: maxa minulle welcaö. ti/ ei pidä ihmisen sitä creiltaman.
7. He sanoit hänelle mixt Moses
2y. Nynhänen cansiapalweltans langets maahan hänen ja!catns juureen/ kästt ända erokirjan/ ja hänen hyljätä f *4, 1-.
za rucoilt händä/ sanoden: ole kärsi- 8. Sanoi hän heille: teidän sydäväinen minun cansiant/ ja minä wa- men covuden tähden salli Moses eritä teitä teidän vatmotstan: Maan el
xan caicki stnulle.
zo. Mutta ei hän tahtonut: vaan alusta nyn ollut:
meni ia heitti hänen tornyn/ sijhenastt y. Murra minä sanon teille: cuca
tkänäns hylkä waimons muutoin cuin Sup.
enin hän welan maxais.
;!Z2.
muut
tähden/ ja nai toisen/ hän -ut
canffahuoruden
cosca
hänen/
zi. Mutta
id.
hyljätyn
otta
ja
jvca
sen
palwelians näit mitä tehtin murhe- teke huorin:
ilmoitit
tcke
tulit
huorin.
ja
sangen
comtn/
dtt he
hän
idvr,
10. Hänen Opetuslapseus sanoit haoli.
caiken mitä
Herrallens
7iionyn on waimons
Z2. Silloiy cutzuiHerra hanen ercens/ nelle: jos miehen asia
ja sanoi hänelle: sinä paha palwelta/ cansia/ et sijtle ole hywä naida.
ei iätä saMinä annoin sinsille andexi caiken sen 11. Nyn hän sanot heille:
na caicki käsitä/ mutta ne joille s- anvelan/ ettäs minua rucoilit:
myös sinun pitänyt armah- «etu on.
zz.
12. SiliäMUtamat omat tuchttut/
taman sinun tansiapalweligtas / nynjotta
D
:

.

P. Mattheuxen

,9.

i«c.

fttca sitins eohdusi ntzn syndlMt omat: ambi o» Cainettn ksyds neulan silmän
ja omat cuohitut/jotta ihmtsildä cuehl- läpitze/cntnrickan tulla Jumalan »altut owat: ja omat cuohitut/jotca Tai- dacundaan.
»an waldacunnan tähden itze heidäns 25. Mutta cosca hänen Opetuslapsens
cuohitzic. Joca sen taita täsitts / ft ts- cuulit / peljästyit he sangen comtn /
si ttäkän.
ftnoden: cuca fijs taita autuaxi tulla ?
13.
»letin hänen tygöns 26. Ntzn lEfts catzati hetdän päälMarc
hä» lastls tätens lens/ja ftnot heille: Ihmisten tytöns
>ök i> hetds» päällens ja rucotlis: mutta O- on se mahdotoin/multa Jumalan t«ls.
iuc.lB petuslavset nuhtettt hetts.
»ä omat catcki mahdolliset.
mastats Petarl/ja ftnol
14. Waan lEfts ftnoi: ftlllcat la. 27.
catzo / me luomuimsien olla/ js älkät kieldälö heitätulemasi
minun tygöni sillä sencaltaisten on tat. ma eaicktsta/ja seuramma finna/ mitä luc.lz»
sijs meidän fijts on ?
»an waldacunda.
,z.'
15. Ia cuin hän oli pannut tätens hel. 28. Ntzn ft»«i lEfts heille : totisesi
dsl, päällens/meni hän sields pois.
ftnon minä teille/le jotca minua otetta
16. KA catzo/yxi tuli jaftnot hänelle: seurannet.fijns »des fyndymises / costa
»

sen

:

:

FhywsM?stari/mitä

hywä mi-

ftmise» Poica istu hänen cunnians lstui.

«un pitä tekemän/ etts minä saisin tzan- mella/ pits myös teldän istuman cahdel.
latoistakymmeneLH istuimella duomiten
taickisen elämän ?
17. Ntzn

hs» ftnoi hsnelle: mixi sins caxitotftalymmendslstaelinsucucunda.
29. Ia jocainen culn luopui huonet,
sta/ taicka «velistä/ taicka siftrtstaMatt-

«utzuc mtnu» hywäxi ? Ei ole kengän h>
»ä/ waan yxi Jumala. Mutta jos si.
nä tahdot elämään sissltulla/ ntzn ptds
lästyt.
cutca? lE.
Exod» ,B.Hän ftnol hänelle:
»c>: 13
ftnoi: ei sinun pidä tappaman: etsinu» ptdä huorin tetemän : ei finun pidä warastaman: ei sinu» pidä wäärin

sus

todistaman.

ta Isästä/taicka äittftä/ taicka emännsst/ taicka lapsista/ taicka pellosta/
minun nimeni tähden/häue» pttä ftta»
tertaisest saaman/ ja tzancaickisen elä-

män perimän.
,0.

Mutta monda ensimmäist tule lvts.

metsext/

ja wtzmclstä

Mmc

ensimäisext.

„'

XX. iucu
19. Cunniotta Isss jaHiliäs/ ja si.
,0:
»un picä racastaman lähtmmäistäs
I«z tatwan waldacunda on Werls
ntzncnln »tze finuas.
Pe« ~i sännän wertalnen /«s ptt.
20. Sanoi nuorucainen hsnelle l caic.
,oca warhat» huomenetdain hen i.
ti nämät pid»» mtnä nuorudestani/
>zrt ulos palckama» työwske sannili
mus wiels mlnuldä puuttu ?
ja wtz.
wtznamskeens.
2i. Sanot lE,us hänelle
jos sins 2. Ia cutn hsn 01l sopinut työmiesten „«mH.
lahdet olla tsydellmen/ ntz» mene ja cansja pänväpenningist/lshettt hs» hei. «st.
myy mttä sinulla on/ ,a anna watwai- gg„ wtznamäkeens.
sten: ja sinun pitä ftaman tawara» ;. Ia hän meni nlos liti colmannella
«aimaft ja tule ia seura mmua.
h-ttellä / näit muita fetsowan turull»
22. Mutta costa nuorucainen cuuli
ioutilasna:
hän pois murehiftns
sen puhen/ meni
4.
ftnoi heille Mengät myös te
/ ja mitä
sillä hänellä eli paljo tawarata.
»tznamäteen
cehtullinen on /
«ickan 23.
Opetuslapminä
annan
teille. Ntjnhemenit.
lEsus
ftnoi
ntzn
on lyö»
sillens: totisesi ftnon mtnä
hän meni ulos litt cuudennella
lss lul- teille, Ricas tule työlast taiwan »al- jas.Taas
yhdexäness htctellä/ja leti myös ntzn.
la loi. dacundaan.
6. Mutta yhdellätotstatymmeneUz
««sei. ,i.lataassatl,nnti»z teille: hinti- hettells lsxl hsn ulos/ ja löysi mutta
:

:

:

:

iol,tl>

CvangMm.

Zv.jzzx.

..

jouiilasnafcisömast / ja sanoi heille: le pilkatta/ ja ruoditta/

»,ixj tc

seisotte?
y.He

cäsä

ja risiin.
caiken päewgn jourtlasna naulitta.ja colmandenapmmänä hän
ylösnouse.

sanoit hänelle.; sillä ei.olc kengän 20.
tuli hänen tygöns xc- Z
mcita palcannut.Hän sanoi heille: menpvicam äill potkigät te myös minun Mynämäkeeni / ja nens/
anoi jotain häneldä. p>
ja
cumarsi
mitä cohtus on/ pttä teidän saaman.
2t: Waan hän sanot hänelle: mtkäs a
Mutta cosia
tuli/ sanoi my- tahdot? Sanot hän hänelle: sano / että 3

»«mäen Jsändä Perhenhaldialle: cu- yämät caxi miimnpolcant istuisit / M i
tzu työmäki/ ja maxa heidän palckans/ Munorkialla kätelläs/ ja toinen mase»
rumeten Nymetfisi ensimätsin asti.
mallas sinun waldacunnasas.
9. Ja ruin ne tulit/ jotca liki yhdel22. NynJEsus wastacen sanot: et te
lätotstakymmmella hetkestä lustet olit/ tiedä .mitä.le anotta.
Wviltaco juoda
sait he cuktn penningins.
Catkin/ jonga minun pitä juoman?
sen
10. Mutka cosca cusimaiset tulit/ luu- ja
kastetta sillä Casrclla/ jolla mtna ca
silt he enämmansaamanS: Ja he myös stetan:
He sanoit hänelle: memoimma.'
sait cukin penningins.
Ja hän sanot heille: Minun Calcil..Ja cmn he saic/naxtsithcPerhen- kin2Z.tosin
tejnotta/ ja sillä Castella/ joltsandätä mastan/
te casietan: MMä
ia. tzanydcp: Nämatmymeisetetvat la minä castctan/
minun
otkialla
kädelläni/ taicka
istua
yhden hetken työtä tehuet/ ja sinä teit
et »le minun anhamtsellant/
w.a
Malla/
meidän
0jotca
heidän
merraxem/
lemma eandanet pätwöo cuorman ja maan joille se o» walmisiettu minun
JsZldänt.
helden.
iz. Nyn hän mastats ja sanoi yhdelle 24.eAA cosca ne kymmenen sencuunärkäistytt he nysiä lahdeheistä: ystamäo/enree minä sinulle määweljexesiS.
rettä: etkös sopinut minun cansiant sta
25. Multa JEsus cutzut heidän ty»yääratyst pcyntngtst?
14. Hta se cutusinun tule/ ja mene göns/ja sanot: t« tiedälle/että cansain
maicas':' mutta minä tahdon tälle my- Päämiehetmallttzemat heitä/ ja ylim- i
iyetselle anda nyncuiy sinullengtn.
maisilla on walda heidän yliyens.
Wai engö minä saa tehdä minun 26. Maan et ny» pidä oleman teidän
letdäu siakalustani mitä minä tahdon ? taicka kesienän: mutta cuca tahto
teidän
olla/
olcan
patmesan
st
eatzotcos sentähden carsast/ että minä
suuri»
lta».
hymä olen?
16. JM mhmeiset tulemat cnsimä!27. Ja joca tahto teidän seafan ensiMinen oka/se olcan teidän palmelian.
. sipi: ja ensimmäiset mymecsipl'.
monda omat cuyutut/ mutt»'harwat 2tz. Nyneutn et ihmisen Poica tullut
palmeldaman/ mutta

:

!

>

-?

estä händä piti
että
haisi paltvelis/ja ändats hengcns
ylös
17. KÄ Jesus ment
Jexusälemonen edestä.
ia ottti caxitotstakym- lunnasiuyext
. menda Opetuslastans erinäns
tiellä '29.
heidän lähteisens Jerichvfl/
tygöns: ja sanoi heille
händä paljo cansa.
28. Catzo/ me menemms! ylös -letuzo. Ja catzo/caxt sokiata tstnic tien t
salemyn/ jaihmisen Poica ylön aune- ohcs/lvscahe kuutit/ että IE suo o-1
tan Pappeltt päämiehille/ ja Kirjan- httzekami/ huusit he fapieden: HERvppepu.ste/ ja he duomitzcmat hänen>ra Davidin Potea atckada merta,''
kuolemaan:
zz. Ny» cansa rorut heitä maickeue29.J»yla»a«damat hänen pacanoll- «an. Mutta he buusit enämmin/sano-

l

'

Hsiurais

1

'

:

l j

>.

>

.

.

mgliy-t.

"

V»

»e»

P.MallheuM

zz

»liue.

l

.

jotta myit i» ostit Templis/ /a maiden:Hetta/Davidtn psica jaarmada meitä. hettajatn
pöydät ja kyhkyisteu
cutzui
heidän
lEsus
feisattt/
Z2. Ia
tygöns/ja sanoi: Mttä te tahdotta/ ain istuimet hän cukisit.
että minun pitä teidän tekemän
iz. Ia sanoi heille: kirjoitettu o»/ minttu
että
huonen pitä rucous hnonexi cutzutzz. Sanoit he hänelle: HERra/
taman: mutta te olttta sen tchnet n)ö.,
meidän silmän aukenisit.
z4.N?n lEsus armahti heila/ ja maitten luolaxt.
luci».
tarttui heidän silmyns: Ia he satt ich. Ia hänen tygöns tulit sökiat ja on:
diiivat Templis ja hän paranst heidän. 5^
cohta näköns/ ja seuraisit händä.
is.Mutta cofca Pappein päämiehet ja ,5.
XXI. Lucu
näit ne ihmet/cui» hän te- Esa.;«
kirjanoppenet
lähestyit
cuin he
lerusalemtChrtta/ja tulitßetphazen OljyMä- kt/ja lapset templis huutaman/ja sano.
eniygö/ lähetti lEsus cajio- ivan: Hostanna Davidin Pojalle/
fius aja
7.
-

"

"

.

'

..

'

J-r.
närkästyithe.
n.
Mengäc kylään iS. Iq sanoit hänelle: CuuletcoS mitä

--

>

faleSanoden heille:
sanomat? NKn JEfus sauot
iusilk. joca on teidän edesän/ ja te löydätte coh- nämäo Luulen
kyllä. Ettekö te cosca»
Marc. Astntamman stdoltuna/ja marsan hä- heille:
olet
ja
nen cantzans/ päästakät ne/ ja tuocar lukenet / Lasten imemäisten suusta
malmistanut?
Psiv
khtoxen
!uc. >9«mlnulle.
stnä
z.
jotakin sano/ nsin i>..Jä hän luomin heistä/ ja meni nteille
jos
jocu
5. Ia
olt
ja
Eaupungista
los
Äeihaniaan/
nijcä
tarmttze: ja
sanocat: HERra
siellä yötä.
cohta hän laske heidän.
tapahdut/
etta 18. <ÄAVtta huomeneltain Cäupun-. Mark.
4. Mutta tämä caicki
palaitesans/ isoiö hän. Ull^
täyteläisin/ cuin sanottu olt Prsphetan
ficunapuun tien o»
yhden
näki
ly.la
cautta/joca sano.
/ hes/meni hän sen tygö/ ja ey löynnyt
tyttärelle:
catzo
5. Saaocat Zionin
Esa.62
Cuningas tule sinulle simiä/ istuin sijnä mitän muuta cuin lehdet ainoapäällä/ja iken alaisen asin- stans :ja hän sanoi sille: älkön tkänäns !?:
iSu?.
Asi-itamman
tästäkqn edes sinust hcdelmätä casmaco. 1 »0.
Zuch warsan päällä.
i?;
Luc.
!
y: 9: 6. Nijn opetuslapset menit/ ja teit Ia ficimapuu cohta cutmerdui.
6:
Spetusläpsetsen
näit/
20.
ihkäskenyt
cuin
oli/
Ia
J°h. nyncuin lEsus heille
Sup.
7
se
<!
7. Talutit astntamman ja marsan/ ja mettelit he sanoden: cuinza ficunacuimettin.
ny»
7.
ja
puu
päälle
cohta
heidän maattens/
panit niiden
21. lEsus mastaten sanoi heille: to- 6- »Si
päälle.
istutit hanenMden
teille / >os teillä olis i?.
8. Nqik moiida cansast hajotti maat- ttsest sanon minä
nyn et te ainoa- Joh.
epäikis/
tens tielle: Ia muutamat carscit oxia usco/ ja et te
tapah-, 14: 5.
ficunapuulie
stanstätätetts/cuin te janoisittatälle
.puista/ja hajotit tielle.
ChrlVly. Mutta cansa/ joca edellä kämi/ ia tui / muna myös jos
ja
stuspu.
mesijnä
cukistu
wuorelle,:
sinuas/
jolca seuraisit/ huusit sanoden: Hosihuy!
Davidln Pojalle: kytetty olcon reen/ nyn se tapahtnis.
mitä
te
anotte
ruconxes/!
limä!»
22.
caicki
Ia
ftjoca tule HErran nimeen: Hosianstenl
na corkiudes.
uscdden/stn te saatte.
cansta
10. KA cuin hän tuli Jerusalem?»/ 2Z. K A cuin hän meni Templijn/taltt
«>

°

i

"!

c

s

s

-

hänen ty- hhänt»
hänen opettaisäus
päämiehet ,a ranfan mtraPappein
götts
on
tämä?
cuca
millä motmalla fston».
11.Nijn
sanot: tämä on IcsuS wanhlmmät/ftnoden:
taicka
rucä
?
sinulle aodot Marc.
Propheta Galilean Nazarethist.
sinä näitä reet
,1:27.
moiman?
meni
sen
stsälle Jumalan
lEsus
KA lEsus /ja
Luc.is;
heille:!
ajoi ylös caicki »-f. N?n lEsus vastattu sanoi
ulos

cansa

».

sanoden:

r

se

!

coco Laupungl/

>

"

mt»a

lh

>

EvanqeNuM.
».luesi
telldaskysyä
yhden paltvelian?/ yhden he piexit/ toisen he
myös
minä tähden
jos te sen minulle sanotte / nyn.t tapoit/colmanncn he kimitit.
sanan:
minä myös teille sanon/ millä moimatla
z6. Taas hän lähetti toiset palmcliät
»stammat cmn enstmäiset/ ja he teit heiminä näitä teen:
myös ny».
25. Custa Johanneycn Caste oli/ Tat- dän
Nyn
ajatteAlutta mymein lähetti hän heidän
he
Z7.
ihmisistä?
masta/caicka
tygöns
me
poicane/ sanoden: He carttajos
Nt itzelläns sanoden:
sanomme/
poicani.
minun
meille:
wat
nyn
Mixethän
sanoi
kaimasta:
peldcmiehet näikpo. 2-5.
Mutta
zB.
stjs
te
händä
useonet?
jan/sancit
Silpr.
he kestenänö: tämä on pe- z<: 4.
jos me sanomme: se oli
»415» ihmisistä/nyn me pelkömme cansa: sil- rillinen/ tulcat/ tappacam händä / ja
2°h.
tS-caickt pidit Johanncxe» Prophecana. nyn me saamme hänenpertndöns.
sysäisit
kyni/
otit
zy.
he
hänen
Ja
27. Ia he mastaten sanoit JEsuxellc:
En me tiedä. Sanot hän heille: E» los wynamäest/ ja tapoit.
minä myös sano teille / millä moimalla 40. Cosca siis Mynämäen isäntä? tule/
mitä hän nijden peldomiesien teke
millä näitä reen.
41. He sanoit hänelle: Ne pahat hä»
tuletta?
cutnga
te
Pha».
l
della miehellä eli caxt Potta/ pahasti hucutta: ja anda mynymäkcns
Mynämäen miehille/jotca hänen
ja hän meni ensimäistä tygö / ja sano,; toisille
ar.damqt
hedelmät a/allans.
tyota
tänapäa tekemän
x«Mnc. M«n«
42.
Anot JEsnö heille: Ettekö te Psal:
«yoamäkeui.
MiUn
IM2Z,
Liemcttitsa liikenet: Esa-izy.Nynhänvcksiäten sanot: entahjcnga kimen rakendajat hylkäisit/ se on
to. Mutta sijtte hän cadut/ ja m»nti tullut
,o. Nythän meni toisen tyM/ ja saculmakimext. HENraldaen se' -'
hän vastaten tapahtunut/ ja »n thmellinen
»oi myös nyn. Mutta
16:
pinot: Hllii niinä menen Hena/ ja ey silmäimedcs.
Ac» 4;
4Z. Sc»lähden sanon minä teille: JuMennytkan.
ii>
pttä
teiltä
maldacunda
otesta- Xom.
'zt. Cumbi natsia cahdesta tet» Isans malan
man
annettaman
ja
pots/
tabdo»? He sanoit hauelle: steosimat- jotca
?! j7.
sen
si».
hedelmän tekemät.
ne». Sanot lEsus heille: Tvttsest
ktmeen/ hän' I. Pel.
non mivS teille: Publttantt ja portot 44.Jajoca langetähän
7.'
päälle
jonga
»äyvät teidän edellän Jumalan valda- runnella». Mutta
Dan.
lange/sen hän murenta.
rundaan.
tygön 45. Ja cm» pappein päämiehet/ ja/ 2!Z4.
zi. Silla Johannes tuli terdan
et
te
ja
händS
«sto- Phartscuxet cuulir hänen werraurcns/ Zach.
«anhurscauden tiesä/
12.. z:
«et : m utta Publttantt ja portot «scott ymmärsit he/että hän heistä sanot.
handäottakynpyysit
nättka/
et
ruin
te
46.
he
jotea
sen
Ja
Wr«. Mutta
»e sijtltkan parannusta tchnet / että ie ni/ pelkäisit he caasa/ sillä he pidit hänen
!

cosca

'

«»

..

...

-

.

»!

i

.

i«i.

iucao:
Es-;.
>.

Jer. i»i,

XXII. iucu.

JEsus mastaten puhut taas Wer.
heille mertauxrlla sanoden: t aus
maldacunda on Cu- l häistS.
«vertainen/ joca teki!

A
«e
pani

sen

»«orollepelbemte»

XA

-

Marc.

Provhetana.

hända oltfir ustonet.

IS.
Pojallens.
NaWaelstmutllemollle. alco lshe» häitä
z. Ja lähettipalmeliavs cuhuman c»-2 Spor..

costahed?lmätn

häihin/,a ci he tahtonet tulla. 1'?!?
ltut/ lähetti hsn polwelions peldomlt» tzurulta
Taas häy
toiset palMeliat/

lähetti
K"t°MIa p«lb°«lljt.senolithedelm.tä.
ttzlml hänen sanoden: sanvcat cutzutuille/
ottamon

)l.

4.

cayo/ mi-

»ii mal,

P. Matchiuxtti

;«

l»

iue.

i

.

nä makmlsiin minun
här- »c>. Ja kyli sanoi heille: Kenengä o»
käni ja syöttiäni omat tapetut/ ja caicki tämäcsmaja päällekirjoitus?:.
omat malmistetut: tulcat häihin.
ri.He sanoit hän«lle:K«isarin.Mn hän
5. Mntta he catzsit ylön/ ja pois me- sanoi heille: Andacat Keisarille/ cuin
nit yxipellollens/ toinen canpallens. Keisarin omat/ ja Jumalalle cuin luS.Mukta muutsttc kynnt hänen pal- malan omat.
>l. Ia cosca he nämät cnulit/ ihmetmeltans/ ja pilckaisie heitä/ ia tapoit.
7. Mutta cosca Cnntngas sen cuuli/ telit he: ja lnomuit hänestä ja Denit
mihastut hän: ;a lähetti sotamäkens/ ja pois.
päimänä tulit Sadduhucutti ne murhamiehet/ja heidämLaupunzins poltti.
hänen tygöns/ jokea ristu»
8. Silloin hän sanoi palmelisillens: nomat ettei ylösnousemusta ole/ ja sy- xe<fy.
>

'

~

>

''

l

sa-

omat

malmistetut /

mutta

>

Häät tosin

W

häneldä/

syn,,!

>

>

cutzutut ei ollet mahdolliset.
14. Sanoden: Mestari / Mosesft/
teiden
sijs
ja
jos jom cuple lapsikaiy/ -Ms» häMengät
noi:
haaroin
9.
caicki jotca te löydätte / cutzucat häi- nen weljenspitä hänen emändänS uai- y<§,.

man/ja herättämän meljellens stemene». „,usc.
hin.
rc>. Ja ne palmstiat menit ulos teille/ 2). Ny» olit meidän seasam settzemän mistst,
ja cocoisit eaicki cuin he löysit/ pahat ja «veljestä/ ja cosca cnsiuinäiuen »ai/
hymät: ja häähuone täytettin miStaista. ny» secuoli: Ja ettei hänellä ollut sie- ,1,,,.
ii.Nyn Luntnzas meni catzomanMe- men)»/ jätit hän e.nändäns mesjellenS. juc.l!,
raita/ ja näki siellä yhden ihmisen/ joca a6. Nyn myös t»inc» ja eolmas/ ha27.
man srttzemande» asii.
ti ollut maatetetkn häämaatttilla. j
Aä+ ra. Ny» hän sitnot hänelle: ystämän/ »7. Mutta caickein mymetn cuoli A^..
~
iv«attei«i cuinzas tänne tulit/ja es sinulla ole hää- myös se maimo.
sta- vaatteita st Matta hän maickent.
»z. Kenenkä emännän sijS nysiä sei- ~^,
Mott. IZ. Silloin sanoi Cuntngas palmelt- tzemäst pitä hänen ylösnousemtfes H.
8:.i». -»illeu: sitocal hänen kätensjajälcans/ lemanst Sillä catckt omat händä.piS-tz: oltacat ja heittäkät händä ulcotsen pt. täne c.
meyteen: siellä pitä oleman tkcu ja »9. Nyn JEsus masiaten sanot heille:
Te exytte/ jnette tiedä Ramaluita/ ethammasten kiristys.
»4. Sillä msnda on cutzuttu/ mutta tä JnmalayMoima.
zo.Stllä ylösnzufemises et natda etHarmat omat mastttut.
kä
huolla/ mutta omat nyncuin JumaMarc. »5menit
piPhartseuxet
Engellt tatmas.
lan
neum»/
cuinga
tämän
he häZI. Mutta ettäkö te lnkenet cuolluitte»
tac'.!ö» nen sanotsa solmeistt.
/
»o.
»S. Ja he lähetit hänen tygöns heidän ylösnousemisesijocajota teille on Jumitlalda
sano:
sanottu/
vpetnskapsenZHerodtanein cansia saolen
Minä
Abrahamin
me
za.
Jumala/
tiedämme
sinun ja JsaachtnJumala/ja
noden: Mestari/
Jacobin
Juma- M««.'
tien
opetat
Jumalan
ja
sinä
totisexi/ myös tottele ketän:
ole Jumala cuokluttten Jumala/
sillä et la st Ei elämttten.
totudes/ et
multa
muoto.
stnä catzo ihmisten
zz. Ja cutn cansa sen cuali / hämmäcningas
luulet
st
fijs
meille/
17. San»
styit
he hänen opptans.
soptco Keisarille anda mero tatcka etst
Z4>
MHstZtta
ymmärsi
cosca Phariftuxet
sen
hei.
W«ro- 18. Mutta cosca ZEsuS
oli Sadduck- .z
rmtä
te
ulhän
pahadens/sanoi
hän:
»aho- daa
st
usien suun ukinut/ cocounnuit he yhtey. t '^
sta. cocullatutkiusatta minua
ly.Hsottacat minnlle meromynti.Nyn Z5. Ja ypi Lain opettaja heisiä kysyt
häneldä kiusaten handä/ ja sanot:
~
heaM»tthä«!l«wtt»k»hai,.
z6. Mestari
'

'

„.

)-

H»

>

>'

'

<

»z. iuc.
Ia termetyxiä luriilla/ja tahtcmat Marc.
sano, hänelle: Sinun cutzulta ihmisildä Nabbixi.
Z?'
zy.
-7'" pitä racastaman sinun HERras Ju- 8. Mutia aikät ie andaco teltan cutzut- Luc. n;
malatas/caikesta sinun sydamesläs/ ja ta Slabblpt: Mä yxt on teidän Mestacaikesta sinun sielustas/)a caikesta sinun r«n/jocaon Christus: mutta te otetta k zo:
catcki weljepet.
lnielestäs.
zB. Tämä on ensimäinen ja suurin y. Ja ällät ketökän cutzuco Jsaxcn Jac. z:
tisty.
maan päällä: sillä ypt on teidän Isän/
on
caltainen:
je».ly: zy.
Evangelium.

z6. Mestari/cucaon suurin kästyialsa?

7.

»:

'

Toinen tämän
Sinun pita racastaman sinun lähimniäiMarc. stäs «hncutn itze sinuae.
»it«
40. Nätsä cahdesa kästysä catcki Laki
jaProphetat ryppumat.
4i.Cosca Phariseupetceosa olit/ kysyt hrtldäJEsuS/
42. Sanoden: Mitä teille näky Chrtsiupest/kenengä Poica hän on? he sa»
»vit hänelle/ Davidin.
4Z. Hän sanoiheille: Ciiinga sijs Da»
/i
«id cutzu hänen HCRraxl hengesä? sa»
iB.

,

'

joca on caiwais.

10.-Ia älkät

andaco keitän cutzutta
Mestaretpi: sillä yxt on teidän Mesta-

'

,

W>'
no:

>.>

noden:
44. HERra sanoi minun HERralleni isin minun oikiake kädelleni/ sihena»
sit cuin minä panen sinun mihollises jaleato astinlaudaxi.
45- Jos sijs Damid cutzu hänen HERraxi/ cuingast hän on hänen poicane ?
46. Ja ei kengän kainut händä mitän

se olcan tei-.iuc.l4:
dänpalwelian.
ii. Akutta joca itzens ylcndä se aletan:
ja joca itzenö alcnda se yletän.
Vtta moi teitä Klrjanoppenct
Pharisevxct/le

tut/jotta suljette Tain an maldacunnan
ihmisten edestä: sillä «r te itze sinne mene/

etkä

t4.

salli mcnemätsiä sinne mennä.

-

ivastara: eimyösyxikänrohgennut se»

päwän peröst

häneldä enä

xxill.imu.

kysyä.

te

ulcocnllatut/..

ja eteen me.
dätte että te pidätte pitkät rucouxet:
jotca syötte

lestein huonet/

..

'

'

'

sen-

tähden te saatte sitä comeman cadotupen.

rtfeuxet/ te ulcocullatut/ jotca Marc.
40.
merta ja mannerta ymbäri «vaellatte
tehdöxenne yhtä uutta Juvalaista: Ja !uc.»otehty on / nyn te hänestä teette 47-

cvsca se

l

.

se

l

se

u»

t- y«m-

teitä Kirjanoppcnet ja A,'""

enämmän Helmerin lapsen/
Illoin JCsuS puhui Cansalle/ caxikerta
A<h.i: H^-^ja hänen Kpetuslapsillens/
cuin te itze oletta.
4
) a. Sanoden: Mosexen istui. 16 lJsslvt teitä te softat taluttajat/
jotca sanotte: Joca «vanno
mella istumat Kirjanoppcnet/
,'a Pharisenxct: Caicki sijs mitä he tei» Templin cautta/ e« se mitan ole; «nutta
dän kästemät pitä/ se piläkät/ ja tehkät: joca manno Templin cullan cautta/
mutta heidän teidens )älken älkät te teh- onmelmollinen.
17, Tehullutja sokiat: sillä cuivbi on
kö: sillä he sanomat/ia ei tee.
4. Sillä he sitomat rascal cuormat/ suurembi/ culda/ eli t?mpli joca cullan
lm. n- Ma ei «voida canda/ja panemat tkmi- pyhiltä?
-46. sien olille/ mutta ei he sormellaristan itze 18. Ia joca manno Altarin cautta/et
micön ole: mutta )vca manno sen lahAct.»;: tahdo nytä lycutta.
cautta / cuin sen päällä cv/ se on
tekemät
työns
jan
l».
caicki
Mutta
5.
heidän
Slum. he/että ne ihm isildä nähdäisin. He le» mclmcllincv.
t; iB. mittelemat heidän muistcltrians/ ja te- iy. Te hullut ja soliat/ sillä cumbi on
Tent. kemät funrexi heidän maatienö liepet. suuren.bl/ lahja/ eli Altari )vca lahja»»
ö: ».
6. Ja racastamat »)li» mäisiä sioja pi. pyhittä?
h»isa/ig vlimäisia isinimjlaEYsohSKiji» av, J«ca sije tr livnv Altari» cautta/
„

5.

rin/zoca on Chnstus.
11. Joca teistä suurin on/

,

'

Mal;r,

hä» >

'hätlwannoftitcäulla/
ou.

ja

P. MatlhtMi
caickein cul»

sen päällä
1i» joca won»o Templln cantta
21.

mainohänen canttans/
joco sijnä oft.

>»

st

ja.ftn cautto/

z.Reg. 22. Jojoco wonnoTotwan cautta/ ft
B:sij. wonno lumolon jftuimen coutto/ ja
päällä istu.
2. Por, hänen couttons joco
ja
Kirftnoppenet
teitä
23.

sen

<.»«)phoriseux«t

te

uttocullotut/

luc. jotco tymmenexet teette Mmduisto/ tilpols
42.
leistä/ jo Cuminoisto / jo jätätte
laupiuDuoimon/
ne roscolllotlatsta/
näitä piti tehtämän/ jo
Num den/ jo
jätetlämän.
ci
toisio
24. Te sokiot toluttojot/ te curuttzette
11.

'

~

uscon:

iu<-

SZ. Te kannet/ te kyykärmetten sikiäc/ Supr.
euinga te mäldätteHelmctin cadoluxen? 5:7.
Z4.
catzo minä läherän
wysat/ ja
Kirjanoppenet/ ja nysiä te muutamat ennu.
tapatte/ ja rtsiinnaulttzctta/ ja muu- stu»l«.
tamat tc piexette teidän Synagogisan/ "säle.
jawatnotta Laupungisia Caupungihin. min hä
Z5. Että teidän päälle» pika tuleman wity.
catcki wanhurfcas weri/ joca wuodalel- ?<si>
tuon maan päälle hamasi manhurscan
Abelin weresiä/ nyn Zacharian Bara- Ten.
chian pojan meren asti/ jonga te tapoit» 4: 8.

wachella.
Hebr.
teille: caicki ,1:4.
nämat pitä tuleman tämän sugun päälle. 1 Par.
hyttyisen/jo Comelin nielette.
Z7> Jerusalem/ Jerusalem / sinä joca 14.
Prophetac/ ja ktmillä surmat ne/ luc. iz,
tapat
teitä Kirftnoppenet ja
25.
te uttocullotut/ jotca sinun tygos lähetetyt omat / cutn- 54,
jotco puhdistatte juomoostion ft ruoco- ga usein minä tahdoin coota sinun lasisällä pses / nyncuiu Cana coco potcans sij»
astion ulcoistldo puoleldo/ mutto
/
owot ne täynons rootelemlsta jo tyty- peins ala/ja et te tahtonet.
zB. Catzo/ teidän huone» pttä teille jäämättömytts.
kylmille.
/
män
puhdista
26. Stno sokia Phoristus
«nsil, juomoostio jo ruocoostio sisäldä/ zy. Sillä minä sanon teille: et te fuinettä myös ulconoinengin puoli puhtoxi gan minua täsieves näe/ sijhenasti cuia
te sanotte: kycctty olcon se / joca tule
tulis.
27*.
teitä Kirjanoppenet ja HERra» nimeen.
xxv. iucv.
te ulcocullatut/
sus meni ulos / läxi pois Marc.
oletta
haut«
walkiaxi
siwuttuin
IE
silla
i.
ja hänen OpetuS- iz:
Templisiä:
caunitowat/
jotca
rain caltaisec/
ulco
!uc.
il.
lapseps tulit osottama» hänelmutta sisäidä omat he täynäns cuolluitTempli»
riettautta.
le
eakennuxta.
ten luita/ja raicke
2. Ngn sanot ZLsus heille; ettäkö te Luc.i?:
28. Nljn myös te oletta ulco tosin nähedes
mutta
catckia
näitä näe? Totisesi sanon minä 44»
dä ihmisien
hurscat/
stsäloä
te oletta täynäns ulcoculkaisutta >j« teille: et pidä täsä jäcettgmäa ktve kiJh««t
ven päällä/joca et maahan jaoteta,
wääryttä.
jocca
öljymäSi
teitä
z.
skNUtta
hän
isiui
Kirjanoppenet
ja
tosca
29. Al?
ellä/menit Opetuslapset hänen wymet
Ahariseuret te ulcocullatut/
piljotca rakenatte Prophetain hautoja/ja tyzöns ertnans ja sanoit i Sanos meil- st
wan
tutapahtu/ja
cysca
le
tämä
mitä
hautoja.
sinun delläceaunisiatle wanhurscasten
matlmau
merckt
olle?
lopun
ollet
ja
me
lemises/
olcsime
zo. Ia sanotte: Jos
wasiats / ia sanoi tapahmeidänlsäimaicotna/ en me olis ollet 4.. Ia JESUS
heille: catzocat/ ettei kenge» teitä viet- tumat.
osalllset heidän cantzans Prophetain tele.
Ephweres.
6.
nimeezr.Nijn testjs ttze teidän päällenne 5. Sillä monda tulevat minun
Loll.it
ja
te
minä
ole»
lapset
ni/ sansöen:
LhrisiuS:
tunnustatte/ että oletta nhden
viettelevät monda.
taTemplinjaÄltarin

z6. Totisesi

sanon minä

:»>

>

jotca tapsit Prophetak.
ja. N-jn tekin täyttäkat teidän Isäin-

»e miiärän.

s. Nzn te saatte equlla sotia/ ja sano-

mtta

»

lellii.

Cvanslliunl.

»»

!

>

.

>

'

1

!

!

mtta sodista, tätzdtäl ettet te peljästy: 24. S m määrät Chrisiupet/ja wää»
Sillä caickt nämät pitä tapahtuman: rätProphetat nousewat/ja tekemät suuria ihmeitä ja merckciä: ny» että myös/
mutta et vielä ole loppu.
7. Sillä Cansan pitä Caufa vastan jos taidais tapahtua/ «alitutrpylettäinousema»/ ja valdacunnan valdacun» fin.
da vastan: ja tule ruttotauti ja nälkä/ 25. Catzo/ minä olen teille ennen sa»
nonut.
ja «aa» järistys moneen paickan.
26. Jos he sijs teille sanomat: catzo/
». Mutta caickt nämät ovat murehon cormes: nyn älkät mengö nlo«:
hän
ten alcu.
Supr.
9. Silloin he ylönandavat teitä vai- catzo/hän on cammtoisa: älkät ustoco.
10! 17'
17. Sillä nyncutn pttkätsen tuli leija tappavat teidän: ja te tuLuc.»»; vaan/
pacanotlda
lette
catktlda
mahta
idästä ja näky haman länden/
vthattavax
»!
myös ihmisen Pojan tulemus.
nyn
on
minun nimeni
Joh. ro. Ia silloin tähden.
raato on/fijhen cotcat Luc. i?:
ja 28. Sillä
pahenevat:
monda
»)! 2c?.
cocondumat.
viZ7.
pettävät
toisens/ja
toinen
Sctöi» kesteuäns
ajan matman kuc.ur:
29.
cohta
havat toinen totstans kestenäas.
Auringo pimene/ ja -k.
n. Ia monda väärä Prophetat nouCuu et anna malvans/ jaTähdetputo- Esa.lz;
sevat/ ja viettelevät monda.
12. Ia että väärys saa vallan/ ntzn mat Tatmast/ ja Taiwan motmat pitä ro.
Ejech.
lycutettaman.
rackaus monesa kylmene.
näky
Pojan
Z«7.
pysy
loppu»
Mutta
zo.
silloin
ihmisen
joca
rz.
vahvana
Ia
merckt taimasa: Ia silloin caicki sucu- Joel.
tistt/ st tule autuaxi.
14 Ia tämä valdacunnan Evange- cunnat maaja parcumat/ ,a saamat -:zi.
kaiman
lium pitä saarnattaman caikesa mail- nähdä ihmisen Pojan tuleman
Apoc.
ja
moimalla
cunntalla.
ptlmis/
pacanotlle
caiktlle
masa/
todistuxexi:
suurella
Engeltns
j» silloin tule loppu.
zr. Ia hän läheltä
suurella n 7.
cocomat
he
ja
hämityxen
änellä/
hänen e. Cor.
te
näette
sijs
Bastman
/ yhdestä tat- re: 52.
Hävi- »5. <fosca
maltttuns
neljäsi
on
tuulesi
josta
sanottu
St-cauhistuxen/
M» Daniel
»Theff
Prophetan cautta / seisoman masten ärestä nyn toiseen.
muhi- fijnä pyhästi
opptcatFtcunapuusta mer, 4it6.
z2.Mutta
tämän
luke
(joca
sias:
PUS: hän ymmärtäkö».)
taus: cosca sen opa on tuore / ja lehdet
Dan.
16. Silloinne cutn lubeas omat/ pa- puhkemat/ ny» te tiedätte sumen läsnä
9.27.
oleman:
muorille:
Marc. etcan
zz. Nyn myös te/ csfta te näette nZ.
27. Ja joca caton päällä on/ älkön aIZU4.
mät
caicki/ tietkät että on läsnä ojotakin
ottaman
huonestans.
'uc.al! stucoalas
men
edes.
18. Ia jora pellolla on/ älkön palaitZ4. Totisesi sanon minä teille: Et suinco maatteitans ottaman.
ry.Woi rastaita ja imettämäisiä ny- gan tämän sucucunnanptdä huckumao/
ennen cutn caickt nämät tapahtumat. Marc.
nä pätmtmä.
pacona
Z5. c?-Atwas ja maa pitähuckuman/ iZ: N»
»o.Mutta rucotlcat/ettei teidän
imutta minun sanani et pidä
tapahduis
eikä
Sabbakhina.
taimella/
Act.»:
matman 0. suingan huckanduman.
2i.Sillä silloinpttä
u.
zö.Waan sijtä päiwästä ja hetkestä rt
leman/jonga raitainen ei ole ollut mailkengän/ ei tatwan Engeltttän/ Surut
tule.
tiedä
myös
man alusta nyn tähän asti/et
tomus
minun Isä» yxtnäns.
maa»
pätmät
lyhetyt/nyo
olis
et
ne
22.1 ellet
vtzmei.
ajat
nyncutn
Nsa»
ypikän liha tulis autuaxt: mutta malit- Z7. ANUtta
nyn pttä myös ihmisen sen pS«.
tuin tähden pitä ne pätmät lyhettämän.
väu e»
««.
teille
Pojan
tulemus oleman.
jos jocu
17: 2Z.
sanois:
päiwtnä
nynä
dellä
nyncmn
Sillä
on
taicka
zB.
hr
N
vDcatzo/ räsä LhristuS/

cusa

>

!

'

sen

se

suuren

a

>

o->

siellä; älkät ustoco.

E

meden»

u

P. MalllMxtl»

«;.

iue.

edellä olit/ söit ja joit/ 5. Cosca ylkä mymyt/ tulit he caicki Ntitzen
luc. nait ja
huolit/ haman sijhen päi- neliaxi/ja macaisit.
mertai»S.
asti/jona
män
Noah Arckin sisälle meni: ö.Mutla puoli yönä tuli huuto: catzo/ »em
veu. zy. Ia ei tiennet
ennen cuin »vedenpai- ylkä tul«/ mengät ulos händä »vastan.
?: 5.
otti
ja
pois caicki: Nyn pituli/
7. Nyn nousit caickt »ämäl neitzet/ ja
sumus
i.Pet.
ihmisen pojan tulemus oleman. walmistit lampuns.
»:»o- tä myös
8. Mutta tyhmät sanott taitamille!
luc. 17: 40. Silloin on caxi kedolla: yxi ylöstoinen jätetän.
oteta»/
Andacat
meill« teldän öljystä»: sillä
ja
Z5.
41. Caxi jauhamat myllysä/yxi ylös- meidän lampum sammumat.

l

«.

'

i

:?>>Medenpaisumifen

1

y.Nlln mastaisit taitamat/ sanode»:
oteta»/ ja toinen jätetä».
4!.Walwocatsijs/sillä et t«tledä mil- Et suingan/ ettei meildä >a teildä puut»Thess., lä hetkellä teidän HErran on tulema. tuis: mutta mengät parannuin nyden ty«
§ 2.
4Z. Mutta se tietäkät/jos Perhenisän- gö/ jotca myymät/ ja ostacai itzellen.
dä tiedäis/ millä hetkellä waras on 10.Mutta
he menit ostama»/
Apoc. tulema/ caiketi hän malmois/ ja ei sal. tuli ylkä: Ia jotca malmit
olit/«e me«:i?. leis caima huonettans.
nit hänen cansiaus häihin/ ja omi sul44. Sentähden olcat te myös mal- jettin.
mit: silla millä hetkellä ette luuletcan/ 11. Wymein tulit nekin toiset Neitzet/ Supr.
tule ihmisen Poica.
ja sanoit: HENra/ HERra/ama mei- 7».
luc r». 45-/j7Uca sijs on uscollinen ja toimel- dän eteem.
-»'linett palmelia/ jonga HERra ».Mutta hän wastais/ja sanoi: Toti- 6c ,4:
42.
paniperhens päälle/ andaman heille sesi
minä teille: en tuke minä teitä. 4».
ruoca ajallans?
Walwocat
iz.
sentähden/ sillä et te Marc.
46.Autuas on palmelia/jonga Her- tiedä päimä eikä hetke/jona
«

»

,

cosca

sanon

se
thmisenPot- iZi».
ra löytä »yn tehnexi/cosca hän tule. ca tule.
47. Totisesi sanon minä teille: Hän 14.
nyucuin ihminen matcu«le
pane hänen caiken hymydens päälle.
caumas ja cutzui palmeli- Ia
he/joca
palmelia
paha
jos
se
sano
48.Mutta
ans/ ja andoi heille tamarans.
sydämesäns: minun HERran mypy 1;. Ia nyn yhdelle andoi mffsi letmi- andot
tulemasi:
stätä/ toiselle caxi/ ja colmanoelle yh- tawa«
4y.la rupepi«xemän leipämeljiäns/ den :ja jocaitzelle marans jälken: ,a me- raus
corgoh
nyn myös syömä» ja juoman juomarit- nt cohta matcans.
le.
ten cansia:
16. Nyn meni se/ joca myst leiwtstä- luc.iy:
palmelian
Nyn
tule
si,
sen
52.
Herra
tä oli ottanut/ teki »yllä cauppa/ ja »»
nä päivänä/jona ei hän luuleckan/ ja moitti toiset «ysi leimistätä.
sillä hetkellä/ jolla ei hän tiedä:
17. Nyn myös se / joca caxi oli ottaSopr. 51. Ia hän eroitta hänen/ja anda hä- nut/ moitti myös
roiset caxi.
iz: 4'. nelle osan ulcocullattuin cansia: siellä 18. Mutta jocayhden oli ottanut/ mepitä
oleman itcu ja hammasten kiristys. ni pois ja caimoi maahan/ja kätki HerJnsi.
-stZo.
XXV. iucu
rans rahan.
Taimä
pitä Taiwan maldacunIlloin
19. Nyn pitkän ajan peräsi/ tuli ny«oldada oleman kymmenen nettzen den palmeliain Herra/ ja laski lucua
cunda
caltainen/jotca otit lampuns/ heidän cansians.
onkym
jainenit ulos ylkä «asta».
ia. Ia tuli se/ joca oli ottanut mysi
mene» 1. Mutta mysi heistä oli taitamat»/
leimiskätä/ ja toi toiset myst leivistäja mysi tyhmä.
tä/ sanoden: Her»a/ mysi leimistätä
z. Ne tyhmät otit lampuns/ ja ti ot- sinä annoit minulle/ catzo/ minä olen
tanet öljymyöcäas.
toiset mysi leimistätä nyllä moittanut.
4. Mutta taitamat otit öljyä astiotsitz
Sanoi hänen Herrans hänelle:
hyvin
V»nä lMpaias sausia.

StKSStllv».

»f.

hymtn/ sinä hymäja uscolltven palmelia/ mähän päällä sinä olit «scolltne»:
minä panen fiuuu paljon päälle/ «me
sinun Herras iloon.
21. Ny» tuli st/ joca »li caxt leimi-

ittt.

»4

zz. Ja asetta/lamtat tosin oikialle
puolellens/mutta wuohct mast mallens.
Z4. Silloin sano Cnningas »ylle/jotea hänen otkialla puolellans omat: Tul.
cat minun Isäni siunatut omtstacat se
stätä ottanut/ja sanot: Herra/caxt waldacunda/ joca teille on «almistett»
leimtflätä stnä annoit minulle catz»/ matlma» alusta.
toiset caxt olm minä nyllä motttanat. z;. Sillä minä isoisin / ja te ruokitte Esa.;»
az. Sanot hänm Herrans hänelle: minun: minä janoisin/ja te juotitte 7.
hymtn/linä hymäja «scolltnen Palme- minun: minä olin outo / ja te miau» Ejech.
18:7.
lta/ «ähä» päällä sinä olit «scollinen: hnonesen otitte.
minä panen sinun paljon päälle/ mene z6. Alasti/ ja te «vaatetitte minun: Syr.
sinun Herras iloon.
Satrasna/ ja te opitte minua: minä 7.
24. Ny» myös se tuli joca yhden lei- olin fangtna/ja te tulitta minun tygöni.
viskän oli ottanut/ ja sanoi: Her- ,7. Silloin manhurscat händä mastara/ minä tiesi» sinun comaxi miehext/ mat/ ja sanomat:
HESkra/ cosca me
sinä nytät cuhuugas et kylmänyt/ ja sij- näimme sinun isoman ja ruokimme st»
«ä sinä cocvt/ cuhungas er hajottanut: nun?tatcka janowa»/ja annoimme st»
»5. Ja minä peljäten menin pois ja nun juoda?
»Stkin finun letmtstäs maahan:Latzo/ ZB. Mutta cosca me näimme sinun outona/ ja huonesen otimme sinun? tatc»äsä on sinunomas.
26. Mutta hänen Herrans mastats/ ka alastoinna/ ja maatetim sinua?
jasanot hänelle: Sinä paha
laista zy. Eli cosca me näimme sinun satPalmelta/ tiesitkös minun fijtä nyttä- rasna/ taicka fangina/ ja tulimme sivän/cuhunga «n minä kylmänyt/ ja stel- nun tygös?
dä cocomän/ jöhonga en minä ole ha- 40.Nyn masta c«utngas/ja sano Hellle: Totisesi sanon minä teille: Sen
jottanut.
-7. Ny» sinun fijs olts tullut anda cutn te elettä tehnet yhdelle näistä mäminun rahan mahettajillc: ja minä himmist minun meljistänt/ sen te teittulduant olisin omani jällens saanut te minun.
casmoin cauffa.
41./T5 Illoin hän myös sano nhl. Pf. 6:
Kupr. 28. Ottacat sijs häneldä se letmtstä/
jotca mafemalle omat: 9.
»z:1». ja andacat sille jolla on kymmenen let- mengät pois minun tyköni te ki- luc. ,z.
Marc. mtstätä.
rotut sijhen ijancatckiseen tuleen / joca 27-yi (Sillä jocattzelle/ jolla on/pitä »valmistettu on Petkelelle ja hänen En4:
luc.», annettaman/ ja hänellä pitä kyllä ole. geleillens.
man: Mutta jolla et ole/sekin cutn häluc
41. S illä minä isoisin/ ja et te mi»s. nellä on /pitä häneldä otettaman pois.) nua ruöckinet: Minä janoisin/ jaet te
Sc »?: Zo. Ja heittäkät st kelmotoi» Palme- minua juottanet:
lta «lco»atseen pimeyteen: siellä pitä o4z.Minä olin outo/ jä et te minua
Supr. oleman ttcu ja hammasten kiristys.
huonesen ottanet: «lastoin/ ja «t te mi>»».Sc Z». HL)Ulta cosca ihmisen Poica tu« nua »vaatettanet: sairas/ ja fangi»le cunntasans/ja caickt pyhät na/ ja et te minua oppinet.
kvymei Engelit hänen canhans/ silloin hän t« 44. Silloin nekin händä mastamat/
sen du» stu eunntans istuimella.
sauoden: HErra/cosca yie näimme stmion
Z-. Ja hänen eteens coota» caickt can- nun isoman/tatcka jayowan/tai«ka outo«mo. fat: Ja hän eroitta toiset totsistans/ na/elt alastvtnna/elt fairasna/ taicka
nyncuin paimen eroitta lambar vuo- fangina/ ja en me sinua palmellet?
4;. Silloin hän masta heitä sanoden;
hista.
E»
Totisesi
/

/

/

)«

!

.

»:

.

P. Matthnyttj

Totisesi sanon minä teille/ mitä et te
tehnet ahdelle näistä mähimmtst / sitä
Da».
12: 2.

Joh.

Lt

>?:

15. Ja sanot t Mtcä te tahdotte miminä teille, hänen
tan? Ja he määräisit hänelle cvlme-

nulle anda/

sa

saa-

«t te teynet minulle.
46. Ja nyden pttä menemän sian- kymmendä hopiapenningitä.
stjtä ajasta etzei hän someltast
catckiseen maimaan: mutta manhur- 16. Japettäxeuö
händä.
elämään.
aicaa
scat llancaicktseen
matta»
17.
XXVI. imu.
knsimmätfe»
päivänä
opetustulit
tapahdut
A
JEsus oli lopettanut catcki nämat pu- lapset JEsuxen tygö/ sanoden hänelle:

se

cosca

pitä sinulle
het/ sanot hän Opetuslapsil- cusas tahdot että meidän
Marc.
valmistaman Pääsiäis lamban syötä? »4:
i».
Caupunmengär
Nyn
paimän
että
18.
hän
sanot:
2. Te tiedätte/
cahden
tnc.„«
Chrt- peräst
tygö/
hänelle
z
ja
yhden
sanocat
tule Päsiätnen/ ja ihmisen Pot- gy»
fiuxe» ra ylönaunetan
minun atcan on läsnä/ 7.
sano:
Mestari
rtstinnaulttta.
kärsiini
cocsnnuit pappein pää- sinun tykönäs tahdon minä Päsiäistä
sen Hl» z.
ja Kirjanoppenet ja pitä minun Opetuslasteni cansta.
stVia
iy. Ja Opetuslapset teit nijncutn lEalca. Cansan manhtmmat ylimmäisen Paoli heitä käskenyt: ja valmisti»
sus
Caiphas.
Marc. pin salijn/ joca cutzuttin
cutnga he Jesuxen Päsiäis lamban.
4.)
pidit/
14:1.
cofca ehto tuli/istui hän pöy- Jesus
btt.22; xamaluxella kynniottaisit/ ja tappaisit. lo.Mutta
cahdentoistakymenen
tykönä
cansta. syöpää
5. Mutta he sanoit: et Juhla pätwä- dän
21. Ja heidän syödesäns sanot hän;
tule
meteli.
nä/
ettet
Lansas
Joh.» 6.
siäis
sanon minä teille: yxi teistä lamast.
JEsus oli Bethanias / Totisest
47.
pellä.
minun
Simonin huones/
Marc.
2!. Ja he tulit sangen murhellisexi ja Marc.
7. Tuli yxt maimo hänen tygöns/ jol14: Z.
jocainen heistä sanoman hänelle: 14: 17.
rupeis
ealltst woidet/ja caasi sen häZoh. la oliClasi
lienengö minä se?
HERra/
pääns
päälle
11:2. nen
atriottesiins.
Mutta
hän mastats/ ja sanoi: 14.
iz.
ö-12: z. Mutta cosca hänen Opetuslapseus
minun
canstani
joca
näit/närkästyit
/ja
misen relpa tämä he sanoit: se pettä minun. pistä kätens fatyn/ rz:Joh.»1.
hinzä
haaskaus?
14.Ihmisen Potea tosin mene/ nyn- Psal.
y. Sillä tämä «voide olis rallisi taitcuin
hänestä on kirjoitettu: Alutta moi 4« is.
tu myytä/ ja annetta maimaisten.
thmistä/jonga
ihmisen Poisitäpetetä»: parambicautta
10. Alutta cosca JEsus sen ymmärolis
sille ihmiselle
ca
te
si/ sanoi hän heille: mitä maimatte ollut jos et hän olis syndynyt.
hywä»
Sillä
teki
maimoa?
tätä
hän
25. Ntjn mastats Judas joca hänen
työn minun cohtani.
olengo minä
petti/ja
sanoi: Mestari/
Vcut. 11. Sillä teidän tykönän on a» a w<tisinäpä
sen sanoit.
hänelle:
minä
aina
ole.
Hän
sanot
teillä
se?
»5:11: watset; mutta en
cosca hi sött/ otti JesuSja JEsuS.
12. Sillä että hän caasi sen moiten
"»letmän/jakylti/ mursi/
minun ruumini päälle/ sen on hän tehandoiOpetuslapsille/ ja sanot: otta- asetta
nyt minun hautamisexeni.
«hioit»
iz. Totisesi sanon minä teille: cusa cat/ syökäl: tämä on minun ruumin.
tkänäns tämä Esangelium saarnata» 27. Ja hän out Catkin/ ja kyttt/ an- sen.
catkes mailmas / nyn tämä myös cuin dot heille/ ja sanoi: juocat tästä catcki: Marc.
minun meren/ sen !4> 22.
hän teki/ pitä «nainittaman hänen 28. Sillä tämä on joca
uuden
Testamendi»/ monen tähden tuc.»»l
muistoxens.
syudet» andert andanusext. iy.
«uodatetan
läpi
yxi
pois
14.
cahdestaJudas
ininä sanon teille: en suin- i-Lor.
joca
Mutta
/toistakymmeuest/
M«rcutzut29.
juo tästä mijnapuun Il.lZ'
pääPappein
I»aan
minä
sillen
-14!
tin Judas Jschariokh/
hedelmäsi/
miesten tygö/

a neumo

».

»s
«s. luc.
GMgelsum.
pois
mttämä Calcki taita mennä
siihen pättvän asti/ cuin mi- ellet
hedelmäsi/
nulda/ muutoin jos «n Minä sitä juo /
nä juon teidän canstan sen uuden mi- nyn
tapahtucon sinun tahtos.
nun Isäni waldacunuas.
mazo. KA cosca he olit kytoswtrren «vet- 4z.Ja hän tuli ja löysi taas heidän
olit
öljymäelle,
heidän
rascat.
camast:
sillä
silmäns
Hfanel/mentt heulos
jätti heidän/ meni taas/
zi. Silloin sanot JEsus heille: tänä 44. Ja hän
kerran/ ja saja
rucotli
colmannen
pahenette
te
yönä
minnsa. sillä
s«h. kirjoitettucaicki
not
endifen sanan.
en: Minä lyön paimenda/
1Z.7.
hän tuli Lpetuslastens
Marc. ja lambat laumasta pttä hajotettaman. 45. Silloin
maatcat wielä ja
ja
tygö/
heille:
ylös
nousanot
14-27. zi. Mutta sitte cutn mtnä
lewätkät
o» lähestynyt/
hetki
Galicatzo/
käyn
teidän
edellän
mtna
Z-h. sen/
ylönanoetan
syndija
ihmisen Potea
,6: »2- leaa».
käsijn.
hästen
ja
Nyn
Marc. zz.
ivastats Petart sanoi
Nostat/käykäm: cayo/ se lähestyi
»4» 211. nelle jos wielä caicki sinnsa pahenisit/ 46.
joca minun pettä.
pahene.
ikänäns
en
mtnä
Joh.
Z4. JEsus sanoi hänelle; Sottsest sa- 47. KA wielä hänenpuhuesaus/ ca« Marc.
non mtnä sinulle: tänä yönä ennen cutn
Judas yxi cahdestatoistaCuckot laula/ colmasti sinä mtnun kymmeuest tuli / ja hänen cansians paljo wöke miecvtlla ja seipäillä/ Pappetn
kiellät.
päämiehtldä
watcka
ja
ja Cansan wanhtmmilda.
Z5. Petart sanot hänelle:
n»ttmn pidäts sinun cansias cuoleman/ 48.M»tta sejoca hänen petti/oli andaen kiellä minä sinua. Nyn sanoit myös nut hetlls merkin sanoden: keneogä minä
caicki Spetuslapset.
suuta annan/se en: kyntottacathändä.
Z6.
heidän 4Y.Ja hän astui cohta JEsuxen ty.
MJEsuS
kylään / jöca cutzu- gö/ja sanot-- tertve Rabbi. Ja suut»
ruoile
ja sanot Opetus- andothänen.
.
krydt- tan Gechsemauexi:
liksus
lapstllens: tstucat tasa/ nyncauwan 50. Ny» fanor JEsuS hänelle: Ma. oteta»
maast». cuin minä menm ja rucoilen tuolla. tvä»/ mitä warteo sinä
Marc.j
ja ne astuu edes/ >a laskit kätens JEsuxeu ltznni.
Z7- Ja hän ottt tygöns Petartn/m», päälle/
»4:
ja otit hänen kynni.
rupeis
potea/
caxi Zebedeuxen
ioc.». rehkimän
yxi nystä jotca ollt le.
ja wapiseman.
Ka catzo/cansta/
ojensi kätens/ w«ti
minun
Nijn
heille:
sie.
Jesus
zz.
sanot
Papin palweylimmäisen
löi
mieckans:
lun onsurestmurheisanscuolemanasti:
Vlcat tästi/jawalwocat minun cansiaui. liata/ja hackals pols hänen corwans.
zy.Ja hän meni wähä taemma/ lanJEsus sanot hänelle: pistä
gets caswoillens/ rucotllen ja sanoden: mteckas stallens sillä calcki jelca miec- Gen.
9» s»
Mtnun Js-n/ jos mahdollinen on/ ny» kaurupewat/ ne mieckan huckuwat.
mengän pois mtnulda tämä calcki: et ;z. Taicka luuletcos/ ette» minä «soisi Apoc.
«uitengan uyncuin minä tahdo»/ mut- wielä rucoilla minun Isäni/ läheltä, 13: iv.
mä» minulle enämmän cuin caxitotstala nyncuin sinä.
-
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-40. Jahän tuli Opetuslasten tygö / »ymmendä Legiot Engeleit?
ja löysi heidän macamast/ ja sanot 54. Cumga sijs Ramatut täytetän/ Eft.7j:
Pelartlle: Nyn et te voinet yhtä että nyn pitä tapahtuma»? joucol- ,c>.
55. Sillä hetkellä sanot JEsus
hetke walwoa minun cansiani?
-41. Walwocat ja rucoilcat/ ettet te le: oymui» ryöwarin tygö te läxttte
langetS. hengi tosin o» al- mtecotlla ja seipäillä minua kynniottaman : mtnä istuin teidän tykönä» jocadts/ mutta liha o» hetcko.
-4». e?- Aas meni hän tyisenkerran/ ja päiwä opettat» TempltS/ ja'et te mixueotli sauvde»; minun Isä» /nuakyunivttanct.

«usauxen

E

5», Muta

!7

P. Makthtuxlkt

,7.

lue.
'

,

56. Mutta tämä on catckt tapahtu- 68 Sanoden: arma' »eille Chrtsie/ efa.s»
nut/ että Prophecai» kirjoituxet täy- cuca on joca sinua! löi?
s.
catckt Opetuslapset
Petart
ulesna sa. Marc.
istut
Thren, tetäisin. Silloin
ANUtta
jattt hänen/ ja pakenit.
ja hänen tygöns tuli yxt '466.
4: »0.
ne jokea JEsuxen olit phca/ ja sanoi: sinä olit myös JEsuMarc. 57.
hänenCai- xen cansia Galileasta.
;6.
14:
phan ylimmäisen Papin tygö/ cusa 70. Mutta hän kielsi caickein edes/ Joh.
Luc.
Kirjanoppenetja wanhtmmat olithei- ja sanot: en minä tiedä mitäs sanot. >B-17.
54.
coonnet.
?r. Cosc» hän läxi ulos oivest/ näki Petarj
Z°h' täns
sz.Muttapecari seurais händä taam- hänen toinen pyca/ ja sanot uylle/ jok- tteldä
»il: »4«
bana/ hama» yltm«nätsen Papin Sa- ea siellä olit: ja tämä oli JEsuxen Ehrtlin porstuan. Ia meni sisälle/ ja istui Najarenin cansia.
stuxc».
palmeltaiu secan/ näkemä» loppua.
7». Ja hän kielsi taas »vannotulla

l

!
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59. Mutta Pappein päämiehet ja »alalla/ en tunne minä sitä thmtst.
«anhiminat/ja catckiRaadi «tzett mää7Z. Mutta «vähän hetken peräsi tulit
rä todistusta JEsusta mastan/ saada- ne/ jotta siellä seisoit/ ja sanoit Petappa:
tartlle: totisesi olet sinä myös yxt heixens häudä
60. Ja ei löyuuet. Ja matcka monda stä: sillä sinun puhesktn ilmoitta sinun.
määrä todistaja tuli/ ntzn et he sijt- 74. Nyn hän rupets iyens sadattetekän löynnet. Mutta mhlmei» tulit leman/ ja wannoman : en tunne minä
raxi määrä todistaja/
sitä ihmistä. Ja cohta Luckoi lauloi.
6«. Ja sanoit: Tämä on sanonut/ 75-Nyn Petart muisti Jesuxen sanan/
jaotta Jumalan joca oli hänelle sanonut:! ennen cutn
loh. minä «voinjamaahan
colmena piimänä sen ylos- Cuckoi laula/ colmastt sinä minun kiela: 15. Templin/
rakenda.
lät. Ja hän meni ulos/ ja itki catkv62. KA Pappein päämies nousi/ ja rast.
H sanot hänelle: etkös mttän waXXVII. iut».
tuli/ pidit' Marc
cosca amupäämiehet
sta? Mitä nämät sinua «vastan todistamat?
ja iZili
Pappet»
sR
6z. Mutta Jesus oli änett. Ja Papwanhtmmat neumo Luc. »z<
pein päämies mastats/ ja sanot hänelle:
mastan/ häudä cuo- 1.
>

ö»

minä «vannotan sinua ftn elämän Jumalan cautta/ ettäs sanot meille/ jos sinä olet se Christus/ Jumalan Poica.
Cupr. 64. Sanot JEsus hänelle: sinäpä
16: »7. sen sanoit: Cuitengin sanon minä teilRom. le: tästedes pitä teidän näkemän thmtPojan istuman «voiman otkiall»
-14:10. sen

lettaxens.
Joh.
».Ja sidoithänen/ tveit pois/ja y- :»: »I
lönannoit hänen Maanherralle Pont tus Pilatuxelle.

Jubas joca Hänen petti/
duomttuxi/ catui hän/ ja toi Mens ne colmehänen cäsieman

kymmendä hoptapenningttä Pappet»
päämiehille ja ivanhimmtlle/
4. Sanoden i Minä pahasti tein/ että minä petin «viattoman «veren. Mutta he sanoit: Mitä meidän siihen tule ?
hänen ptlckans.
catzo ttzes.
Ja duo SS.Mttä te luuletta? mutta he «astat- 5. Ja hän heitti ne hopiapenntngtt Juda»
mitan stt/ ja sanoit: hän on mtcapää cuolemä. Templyn: läxi sieldä/ meni pois ja hirttä
«uole. 67. Silloin he syliestelit hänen
itzens.
hirtt itzens.
«aan. motllens/ ja löit händä postille: Ja 6. Mutta Pappein päämiehet otit ne Act. ix
muutamat ptextc häädä sauivotllans/ hopiapenningit/ ja sanoit: ei näitä so-

Thess puolella/

!

ja tuleman taiman pilmisä.
remäis Pappein päämies
65:
Silloin
4:14.
«vaattens/ sanoden: Hän »n ptlcannut Jumalala/ mitä me sillen todistatta carwiyem? Catzo/ nyt te cuulitta
i

cas-

»t

EMgtkium.

mi panna uhriarctun/

re» htnda.

sillä se on me-

7. Nyn

he pidit neumo/ ja ostit «yllä samenmalajan pellon/ «vierasten hau-

«vanhimmat yllytit

,7. im.

kansa anoma»
Barabbast/mutta JEsusta huckaman.
21. Nyn mastats Maanherra/ ja sanot heille: cumman näistä cahdesta te

»amtsext.
tahdotte/ «tlä minä päästän teille?
8. Sentähden se peldo »n cutzuttu tä- Mutta he
sanoit:. Barabban.
hän päimtn asti meripellsxt.
22. Pilatus
sanoi heille: mitästä sijs
9. Silloin läytetttn se cuin sanottu 0- minun pitä tekemän
JEsuxelle/ joca
li leremialda Prophetalda/ joca sano:
Sanoit he caicti
cutzutan
Christvs?
Ja he otit colmekymmendä hopiapenRistinnaulittacan.
nigitä/ sen armatun hinnan / jonga he hänelle:
2Z. Nyn sanot Maanherra: mitästä
lapfilda:
arvaisit Israelin
hän paha teki? Mutta
ro. Ia annoit ne samenmalajan pel. nämmtu/ja sanoit: he huufit sttä
A«h.
Ristinnaulittacan.
losta/ nyncun HERra «n minun kä- 24./Z7
,1!
Osca Pilatus näki/ ettet hän
skenyt.
tainnut/mutta euä
JEsu» seisot Maanher- pauhina tuli/ autta
otti
ITsu»
hän mettä ja pest
nyn Maanherra kätens
aivleledes/ sanoden: miatvio
Cansan
oletcos
kysyi
häneltä
sanoden:
sinä
lknPiCuutngas? lEsus sanot ole» minä tämän manhurscan mereen:
Juvalaisten
leluxel- hänelle:
catzorat »eitän.
sinäpä se» sanot.
ta.
25. Ia caickt Cansa mastats/ ja sapäällens
cannettiu «oi;
12. Ia cuin hänen
Marc: Pappein
hänen merens tulean meidän
päämtehildä ja manhtmmtlpäällem/
ja meidän lastem päälle.
hän mitän mastannut.
l«c. -z. da/ etSilloin
päästi hän heilleBarab-«
26.
Silloin
IZ.
sanoi Pilatus hänelle: et- ban: mutta lEfuxen/
cosca hän hä- Mme.
kös cuule/ cuinga
Joh. stan todistamat? paljo he sinua ma- nen rnosttnut olt/ylönandot ristinnau- - Joh.
»S: ZZ.
litta.
14. Ia ei hän mastannut häntä yh«
t.
Maanherran huomt >9!
täkän sana: nyn että Maanherra suu- 27.
Rastupan/ ja
lEsuxen
resi ihmetteli.
tygöns eaiken joucon.
25. WMtta Juhlana oli Maanher- cocoisit hänen
Marc.
ra tottunut päästämän Can28.1t» cuin he olit hsnen rtzsunet/pue»
tit
fangin
jonga
irralle/
he hsnen Purpuroiste» Coopuun.
jongun
«6. salle
he
29. Jo telt orjontopvuroisto Cmu.
iuc.iz-. »ahdoit.
16. Nyn oli heillä silloin yxi cuulutsa nun ft ponit hsnen poshäns/ jo rno-7.
fangt sidottuna/ joca cutzuttin Barab- »on hänen oitiaon täteens/jo cumorsit
polwions hänen edesäns/ pilckoisit hsnbas.
17. Costa he fijs coost olit/ sanoi ds/ ja soneit Terwt ludolatsten Cu.
pilatus heille: cummon te tahdotte/ ningos.
«lts »ins päästän teille? Borobbon/ zo.lo cutn he oltt sylkenet hsne» pääl»
taicka lEsuxen joco cutzuto» Christus? lens/ elit he ruowon/ jo löit hsnds
,8. Sills hsn tiesi/ «lls he hsnen co. psshs».
sijtte «uin he olit händi pil- ICfts
3r»
«uden tähden oltt ylönondonet.
Fconnet/ rtzsutt he hsnelds Caa- ristin.
.9. «HDUtto cui» hin duomio istuilähetti hsnen eton
msndins hsnen tygöns/ ftnoden ili ja»ett hinenristtnnoulttto.
/ löysit Marc.
ulosmentt
mttön
tee
he
fille wanhurstolle: sills 32.Mutto cosco
sinä
minä olen poljo tsrsinyt tsnspsn nne- he yhden miehen Kyrenlst/ nimettä Si- 15:21.
mon: stn he »aodelt hsnen ristisns con- luc. »„
hänen tshtens.
««l» stni
'6.
,0. Mutt» Pappeln vään,lehet ja hama».
;z. I»
»4.
«-

».
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:

-
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P MallheuM

»7»

luc.

»ystä jocca fij.
33. Ja tulit sijhen palcka» / joca cutz». 47. Mutta muutamat
»ä
cuulit / sanoit:
cojca
sen
psscallon
poicko.
o»
he
tan Golgotha/ st
seisoit/
;4. He annoit hsnello «tickat juoda ft- Eliasta hän huuta.

juoxt yri heistä / ja »M
Ps»l.
ettealla/ pani
ja täytti
ruowon päähän / ja annoi hänen juoda, öyiu.
4.9. Mutta muut sanoit: pidäs/ cat:
zocam/ jos Elias tule händä päästämän,
:
Pcophetoldo
50.Nyn JEsus taas huusi suurella äoli
tetstsil,/
cui»
sanottu
Psalja andoi hengenS.
minun
nellä/
jac»woatteni
-19. he owat helllens
net/jo mtnun»aotteistont owot he h«it- 51.
catzo/ Templtn esiwaate re- ».Par.

seceitettua: ja cutn hon maisti/
ho» tahtonut juoda.
fijtte culn he ollt häne»
»"(ristmoaulinnet/
ftott he hä»f!»».
täy»
nen woottens/ jo heitit arpa
pella

48.

Ja cohta

sienen /

sen

se»

<

»tzn ei
Marci 35»

ylhäloä hamana- !N«.

tsnet arpa.

lt».la lstnden he »artloitzit hsndö las: ja maa järts/ja calliotja halketsit.
5». Ja haudat aukenit: monda py«
fijns.
psäns
päälle
panit
he
hsnen
37. Ia
hätu ruumtst/ jokeamaannet olit/ ylösON
kirjoitetun
TÄM«
häncl, syynS
nousit.
häne»
lESUS lUDAIAISTEN CU. 55.Ja läxit ulos haudoista/ pyhää»
ylösnousemisens jälkeu/ tulit
NINGAS.
38. Silloi» risti»no»littl» eaxl rys- Laupungijn/ ja ilmestyit monelle.
Esa»'. n>Hrits
Sadanpämies / ja
hänen canssans: yxi oitiolle puo» 54.
coscahänen
lelle/jo töine» wosemolle.
canstans olit
ohitzekäywäiftt pilckai» tvartloitzemas JEsusta/ näit maan järt<//>>
stt händs/ »äsndettt pzstäns: nän/ja ne cuin tapahduit/ pettäisit he
?vh.
40. Ia sanoit: Sins joca maahan suuresi/ ja sanoit: totisesi oli tämä Ju».i?: jootot Jumala» Templin/ ja colmena malan Poica.
päiwänä sen ylösrotennot/ oum itzes
55. Mutta siellä oli pallo «aimoja
cayelemas/jotca Jesusia olit
taambana
jos sinä olet Jumalan Potta/ntzn astu
händä.
alas rististä.
seurannet Galileasta/ palwellen
Magdale4i. Ntzn myös Poppein pssmiehtt/ 56. Joiden seas oli Maria
Kirjonoppennitte» ,a »anhimmttten na/ja Maria s- Jacobin ja Josen äiti/
ia Zebedeuxen potcaiu äiti.
canssa/ pilckotsit hondä jo sonott
on
outtonut
Muita
hsn
itzens
57. VUUtta cosca ehto tuli/ tult yxt JCsut
42.
ricas mies Artmachtast/ jo». haudehsn «iwot autta. Jos hs» on Istae»
li» Cuningas/ntzn ostucon nyt alas«- ga nimi oli Joseph/joca myös itze oli tan.
Matt.
stists/ to me ustom häne».
JEsuxen Opetuslapsi.
Pftl. 43. Hä» turwols Iumoloan: pss- 58.Tämä meni Ptlatuxen tygö ja»!4».
,2:9.
nyt hänen/ jos hsn mielisty hs- pyysi JEsuxen ruumista. Silloin Pt- !uc.iz;
Sau. fiätön
50.
neen. Sillä hsn ftnoi: Jumalan latus käsit annetta ruutnin.
»«iz.
SY. Ja cosca Joseph oli ruumin otta- Joh.
Potco mins olen.
lynaan. »ytzz,
44. Sitä myösryöwsrll hänelle soi- nut/ kääret hän sen puhtasen
omaan uuteen hautaans/
matsit jotco olit rlfttlmaulltut hsnen 60. Ja pani
jonga hän oli hacannnt calliohon: ja
conssons.
ja
45. AVUtta cuudennest hettcst ho> wteritti suuren kiwen haudan owelle/
meni.
pois
ptosti/oli
61. Silloin olit siellä Maria Magdamis coiteso mooft.
lena/ja
toinen Maria/ ja istuit haudan
yhdexstts
likt
lE.
hette huusi
46. Ia
Pftl. sus suurello snello/ ftnoden El»/ Eli/ eohdalla.
loma ftbochtoni? se on/minunZlumo. 6a. «ÄLHUtta toifna pätwänä walmipäiwäst/ eocounnuit
lo»/mtnu»Jumalan/ mlxis minun y,
Pa?lönannolt l
:
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/

/

/
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«ikllit »dpiafi haodaldi»
Pappelt! päämiehet/ jä Phariseuxet« 8pelwoka ja ilolla/ ta
tygö/
Pilatuxen
e
ilmoittaman
hänen Opetudla"
juvxtt
me
6z. Sanoden: .Her:a
muistamme
sen mietteitä» sanonen eläisäns: «olmeni psillens.
Vai-

y. Matta heidän mennesänS tlmsit- mot
päimän pcräst minä ylösnousen.
64. Kästesijs marjelda hauta colman- kaman bänen öpctuelapsillenö/ catzo/ cohta»
- nyn tult JEsus heitä »vastan/ ja sanot: wat
den päiwän asti: ettet hänen
lapsenStulis yöllä ja marastais händä// Terwc teille. Nyn he tulit ja rupetfit
Zesvft
ja sanots Cansalle: hän nousi cuollut- - hänen jalcoins / ja camarten rucotltt
tule
«villitys
nyu
hävdä.
sta: ja
lälkimmätnen
»o. Silloin sanot ICsus heille: ällät
pahemmäxt cutn ensimäinen.
tlmotttacat miau»
65. Pilatus sanot heille: teillä on peljätkö: mengät
»vartiat: mengät markioitcat nyncuin welMeni/ että he menisit Galileaan/
nähdä,
te tiedätte.
ssiellä he saamat Minun menit
pots/catzo/
66. Mutta he menit pois / ja mahmi- n.
cosca he

l 1

>

»

-

sitt kaudan

martiatn

sintttlläus.

cansia/ ja lukitztt

tulit muutamat wartiotsta

ja ilmoitit ylimmäisille
Caupungthtn/
i
«Laveille caicki mitä tapahtunut oli.
I!. Nyi» he cocounnuic wanhimbatl»

1

ktmen

XXVIII,

iucu.

cansia/ ja neuwo pidit/ ja annoit sopäiwän le- tamiehille paljon raha /
Sabbathi»
Marc. X» WUpolla/ joca rupets walatse- iz. Sanoden: Sanocat: että hänen
,ö:i.
toista Sabbathia/ tuli Spetnslapsens tulityöllä/ ja mardstit
iuc. 14
Magdalena/ja loinen hänen meidän maatesam.
Maria catzoman hauta.
»4. Ia jos se tule Maaoherran cormaan järistystapah- nille/ nyn me tahdomme hänen lepyttä/
catzv/suurt
Ia
zc>!i. dut
flllä Herran Engelt astut alas tai.ja ja saatta teidän suruttomaxi.
Chri- wast/tuli
ja wieritti ttwen owelda/
»5. Ja he otit rahan/ ja teit nyncuii»
p«s istui sen päälle.
olit opetetut. Ja tämä puhe on
he
nouse
pikkaioli
nyncuin
nähdä
z.Ja hän
änixt otettu Judalalsten seas hama» täylös
ja hänen waattens olit wal- hän päitvän asti.
tuli/
sen
«uol- tiat nyncuin
lumi.
»6. VL>Utta ne yxttotstakymmenbä 0iuist. 4.Mutta hänen pelwostanö hämästytt
menit Galileaan/
warliat ja tulit nyncuin he olisi» tuollet. stlle mäelle/ jphonga JEsus oli heille
5. Mutta Engelt wastats/ ja sanoi määrännyt.
»vatmotlle: älkät te peljätkö/ sillä mi17. Ja cosca he näit hänen/ cumarstt
nä tiedän teidän etziwän ristinaulittua he händä/muttainuutamat epäilit.
JEfuS
»8. Ja JEsus kult ja puhutteli heitä/ läheltä
lEsusta. ole
6.Ethän täsö: Sillä hän ylös» Sanoden: Minulle on annettu caicki Ope»
nousi nyncuin hän sanoi. Tulcat/ ca- woima taiivaasja maanpäällä.
tusla.
tzocat sia cuhunga HERra pandu oli. 19 Mengät stjs ja opettacat catcke can- psens
7>la.mengät ptaa ja sanocat hänen sa/ ja castacar heitä nimeen Isän ja sarnaVpetuslapstllenö: että hän ylösnousi Pojan ja Pyhän Henacn.
manjll^
20. Ja opetcacat heitä pitämän caicki/ casta
kuolluista. Ja catzo / hän mene teidän edellän Galileaan: siellä teidän pi- eutn minä olen teille käskenyt: Ja catzo/ mg».
tä hänen näkemän/ catzo minä sen teil- »minä olen teidän canstan jacapällvä Supr.
le sanot».
»6.15.
tmailmanloppuu asti/ Amen.

z!h.

>

'

>

>

>

:

P. Matlheuxen

Evangeltumin Loppu.

S

P. Marcuxen

Evangelium.
M?Utta

I. iucu.

sijtte cuin Johannes
ylönannettu/

Chri.
Christuxen Ju- tulr JEfus Galileaan/ saarnaten Ju- siis
Pojan Evange. malan waldacunnan Evangeltumi. pe ru
sarSM
15. Ja sanot: atca on täytetty/ ja nama»
-.Nyncuin
Prophetats
Mal.
ivaldacunda
o» lähestynyt/ Ewa».
MS kirjoitettu on:
Jumalan
Zilcatzo/ tehkät parannus/ ja uscocat Evan- geliu.
Esa. minä lähetän minun Engelini stnu» geltumi.
mi.
4°: z. casivos eteen/ joca »n «almistapa si- »6.
kämt
cosca
hän
Galilea»
Alatth
ties
sinun etees.
Matth nun
tykönä/ näki hän Si- 4: 12.
z.
Huutaman
äni
on
corwes
walmtz:z.
moni» ja Andreaxen hänen weljens la- tuc. 4:
tuc. z: stacat HERra» tietä/ tehkär hänen skeman merckoja
mereen: (sillä he olit 14.
pvlruns oikiaxt.
kalamiehet:)
rasti corwes/ ja saar- 27. Ja JEsus sanot heille: seuratcat Joh.4
Joh.i: 4. Johannes
4Z.
parannuxen
nais
»Z.
Castetta syndein au- minua/ ja minä teen teidän että te Matth
tuc. z: dext andamisexi.
tuletta ihmisten
4N».
2.
5. Ia hänen tygöns ulosmeni roro iB. Ja h« jätit calamtehixi.
ja tUljtl.
cohta
merckons/
Matth Judean maacunda/ ja Jerusalemin seuraisit händä.
55. asuwatfet/ ja castettin caickt häneldä 19 ruin hän sieldä wähän edemmä
Jordanin «trrasa/ tunnustat» heidän kamt/ nakt hä» Jacobin Zebedeupen po- Matth
syndtns.
jan ja Johannexen hänen mcljens/ pq- 4iU>
6-Johannes
oli puetettu Came- randaman menhes heidän mercksjans.
tev.n:
ymbäri hänen 20. Ja hän cutzut
cohta heitä: Ia
2.
oli hihnainen wyö/ ja söi hei- he jätit Jsäns Zebedeuxen
fuoltans
menhesen palMatth näsirckoja ja meyähunajata.
kollisten causia/ja seuraisit händä.
»:ii.
7. Ja saarnais/ fanoden: Se tule
Capernaumyu: M«tth
mtnunjälkm/jocaon minua mäkemäm.

.

«

hgji
cohta lepopäiminä 7! 28.
bi/ jonga en minä ole kelwollinen cu- Synagogaan/ meni
ja opetti.
tuc- 4:
iS.
marruxtskengäin rihma päästämän.
22. Ja he hämmästyit hänen opetu- Z»!
Minä
Joh.ir 8.
tostn rastan teitä «edellä/
sillä hän opetti heitä motmalli»6.
mutta HSu rasta teitäPyhällSHengellä. stans:
sest/ja einyncui» Kirjanoppenet. <
Act. i:
se tapahtui ngnä päiwtnä/
Synagogasans oli lue. 4«
5.
JEsus tuli Galilean Naihminen
Chrt- zaretist/ ja castettin Johannexelda da hengeldä/ ja hän rywattu saastaiselhuusi/
stus an Jordants.
24. Sanodeu: moi mitä meidän o»
ta i10. Ia cohta cuin hän astui
medestä y. sinun causias JEsu Nazarene: Tulittzensca lös/näki hä» taiwac aukeneman/ja Hen- eos
meitä
Minä tunnen
sta. gen tuleman alas HSnen päällens nijn- sinun cucashucuttaman?
olet/Jumalan pyhä.
Matth cut» kyhkyise».
25- Ja
nuhtelihändä sanoden:
>:iz.
11. Ja Snt tuli
Sinä olet tvaickeue JEsus
taimaisi:
ja mene ulos hänestä.
tuc.z: se minun racas Poican/ johonga mi- 26. Ja cuin
se saastainen hengire»2.
nä mielistyin.
mars
ja huusi suurella änellä/
händä
loh.i: ii. Ja Hengi ajoi hänen cohta corpee. oyn hau läxi ulos häuestä.
»2.
!Z. Ja hän oli siellä corwcs nehäkymJa he hämmästyit caicki/ oyu etMatth mendä pätwä/ ja kiusattin Perkcleldä/ tä 27.
kyselit kesienans/saooden: mitä tähe
4:1. ja oli petom feas i ja Engelik
valive. mä on ? mikä uusi oppi tämä on ? Stllä
tuc: 4; ltk panda.
haa käste myös «voimalla nytä sää-

tuc.

stäisit»

>

'

j

EvättgtllM.
luc.'
4?
jatze tuukvathändä? »-.la>ttck»häu stmokt ftMdMt/ ny»
statsitahezM/
»8. Ja hänen,LpG»nians cuulut coh- spttalt: lckxtHSuesiarohoapoto/ jaha»,
ta ymbäri caiken Galilea» lähi maa- ttutt puhtaxt.
runnan.
4Z. JalEsus haasit händä / ja lähetPoran »9»los Syna- ti häoen cohca pois tyköäns.
ho
meuiteohta
ta Pe«
ja »ulit Simoni» ja 44.
sanot hänelle: Catzo/ettes kel- Käjke
«orin a Andreaxen huonesen / Jaeobtnja Jo- lengänJa
mitä»
sano: mutta mene / osota Papet
nopin
Papille/ ja »hra puhdtstuxes edestä leuhr»
hannexe»
cansia.
ttzes
Motth 10. Mutta Stmontn.anoMr macats ne ruin Vioses käski heille todistaxexi. ta.
inc. vilutaudiöx jahe
sanott hänestä cohta 45. Mutta cosra hän meni ulos/rupets- tcv. 14
juc. 4:
> .
hän paljo saarnaman ja ilmoittaman
hänelle.
Z».
zi. Ja hän meni/ ja nosti händä/ ja sitä asiata/ nyn ettet hän sijtte tainnut
rupets hänen käteens: ja vtlutautt julkisesta Caupungyn mennä/ mutta oli
jät» hane» cohta,:, ja hän
.ulcona ertnätfis paicois/ ja jvca tah- i
volda tulvin hänen tygöas.
hettä» n.
Zsurtago
N-tth
ehtona
11. iucl^
sWUtta toit cofta tygöns
»!lö.
laski/
he hänen
taas muutamat» päivät»«
j«c: o- catÄnaisia sairaita ja PerkeletidS ryjälken/ meni hän Capernau-'lEsus
vattiita.
myn: Ja se cuultt» että hän paranI
zz. Ia coco Caupungi tiijt rocono'da haloli.
huones
vatun.
ven «tee».
Ja cohta cocounnuit monda / nyn
Z4> Ja hän paransi monoa/ jotca sai- ettet enä sia ollut / et owengan tykönä/ Matth
?:».
rastit moninaisia tauteja: ja hän ajot ja hän puhui heille sana».
luc.
ulos paljo Perkelettä/ «ikä sallinut Z.
tygöns tulit / jotca toit iS.
hänen
puhua:
SM he tunsit häPerkeleitten
yhtä halvattua / joca netjäldä

i

'

>

-

».

.

<

:

nen.

canuettin.

-

!

-

l

-

i

i l

>

,

huomeneldatn sangen var- 4. Ja cutn ei he saanet händä lähestyä
enne» päivä / cutn hän Cansan tähden / nyn he kiscoit huone»
nousi/meni hän ulos: Ja JEsus meni raton/josa hän oli: ja catvott läpttze/
erinäiseen siaan/ ja rucoilt siellä.
ja laskit vuoteen alas / josa halvattu
z6. Ja Simon riensi hänen jälkens/ja macais.
ne jotca hänen cansians olit.
5. Mutta cosca JEsus näki heidän uZ7- Ja cosca he löysit hänen/sanott he scons/ sanoi hän halvatulle: potran/
hänelle: Jocainenetzi sinua.
sinun syndis annetan sinulle andext.
zS. Ja hän sauoi heille: MengSm lä- 6. Nyn siellä olit muutamat Ktrianhimmäisiin kylyn/ että minä sielläkin oppenutst/ jotra istuit ja ajattelit sydäsaarnaisin/ sillä sitä varten olen minä mtsäns.
tullut.
7. Mitä tämä näin ptlcka puhu? Cuzy. Ja hän saarnais heidän Syna- ca voi synnit anda andext paitzt ainoa- Esa.4!
15.
gogtsans/ coco Galtleas/ ia ajoi ulos ta Jumalala?
Perkelettä.
8. Ja cohta rui» JEsus t»nsi HmlEsus 4o'hänen tygons tuli yxt spita,- gesans/ että he nynttzelläns ajattelit/
puhdi<9linen/ rucotli händä / langeis
hän heille: mitä te näitä ajattesta spi- polvtkens hänen eteenö/ ja sanot hänel- sanot
lette teidän jydämtsän?
lalistn. le: Jos sinä tahdot/ sinä voit minun y. Cumbi onkeviämbt/ sanoa halvaMotth "puhdista.
tulle: synnit annetan sinulle andext:
I:».
41. Ia JEsus armahti händä / ja 0- tatcka sanoa: nouse/ ja ota sinun vuotuc .j: jensikätens/ rupets häneen/ ja sayo» hä- tes/jakäy?
l».
nelle; Minä tahdon/ ole puhdas,
10. Mutta että teidän pitä tietämä»

Z»

ihmise»

P. Marcista

»iuc.

«aian maan 11. Ia et pane kengän nuorta Myn»
thmtfe» Pojalla »levä»
anda
/(sanot hän manhoin leileihin: muutoin nuori wysynnit
«tbexi
MllS
na särke leilit ja nyr» wyna muota pois/
halwatulle:)
ja ota ja leilit turmella» / mutta nuori myna
11. Minä sanon sinulle i
«vnotee/jamene cottas.

«onse

>

4,

pitä vsijn leileihin pandaman.
käwi Vpc.
se tapahtui / etta hanläpiye/
Ia hän nousi cohka / ja otti w»o-ten ja meni ulos catckei» nähden: että
tuslalaihoin
He catcki hämmästyit ja cunnioitzit Jm nyn hänen öpetuelapsens rupeisit käy- psei
malat» / sanoden: En me ole ikänäns desäus tähkäpäitä catcoiman.
calcoi.
14. Ia Phariseuret sanoit hänelle: wat
ftn muotoista nähnet,
JEsitS iz.
hän läxi taas ulos meren puo- Catzo/mixi he tekemät Sabbathina jo- Sabbg
cutzu
thina
caicki Cansa tuli hänen ta ei somi ?
Mat-I tygöns/ ja hän opetti
heitä.
15. Ia hän sanot heille: Ettäkö te ole tähkätheuxe. 14. Ia cuin hän meni ohttze/ näki haa ikänäns liikenet / mitä Damid teki hä- päitä
Malth Lewin Alphein pojan/ istuman talli hao- dtlläns coscahäntsois/ ja ne jotca hä- Matt,
9:?. nes / ja
II! I.
sanoi hänelle: Seura minua. nen cansians olit?meni
Luc. 5:
Luc.6-,
16.Cuinga
ja
hän
Jumala» huo->!
nousi/ feurats händä.
-7. Jaha»
Papin Abjathartn i.Sam
Ia se tapahtui/ cosca hän atriottzi »esen/ ylimmäisen
hänen huouesans/ atrtoitzi myös monda atcana/ ja söi näkyleimäc/ joita ei sbpt- n: 6.
Publicant ja synkistä lEsuxen ja hä- nut syödä/ maan ainoastans Pappein/ Exo».
«en Opetuslasten» cansia: stllä nhltä ja hän andot myösnylle/ jotca hänen 2y:zzLev: l.
oli paljo cntn händä olit seurannet.
cansians olit.
on
zi. k
16. Ia cuin Kttjanoppenet ja PhariSabbatht
17. Ia hän sanot heille:
seuxit näit hänen syömän Publteanet» ihmistä marten tehty/ ja et ihminen »4?Sjasyndtstencansia/ sanoit he hänen O- Sabbaehta marten.
petuslavsillens: mixt hän syö ja juo 18.Nyn on myös Ihmisen Poica
Publicanetnja synnetsten cansia?
Sabbarhin HERrä.
m iucu.
i-Tim. 17. Ja cosca lEsus sen cuult/ sanot
iäkäritä /
hän sisäl meni jäll-ns Syna- -lEsus
hän heclle: Et terwet tarwitze
mutta sairat: en minä ole tullut cutzu- AO iI gogaan/ja siellä oli yxi ihmt- paran-

j

>

>

i 1

-

>

l i

11.

siesta.

ja Phariseusten jos hän hänen Sabbathina
paaststsit: »yn candaxens hänen päällens.

da yhparanoais/ den

mlehttt

jolla cul- jonga

sanot sille ihmiselle/
he tulit ja sanoit hänelle: mixt Johan- z. Ia hänoli:
käsi oli
astu edes.
nexen jaPhariseusten Opetuslapfttpaa- metku käsi
Sspico
Sab- cutivelheille:
sanoi
siowat / mukia ei sinua Opetuslapses 4. Ia hän
bathina hymä tehdä eli paha tehdä? lunuk.
paasto?
Malt.
?
ly. Ia JEsus sanot heille: Cuinga henge wapahta taicka tappa Mutta ii9.
hääjoucko raita paastota/ nyncauman he matckentt.
6:
Luc.
päällens
wiNyn
hän catzot heidän
cuin ylkä on heidän cansians? Nyn5.
6.
cauman cuin ylkä on heiden caasianS/ hatscst/ ja oli murheisans heidän sydamens eomuden tähden/ jä sano, ihmisel«themoi paastota.
10. Mutta ne päimät tulemat / että le ojenna kätes. ja hän ojensi/ ja se käylkä heildä otetan pois/ja nynä patioi- si tulttermexi/nyncnintoinengi».
6. <AA PharlseUpet ulosmenit/ja ptna pitä heidän paastoman.
cohta Herodianein cansia
11. Ja et »mbele kengän vita paicka
vanhaan maattesen/ stllä vsi paicka re- »eumo händä mastan/ culnga he hänen
väise ttzens cuttengtn sijtä manhasia/ ja huentaisit.
7. Mutta
läpttnttpahemmasl.
-

Matt.

1.

j

Paa- rannuxeen.
18.

käsi:
Ia he orit hänestä waarin/

nen/ jolla oli cuimetlu

man manhurscatta/ mutta syndisitä pa-

9:14.

Luc-;:

:

ja Perpvickeis Opetusla- sansit: hänellä on Beelzebub
lEsus tygö:
cautta hän aja
pääruhtinan
Cantelttten
palto
ja
stens cansta meren
.
sa seurais händä Galileastaja ja Judeasta. losPcrkelettä.
tygöns/ ,a
cutzui
heidän
2z.Ja
hän
B.Ja Jerusalemista/ Jdumeasta/
wertauxtlla: Cntnga taita
ja tuolda puolen Jordanin/ ja jotca sanot heille
Satanas Satanan ulosaja.
/

7. Mutta

«-

.

»5»

suu-

Tyron ja Sldonin ymbärtllä asuit/
waldacunda ercane ttzens
ri joucks/jotca häncn tecons cuulit</ ne 24, Ja jos
wastan/ny» ei fe waldacunda ratda seiso:
tulit hänen tygöns.
etSpetuSlapsillens/
»s- Ja jos huone ercane itzcvs wastan/
y.Ja hän sanoi
ei
huone taida seiso - carca ja cröttta
olts
aina
läsnä
Cansan
tä wenhe
händä
26.
Ja »os saranasnyn et
tähden/ ettet he händä ahdistais..
hän taida
10. Sillä hän oli monda parandanut/ hänenö ttzen» wastan/
lopun.
/
tungit
seiso/mutta
nyn että caicki joita waiwattin
27. Et taida tengän wakewän huonehänen päällcns rupcman häneen.näit
mennä ja hänen caluans ryöstä/ elhän.Ja ciiin saastaiset hengetmaahan/
lei
hän ensin sitä wäkcwätä sido tynnl/
nen/ laugeistt he hänen ctcenö
jasijtteryöstä hänen hnonetlanö.
'!

se

saa

sen

Syndj
Jumalan
»z. Totisest sanon, minä teille: caicki Pyhä
synnit annetan
ihmisten lapsille/ Hengo
Ja hän haastoi heitä cowtn hän- ptlcatkin/joilla andexi
heJumalata pilckawat

huusit

sänoden: sinä

olet

:

däns tlmoittamast.

lEsus

läheltä

Apo-

'Z.

doi:

wastan

2y. Mutta joca puhu pilcka Pyhä Dlatt.
yancaicki.
hän astui ylös wuorelle/ ja Henge wastan/ et hän
12: Zl.
tygöns jotca han ttze tahoy
mhcapSä
yao- tuc;
andexi/Mutta hän
12;

ja he tulit

saa

sest
caickiseen duomio».
zo Sillä ho saNott: häyeSq<«h

hänen tygöns.

10.
Ja hän sääsi ne caxitoistatymmen-lasaa- Hebr.
stvlins dä oleman
tykönäne/ etta han hetta
Jnft. hetäts saarnan, an.
stainen hengi..
6:40:7oleman
zi. <?s>ljn tuli hänen jveljens ja «t. i.Joh.
woima
piti
että
heillä
Matt. is.Japarata/ ja
»tins/ ja seisoit uicona/ ja lä- Lllö.
aja.
Perkeleitä ulos
tygönö cutzuman hända. M«t.
I»! zi. taudit
nimen
hetit
hänen
PeymbSrilläns/ 11: 46.
tuc. 9: 56. Ja pani Simonille sen
zi.Ja cansa istui hänen
/
äitis ja tuc- Lt
2.
catzo
pojalle/
hänelle:
ja
sanoit
finxn
la Jacobille Zebedeuxen
ulcona..
kysywät
sinuq
weljes
(ja
weljelle:
,v,
ja Johannexelle Jacobin
Bvanerges/ se on/ pit- zz. Jahä» wWis'
ntme
annot heille
ruca on minun attzn
MnUw.e?.
..

.

14.

.

,

he^/.s<Wden-

Andreaxen/ ja Philippuxen/ja jeni.
cayonut
z4.Ja coscahän oli ymbartns
ja Bartholomeuxen/ ja Mattheuxen/
jotca hänen ymbärillans
päälle/
vijden
Alphetn
p°M/
ja Jacobm
hän; Catzo minun Stttn
istuit/ sanot
ia Taddeuren/ja Simomn Canancuxen/
ja minun «veljeni.
joca
myös
iy. Ja Judas Jschariotin/
z;. Sillä joca tele Jumalan tahdon/
hänen petti.
ön minun «veljeni ja minun sisartnt
hän
20. <7?A he tulit huonesen: ja Cansa
jaäitini.
cocounnui/ nyn ettet heillä
iv. tucq.
syödäckän.
tila
ollut
opettaman Jesus
cuuHS» rupets taaspaljo
21. Ja cosca hänen omaisens sen
tykönä/
Cansa opetta
meren
tynt:
AO»
hända
,tt/ menit he »los ottaman nnelettömäjtt
tygönS/ nyi» hahdea
tocounnui
hänen
«n
sillä he sanoit; hän
hänen piti; astuman hah- Matt.
viatt.' tullut.
merellä
ja
ten/
iz: r.
istuman
Kirjanoppmet/
Ma
22. ANUtta
meren t«c.s;4
»« Z4Sanfq-tt
maalla
cäl
c
kt
-.Ja
alas/
Älk
öc
?

...

Lhomaxen/

...

.

-

.

>

..

'

»:

24-

Zz

,

4,

tykönä ja hän opetti

P. Marcuxm

heitä paljo verta-

4.

cosca

wat «iälliset sijte
murhe caic.
uxtlla/ ja sanoi opecaisans:
ta vaino tule
tähden/ nyn he
z. Cuiiicat: Catzo/kylväjä ulosme. cohta pahenevat.
Äerui kylvämän.
18. Ia muutamat ovat/ jotca orjantaus
Ne tuu»ylvZ. 4. Ia kylväis tapahdui/ että muuta- tappuroihin kylwetyt owat
ma langeis tien oheen/ nyn kulit Tai. lemat
läst. van linnut ja söit
19. Ia tämän matlman suru/ ja ric- l.Tim.i
5. Mmttania langeis kivtstöhön/ jo- kauden viettelys/ ja muut himot tule. 6;
et paljö maaca ollut/ joca cohta nou- köat ja tucahutcawac sanan/ ja saate,
si päälle: ettei sillä ollut syvä maata. tan hedelmättömäxi.
pou- !O. Ia ne owat/ jotca hyvän maaha»
S. Cosca Aurtngo nousi nyn
dtttin ettei fillä ollut juurta/ja cuivetut. kylvetyt ovat/ jotca cuulcvat sanan/
7. Ia muulamit' langeis orjantappu- ja ottavat
«vastan/ ja hedelmä» canroihin/ jaoranitappurat ylsskavit ja davat/ muutama colmenkymmenin/ ja
tucahutit sen/eikä caitdanut hedelmätä. muutama cuusinkymmenin/ja muutama
8. Ia muutama langeis hyvään maa. sadoin kerroin.
ha»/ jäcandoi hedelmän/ joca ylöskä- »ihän sanoi heille; sytytetä», M atk.
vi ja casvoi. Ia muutama candot colkyntilä panda varan ala/e"
mettkymmenen kertaiset/ ja muutama lk pöydän ala? eikö että pannais kynIS.
kuudenkymmenen kertaiset/ ja muutama tiläjalcaan?
u;
sadan kertaiset:
Sillä et ole mitän peitetty/jota et
9. Ia hän sanoi heille: Jolla o» cor- ilmotteta/ eikä ole salaista/ vaan että iZ.
Matt.
tvat cuulla se cuulcan.
julki tulis.
iv.
on
corvat
jollakin
cuin,hän yxinänsoli kyJos
cuulla/
-

sanan

:

,

sanan:

:

sen.

7.'

sa

se

sen

se

AKUtta
si)'it ne/jdicä hänen ymbärtl-

läus cahdentoistakymmenen caysia olit/

se

se i»c. Z:

cuulca».
»4.

Ia ha» sanoi heille: catzocat mi-

tä te cuuletta, Jolla mitalla te mittåt? Matt»
hänelda sitä vettansta.
ii. Ja'hän sitiidl heille: Teille ön an- te/ pitä teille mttattaman/ ja tygö pan6t
nettu tuta Jumalan waldacunnan sa- nan teille jotca cuuletta.
jolla
25.
Sillä
on/
annetan:
nylle/jotca
ja
mutta
ulconaovat/
hänelle
laisus:
tapahtuvat catcki vertausten cautta: jolla ei ole/, sekin cuin hänellä on/ ote- Matt.
iZ! n«
et huo- tan hänelda
Esa. iz. EMja nähden näkisit /ja
hän sanoi:' nyn on Jumalan
6: 9. MaiM:
cuultsit ja ei ymcuin jos ihmi..
he jöscuS palajaiS/ ja
K 29: märrats: etteisynuir
nen

heille annetats
heittäis siemenen maahan:
andexi.
iz. Ia sanoi heille: Ettekö te tiedä tä27. Ia macais/ ja nousis yöllä ja
»o. tä vertausta? ja cutnga t< caickt ver- päivällä: ja siemen ulospuhkeis ja ylös casvais/cosca ei hän tiedackän.
J»h. tauxet ymmärräisitti?
Kylväjä
kylvä
14.
28. Sillä maa eanda hedelmän ttzesanan.
40.
ensin oraxen/ sijtte tähkäpään/
Act.»B »5. Mutta nämät owot »e jotco tie» sians/
»6. wieres owot: Cuft ftno kylmetän / jo ja nyn täyden jyvän cahkapääs.
hedelmä edestuke'/
9lom. cuin he sen owot cuullet/cohto tule So- 29. Mutta cosca sirpin/sillä
elon aica
ins, to» jo otto pois ftnon/ joco heidän ft. lähettä hän cshta
!0.

luc. 8:

»-

..

-

sniqa

dämmtzns

on

kylmetty olt.

läsnä.

16. Jo, ne owot sencoldoiset/ jotco. ti» Zv.
wistohönfyl!vel,)t owot:
he ft»
non cuulttt owat/ ottamot he cohcci me? eli

hän sanoi: mihingä me.lu- SiNtt»
vercam- pist.
mtllä wertauxellame sen ver- MM
sen
ilolla wastan:
tamme?
iz:zi.
l/. Ic» es ole Ytiss ftltrto/ miltta. o« zi. N»nc»in sinapin sicmeneen costa wc. iz:
se maa«

cosca

/

ou se »ähin coickio
se moohon lylivetsn
cuin mooft en

Mutta tosca hau nätt taambana
juoxi hän/ja langeis maaha»
fiemenils/cuin hän kylmetty on/ ntzn JEsuxen/
Z2.10
hänen eteens.
hän nouse/ jo lule suuremori coicki coo- 7. Ja huutoin suurella änellä sanoi:
lejo/ jo teke suuret oxot/ ntzn etta toi- Mitä minun on sinun cansiasJesu/ se»
«on linnut hänen »orjens 0110 tollo- corkeimanJumalan Poica? minä man»otan sinua Jumalan cautta/ ettes miwot pesät tehdä.
Ia stn muotoisilla monilla «verta, nua watwais.
nxtllo puhui hän heille ftnon sen peräst (8. Sillä hän sanoi hänelle: lähde ucuin he wott cuullo.
los saastainen hengt ihmtsest.)
34. Mutto et hän ilmon wertousio y. Ia hän kysyt häuelda: mikä yimitän heille puhunut: moon selltti coicki mesön? ja hän mastats sanoden: !«gi»

44

6

:

Matt.

:

~.

OpetuslopfillenS erinäns.
on minun nimen: sillä meitä on monda.
z;. KA hän ftnoi heille sinä piimä- iq. Ja hän rucoili händä suuresi/ ettei
«: 23.
Hnä cosco ehto tuli/ mengäm hän lähetäisheitä ulos sijtä maacunnal«.«: ylitze.
stä.
22.
11. Ny» »li sijnä lvuorteu tykönä suu;6. Io he losilt Conson/ jo ettt honen/ cuin hän elt hohdes oli myös ri sicalauma laitumellans.
12. Ja caickine Perkelet rucolllt hänmutto «venheitä hänen conssons.
ollot
tuulispää
löit
nousi/jo
laske meitä siroihin / että
suuri
dä/sanoden:
37.10
st jo täytettin. me heihin stsälmenisim.
sisälle hohten/ ntzn että
Perke,
38. Ia hän oli perällä ja macais iz. JaJEsus salli cohta heidän. Ja,let me«
päänoloisen päällä. Ia he herätit hä» saastaiset henget läxit ulos/ ja menit si. ncwät
nen/ ,a sanoit hänelle: Mestari/ et- cain sisälle: Ja lauma siöxi ihens coh- sicalaulEftS tis fito tottele/ että wc hucumme ?
dastans mereen/ (mutta heitä oli lähes maan.
nchtele zy. Jo cuin hän herätetttn/ nuhteli capituhatta) ja he uppoisit mereen.
Mlda. hin tuuldo/jo ftnoi merelle: motckene/ 14, Mutta sicain caitziat pakenit/ ja Matt.
Caupungihin ja kylyn. !uc 18.
«leäneti. Ntzn tuuli osetui jo tul» juurl saatit
8:
tywenexi.
Ja he ulos menit catzomau mikä se 0- 4».
: mits te ntzn pellicuin tapahtuu
4Q.10 honsonKihetlle
curtt oletto? Culngo ei teillä ott usco?, l5. Ja tulit Jesuxen tygö/ ja näit
41. Ia h< peljästyit sängen suuresi/ jo fen joca Perkeleldä rywattu »li/ istuja totmellisna /
sonoil teskenäns cuco tämä on ? sillä ma» ja waatetettuna/
tuuli jo mert owot hänelle cuuliotftt. josaLegiö oli ollut ja he pettäisit.
16: Ja ne juttelit heille jotca sen nähV. iUtU.
olit cuinga sille Perkeleldä rymanet
ylltze
tulit
meren
Godo'iksus
he
tapahtunut oli/ ja simoista.
tulle
««ou- >/A» renein moocundoon.
17. Ja he rupeisit händä rucotlema»
I°s
2. Jo culn hä» lsxi hohbest/
pois heidän maaldans.
Perte»
cohtois Honda cohto houdoist menemäncuin
han astui hahten/ nyn se
18.
Ja
hengt.
eli
joft
l« lh. ihminen
saastainen «
rywattu oli/ rucoili et.
joca
»elPerkeleldä
jo
haudots/
«isest ; Jollo eli
tä hän sats hänen canhans olla.
MO t nut tenään händä cohletlto sitoo,
iy: Mutta ei Jesus händä sallinut/
« 2
oli usein jolcapuls ja cah4
waan
särkenyt
sanoi hänelle: mene cortae omailuc.,:
cohhänoli
tygö/
ja ilmoita heille/ cuinga
tengän
stes
20» let/ojolcopuntrtckonut/ftel
lyöt
HERra o» sinulle tehnyt/
suuret
»otnuthändäasttto.
on
armahtanut.
ja
wuo»
sinua
s.lohänoltotnoyö»ojopaiwä
20. Ja hän meni/ ja rupeis
man nysä kymmenes Laupungis/ cuinga
Matt.

,

'

,

,

:

sanoman

:

-

maja

.

Nän
lttss?d°ttuno/,a

saarna-

gO suuret tyoc lefts «li
nyt: jo he coicki ihmeml: l.

P.MMM

hänelle teh-

'

.5. luc.

hin mieli

pubui/ tulit
Cynogogon Pis<
2i.
cuin lEfts loos meni hoh- mleheldäjotca ftnolt sinun tyttäres o»
Fdello ylitze/ cocondui poljo Con» cuollut milis sillen Mestorlta walwot?
tygöns/ jo hän 01l läsnä merto. z6. Mutta lefts cohto cuuttuans t.se»
Molt. s«hänen
22. Jo cotzo / yxt Synogogon Pääftnottawo»/ stno, Synagoga»
V' 's. mies tuli/ Joirus niineldä/ jo cui» hän Pssmttheltt: sls pelts/ ainoasio»»
35

:

:

sanon
luc. 8: «z-i hänen/ longeis hon hänen jolcoills usco.
41. tygö:

37- Jo el hi» sallinut tenengsn hsn»
däns seurot/ »oon Petorin jo Iocobi»/

23, Ia rucoili händisuurest sonoden:
mtnun wähä tyttäreni on »tzmelsilttns/ jo lohonnexen Iocobi» welje».
lule/j«pone.tstes häwen päällens/ että 38. 1« häntuli Synagogan Pssmle»
hänporonisfteläis.
he» huonesen/ ja näki pauhinan/j« ne
:
jetcatttit jo poroifit poljo.
24. Ntzn hän ment hänen
39. Jo hän meni sisälle/ jo ftnoi Helljo poljo conso sturois händä/ ja ahdile: mits te ponhotte jo ittetts ? lopfi ei
stit händä.
lEsus 25. KA yxi «voime/ joco oli fttro- ole cuollut/ woon moco. Mutta
»ouroit händä.
päästs
Hstonlit punoisio toutio coxitoi» Co40 Iooli hecoicki
ojonut ulos / otti hän
yhden stokymmends ojostoico:
hsn
lopsen
jo
monelda
lätäslltn
conssons/ jo ne jot.
poljo
,6.
»vatmö
Issn
kärsftyt
Jo oli
puno. rildä / ja oli culuttgnut cotken hywy- Co hänen conssons olit/jo menit fistlle/
«udist. dens/ eitä mttän opuo tundennt/woon cuft lopsi mocots.
lEsus
41. Jo tortut lopsen käteen/ jo ftnoi
tullut poljo pohemmoxi.
I<,<.
17. Costo häu cmllt lesuxesto/tul» hän hänelle Tolithoc»mt/st on ftnottn/ptzconson stas toco//o rupets.häne» woot< cotnen (sinulle »ninä ftnon) nouse ylös.
/

conssons

cos.

:

Jo cohto ptzco neusi/ jotäwl: sil»
hsn oli cohbentoiftotymmenen ojo»
culveco hänen «ootteisins/ stoicoiuen. Jo he hämmästyit suurell»
OstOnS ftonporonen.
hämmästyxellä.
»tzn minä
merilshteng
cui»
43.10 hän hoost»t heitä c«wl»/ ettei
cohto
29. Io häneck
»etlui/ jo hän tunsi ruumiftns/ että sengen fitä sols tietä/ ja hsntästi anda
hänelle syötäwstä.
hän ol» hänen wttzouxestons porattu.
vl. iucu.
zc>. Jo lefts tunsi cohta itzesäns woima»/ joca hänestä lihtenyt 011/ jokäänhän
läxi sieldä ja meni Jfäns JEstS
maalle: ja hänen Opetusta- saarna
si hänens Conftn seos/ jo ftnoi cuco
psens seuraisit händä.
rupeis minun wootteisin?
ru- Isana
31. Io hinen Opetuslopsens ftnolt
maalla
että
ja
näet
Synagogas
opettaman:
Sinä
Conft
sinua
ohpeis
hänelle:
hän
Matt.'
ymbsrins/
jo sins sonot cuco mondajotca coutll/ hämmästyit/ sanooista
rz: 54
minuu» rupeis?
den: «usta tällä nämäc owat ? ja mikä !uc. 4:
että
ymbärtns/
myös
/
ho» wijsaus hänelle annettu on että
zl.lo hon cotzoi
>.
seucaltaiscnväkewättyöt hänen kättens
st» nstts joca stn telt.
letsins:

28. Sillä bon ftnoi

4i.

:

'

jos minä «ino- lä

:

:

33. Mutto »oimo pelläls jo »opis/ cautta tapahtnwat?

«tts hin tiesi mitä hänen cehtOnS to- z. Eikö rämä ole se seppä/ Marian
»oahtunut oli/ tuli jo longeis hsnen e- poica / Jacobin ja Josen ja ludan ja
teens/ jo ftnei hänelle coiken totuden. Simonin weli? eikö myös hänen stfa34> Mutto hsn ftnoi hänelle tyttä- rens ole täsä meidän canstam? ja h« paren/sinun ustos poronsi si»»» / mene henit hänxsä.
4. Multa I Esus sanoi heille; ei Proltlllhaonv ft ott lcrwe wilzouxesias.
:

pheta

'

6.lut.

ErMchtM!.

4»

phet» mualla ole ylöncatzottu cutn I- Philippuxen twäuuau tähde,/ jonga
nainut.
säns maalla/ jalangomsseas/ja coto- hän18.oliSillä
Johannes oli Herodexelle sa- lev l»
Ash. oaus.
nonut et somt sinun pitä melje» em«>- »s.
yhtän
mäke.
x.Jaethänmoioutsiellä
«ätä työtä tehdä/ waau ainoastans pa- dätä.
mäjyi häudä/ ja tah
m lätens harmain salrasten päälle/ ja 19. Ja Herodias muna
ei hän saanut.
rappa
doi
händä
paransi heitä.
20. Sillä Herodes pclkäiö Johannest/ Matth
S. Jaihmetteli heidän eväuscoans.Ja
ym- että hän tiesi hänen hurscaxt ja pyhäxi 21: »S.
Matt. hän waelst ymbärins lylia opettatn
mtehext: ja otti maart» hänestä/ ja cuuptik. bäristöllä.
li
händä mones asias/ ja cuulbeli häntacij. 7. KA c»tz»t ne caxitoistakymmenmielellû.
dä
caja
nytä
ja rupets
caxtn
päimä tuli/että
21.
andoi
wvtman
heille
Ka cosca soweltas
ja
xi» lähettämän:
päimanans
syndymä
hengtä
masta».
Wtt- saastaisia
ja Päämieyltmmäistllens
täApo 8. Ja kielsi heitä niitän ottamasi tielle/ teki ehtolisen
Galileas.
ja
ci
Esimiehille
/
hille/
sauman emässac- 21. Ja Heropiaxen tytär tuli sisälle/
stolins muttaet ainoastans
Matt. ltä/ leipä/ ei raha cuckaroon.
ja hyppäis/jasekclpats Herodexelle ja
»o: i. 9. Multa oleman kenaäs: Ja ettei he ynnä
atrioitzeivtlle / sanot Cuningasja
ltic. 9: pukiecahta hametta päallens.
pijcalle:
te
ano mtnulda mitäs tahdot/
tkänanS
cusa
».
iv.Ja hän sanoi heille:
annan
minä
sijna/
sinulle.
Eupr. huonesen stsälyienette/ nyn olcat pois.
ika-2Z. Ja hän mannoi hänelle: mitä
Z- -k- ayncauman cuia te sieldä menette
minä
annyn
anot/
nänö
mimilda
Mau. ii.Jajotcaeiteilä mastan ota/ /eikä nan sinä puolen miuun maldacundamengät
M
pois
sinulle/
niju
stelda
»o: 14. cuule teitä/
«i asti.
.
lm. 9: pyhkikät tomu / cuin teidän jalcatn alla 24.
meni ulos ,a sanot ät.
Mutta
se
todistujcext.
sanon
Totisesi
on/ heille
k.
Gomcrralle tillens: mitä minun pitä anomaa!
Zlci.ij- minä teille: Sodomalle ja
/ tuin maan se sanot:
Johannes Casiajan
-51. on duomio päimänä huokiambl
päätä.
llttti sille Caupungille.
25. Ja häp cohta sisä/meni kyrust
».Jahe ulosläxitja sarnaisit että he Cunivgan
ö.
lygö/anoi sanoden/mina tahparannuxen tekisit,
minun annat i«uri nyt Joa
don/
ettäs
monda
1
ulos
Perkelettä
ajoit
iz. I a
pään satts.
Castajan
/ ja paHannes
öljyllä
monva sairasta
«voitelit
5. >4.
26. Nyn Cuningas tnli sangen m»r.
Mstth ransit.
helltscxt/ cuitcngin malaneitähden ja nytahtonuthal4» 1. K. KA Cuningas Herodes saiolisen
jo d-n jotcaynnä acrioitzit/
(silla hänen nimens
tm 9:
ktcldä.
neldä
J-hsinlistettu) ja sanot: Johannes joca ca-- 27 Ja Cuningas lähetti cvhta mur- ncxe»
,a sentahylösnosaut
on
cuolleista/
tuoda.
päans
stl/
haian, jakasti hänen
caula
deu motmat matcuttamat häncsa.
Nyn se meyt ja leickatS hänen leica28
on
mutta
Muut sanoit: se Elias:
tot hänen pääns tarr.
caulans tornis: Japycalle:
ja pyca anse on Propheta/ taicka sgtiö/
«öiset sanoit:Prophetaisia.
ja annot sen
nsncutnjocu
äitillens.
sen
doi
cuuli/
16. Mutta cosca Herodes
2». Ja cosca bäncn opccuslavsens ftn
noi hän: se on Johannes/ jonga caulan knulic/ tulit he ja ostt hänen runmtus/
mmä annoin letcata/ hän o» cuollersia -a panjt sen hautaan,
Apostolit cocounnuitJesuxen Matth
Sillä Herodes eli lähettänyt Jo> zo. KA
ia ilmoitit hänelle caickt 14: iz.
hanen
bannest ottaman kyni/ ja pani»eljeus
ttlt/ja
ne emu he opettt, inc. 9:
ne
cuin
he
sekä
>o^
tornihin/ Herediajcen hänen
G
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.
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sa-
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P» Marcupen
zt. Ja hän sanoi heille: tulcat te yxi- 45.

>,?

6.iuc.
hän ajoi cohtaSpetnslapsens'

nänne erinäiseen paickaan/ ja lemäikät
Kastuma» hahten ja edellä memonda oli jotca tulit ja nemän meren ylitze Bethsaibaau/ sij«ähä: sillä
menit: nyn ettei he syödäckän joutanet, henasti cuin hän pääsiäis Cansan.
zl. Ia he menit corpen hahdella eri» 46.1» cosca hän oli pääftänytheidä»/
näns.
meni hän muorelle rucoileman.
zz. Ia cansa näki heidän menemän/ 47- Ia cosca ehto tuli/ oli haaxi ke- Malth
ja moni tunsi hänen: Ia »uoxit sinne
stillä merta/ ja hän yxinäns maalla. '4: ,z.
jalcaisin raitista Caupungeista/ ja he 48. Ja hän näki heidän olema» hqdäs Joh.
ennätit heitä/ ja he cocounnuit hänen soutamisesa: (sillä heillä oli «vastainen) 6: lt.
tygöns.
liki neljändenä yö» «vartiona tuli lEsu,
«atth Z4. Ja Jesus läxi ulos/ ja näki paljo Ia
hän
heidän tygöns käyden meren pääl- «Syivc.
9: ,0. cansa/ jahän armahti heitä: sillä he lä Ia
tahdoi mennä heidän ohitzens.
olit nyncuiu lambat/joilla ei »le pai- 4y. Mutta cuin he näit hänen käymän pWik.
menda: Ia rupeis heitä opettaman meren päällä/ luulit he oleman Köpepaljo.
li»/ ja huusi t
Z5.
cofca päimä paljo culunut o- 50. (Sillä caicki näit hänen ja hämli/ tulit hänen Spetuslapsens mästyit.) Ia hän puhui cohta heidä»
hänen tygöns/onsanoden: Tämä on eri- cansians/ ja sanoi heille: olcat hymäs
jo culunut:
maa/ ja aica
turmas/ minä olen/ älkät peljätkö.
z6. Laste heitä että he menisit ymba- 51. Ia hän astui heidän tygöns hah»
/

>

/

>

:

»«».

,

,

,

:

rins kylyn ja majoin / ostaman heil- ten/ ja tuuti heikeni: Ia he paljo e»
lens leipiä: sillä ei heillä ole syötä- nammän kestenäs hämmästyit/ ja ih-

mätä.

mettelit

Z7. Mutta hän

:

vastaten sanoi heille: ;i. Sillä ei he ymmärtänet kelmistäte heille syötämätä. Ia he sa- kän: maa» heidän sydamens öli paanoit hänelle: pitäkö meidän menemän tunut.
cahdella sadalla penningillä leipiä osta- SZ.
cuin he olit mennet ylitze/ tuman/ ja andaman heidän syödä?
he Genesaretin maalle: ja Mstlh
J»h. zB. Mutta hän sanoi heille: mondasatamaan.
lastit
6:9. co leipä teillä on? mengät ja catzocat.
l4» ,4'
54. Ia cuin he menit ulos hahdesta/
JEsus'la cosca he catzoit/ sanoit he: mysi/ ja nyn
he cohta tunstt hänen:
ruockt
cala.
55- Ia juoxit ymbäri caiken sen ymbäzooo. caxi
zy. Ia hän kasti heidän caicki istutta a. ristön/ja rupeisit sairaita miemäu muo«itstg. trioltzeman
«rijouckoihin miheriäisen teisans/ cusa he cuulit hänen oleman.
ruohon päälle.
56. Ja cuhunga hän meni sisälle ky40. Ja he istuit joucois sadoin ja wy- lihineli Caupungeihin/ taicka majoipnkymmenin.
hin/ nyn he panit cnjille sairaita/ ja
41. Ia cuin hän otti ne mysi leipä ja rucoilit händä/ että he ainoastans häeaxicala/ cayoi hän Taimaseu/ kytti nen maatteins palteseen saisit rumeta:
jamursi leimät: ja andoi Spetuslapsil- Ia nyn monda cuin
hänec» rupeis/
lcns panda nyden eteen: ja ne caxi ca- ne paranit.
la jacoi hän catkike.
VII- iucu.
4». Ia he söit caicki/ ja ramittin.
caxitoistakymmrnhe
4Z> Ja coriaisit
hänen tygöns cocounnuit Mallh
»ä täysinäistä Loria muruja / ja myös AO» Pharifeuxet/ ja muutamat
Kirjanoppenuista/ jokea I«.
«aloista.
44.1 a nytä cui» söit/ »st lähes wy- », rusalemist tullet olit
si tuhatta miestä.
Ia ruin hc näit muutamat hänen
>

.

Kpc-

GMgtliM.
Opetnsftpsistatts yhteisillä tssillä/ (se
,n/ pesemsllömillö) syömän leipä/
lotllt he sitä
3. Sillä Phoriseuxet jo caicki luda>
pese täsiäns/
lelstt ei syö/ ellei he usein
pttsl» »onhemboin säätyä
4. Io cuin he Turuldo tulewat/ et he
syö pestmstä. Io monda muuta on/
jotco he owot «tlonet pltsxens/cuin on
:

:

7-lUt.

zo

:'muttä «e tuin hänestä tulewat ulos/
ne owat jotca ftstuttawot ihmisen,
16. Jos jollottn on corwat cuulla/ s«

ta

cuulcan.

»7. Jo costo hän Canftn lygö m«nt
huonesen tysyit hänen Opctuslopseus
häneldä tästä wertouxesto.
/

iz. Ia hon ftnoi heille olettoco tetin
ntzn ymmärtämättömät ? ettekö ymjuomoosttoln/ ttwiostiai»/ jo tvostioftt- märrä / että coickt cuin ulc» mene th»
«in/ jo pöytätn pesemiset.
«isehen/ ei se händä toido ftostutto ?
ldl!> f. Stztte kysyit Phoriseuxet jaKirftn19. Stlls el se mene hänen sydämehens/
siu«p« oppenet häneldi :«ixei sinun Opetusta- mutto wotzoon: jo mene
luonn»lltsest u.
hupya pstswoello»onhemboinsäädyn jälten/ los/ coickirNotlpuhdtstotn.
<n,s,
"st"' woon syöwät pesemättömillä täfills 2a. Johanftnoi: mttä ihmisesi tnle u- 5...'
ft" leipä?
ftostutto ihmisen.
«nt» 6. MultO hin »Ostoten ftnoi heille los/'st
21. Stllä sisoldi ihmisten sydimest lu.
Istln Esaias on h«)wästi teistä ulcocullotsifio ttwot ulos pohat ajatuxet/ huorudet/
s«odY>> ennustanut: ntzncutn tirjettettn on: Ts« ftlowuotel/ miestopet/
stl' ms Conft lunnioitze mlnua huullllo/ «.Worcondet/ ohneudet/pohotjuo.
tsa.29 »ao» heidän sydämens on coueona ml. net/pelos/irtoisus/pohonftomus/Iu»
molonpilcko/ylpeys/ hulluus.
nusto.
7. Mutto turhoon he mlnuo polmele. 23. Coicki Uimat pohndet sisäldä tulewot/ opettoln sitä oppto / cutn on ih- »ot ulos/ jo soostuttowat ihmtseu.
ValtK
,4. c>->ljn hän
/ jo meni sieldä
misten kistyt.
",.
nousi
/
hyljstte
tostyn
l. Tyrin ja Sidonin maan srtzn
8. Sills te
Iumolo»
jo pidätte ihmisten säädyn/ kiwtastiain ja sisälmeni huonesen/ että tahtonut sitä
josuomoosiloinpesemiset-jo mullosen- tenellckön anda tietä, jaet hän toinnut
loltoisio te pollo teettä.
salo olla.
,5. Stlls cuin yxi »aimo cuuli hsne9. Ia hs» ftnoi heille hymtn te hyljstte Iumolo» ksstyn/elto t« ltidsn stä/jongowihillätytärells oli soostolptdäisitte.
nen hengi/ ntzn stlnltja longe»shi»e»
«p»od. ssstyn
Sillä
l°>
ftnoi: eunnioito jatcoins juuren.
Mosesjeeo
«,2.
kiroile Isä elt 26. (Mutto se »oimo olt Grekiläinen/
Isä" ja stllos: jo
3>«. iltis/hsnen
pito cuolemollo cuolemon. Syr»phenisios syndynyt) jo hän rucol- ""!""'
Mutto te sonotto jos ihminen so- li händä ojomon pots Perkelettä hänen
»«b e.
""«ml»
""«
«hl"ttu) jollo sinuo pitt mtnuldo au27. Ntzn Jesus ftnol hänelle: Solll
tettomon.
?""«,
ensin löpset rowitlo: Slllä ei ole se coh. ">"'
i2. Io et t< solll hsne» mtton tehdä mllinen/ otto
losten leipä/ jo heittä pe.
:

:

,

:

>'

«.

'

'

:

:

«.

«'

:

?'

Prov.

toicko silillens
Jo hyljätte Iumolo» ftnon teidän söodyllsu/lengo te säättänel eletto:
Jo sencolcoisia poljo te teettä.
i4.
ho» cutzui tygöns coicke»
jo ftnoi heille cuulHConson/
cat coicki minuo/ jo ymmärtätät.
15.Ei ele ulcouo ihmtst mtton/ joco
häneen sistlmeue/ia toilo hänen saostut,

Isrens

:

,3.

Mistä

lhmi-

ni fta-

stuletö
Molih
lj.ly.

<AA

:

nlcollle.
28.

Muttohön wostois

jo sonet

ho.

»elle: tosi» HERro: syöwät penicalti»
pöydän 0110 losten mnrulsto.
29. Jo hän ftnoi hänelle : läminpuhe» tähden mene : Perkele läxl ulos sinun tyttärestis.
30. Jo cutn hin Meni cotlons/ lsh»

jo
si hän Pertettn nlos lohtenexi/
tyttärens

Gi

~

P.MarcuM

c,

e.^uc.

cotjgisit lähtet/ enin jäinet olit/ seiqe.
tyttärcns macava» vu-tesa.
Tyri»
cutn
ja men coria muruja.
hän läxt
Matth zi. KA taas maa»
9. Ia nytä cuin söit/ oli liki neliä tn»
tuli
hän
iiristä/
»l:»?.
hatta:
/
meren
kymmenen
tygö
Galilean
Lau- »0. Ia hän päästi heidän.
cohta Opetuslapungtn maan ärten kestitze.
KA hän astuthahten/ja
tuli DalZ2. Ia he toit hänen tygöns cuuroin/
raosta
jocamyös myckä oli/ ja he rucoilit hän- manuthmtmaan ärhn.
dä paneman käteos hänen päällens.
Ia Phariseuxei tnktt ja rupetstt
campatleman hänen canstans / pyyten
otti
ertnäns
zz.
Ia
hän
hänen
CansaITsuS
PH«h
paran- sta / ja pisti formens hänen corvins: häneldä merckiä Taiwast/ktufatea händä. seuxel
12.
hengefäns
ja
pa c«u« sylki,a rupetS hänen kteleens.
sa- ano:'
Ia hän hnocais
Merckiä pyytä? to- va«
ron.
huo- not: mtxt tämä
z4.la catzahtain Taivasen/
cais/ia sanoi hänelle: Ephphata/ se on tisest sanon minä teille: Et tälle
merc.
«alle anneta merckiä.
aukene.
kiä»
ze.la cohta aukenit hänen torvans : i;. Ia HZ» jätti heidän/ ja astut taas
ja hänen kielens side pääfi vallakens/ hahten/ja meni ylttze.
ja puhui selkiäsi.
he olit unhottanet otta leipiä:
KA
kellengän
ollut heillä enä cut» yxt A«lh
hän
heidäu
Hetkä
z6. Ia
haasti
lä:i.
nomasi Mutta jota enämmin hän haa- leipä hahdes hetdä» myötänö.
ilmoitit.
r;
enämmin
he
HZn
hettä/fanoden:
catzocat
sti/ sitä
Ia käski
Z7. Ja he suuresi hämmästyit sanoden: ja cariacat Pharisensten hapatuxest/ ja
hyvästi hän caickt teki: euuroit hän icke Herodexen hapaturest.
cuulcman/ja mykät puhuman.
16. Ia he ajattelit keskenLns/sanoden:
ei meillä ole leipä.
VM. iucu.
sangen 17. Ja cuin Jesus ymmärsi/ sanot
päivinä/
ollut
iHpal/ocansa oli/eikä
Matth
heillä hän h«lle: mitä le ajatteletta / ettet
Ij, Z2.
mitan syönnst/ cutzut JEsuS teillä ole leipä? ettäkö te vielä huo»
sano» mäitze/ etkä ymmärrä? wteläkö teillä
"

,

snc»

sucucnn»

'

sa-

:

se»

>

!

cvsca

heille:
2. Minä armahdan Lansa: sillä he

nyt »n paatunut

sydän?

18. S:lmit teillä on/ ja et te näe? ja
vvat jo colme päivä vypynct minun ty- corvat teillä on/ ja ette cuuke? ettäkö
I-h.
könäni/ja ei ole heillä mitä he söisit: myös muista?
S; u.
19. Losca minä vysi leipä mursin vtjz. Ia jos mtnä päästän heidän cottans delle
tuhannelle/ cutnga monda täyflsyömäta / nyn he vaipuvat tiellä sillä
näistä coria te tähteitä corjatsttta? He
muutamat heistä olit cauca tullet.
caxttoistakymmendä.
4. Nyn vastaisit händä hänen Opetus- sanoit:
myös
minä ne seitzemclii
20.
lapseus: custa jocu «oi näitä ravita
-

Nstsi

ccsca

murfin/ neljälle tuhannellc/culnga montäsä
täysinäistä' coria tähteitä te cerjatda
5. Ia hän kysyt hcstdä: mondac» leipä
on?
he sanoit: seitzemäu.
setyemen.
teillä
stua?
he sanoit
I-sus
tuscki 6. Ia hän kasti Caasa» istua atxioitze- 21. Ja hän sanot heille: mixet testjs
4000., man maan päälle: Ia hän ortt ne setge- ymmärrä?
tuli Bethsaidaan/ja he
ihmi- mcn leipä/ cui» hän kyltänyt «li / mursi 22.KA hän
yhden
Opetuslasten»/että
ando»
he
soktan/ ja rncotltt
ja
siä.
olisit
teen panucc: ja he panit Cansan eleen. händä/että hän rupets häneen.
7. Ia heillä oli Myös vähä calatsita: az. Ia hän tarttui sen fokiao käteen/
ja ha» kljttt/ ja kästi ne myös panoa ja ulos wei hänen kyläst: ja sylki hänen
silmyns/ja pani käcens hänen päällovs/
«tc-n.
s.Nzn h-M/ ja ravtttin: Ia hei jakysyt hä»eltä/j»s häu jotakin näkis.
Nya
erämaas?

>

leivillä

>

:

«-

Svangellum.
,7. Elt

»4. y!ijn bän catzdt ylös ja sanoi;
Minä näe» ihmiset nyncuin puut »Sy.

z.

5-iue.
mitä thmtnelk aitta fieluns ka.

.

nastuxexi?
ja «imu»
zz. Sillä joca häpe «tnna
stendelewän.
ja
syndtses
sanojani
huorintektäs
su« Match
kätens
täfö
pani
hänen
iv. z,:
!»5. Sycce hän taas
Pojan
häpeptkä
myös
ihmisen
andod hänen taas gue/ sitä
tue. 9:
silmätns päälle/japaratut/
nyny» «t- män/ eosca hän tule Jsäns cunntas
»6.
catzoä: Ia se tuli
-<ä hän väki catckt caucaja selkiäsi. te» pyhäin Engelttten cansia.
ix. tucu.
M J« län lähetti hänenevtians/
Match
älä
kylään
älä
heille: Totisesi sa- löi»».
fisälmene/
sanot
sanoden:
teille: muutamat
myös kellengä» tätä kyläsä sano.
AO» noa minä
jotcatäsä seisowar et
Mait -27. AA JesuS meni ulos ja hänen
«ätfiö/
li. «z.
Cesarean kylyn/ <lXs<Äptda cnolemaea maistama»/
/

luc. y:

joca cnyutan Phtlippi: Za hän kysyi sijhenasti cut» he näkemät Jumalaa
tiellä Opetuslapfiidans/sanvden heille: «aldacunnas moimalla tulemaa.
kcnengi sanomat thm,set minun olema»? 2. Ia cuuden päimäa peräst/ otti le. Chrl.
»8. Ny» h« «vastaisit: Johannes La. sus tygöns Petartnja Jacobin jaJo- stuxen
stajan: ja muutamat Elian: maan muu- hannexen/ ja «ci heidän erinäns cor- kirca.
ktalle muorellc yxtnäas: ja hän kirca. siamitamat jongunProphetatsta.
kenengasia
s-st.
heille:
häu
sanot
stettin heidän«desäns.
Ja
Peta- »e a?
«aattens tulit kyldämäxt Match
minun oleman? Petari »az.
Ja
häne»
sanotta
einiuNsiats/ja
hänelle: sinä olet Christus. ja sangen malktaxi nyncuin lumi/ ettei 17:
»ustuo zö.Zasanot
taida »yn. mab- tuc.9:
hän haastl heitä kelleagän HS. yxikän maatten painaja
Chrl»»
päällä.
maan
paina
tiaxt
sanomasi.
stu/est. ««siä
Mpsexea
Elias
tlmestyt
opettaman
ruptis
heitä
4.
heille
Ja
z». Ja hän
«ttä ihmisen Pojan pitä paljo kärsimän/ cansta: jotcapuhuit Jesuxen cansta.
5. Ja Petari mastaten sanoi Jesuja hyljättämän «anhimmilda ja ylimxelle: Rabbi / hymä «n meidän täsZ
«äisildä Papeilda/ ja Kirjauoppcueilda/ ja tapettaman: ja colmaadena olla: tehkämme sijs tähän colme ma.
ja/ sinulle yhden/Mesexelle yhden/ja E«äimänä ylös
julkisesi.
puhe»
yhden.
puhut
lialle
ze.Ja hän
tiennyt mitä hän puJa Petari otti hänen tygöns/ rnpeis 6.Waan eihän
hämmästynet.
olit
Sillä
hut
he
händä nuhteleman.
Matth
zz. Mutta hän käänsi ttzeuS/ ja ratzoi 7. Ia pilmi tnlr joca ymbärt marjois ,:»7'
Kpetuslastens puoleen/ nuhteliPetart- heidän: Ja äni tuli pilmest sanoden:
Pct.
ta/ sanoden: mene pois minun tyköni Tämä on se minun racas Poccan/ cuul- li 17.
»ycäcoin
ymmärrä
et
cat
hända.
Sata»-.silla sinä »ylä cuin
ihmi. 8. Jä cohta cuin he ymbärins cayatit/
Jnmalau omat/ maan
,8

-'

!.

nouseman:
sen

:

».

ethrenä ketan nähnet/ mutta Jesuxen
omat.
Z4. AA hän cutzui tygöus Cansa» ja yxtnäns heidän cansians.
he memt alas «vuoret,
ja sanot heille: y. Mutta
Maith
«o: ZB. cuca ikänäns tahro tulla minun peräsä- da/ kielsi hän heidän kellengäa ntztä
K lö: m / hän kieldätön itzeas/ ja ottacan ri. nomast cuin he näit/ «aan cosca-ihmi»
ylösnofnut.
Potca on cnolluistamt<l«sa»ö/jä
stt»s/ja seuratcan minua,
tut.
mc. 9: zs. Stllä cuca ikänäns tahto hengens iv.Ja he pidit
ylösuvsia
i.
keit
mitä
joca
multa
kestenäns/
seolis/
mapahta/hän hucutta
«cp- känäns hengens hncutta miau» ja E- tuollutsta.

sten

cosca

>

sn-

>

sen

sen:

sanan

sen.

1

se

i

:

ii. Ia he kysyit häneldä sanoden: mi«angeliumm tähden/hän mapahta
tä
thmista/joe
ktrjanoppenet sanomat/ että Eliaa
mitä
autta
hän
zö.Stllä
pitä
j
«ofin tulema»?
moitats catcken matlman/l» sais sielutMutta
Gj
lens mahtngon.

5

J»h.

».

P. MarcuM

,»

Mal.
4:5-

Esa.zz:
4.

e.lue.

Muttä län Mästaten sanot heille z Cansa yunatygö juoxi/nuhteli hän K.
Elias tosintule ensin jaojenda catcku Ja tä säästäisi henge/ sauoden hänelle: sikt.

mncuin on

ihmisen Pojasta kirjoitettu/ nä

hänen pitä paljo kärsimän/

ja ylönca-

myckä ja cuuroi hengi/ minä käsken

sinua/mene ulos hänestä/ ja älä täste-

des hänen fifällens mene.
tzottaman.
ij. Mntta minä sano» tetlle/ettäEltas
26.RY» hunsi/jarepeli °eowg« hän»n myös tullut/ ja he teit hänelle mitä he bä/ja «elosläxt: Ja tuli nyncutqcuoH
tahdoit/ nyncuiu hänestä kirjoitettu oli. ln/ nynettä mont sanot: hän on cuollut.
14.
cuin hän tuli Opetuslasten »7. Mntta JEsnS tgMr HSnen kä-

se

Matth

>7: 14.

<AA

hän paljo Cansa hei- tems/.ja nosti hänen: ja hän nousi.
dän ymbärtlläns/ja Ktrjanoppenet cam- 28. Ja cuin hän oli huonesen sisälmen.
nyt/ kysytthäuen Opetuslapsens hänelpatleman heidän canstans.
cuin
caicki
näki
häcöhta
Cansa
daerinäns: mixemme wotnet hända a15. Ja
nen/hämmästyit he/ ja tygö juosten ja ulos?
terwertt händä.
29. Ja hän sanot heille: täMfucu ei
lö. Jä hä» kysyi Ktrjanoppenuilda/ taisa mtllän muulla cuin ruconxellaja
mitä te campailettc kesienan?
paastolla «losmennä.
JEsus 17. Ny» yxt Cansan seast wastais/ ia z->. V he ulos läxtt steldä ja tvaelstt Chrl.
aulia
sanoi: Mestari/ minä toin fi.iuu cygos
.H AMean läpiye / ja et hän swm
Perke- pottani/ jolla on myckä hengi
kenengän tietä.
tärfltahtonut
leldä iS. Ja cosca hän rupe hänen kim- zi. Sillä siiä
yän opetti OpttuslapsiaaS/
rymat- puuns/nyn
hän repele häaoä: ia hän
heille: lhmifs» Pocca ylönanlua. «ahtu/ ja kiristele hambattans/ja cui- ,a sanoi
netan ihmisten käjsin/ ja he tappamat -17:»!
wektu.J» minä sanoinsinun Opetuslap- hänen 'ja cuin hän on tapettu/nyn
filles/ että he ajaisit hämn ulos/ ja hän colmandena päi-vänä ylösnouse.
et he wotnet.
za. Muita et he ymmärtänet sirä cuin
,y. Nyn hän wastais ja sanot: O si- hän sanoi: ja pettäisit haneloä kysyä,
nä «feototn sucucunda/ cutngacauma» zz.
hän iukiCapernaumyn/ja co- Opcminun pitä oleman teidän canhan?
vlles/ kysyt.hän hetldä i.lusläeninga cauwa» minä teitä kärsin?tuote
tiellä
Mitä
keskenän campailltta. stenrl/,
cat händä minun tygönt.
wäickenic:
z4.Mutta
he
silla heolttcam- dast20. Ia he toit sen hänen tygöns. Ja paillet tiellä
kesienäks/cuca
heistä sumin tue.?:
hengi
rum hän näki hänen/rewäts cohta
olts.
maahan/ja
jaiangeis
kieritteli
händä/
Zs> Ja cuin hän istui/ cutzut hän »e Matth
händänsja mahtui.
ja sanot heille:
eaxttotstakymmendä/
18! I,
21. Ia hän kysyi hänen Jsäldans:
jocu tahto «nsimäinen olla/ se» luc. y!
tämä
aicasijtte
ou/
cut»
paljo
cuinga
pikä oleman caickein wymeisen/ ja caic- 46»
»n hänelle tukut? hän sanot/lapsudest. kein
palweltan.
tuleen
22. Ja hän heitti hänen usein
zS.
Ja hän otti lapsen / ja asetti sen
ja wtsij»/ että hänhucutäts hänen.
kesiellens: Ja cuin hän otti sen
Mutta jos stnä jotakin mott/ nyn auta heidäu
sanot hän heille:
sylynS/
päätlem.
mettä/ ja armahda meidän
yhden taencaltaise»
Luca
zz.
jos
hänelle:
Ny»
si- lapsen corjatiänans
2Z.
sanoi Jesus
minun
nimeni/se corja minä sen moit uscoa/ caicki owak nscowaija joca minun corja/ eihäumipun:
selle mahdolliset.Pojan
nuä corja/mutta sen jota minun lähetti,
24. Ja cohta
Isä huust ttketn/
ja sanot: HERra/ mtnänscon/ auta ZB. 'ANUtta Johannes wastais häu- kuc.y:
sanoden: Mestari/ me 4?i
minun «päuscoant.
2). Mutta cosca Jesus sen näki että »ätmme yhden sinun mmeliäs Perkelettä
ulos;

-

>

'

l

'

,

.

>

'

>

»».

l

?

i

-

s

Evangelium.
io. iue.
melts: jo me coconnui taas hänen tygöns/ ja nynulosojowon./ joco ei
mellä.
cuiu hän oli tottunut/ nyn hän taas 0»telsim hindi/ ette i hän
ällät
petti
hsndä.
heitä.
39. Ntzn Jesus sonci:
tiettäkö sillä ei »le ketän joca teke woi- 2.
Phariseuxet tulit ja kysyit
!>C"' molltfen työn minun nimeni coutto / jo
tvaimons
Chri.
l»! »3' taito cohto pahasi puhu minusta.
hyljätä: kiusaten handä.
joca
Sillä
elele
meitä
Dlutta
40.
hän wastaten sanoi heille: xc wS»
mastan/
z.
fiau»
en metdsn «dcftäm.
mitä Moses teille kasti?
erokir41. Sillä cuco itänäns juotto teitä
4' He sanoit: Moses salli erokirjan jasi.
te
wesipicorillo mlnun nimeeni/ että
kirjoitta jer hyljätä.
2""w oletto Christuxen/ totisesi ftnon minä 5. Ia Jesus wastaten sanot heille: Deut.
«0:44.
suingon codoto polckons. teidän sydamen cewuden tähden kir-'»4:1.
42. Io cuco itänäns pohendo yhden seittihän teille senkästyn.
p«hen» ntzstä mähimmist / jotco uscowat mi6. Multa luomisen alusta on Jumala
Mesi' nun päälleni/ porombi olts hänelle/fts heidän luonnut michexi ja maimoxi.
Mllh myllyn kiwi ponnais hänen caulaons/ 7. Sentähden pttä ihmisen eriämän Ge».
>»:d.
ja heltetitsin mereen.
ja ailistäns/ ja pttä ttzens «ai- N 27«
Jsästänsyhdistämän:
pohen-

sa

seuro

:

4

seura

saa

!

'

>

se

.

-

.

:

Gen.

liha.

6:i6«

.

moons

.

8. Ja nyn tulemat caxi yhderi lihaxi. 2: 24,
Nyn ettet he »le stllen caxi/ mutta yxt i.Cor.

y. Mitä stjs Jumala on yhcen sowit- Eph.
tanut/ ei ihmisen pidä sitä eroittaman. ; zi.
10.Ja hänen Spetuslapscns kysyttyr. Lor.
taas häncldä cotona sijtä asiasta.
7:10.
,

:

11. Ja hän sanot heille: cuca tkänäns Matth
hyljä waimon»/ ja nai toisen / se teke t'.Z2 i?
.huorin händä mastan.hyljä
9
i!. Ja jos maimo
mtchens/ ja luc.iö:

!

i

.

Jos sinun kätes on sinulle
nuxexi/ ntzn hocko se pois porombi on
Motlh sinuntäsipuolno elämään mennä/ cuin
3» »y. sinulla olts caxi kättä/ja menisit helwet»
»8» ttz»/ sijhen sommumottomon tuleen.
8.
44, Cuso ei heidän mötens cuole/ eiEst- tä tnli ftmuteto.
td- 4-s 45. Io jos sinun jolcos e» sinulle pohennuxexi/ hocko se pois porombi on
finun ettäs onduwono «lämää» menet/
cuin finulla elis coxi jalco jo heitetäisin
helwetttzn/ sihen ftmumottomon tuleen.
46. Cuso ei heidän molons cuole/eitä
luc.»?!

huole toiselle/ hän teke huorin.
28
hänen tygöns lapsia/ Chrisammuteta.
iZ"KAHetott
47. Ia jes finun silmäs on finulle po»
Hän heihin rupeis: Nyn K- stus ot«
petuslapset nuhtelit heitä/ jotca nyrä la laphennuxext/ ntz» hettä se pois: porombi
on sinun silmipliolno lumolon woldoset ty.
tundo» sisolmenns / cuin sinulla olls
Vlutta cosea JEsuS se» näki/ när- tzgöns
kästyi hän / ja sanoi heille: sallicat la-j ja siucoxi silmä jo heitetäisin helwetin tuleen.
48: Cuft ei heidän mötens cuole/ ei- sten tulla minun tygöni/ja älkät kieldäkö, na heits tuli sommuteto.
heitä: sillä sencaltaisten on Jumalan,'tä.
calckl pitä tulello suo- waldacunda.
49.
Matth
lcv. it
V^lottomon jo jocatnen lchri 1,. Totisesi sanon minä teille: jocai»Z. pits suolalla ftolottomon.
nen cuin ei Jumalan waldacunda wa- tuc. 18.
suosQ.Suolo on hyws: mutta jos höystan ota nyncuin lapsi / ei hän suingan iS.
te
millä
sen
sijhen sisältule.
lult
lo
mouttomaxt/
Matth
inz. stitte? pttitit itze teissnne suola/ ja iS. Ja hän otti heitä syljtns/ ja pani
käteus heidän päällens/ ja siunats heitä.
W.14; rauha tetdsn lefiens».
hin ott uleslihtenpt
Z4.
X. iucUyxi juosten langeis
/
tttll.
tuli
F
cuin hän sxldä läxl/ tuli hän
eteens/jokysy» häneldä:
pelmlllens
moo.
honen
moon
srille/se»
Matth >/5I Judon
tete15? i. «X» cunnon coutto/ jeca o» fillä hywä Mestari/ mits minun vita
m«"^
puoltllo Jerdanin Ia Ean
<

s

<

lult

i

:

;

.

»o iuc,

'

f;

'

'

huolttt/ tatckaweljek/ eli simän/ että minä yancätckiseu elämän joca jätti
pertst»?
saret / taicka Isän eli ättln/ eatcka«ai-j«
is. Nhn lEsus sanot häneikt': «ixis mon «li lapset/ tatcka pellot / minun
Matth sanot
minun hymaxt? El kengän ole hy- Evangeliumtn tähden.
»y: 26.
maan
zo. Ellet hän saa Mens satakerraiftst
yxt Jumala.
/
Epo». «ä Kylläs käskyt
tällä ajalla/ huonetta/ia weljtS/ ja
nyt
pi«
tiedät!
Et
sinun
»0:14. dä19.
äitejä/ja lapsia/ ja peldoja/
pidä
sisartta/ja
tekemän:
tapEt
sinun
huorin
Deut. paman:
Ei finun pidä «arastaman: wastoinkäymisillä/ jatulewaises matl5t
Ei sinun pidä määrä todistusta sanoman: mas yancatckisea elämä».
ji. Mutta m»n»a ensimäistä tule jälEt finu» pidä pettämän: cunnioita I20. Mutta

caickt

le Mestari /
:

pitänyt hamasi minun nuorudestant.
21. Mutta cosca lEsus cayahlt hänen
päällens/ racasti häu hända / ja sanot
mene/myy
hänelle: yxi stnulda puuttu:
caickt mitä sinulla on / ja anna matmalfien: ja sinulla ptcä oleman tamara Taiminua/ ottatn risti.
was: ja tule/
22. MuttaHan tuli st,ta puhesta murhelltsexi/ ja meni pois murheisans: sil-

seura

ktmätsexi:

ja ,älkimäistä

«nsimäisext.

Mutta he olit tiellä menemäs ylös Malih
lerusalemyn: jaLEs-s kämt heidän e- 20: -7.
delläns/ ja he hämmästyit / ja seuraisit wc. i»;
hän otti taas ne »2.
händä ja pelkätstt. Ia
caxitotstakymmendä cygons / ,a rupeis
heille san-man/ mitä hänelle tapahtuma oli.
zz. Layo/ me menen, ylös lerusalemyn/ ja ihmisen pmca ylönaaneta»
Pappem päämlehtlle ,a Ktrjanoppenuille/ ja he duomltzemat hänen cuolemaan/ ja yisnandamat hänea paca.

mastais/ja sanot hänelsenämäc
olen minä

'

säs ja ättiäs.

lä hänellä oli pal,o tamaraca.
Alekan 2Z.
cuin lEsus catzahtt ymbä- notlle:
»n työ/ sanot hän OpetuölapsilZ4. Ia he pilckamat hauva/ ja piexeläs tul- lenS: cuinga työtäsi ne joillatamarata mät hänen/ ja sylkemät hänen päälicn»/
la Tai- o»/ tulemat Jumalan maldacundaan. ja tappamat hänen: ,a coimandena pät«van- 24. Mutta Spetuslapftt hämmästyit wäna hän ylösnouse.
kvalda- näistä hänen sanoistans. Nya lEsus Zs>
tuli hänen tygöns laco-! Zcbede
cundS. taas mastacen sanot heille: rackac pojat/
»duS,a Johannes / Zebedeupe» «euxen
cuinga työläs on nydcn tulla Jumalan pojat / sanoden: Mestari me tahsom- poi.aio
maldacundaan/ jotca tamarochins us- ma/ ettäs metilt tekisit mitä me anoma. anoealdamat.
zh.NYn hän sanot heille: mitä te tah» muS.
käydä
Vlgtth
o»
Camelin
neudotta
mtuua Mllen tekemän?
25. Huokiambi
»0:2».
lan silmä» läpttze/ cuin rickan Jumala» Z7. Äaan he sanoit hänelle: Anna
loisen metstä istua sinun »ikialla/ ja toi«aldacundaan stsältulla.
26. Mutta he hämmästyit mtelä sijtte sen maftmalia puolellas sinun cunntj

l

/

i

?

,

, ,

.

sangen suuresi/ sanoden keskenäns: ja asas.
cuca taita aucuaxt tulla?
zB. Mutta ILsus sanoi heille: et te
17. Ny» lEsus catzahti heidän pääl- tiedä mitä rc anotta. Woittec«>.i»oda
lens/ ja sanot: ihmisten tpkönä on se sen Lalkin/enin minä juon/ja siliä Camahdotoia/ mutca ei Jumalan tykönä: stella castetta/jolla minä castetan k
he sanoit hänelle: molm»
sillä caickt omat Jumalan tykönä mah- zy. Waan
Nijn
ma.
sanot lEsus heille: sen Laldolliset.
/ jouga minä juon: j«
k»n
le
rupeis
28.
tosin
Mtta
H">lj»
sanoman
Petari
Matth
te
joka minä came
olemma
casiccan/
cazo/
sillä Lastella
»?: 27.
Luc. 1»: caickt ylönanoanct / ja seurannet sinua. stetan:
Muttaistua minun otkialla ja ma2».
29. Mutta lEsus mastats/ ja sanoi:
teille;
kengän/
puolellam/ ei ole minun auda.
ei
ole
ftmalia
Totisesi sanon.minä
miftilant/

.<

n. /lik.
KsatlgtljM.
Mengät
kylääni
Ja sanot heille:
ja
,

miselaot/ muiksi nyllc/ Me'sc valmistellu on.
4i.
A cuin ne kymmenen cuulit/
he närkästymän Jacobinja Johannepen tähden.
41. Mntta cosca Jesus cutzui heidän
luc.i»! cygöns/sanoi hän heille; te tiedätte että
«e jstca omat asetetut causatn Päämie-

sen

joca on teidän epesäu: cohta cosca te
fi,hensisältul«tta/ löydätte varsa» si-

dotuna/ jonga päällä ei ypikän ihminen
istunut ele: päästäkat se/ja tuocat tänne,
Z- Ia jos jocu teille
mtxt te
teette? uynsanocat: HERra fitä tarhänen tänne.
witze/ ja cohta hän laske
4. Nyn he menit/ ja löysit
si.
htpi/ hallttzewatheitä: ja heidän ylimtykönä
ulcona
ovcn
tien
dottlina
haaon
ylttzens.
wslda
heidän
mäisillens
päästit
rvallallens.
4Z. Mutta ei nyn pidä oleman teidän ras/ ja he
nysta / jotca siellä
muutamat
5.
Ja
teidän
joca
«aan
lah.
keflenän:
«o suurin olla /se olcan teidän palwe. seisoit/ sanoit hcillc: mitä te teette että

l

'

».

sano:

zs
,

se»

»varsan

sen

seasan

tewarsan päästätte?
6. Mutta he sanoit heille / nyncuin
44. Ja joca teistä tahto tulla «nsimätJesus oli kästcuyt: «yn hr päästit heisexi/ hän elcan catcketo orja.
dän.
45- Sillä cl myös ihmisen Poica ole
tullut että Hända palwellais / mutta 7. Ja he toit Ivarsan I-suren tygö/ Ivypalveleman/ ja andaman hengens lu- jä heitit waattcns sen päälle/ ja hän
istui sen päälle.
nastuxcn hinnaxt monen edestä.
S.Multa moni hajotti waattens tielle: Chricuin
Natt.
he tulit Jertchoon: Ja
ja muutamatcarscit »jta puista/jaha- stuxen
»o:i?>
ja
hänen
<9hän läxt Jcrichost/
vymet
tuc.it- Spetuslapsenö/ ja paljo cansa. Nyn jvtit tielle.
y. Ja jotca edellä kävit/ ja myös seu- »en
Z5- tstni tien ohes yxi sokia/ Barttmeus Tthy. maten,
ratsic/huusit sanoden: Hosianna/
mein poica/ kerjäten.
joca
wäjiisiunattu
olcon
tule
se/
HEr'stusZe
t vimeen.
Aarti- 47. Ja cosca hau cuuli että se olt Ie- ran
rusale,
nimö su« Nazaretist/ rupeis hän huutaman
10. Hywästisiunattu olco» Datvidin myn.
saanä. ja fansman JesuDavidin Poica/ ar- meidän Isän ivaldscunda / joca tule Pfai.
kins/ mahda minua.
nimeen: Hosianna corkeudes. ris: 15
hän olis HERran
48.Ja moni nuhteli händä/että
11. Ja Jesus ment Jerusalemyn/ ja Match
paljo
enämollut äneti.Mutta hän huusi
ymbärrnö ,1: »o.
min: Davidin Poica/armahda minua. Templyn: ja cniuhäncatcki
jo ehto aica olt/ läxi hän iuc.ip;
c
cosca
catzeli/
ja
kasti cutzua u
4y. Ja JEsus scisatti
Bechaniaan cahdcntotsiakymme- 45.
sokian/ja sa- ulvs
sen
händä. Ja he cutzuit
nen
cansia.
Dlatth
hyvällä
mielellä/nou«oit hänelle: ole
päiwanä/ cosca he zi. 19,
11.
tvlsna
hä»
rutzu
sinua.
st
läxit/ isoishän.
50 Nyn hän heitti pois waattens yliz. Ja näki taambana ficunapuun/joldänK/ uoust/ ja tuli Jesuxen tygö.
olit lehdet/ nyn hän meni lähes/ jos
.5». Ja JEsliS wastM» sanoi hänelle: la
?
sinulle tekisin hän jotakin hänestä löytänyt eliö: Ja
mitäs tahdot/että
»yn Sokia sanoi hänelle: Rabbonl/etta cuinhän tuli sen tygs/ ei hän muuta
isynnyt culn lehdet: Sillä ei ollut vieminä satsin näkyisi,.
jä ficunatn aica.
mene/
ftyoi
hänelle:
Mutta JM
fanoi hänelle
sinun uscos wypahti sinun. Ja hän sai 14. Ja Jesus vastaten
kengän
sinusta syskö
älkön
tästedeskän
jjiöens./.ja
seurais
JEcohta näkM
yancaickiftsi.
Ja hänen Ohedelmätä
susta tiellä. X'l. ätktllv. > , , petuslapfens
cuulit
sen.
'
lähestyit
lerMemi/
cu-nh»!-lth
he tulit Jerusalcmyn. Ja Ie- JEsuS
is Bettzphageen/ ja BMgnian 15.
tt: i.
rupeis M U«
öljymäen tygö/ lahous W»
Mmcni Temply»/ajama»
iul.ry;
H
19. l^scscaxiösetuslapsistans/

r

l l

itan:

:

;

'

>

:

P Marcuxin

s?

«.

iuc.

los cau ajama» »los caupitzlstta ja sstaitaTem,y. Mutta JEftSwastattn sanothttlpiyiat plts: ia mathettajain pöydäc/ja kyhkyt- Ie: minä myös kysiM tetldä yhöen
na»: Wastacat sijs minua: »yn minäT-m> sten myyjäin istuimet hän rukistt.
16. Et hän myös sallinut jongu» can- kin
töille/ millä «voimalla minä
pjjst
da astiat» Teinplin läpitze.
näitä teen:
17. Ja hän »petti sanoden heille: eikö . z<x J»han««xeu Caste/olico
Taikirjoitettu ole: minun huonen pttä cu- mast^eltchmiflldä? wastacac minua.
«f.
tzuttaman rucous huonexi caikille can- zi. Ryi» he ajattelit kestenäns /
soillel mutta te oletta lehnet Rpö- d«»: Jos me
Taiwast/ ny»
»ä
märitten luolaxi.
hän
Mtrec te sijs händä usconet?
18,Ia Kiranoppenet jaPappein pää:
zi. Matta jos me
thmisilmiehet cuulit sen/ ja etzeit cutnga he 0- dä: nijn me pelkämme Cansa: Mä catc->
lisit hänen hucnttanet: sillä he pettäisit kipitit Johannexentottsoa Prophetana.

sa-

sanoa

se

sen

,

san»:

sano-.

sanomma:

sanomma

händä/ että caicki Cansa hämmästyt hä-

zz. Jahewastaisit/ fanoden JEsupel»
le: En me tiedä. Ia JEsus mastats/
cofca ehto tuli / ment JEsus leja sanoi heille: e»minäm«)ös sano teilmillä «voimalla minä näitä teen.
Caupungtsta.
Mätth 2v. Ja cuin he amulla ohitzekävit /
Xli. tueu21. 20. näit he ficunapuun cuimetunen juurihän rupeis heille puhuma» Wer«
nen opptans.

nens.
11.IaPetari muisti/

wertauxilla: yrt ihminen i- taus
stutti lvynamäeu/japani aisan "MäS?
le: Rabbi / catzo / se ficunapuu/ jotas
se» ymbärins/. ja caiivol cuo- >M«N;
kiroistt/ on kuimettunut.
pan/ ja rakensi tornin/ «a pam sen
21. Nyn wastais JEsus ja sanoi heil- «vuorolle peldomtehille: ja
maccustt. siä-,
le: pitakätusco Jumalan päälle.
muille maille.
Match
H' Sillä totiseft sanon minä teille: jo- l. Ja lähettiajallans palwelians pelUscon catnen
cuin tälle «vuorelle fanors: fljr- domtesten tygö/ ottaman peldomtehiliyi
moima
rä itzes/ ja cukistu mereen: eitä epäilis tä mynamaen hedelmäsi.
af.
sydämesäns / mutta uscots' ne tapahtuz. Akutta he otit hänen kynnt/ hosuit
man cuin hän sano / nyn hänelle tapah- hänen/ Mähettt hänen pois tyhjänä.
tu mttä hän sano.
taas lähettihän heidän tygöns.
4Matth 24. Sentähden sanon minä teille: toiftnJapalmelian:
ja sen he kimitit ja
7". 7- caicki mitä te rucsillen anotta /se usco- pään säryt / ja lähetit hänen pois pil!uc. n; cat saaman: »yn se tapahtn teille.
cattuna.
y.
25. Ia cosca te seisolra ja rucoiletta/
s. Ja hän lähetti taas
sen he
Matth nyn andexi andacat/ jos teille on jota- tapoit: ja monda mnutatäisen:
/ muutamat
«N4. kin jotacuta mastan että myös se tei. he hosuit/ja muutamat tapoit.
Syr. dän Isän/ joca on Taimais/annats teil- 6.
hänellä oltmiclä hänen
-28.2. le andexi teidän ricoxen.
» racäs ainoa potcaus / hän lä26.
te
jos
Mutta
et
Phartandexi anna/ ei hetti myös sen heidän tygönssanoden:
feusten myös teidän Isän joca o» Taimaiö an- he carttamat minun poicant.
kysy- na andexi teidän rtcoxtta».
7. Mutta ne peldomtehtl
kesiemys
27.
he tulit taas leruftlemy» näns: tämä o» perillmea: sanoit
»ulcat tapcuin hän kämelt Templis/ tu- pacam hanvä/nynpertndö jää meille.
Chrtsiuxelle lit hänen tygöns Pappein päämiehet/ 8. Ja he otit hänen/ jatapott/ ja httMatth Ktrja»»ppenet,a«anhtmmat:
tik ulos Mynämäestä.
ja sanot

hänel-

-

:

-

25.

zuc.2o

»z. -Za sanoit^änelle: Millä «oimal- y. Mttäsiä tvtznamäen Henn on tekela sinä näitä teet? ia cuca andoi stoulle mä? Hän tule ja hucka ne peldomichet/
ftst «etman/ ettäy näitä ttkt!
jas»hy<vynamätn mMe.
lv.

Ettekä

CvatMum.

n. Luc.

>

;Z

se

tv. Ettekä te olekukenet tätä kirjrtust: he ylösnousemat / keueuaä heistä «aiPsal.>
118.26 jongaktme» rakendajat hyljätsit/ se on mo pttä oleman? Silla hän oli nylle
seiyemclle emendänä.
Matth. tullut nurckakimext:
»ii 4».
HERraloa o» tämä tullut / ja on 24. Ja JEsus «astaten sanoi heille:
j«c.»o: thmelltnen meidän stlmtsam.
etkö te sentähden cxy/ e tet te tiedä Kir».

».Jaheetztthändä kUniottaxens: ja jotuxta/ eikä Jumala» «oima ?
pettäisit Cansa: Sillä he ymmärsit / 25. Sillä
he cuollutsta ylösnouettä hän heidän tygöns tämän «ercau- semat/ et he nai/etkä huole: mutta omat
pen sanonut «li; Ja he jätit hänen ja ny» cutn Engelit/jotca omat Tatmatsa.
26. Mutta cuolletsta/etcä he ylösnouseVero- menit pois.
Cx»»,
tygöns
»K
mat/ ettekö t« «le lukenet Mosexen Ra- z;
he
lähetit
hänen
rahasi.?
pensaas
matuS/
ja
cuing»
muutamat Phartseuxist
hänelle h.
HeJumala
Matth
puhui/sanoden: Minä olen Abraha»2: 16. rodianetst/ solmeman händä sanotsa.
tuc.lv; »4.h« tulit ja sanoit hänelle: Me- min Jumala/ja Jsaachin Jumala/ja
sv, stari/ me tiedämme/ ettäs olet totinen/ Jacobin Jumala?
ja et tottele ketä»: sillä et sinä catzo ih- 27. Ei Jumala ote cuollnitte»/ maa»
»7«

cosca

misten muoto/ mutta opetat Jumalan elämitten Jumala: te sentähden suurest
tien totudes. Sopico Keisarille anda exytte.
meren/ taickaei? Pitäkö meidän anda- 28.
cm» ypl Kirjanoppenutsia PM/
man/ tatckaeiandaman?
joca cuult heidän cawpat1;. Nyn hän tiesi heidän tvieckaudens/ lewan kestenäas/ ja nätt etta hän hywä- tointä
ja sanot heille: mitä te ktusatte minua? sti wastats heitä/ kysyt HS» häneldä : CuTuocat minulle raha nähdäxeni.
ca on caickein suurin käfty?
lö.Nyu he toit. Ja hän sanot heille: 29. Mutta JEsus mastats häntä: takenengä ontämäcuma/ ja päällekirjoi- mä on catcket» suurin käsky Cuule I-

He sanoit hänelle: Keisarin.
stael/ HERra meidän Jumalam/ on
Ksm. tus?Nyn
ja sanoi heil- yxtHEßra:
17.
JEsuS
wastats
»K?. le : audatat Keisarille cuin Keisarin 0- zo. Ia sinun pitä racastaman
sinun

'

.

ja Jumalalle cutn Jumalan 0- HERras lumalatas/ caikesia sisun sydämestäs/ja catkesta sinun sielustäe/ ja
Ja he ihmettelit händä.
hänen tygöns tulit Sad-. .caikesia sinun mtelesiäs ja caikesia sin»»
» duceuxet/jotca sanomat ettet y- woimastas. Tämä on suurin kästy.
lösnousemusta ole t jakysyit häneldä sa- zi. Ja toinen »n sen callatnen sinun
pitä racastaman sinun lähimmäistäsi»'
noden
19. Mestari/ Moses kirjoitti meille: nyncutn ttze finnas. Et »le näitä suu-

mar:

Sadduceustcn ky-

mat.
18.

'"

symys
ylösnouse- Jos jongun meli cuolis/ ja jätäis «aimisesi. mon/ ja ei lapfia/nyn hänen weIMS ptMatlh tä ottaman sen hänen «vaimon» ja he22:

:

>

,

:

Luc.

2Z.

rättämä» mehellens siemenen.

rembara käskyä.
z!. Ia Kirjanoppinut sanot häuelle:
ötkein/ Mestari/ sinä sanoit totuden,
Sillä ypt on Jumala / ja et ole toista

20. Ryn olit Ssttzemen tvelje. Ja en- pattzi häntä:
otti watm»n/ja et jättänyt zz Jaracastahaodä catkesta sydämesimmäinen
Deut, cuoltuans siemendä.
stä/ ia caikeststymmäryxesia/ ja caife»5? 521. Ja toinen otti hänen/ ja cnolt/ ja sta sielusta/ ja catkesta «äestä/ ja racaet hängän jättänyt siemendä. Npt sia lähimmäistä nyncuinitzens/ se on emyös colmas:
vä cutn caicki poltouhrit/ja muut uhrit.
22. Ja hänen otit n» seitzemen/ j»ei Z4.Ja cosca Jesus näks/ että hän toijättäne» siemendä: CatOem mymein mellisest mastats/ sanot hän hänelle: et
1 sinä ole caucana Jumalan waldacunnaHS»z. Sentähdt» yläsnouseVtsts/kosta .sta. Ja et tohtinut kengät» sijttt nelHa
20

'

»7-

.

»

iuc.

P.MarcuxtN

-p

näetkö» nämät suuret j'rakennuxet?- Ei
Chri. «eldä enämbätä kyshj.
ja
opetnäistä jätetäktme kituen päälle/ jota ei
siuxen zL.
Jesus mastat»/ sanoi
kysi)tain Templis: cuinga sanomat maahan jaoteta.
«ys Kirjanoppenet/että Christus.on Davi- z. «KA cosca hän istut öljymäellä/

l

cohdalla/ kysyit häuelMessiä din Poica?
Pyhän
erinän»
da
Petari ja lacobus ja loxefi:
z6. Sillä David sanot ttze
Matth Hengen eautta: HCRra sanoi minun hohannes jaAndrea»: nämät tapah4. Sano» meille cosca
ai: 41. HERralleni/ istu minun otkialle kädeltuc.io lent sijheuasti cuin minä panen sinua tumat? Ia mitä mercki o»/ cosca nä- Christuxer»
40. mihollise» Knuu jaksat» asttnlaadaxi. mät catckt päätetä».
5. Nyn I»s«s mastaten heitä/ rupeis ennuVs.
z7. Itze sijs David simo hänen HERpetä:
»0:
Catzocat/ettei jocu teitä
raxt: cuingast hän sijs on hänen Pot- sanoman:
stus mtz
cans? Ia paljo cansa cuuli händä mie- 6. Sillä monda tnlewat minun »tmde- meisest
/
pettäwät
ui/ sanodeu: minä olen ja
duomtMatch lellû.
opetti heitä/ ja sanoi monda.
»st.
»z:;. zB.
!

!

»

Hheille: camattaeat teitän Kirtuc. 10
46. janoppenuista/ jotca mielellû pitkisä
waattetfa käyvät/ ja andamat hettäns
Turulla termehtä.
zy. Ia racastamat ylimmäisiä istuimita cocouxisa/ ja eusimäifia sioja eh-

Eph.
cosca te tuuletta«jn sotia/
Slkät 6.
sotain ftiuomita/
hämmästykö: sillä «e ptlä tapahtuman/ -Th.ss
a:z,
waan et wielä loppu ole.
8. Sillä Cansa pitä nousema» Cansa Sen
7. M)Utta

merkit.
wastan / ja maldqcunda «aldacunda
wastan Ia maan järistyxet pitä ole.
tolisis.
Matt. 40. Jotca syömät lestein huonet/ ,a Man jocaitzespaicas/ ja tule nälkä/ ja
»z:i4. eteen «etämäk/ että he pitävät pitkät metelit.
Match
rucouxet: Nämät saamat sitä rascam- y. Nämät oivat murhetten alut. Mut10:17.
ylöuta camahkacat itze teitän: sillä he
man cadotuxen.
Rastupyn
ja
Synagoteidän
cuin ILsus istui uhriarkun andawat
lnc.ll. 41.
Pää>?cohdalla/ ja catzelt/ cuinga gy». Ia te piesten ja johdateta»
i.
Cansa pani raha uhrtarckun. Ia mon- miesten ja Cuningasten eteen minun tähteni/ heille todistnrexi.
da ricasta panit paljon.
köyhä lesti/ ja pam 10. Ja ennen pitä saarnattaman
41. Nyn tuli yxi
vangetiumi caikesa Cansasa.
caxi ropoja/se on cuusinaineu.
Cosca he nijnteitäwi«wät ja ylön- kuc. u;
4z Ra» hän cutzui Opetuslapseus tyälkät edellä murhettco/mi-'
andawat/nyn
sanon
heille:
Totisest
ja
«öns/ sanot
minäteille tämä köyhä lesti pani e- tä teidä» puhuman pitä/älkät myös'en- Lc li;
ajatelco: ivaan mitä teille sillä hetuämmän uhrtarckun/ cutncatcki uejot- nen
kellä
anneta»/ se puhucat: silla et te 0easijhen panit.
sijtä/
puhutta/ maa» Pyhä Hengi.
catckt
pannet
jotca
omat
l«/
Sillä
he
44.
Nijn
oli
mutta
tämä
hä11.
»n veli ylönandama veljen»
lyaxi
cuin heillä
lapset nounen' köyhydestän» pani caiken mitä cuolemaan/ ja Isä pojan/ ja
andamat
ja
mastan/
catien
tamarans.
wanhemhtta
semat
hänellä oli/
tappa heitä.
X!ll.^ucu.
iz. Ia te tuletta vihattamax caikuda
Match
uimeui tähden: «aan joca vahminun
Temcnin hän meni »los
-4.1.
loppuu asti/ se tule auluaxi. Häwi«
pysy
«ana
juc 11:
plist/-sanoi yxt hänen Opetusr« saatta nähdä ha- tyren
14.
coscacauhistuxe»/
ÄNUtta
lapsistans: Mestari/ catzo/
5.
josta cauhiöVdmityxen
mi»,
mingäcaltaiset ktmet/ ia
o»/ si«<>
Prophetan
caukta
sanottu
Daniel
rakennuxet omat nämät.
Dan.»
luke
han
ttpitzäihijjvla
zqäcaltaiset
sen
seisomay
ttts»
V,.
suc.iK! !. Ja Jesus Mstallu faust
:

«-

«.

:

:

'

'

YMMlll-

«,
Evangelium.
»4-iue.
pids hucknMalss
Vlclth. ymmzrtäkön)sillol«'j»tco Juteas owot/ gon tsmsn stcncunuan lophtuwot.
ennen cuincaicki nsmst
,4:15. ne poetcon muorille:
3i.Toi!vos jo moo ptts hucknmon/mittl»
ftc.lii 1;. Jo joco coten päällä on/ älkön O» minun
10. ftuco olos huonestn/ jo iltön fiftl «ensonont ei ptds suingon huckuman.
32 Mutto sijts psiwisis jo hetkestä «i
gö jotokin ottomon huonestons.
<i Engelittsn jotco owat
i6.10 jocopcllolloon/ ältön Moitco tlods tengän/
ei
woon Iss.
ottamon
Toiwoos/
Poicocon/
waatettons.
tocoisin
,7. Woi loscoico «oimojo jo imettä» 33» /rAwohiocot/ walwoiat jo ru- Matth
Ht-coilcot/ silli et le tiedä c»sco ,4:42.
»äisiä ntzuä päiwinä.
,8. Muttolucolttot/ «ttei teidinpo- oicotule.
rvn tapahduis talvella.
34. Ntzncuin ihminen/ jeca muille
ry. Sillä nynä airoina pitä oleman moille«oelsi/ jottt huonens/ jo ondel
sencaltainen waiwa/ jongacalraist ci polweliotns holdun/jo culltngin hänen
«le ollut luomisen alusta / cuin Juma- c.ftore«»s/ jo täsi» owen wortlon »olwo.
la luonut o» nyn tähän aste/ eikä tule35. Ntzn «olwocot fijs (sillä et te tiedä cosco h»»«en Herro tulewo on/ eh»
man pidä.
20. Ja ellei HERra olis lyhendänyt tono/ toicko puoli yönä/ eli cnlotn lon»
nytä päimiä/nyn ei yxikän liha tulis au- lots/ elt omullo -)
tuaxi: Matta walittuidcn tähden/jytca 36. Ettei hin otlst tulttftns löybsis
hän on malinnut/ lyhensi hän ne päi- teitä mocomost.
vät.
37. Mutto mits mtns teille ftnon/ se»
Mattb 21.
teille: ca minä coilille ftnon: »olwocot.
sigojn jos jocu
24:2;.
täsäM Chrisius: taicka
XIV. iucu.
I' catz» siellä: nyn ölkät uscocv. ja vääoli cahden päivän peräsiä Match
22. Sillä väärät Lhristuxet
26:1.
mercja
Prophetat
ylösnousemat:'
Päsiäinen/ ja makianlciwä» !uc.
rät
»»;
päivät. Ja ylimmäiset Pa»ejä ja ihmeitä tekemät/pettäxenö/ jos
». !
Kirjanoppeuet
pit
ja
etzeit/
mahdollinen olis/ valitultakin.
2z. Mutta te camahtacat: eayo/mtnä cutnga he cawaludella hänen kynnioltaisit/ ja tappaisit.
»len teille caick» «nneu sanonut.
2. Mutta he sanoit: ei Juhla päiväpäivinä/sen
vainynä
ic>
ettei capina noufis Cansasa.
nä/
wan jälken pitä Auringon pieicch.
annavaloays.
z.
hän oli Bethanias/ sen
jaCuuet
«AAcuin
menemän/
<pspitalisen Simoni» huosesa/ ja'Motth
putoNtan/ja
pitä
taimau
tähdet
16:6»
Joel
pitä lycutettaman. atrioitzi/nyn tuli yxi vaimo/ jolla
10 taivasten voimat
J°h.
ja
turmelematoinda
Narpiiä
näkemän ih- Clasi
callist
öc z- /< 26. Ja silloin heidän
12.z.
«isen Pojan tulevan pilvis suurella duxcn voidct: ja hän'särki Clasin/ ja
pääns
päälle.
vuodatti
hänen
voimalla ja cunnialla.
Nyn muutamat närkästyit ltzelleos/
27. Ia silloin hän lähcttä Engclins/ 4.
-ja
sanoit: mihingä on tapahtunut täja coco valittuns nelMä tuulesta/hakaivan
mä
woiten haascaus?
nyn
ären
maan
asti.
masr Mutiaärcstä/
Ficunapuusta »ppicat ver5. Sillätämä eliö taittu myytä enäm28.
penningyn/ ja
taus/ cosca sen oxa on tuore/ ja lehdet bän cuin colmeen satan
anetta
he
waiwaisteu.Ja napisit häudä.
puhkovat/ ny» te tiedätte että suvt on

se

:

sano

i

j

°

-

-

-

-

'

l

,

>

'

>

>

'

ei. ?lyn

läsnä.

Jesus sanoisallicat häncn

te
olla rauhas: mixi te hända maivatte?
29. Nyn myös te/ cosca nämät näon Hän teki hyvän työn minun cohtani?
ette tapahtuvan/ nyn tictkät että
7. Sillä teillä omat aina vaivaiset/,
läsnä oven edes.
ja
itanÄHts lahdstte/nyn te saat,
fuch-j
cosca
minä
ti
teille:
zo. Totisesi
Hj
tthM
,

,

se

sanon

..

«ei

P.MttllM

t4.luc.

ccansimii fachn rllpe.
21. Ihmisen Potca tosin mene ny»,
enin hänestä on kirjoitettu: mutta
cw«i
Ihmistä/jonga cauta ihmisen
rPoicasitäpetetä»:
paramse olcsoltshänelle
cusa bbi/
s jos ei ihminen
syndynyt.
se
syödesäns otti

te heillehyiv!» tehdä. Matta «n minä
teillä aina «le:
». Tämä teki mitä hän wot/ja «nätti »voitelemaa minun ruumistani hautamisexi.
y.'T»ttsest saaon minä teille:
ttänaas tämä Evangelium saarnata»
catkes matlmas/ nyn myös tämä cuin
hän teki/pttä mainittaman hänen mui-

/

JesuS Chrlj

ktztti/ Mlttsi/ ja andot siussiiä
ja sanoi: ottacat/ syökät:
stoxens.
h
heille/
tä?h.
10.
yxi cah- mä on minun runmtn.
««life».
Judas
Jscharioch
Juda»
meni yotti Calktn / kytti / /a andvz Matth
»z.
Iä
Matth limmmstcn Pappein tyzö/ että hän pet- hhetlle: Ia hejoitsijtäcaicki.
26:16,
«6: 14.
tais hänen heille.
24. Ja hän sanoi hetlle: tämäon minun i. Cor.
tuc.22- ir.
n
Cosca he sen cuulit/ ihastuit he: weren/
sen Vden Teftamendin/joca mo- n: »4.
n edest »losmusdatttan.
ja lupaisit hänelle raha anda. Ja hän nen
25. Totisesi sano» minä keille: «n mietzei/ cuinza hän somettalla ajalla hänen pettäts.
rnä sutngan sillen juo mynapuun hedelsijhen pätmän asti cuin minä sen
12.
enstmatsnä makian leiman "mäsi/
nden
juon
Jumalan waldacunnas.
cosca Pääsiäis lam- 1
Match
cuin he kyrsswirre» olit sa»
»6: 17. mas teurasiettin/ sanoit hänelle hänen 26Opstuslapfens: Cusas tahdot että me
Anonet/menit he ulos öltymäelle.
menemme/ja «almisiam syodäxes Pää27. Ja JEsus sanot heille: caicki te J°S.
tänä
yönä payenetta minusa: nyncuin
siäis lamban?
t
kirjoitettu
on: Minfflyön paimenda/j» Zach.
OpetuslapsiJa
hän
lähetti
caxi
iz.
!Zi7
stans/ ja sanoi heille: mengät Caupun- lambat hajoteta».
28. Mutta sijtte cuin minä ylösnougsia i jayxi ihminen cohta teidän / caunoudattacat hända. se»/ nijn minä käyn teisan edellän Ga- 16:7.
»m. 22! sain wesiasiiata
xunga hän fisZlmene/sanocat per- lileaan.
hen isännälle: Mestari saao: cusa on 29. NijnPetari sano» hänelle: ja jos
OpetuSla- wielä caicki muut pahenisit / en cuittttwiersisten huone/ josa minä
gan minä pahene.
lamban?
sieni cansia söisin Päsiäis
15. Ia hän osotta teille suuren Salin/ zo. Ja JEsus sanot hänelle: Totisesi
raketun ja walmistetna/ walmisiacat sanon minä sinulle: cänäpa.l tänä yönä/
ennen cuin cuckot cahoe>ct laula / sinä
siellä meille.
16. Ja hänen Opetuslapsen» menit/ colmasti minun kiellät.
jatuli»Caupungijn/ja löysit nyncuin zi. Mutta hän sanoi wielä enämmiii:
hän oli heille sanonut. Ja »valmistit jos minun pidäis cuoleman sinun canssas/ en minä ikanäns klellä sinua. Ny»
Päsiäis lamban.
sanoitmyäs caicki.
nyden'
tuli
hän
cosca
ehto tuli/
17. Ja
ye tulit kylää»/ jonga nimi MK»
cahdentotstakymmenen cansia.
Z2.
Match »8.
pöydän
tykönä
cuin
he istuit
Ja hau saavi l6:zö,
26:20.
Ja
luc: 22; ja soit/ sanoi Jesus Torisest sanon Spetuslapsilleus: tstucat täsä/ nyncau- luc.Zi!
»?.
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:

wan cuin minä rueoUen.

33. Jo hän otti Petoriu ja locobtn
jo lohonnexen consjons jo rupes W0«
ptsemou jo couhistumOn.
34 Io ftnoi hetlle : Mtnu» sielu»

1

14. minä teille: yxi teistä / ioca syö minun
on minun pettäwä.
Joh iz cansiani/
lyMutka
he rupeisit murhettiman
,j.
ja yxi toisen jällen sanoman: olleugo
minä se ? Ja toinen: ollengo minä se i
, no. Hän mastats/ ja
heille: yxi
cähdestalalstakynimtnest joca minua

on fturtst

>

sano:

:

murheiftns cuoleman osti:

Hlcot ftft ,a »alwocot.

Evangelium.
»4. luc.
jocapätivä
kämi
lanMinä
olen
4y.
tvähä
tdemmä/
ollnt teidän
3a
hän
Chri1» opettanut Templis/ ja et te
siueru' g«is maahan/ ja rucottt/ jos mahdsl- tykönä»/
linen olis/ sttlä se atca hänen ohitzens minua kynniottanet. Mutta nämät tapahtumat/ että Aamattu täyteläisin.

kämis.

maas.

c»

Mla sanoi: Abba minun Isan/ 50. Ia caickiylönannott hänen ja pacaicki omat sinulle mahdolliset: ota pois kenit.
mlnuldatämä Lalckn ei cuitcngan nyn- 51. Ja yxi nuorucainen scurais häncui» minä tahdon/ mutta nyncuin sinä. da/ iclla oli lynatncn maate patjan iZ7..Ja hän mlt ja löysi heidän maca- hon päällä: Ia nuoret miehet kynntocit
mast: >a sanot Pelartlle: Simon ma- hänen.
calcos? Etkös moinul yhtä helke malmo? 52. Mutta hau jätti sen lynaistn maatzB. Walwocat/ ia rucoilcac/ ettet te ien/ ja pakeni alasti hetlda.
tults kiufauxeen. Hengi tosin on aldis/ SZ.
pois lEsuxcn yltmKA hemettPapin
mutta liha on hcicko.
tygö: jonga tyzy. Nyn

hän taas

meni pois ja rucot-

gö caicki ylimmäiset Papit jamanhim-

matja Kirjanoppenet oltt cocon tullet.
li/sanoden endisen sana».
40. Ia palaitesaus löysi taas heidän
54. Mutta Petari noudatti händä
macamast/ (silla hedän silmän» olit ra- taambana/ haman ylimmäisen Papin
stat) eikä ttcnnet mitä heidän piti händä Salin porstuan / ja istui ynnä palmeltmastama».
at» cantza / ja lämmitteli malkian ty41. Ia hän tuli colmannen kerran/ ja könä.
sanoi heille: maatcat wielä ja lemät- 55. «HUtta ylimmäiftt Papit/ ja Mättb
käl i Jo nyt kyllä on/ se hetki on tukut:
Raadi ctzeit todistusta
cätzo/ ihmisen Potea ylönannetan syn- lEsusta wastan / että he hauen cuole.
disten kästju.
mahan saattaisit: Ia ei löynnet.
42. Nostat/ käykäm: catzo/ joca mi.
;6. Sillä moni todisti wäärin händ»
min pettä/ st lähestyi.
mastan/ mutta ei heidän todtstupens ol4Z. KA cohta wielä hänen puhui. let foweliat.
Jlidas
sans tuli Judas/ joca oli y- 57. Ja Mimramat nousit ja todistit
xi cahdestacöistakymmenest/ jaja hänen määrin Hända mastan/ sanoden
Cbri cantzanS paljo mäke miecoilla stipäil- ;8. Me olemma cuullet hänen sano- Ioh.«
kuten lä/ylimaistldapapeildaja Kirjanoppe- man/minä tahdo» tämän Templin/ jo- tK.
S a«h
Wanhimmilda.
ca käsillä, tehty on/ mahan jaotta ja col57. 44. Mutta se Ma hänen petti/oli an- mena päimänä toisen ylös rakendä/joc»
iuc. 22 danitt heille vhtetsen merkin / sanoden:' et ole käsillä tehty.
47- kcnengä minä suuta annan/se on: knnnt;y. Ia ei nängän ollut heidän todtstuottacar händä / ja mifust potsmiekät.
pensssmeltaö.
Z.>
4;. Ia cuin hän tuli/ astui hän cohta 60. Ja ylimmäinen Pappi astui edes/
/
hänen tygöns ja sanoi: Rabbi/Rabbi/ ja kysyt JEsuxeld»
sanoden etkös mt>a andot hänen suuta.
rän masta ? mitä Zämät sinua mäsiä»
.

:

-

46. Mutta ne panit käteus hänen todistamat?
61. Mutta hän oli änett/ eikä mitan
päällens/ja ostt hänen kynnt.
stjnä
)otca
läsnä
Nijn
ypl
seinhstä
47:
»vastannut. Taas ylimmäinen Pappi
soit/ meri ulos mteckane/ja löi ylimmäi- kysyi'Käneldä/ja sanoi hänelle: olttcoS

sen siunatunPotta?
xalmeltaka/ ja hackarö pois sinä Christus
sen Papin
cvrwans.
62. Nijn lEsus sanoi: Minä o sen.

hänen

Ja teidän pitä näkemän ihmisen Pojan
lEsns mastaten sanoi heille:
ryömärtn tygö te u- istuman moiman oiktalla puolella it ja
loetulttte miecoilla ja seipäillä minua tulewan Taiwan ptlwisä.
öz.Ny»
48. KA

»ynmsktgman?

-

i. iut.
P.MattUftÄ
Cantnzas?
Hän ma.
sinä Juvalaisien
waattens/ ja sanoi: Mitä m; sillen to- siats ja sanoi hänelle: sinäpä sen sanot.
z. Ia ylimmäiset Papit cannott hädisiuxia tarmitzem?
»k..64. Ze olecca cuullet Jumalan pil. nen päällens paljo.
. caitt Miia te luletta? Nynhe caicki
4. Nya Pilatus kysyi taas hänedlä/
duomiolema» micapaän cuo- ja sanoi: etkös mitan »asiasi Cayo/
hänen
tancu»
cuinga paljo he sinua masiantodistamat.
«emaan
sylkemän 5. Mutta ei lEsus fijtte easingä» wa- Bar aj
65. Ia muutamat rupeisit
hänen päiSens/ija pcitläm.an hänen stannut/nyn että Pilatus ihmetteli. das.
Llir. casmojans/ ja lyömän hända poskelle/ 6. VWUtta Juhlana pääsit hän heil- Matlh
«7/6 le yhden fangin irralle/ kenen- - 27: is.
,4. ja sanoman hänelle: Arma. Ia palgä he anoit.
tuc. iz;
weliat piexit Hända saumoilla.
Z.

6j.Nijn ylimmäinen Pappi remäis

'

-

'

26:69:

Petari oli alhalla Salis/ 7. Nyn »li yxi ntmelda Barabbas/ »7.
I>aijn tuli yxi ylimmäisen Pap- joca oi» sidottu capinan noftaitteu caoha 3«h.l>
'

M-ttb 66.

jotca captnas mnrhan tehnyt oiit.

tuc. ~'.?inpijcoista:

z?.

8. Ia Cansa huusi jarupcis händä ru«
6>.Ja cosca hän näki Petarin.lamiktc,4.
päällens/
ja
coileman/että
hän tekis nyncumhäa
-»«b.-lemän/catzahlihänZänrn
tehnyt «li.
na
Nazareheille
IvsinäkinMt
lEsus
15: sanoi:
y.Nyn Pilatus mastais heitä/ san»-s
»uxencansia?
68. Multa hänkielsi ssnsden: en tun. den: tahdottaco/ että minä päästä»
A.
händä/ enzä liedä.mitäs sanot. teille ludalaistsn Cnningaa?
m»
ylimmäiset
'

--

10. (Sillä hän tiesi / että
Papit olit hänen cateudesi yloaandanst 1
ri. Mutta ylimmäiset Papit yllytit
Cansa/ että hän heille .ennen pääsiäis

meni ulos porstuaan: ja Luc-

««mu- tot hän
lauloi.
6y. Ia se pyca näki taas hänen/ ruaijlle/ jotca sijnä

peis sanomall
seisoit:
tämä on ym heistä.
70. Mntta hän kielsi jällenS. Ja taas
wähän hetken peräsi/ sanoit ne Peterille/jotta läsnä seisoit: totisesi olet sinä
yxi heistä: sillä sinä olet GalileuZ/ ja
finan puhes on sencalrainen.
71. Nijn hän rupets itziäns sadattele-

Barabban.
11. Nyn Pilatus mastatsja taas sanok
että minn»
heille: mitä tesijö tahdotta
pitä tälle tekemän/ jonga»e Juvalaisien
Cuningaxicutzutta?

he taas hnusit: ristinnanlidleman/ ja mannoman en tunne minä 14. Mutta Pilatus san»i heille: mifitä ihmisiä/ jota te sanetta.
täsi hän paha otz tehnyt? Mutta he Pila. 72. Ia Cuckoi lauloi toisen kerran. hnusit tvielä comemmin: risiinnaultdze tus duo
sanan/cmn lE. händä.
MatthiNhn Pecari muisti sen
mitzc
15. Muttä Pilatus tahdsicunsan mie- Lhri2ö:.7Z>sns hänelle sanonut oli: ennen enin Cuckoi cahdesti laula/ sinä colmasti mi- len no»la/jä päästi heille Barabban.ln siuxen
nun kiellät. Ia hän kyrusii ulosläxi ,a JEsuxen cosca hän hänen ruosttuuc oli/ cusle.

ze händä.

>

:

Molth
-7- r.

>

luc-zz:

XV» iUM.

cohca.amulla warhaist pidit

risttunaulitta.

maan.

!

ylönandot
»6.

itki,

huomi wei hänen Rastu- Viallh
ja cUtzui cdcon caiken »7: -7.

joucon.

17. Ia puetit hänen Pnrpuraan ja I-h.
»simmaisttjaMpMMh wM panit
ADA
hanen yäähäns määlyn »rjantap- »SH.
htmbain
Zoh l?
HrMdMsziM"!
posö- puralft» cruunun.
caysia/ ja yaicktWlhjsi.'/
.e.
-1weit LEsuxen siöottuna/ja plötjanßtt' 18. Ia rupetsic händä termehtämän:
, '
Terweludalaisie» Eunlngas.
Pi2.laJa
tux/lle. Wi' hänekdä:
»letts
»?. Ia h« loit hanenpäähäns ruomolMatas
,»

-

!

/

.

/

ss.iltt.
CrsngeliUM»
sf
asti.
la/ja sylyt Hsneti päallttts/ panit pol- le haman hhvexändei» hetken
Jesu»
z4.Ja yhdexännellä hetkellä yStkfilamma
«illens ja cumartea rucoilit händä.
Eli/Eli/
änellä/sanodcn:
pilcannet/
olit
suurella
»o.KAcuinhe händäPurxuran/ sabachlam? se on nyn paljo cuin/ minun
K-tth
he häneldä
Jumalan/ mixiS mi- Psalja puetithäncn omyn maattetsijns/ ja Jumalan/minun
?
ylöuanAait
nun
weit hänen ulos rtstinnaulitta.
waadcit yhtä joca vhitze- zs. Ia cuin muutamat jokea sijna seitkt.»»: »r.la nljn hepcllolda/
Simon Cyre- soit sen cuulit/ sanoit he: catzo haa huuet. käwt (ja tuli
ne«s Alepandrtn ja Rnfin Isä) c anda- ta Eliasi. juoxtyxija täytti
sienen et»
z6. Ngn
wan hänen SiisttäuS.
calla/ ja pant sen ruowon ywbärille/
paickan/
weit
siehe»
hänen
»».Jahe
pidäs/
J<h- jocacutzucanGoigatha/
sev» nijnpal- larltzi hänen juoda/ sanodenr potsot»
-

>

-

!

.

.

l

i

1

V- V. jo
cuinPääcallon paicka.
juoda
»z. Ja he annotc hänelle wijna
Myrrhamtlla ftcottcttua. Maan ci
hän ottanut.
»4. KA
he olit hänen risiinnaulinnet/ Mil he Hänen maattens/ ja heilit nrjstä arpa/ milä cungin
/?.
piti
25. Alutta oli cvlyias hetki cmn he

.

cosea
H
saaman.
se

catzocam jos Elias

tulehändä

kaman.
57. Mutta

JEsus huusi fiiurella anellä/ ja andot hengens.
zB. Ja Temxlin esiwaate repets cähtia/ vthäldähamanalas.
zy. Mutta

cosca Päämtes/.joca

sijnä

'

,

näki että hän tuc.zz»
hänen cohdallansseisot/
nyn huutain hengens andot/ sanot hän: 47.
Totisesi cli tämä ihminen Jumala»
hänen ristinnaulitzit.
zuZ. Ia oli paällekirjvitettu hasen Potta.
«Fdmyös watmoja/ jos.
spynS kirjoitus: JUVALAISTEN 40. Ja siellä
ca taamba catzelit/ joiden seas oli DiaLUNJNGAS.
rta Magdalena ja Maria «vähemmän
»7. Ia he ristinnaulitzit caxi Ryoiraoi«
Josen ätti/ ja Salome: luc.8:»
Jacobin ja myös
rtlä hänen canstans: yhden hänen
handä Galtleas seu41. Jctca
!

.

,

-

.

.

puslcllenS.

»iälle/ja to,sen wascmmalle
ja palivellet olit/ ja monda
ntzn täytcrtln kirjoitus joca ra imet jotca
hänen cantzans Jerusale,
muuta
«sa.;;: »8. Ia>a han
pahantckiäin
ftcan
on
myn mennet olit.
luettu.
42. KA coscajo chto tuli (että tvak- Chn.
»9.KA nejotca stjtä ohitzekäwit/pilrpatwä oli/joca on esi- stiis
psaivkatth
händä/ iawäändelit
hautaTem.
joca
»7!Z9. tä»s/ sanoden: Moi smaas/
4Z. Tuli Joseph Arimathiast/ cun- tan.
piin maahan jaotat/ ja colmena pat- ntaltnen
Raadimtes/ joca myös odotti Matth
ylösrakennat:
/ hän rohkeni
2«h. wä«äW«pahda
5?.
Jumalan waldacundaa
itzes/ ja astu alas ri- Mennä
v 15. zo.
ja anot Jesutygö/
Pilaturm
Ästä.
zi.Nij»myös ylimmäiset Papit pilc- xen ruuMisia.
44. Nijn Pilatus ihmetteli etta han
KirjanoppenutttatsithändS kestenansmuita
ci
cuollul ol»: ja cutzni lygöns Päämiejo
hän autti/
ten cansta/ sanoden:
zakpspi hänclda/jos hän jo aica
hän ivoi ttzcns autta. Cuningas a- hen/,
cnollut s-lt.

se

sa»o:

.

-

Omistus

Hkaisit

zi.Christus se Israelin
ym451 cutn hä» asian Paäimcheldä
Kuran nyt alas ijsiistg/ etia we na- mäl
ruumin.
Josephille
andot
hän
st/
kisim/ja «scoisim. Ia ne jotca hänen
lijnawaatten/otti hänea
hän ost» lynaioatteftn.
46.1 käärei
«anffans ristinuaultkut olit/ pllckaistt alasia
Ia pani
-

a

zz.

hacattu
hänen hautaa»/»oca calltohonoivelle.
h-tkt tu!,/ »li/jqwft«tt»
ktiyc» haudan
Ml47.M»M
I
'

cofta

cuudes

tgji pimeys caittn maan

l I

händä.

a

P.Lucan

47. Mutta Marla Magdalena/ ia

Josen Maria catzelit

lue.

ro Se meni ja ilmZltti »ylle jotca

cuhunga hän

Mag-

dal»,

l

häneu cansians ollet olit/jotca murhettt
XVl.jucupandin.
ja itkit.
Sabbaeht culunut oli/ 11. Ia cui» he cunlit hjnen eläwän/
osti Marca Magdalena ja ja että hän häueldä nähty oli/ ei h»
Maria lacobi ja Salome hy. fconet.
12. Sytte cofca caxt heistä wa<ststt/
wän hajultsia moitetta/ kullailmestyi
moiteleman
hän heille toisen muojorsna/
u
händä.
a 2. Ia tulit haudalle ensimäisnä Sab- cosca he maankylään menit.
bzHtn päiwänä sangen «varhain Au- iz.Ne myös menit ja julistit muille:
ringonnostes.
Jaei he nytäkän uscouet.
iuc.24!
puhuit keffenäns: cnca meille 14.
ccsca yxitoistakym-

1

j

nalle.

'

2°h-

«?«.»!

I

luc.B:,

,

.

/

tvc.,isi

.

>z.
Chrlstas il-

,

mesty
Apo-'

atrioitzit/ilmestyi häu/ stolel»
miertttä klwen haudan »melda?
4- Ia c«in he cayoit / «ätt he kilven ja svtmais heidän «päuscoans/ ja heldän ja!äwiertretyxt: sillä se oli sangen suuri.
sydamens cangiutta: ettei he uftoned, hellä
cuin
olit
nytä
jotca hänen »ähnet olit ylösno»- heidän
Ja
he
hautaan
5.
sisälmenMatth ntt/ näit he yhden nuorucalsen istuman nexi.
saarna
»8:2. »ikialla puolella jvca oli maatetettu
Ja saoot heille: mengät caicken man.
Job- pitkällä malktalla maattella: ja he häm- mailmaan/ ja saarnacar Evaugeltumt tuc.ike
ss:mästyit.
caikille luoduille.
zk
6. Mutta häu sinot heille: älkät häm16. locauscoja castetan/se tule au- I»h.
mästykö te etzittä lEsusta Nazarenu- tuaxi: mutta joca'ei»sco/ se cavqtttan. »2:48.
sta/joca ristinnaulittu oli: hän ylösnou17. Mutta nämät omat ne merkit/jot- A.t.iS.
si/ eihän ole täällä: catz»/ sta cuhunza ca ntztä seurawat cuin »scomät: Alinan nimeni cautta pitä heidän Perkc. Act.»:
he hänen panit:
4.
7. Alutta mengät ja sanocat hänen let »losajaman: ufilla kielillä puhuAct. 2,
Opetuslapstllens/jaPetarille/ että hän man:
käy teidän edellän Galileaa»: siellä le iS. Karmet poisasaman: Ia jos he s.
heille S- «.
hänen näettä/ nyucutn hän sanotja teille. jotakin myrcky jaowat/ nyn ei päälle
Luc.ptz
z. Ia he menit nopiast ulos/ pake- mitä» wahingoita: Sairasten
nit haudalda: sillä mapistus ja suuri pitä heidän kälens panema»/ ja ne pai>.
hämmästys oli heidän »äällenS tullut: ranemat.
Act.tty
«i he myös kellenzän mitän sanonet: sil19. Ia HERra sijtte cuin hän oli heil- Hebr,
lä he pettäisit.
le puhunut/ otettinylös Tatwase»/ ja !i4i.
9. SIVU-ta cut» Jesus oli warhaln istut Jumalan «iktalka kädellä.
Chrii
l
l
»
Sabbakhtn päi- 20. Mutca he menit/ ja saarnaisit
sius
mesty wänä ylssnosnut/ ilmestyi hän ensin jocapaicas/ ja HERra maicutti hetMari- l- Martalle Magdalenalle/ josta hän sei- däu cansians/ja «ahmisit SananOualle
ramatsie» mercketn cautta.
tzemen Perkelettä ulosajanut oli''

-

->

.

!

/

i

i

j

1

,

'

>

:

-

.

P. Marcuxen

f?,y

P. Lucan
l. iucu.

Evangeliumin Loppu,

Evangelium.

Tts monl on r»wenck»l souenetowot/ jotto se», olusio ltze nil>»
järjeftäns tirjoittomon net/ jo ftno»polweliot olet «mot:
nysta osiotsto/joifto m«ll- 3. Näky myös minulle se hywäxi/ fistts
ls tiydellinen tieco on/ cuin mini olnsto coicki «isusi tntlinnt
Mmui» ne meille ott»/etts mins ntztä ft«stän« sn«l'
,.

lttil"

ll
''

Ehangtssunl»

~luc>
l< ttrlotOlsi»/
xens HERralle «valmistetun Eansan.
4.Ettis
stlliäst uuden ostoin/ >B. Ja Zacharias sanoi Engelille:
ftistofino »peteltu ottl/mohmon «etude. mistä minä sen ymmärrä» silli minä
stn ludeon Cuntn- olen wanha/ ja minun emävdänvn j»
z. 5. «Vga»
oicono el! yxt Poppl Zo- Minen.
i««
ntmeldi/ Abio» «uorosto/ jo ry. Ny» Engelt «astais/ ja sanoi
«or charios««indins
Aoronin tyttsrtsti/ jo hänelle: mina ole» Gabriel joca seihinen
2«'
son Jumala» «des: ja olen lähetetty
hinen ntmens Eliftbet.
6. Ia he olit molemmathurstol lu. puhuman sinua tygös/ ja saattama»
molon edes »oeldowotstt cotiiso näitä iloisia sanomtta sinulle.
HErran kistylsi zo siädyiss laittomot- 20. Ja catz» sinä tulet ktelettömäxi/
hywä TbeoplM :

t?

?

,

»

"'

'

'

/

/

saa puhua hama» sijhen paimä»
7.10 «l hetlli ollut tosio: silli Elift. asti/ jona «amät tapahtumat: ettes us
bet ott hedelmitöin/ ja olit me. conut minun sanojani
ajallans
tomot.

ja et

L.

he

tapahtui/

exsd.
v>: 7» malan edes/

10

Ma

/

täytetä».

>

lemmat Mälliset.

hän muorolcosca toimitti
Ju-

21.

WYUtto Conft

odottt Zochori»
jo ihmettelit että hs»

ntznTempliswtzwyt.
22. Woon cuin hän tuli ulos / ntzn ei
gcte arpa hänelle / että hänen piti sut- hin soonnt puhuo hetlle Jo he ymmär»
tzuttaman/ sijite cutn hän «lt sisälmen- stt eltä hän oli näyn Templts nähnyt.
«yt HERran Tcmplyn.
Jo hän wtzttais hetlle ja joi mytixt.
10. Ja catcktCansan paljous rucoili
23. Jo lopohtul/ että hänen »trcons
tev.l6: ulconq
aicana.
sultzutupen
piimät
011 l täytetyt / ntzn hän menl co.
l?
li
tions.
ilmestyt
hänelle
HERHCRran Engeli setso«n suitzulus24. Mutta nyden päiträin Me» tuli
ran Co-1
puolella.
altarin
otkalla
>hauen emändäns Eltsabet rascaxi: ja
ilHeli
maodu, 12. Ja cuin Zacharias hänen näki/ salats ttzens wysi Cuucaulta / sanoden:
hämmästyt ha»/ja pelco langets hänen 2;. Ia näin on HERra minulle tehAacha- pällenS.
nyt »yuä päiwtoä/ cuin hän minun puorsttlle.
leni catzoi/ että hän poisottais minun
MuttaCligelt
hänelle:
Älä
iz
sanoi
peltä Zacharia: sillä sitiun rucouxcs on ylöncatzeni ihmisten seas.
«uulttu: Ja sinun emändäs Elisabet 26.
cuudendena Cuncaute- Engelt
synnyttä sinulle psMi/ /a sinun pitä culähecetrinEngelt Gabri- ilmoitel lumalalda Galilean Caupungyn/ ta Ma'
tzuman hanen nimene Johannes.

H. Papin wiran

tawan jälkcn/ lan-

:

>

-

.

;

:

riallo
14.Ja sinulle tule ilo ja ihastus/ jonga nimi oli Nazaret/
tlotzemat hänen syndymtse. 27. Neitzrn tygö joca »li kihlattu Chri.
miehelle/jonga nimi oli Joseph/ Damt. siuxen
fiäns.
Sillä hän tule suurexi HERran ttnhuoncsta: ja Neitzen nimi Maria. syNdy«des :ja myna jä mäkemätä «ucma ci 28. Ja Engelt fisältuli hänen tygöns/ ««>«».
hän juo:la hän täytetän Pyhällä Hen- ja sanot: Tcrwe armoitettu: HERra Match
gellä jo ÄtinS cohdus.
on sinun cansias: siunattu sinä mat- Uill.
Mal.
iä- Ja hän kääubä monda Israelin mom seas.
2y. Mutta cutn hän näki hänen/ häm4: 5. lapsist heidän HERrans Jumalans
tygö.
mästyi
hän hänen puhestans: ja ajatteMallh
u;i4>
17. Ja hän edellä käy hane» cdcsZns li millinen fe terwetys oli.
ala pelElian hengellä ja »voimalla/ käändäin zo. Ia Engeli sauot
Isäin sydämet lasten tygo/ja tottelmal- kä Niaria: sillä stnä löysit armon lu>
tyinathurfcasten loimen tygö/toimetta-1 malan tykönä.
?t,Ja
2
>

«onda

/

..tui.

V.IUtM

65
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31. Jo catz» /

fini siltst tohbusts

/

jo

synnytit Poftn ja finnn pito «ntzu»
mon
hintn ntmens lESUS.
Inft.
j 2. Se»pltä ottmo» fturen/ jo pits
2: il.
euyuttomon ylimmäisen PojOxt: Ia
HERra Inmola «ndo hsnelle Do»i«
btn hinen Issns istuime»
33. Ia häne» pttä Jacobin huonen
D«n. Eunwoas tzonicotckistst ottmo»/jo hi°
«e» »oldacunnollons «l ptds loppuo
Mlch. ,lemon.
7>
z4. Ntzn stnoi Moria Engelille/cuin»
go tämä tutt sillä e» mlns miehestä
14.

:

:

46. Jä Mejrtti stnol i Minun fitlu»

sturest ylists HERra
47. Jo m«»nn he»gen <i,itz« lum«. "'«^
loso minun «opohtojoftni. »öyrytti: tos»«»
48 Etts hä» cotzotptzcans
fills catzo/tsstedes pits caickein fteucu».
:

««..,

b»in minua autuaxi cutzuman :
4y- Silli» moimollinen on suurl» ch«
meitä tehnyt min»» cohtont/ jachäne»
«tinens on pyhs.
s<?. Io hänen laupiudenspysy ftgnfi»
sucuhun/ ntzllä jotco händs pcltswit.

:

'

se

fi.

Hän ostltt «otmonksfimorrellons: «lst.flt

jo hofttti corjot heidon sydamens mio» y»
mitä» tiedä ?
Pssl.
;5. Jo Engeli »ostois ja ftnoi hsnel- ttstä.
le: Pyhs Hengt tutt sinnn päälles/ jo 52. Woimolliset o» hs» cnltsianul l< 3):
yllmmsisen «oimo »orj» finnn: S<n. stuimeldo/ jo cerott» nöyrät.
Pstl.
tähden myös se Pyhs cuin sinusto syndy/ 5z.Is»«0l täytti hi» hy»ydells/ j»
piti cutzllttomon lumolon Pojoxi.
rickoc liUl tyhjöxi.
Pstl.
36. 10 cotzo/ Elisobet sinun longos 54. Hä» cerftls Isroeltn hone» pal» 34:1».
sijtti «nyös pojon tvonholla tzsllins ft ivelions/ mu,statn oma loup»utto»s/ ~Sa««
Mmä on cuudes Cuucausi hinelle/joco 55. ( Ntzncuin hin on puhunut meidän 2: l.
<

:

cutzuttin hedelmättömäxi.
Ifill«m/ Abrohomille jo yon«» sttme. Est.4Z
8.
37. Stlls ti Jumalan «des ole yhtä» nellens) tzoncaicklsest.
56. Ia NorlO oli hinen tytönins lo- «530:
osto mohdotoindo.
33 Ntzn ftno» Morlo: cotzo HER. hes colme cuncoutto/ft palois cotions. iH
ro» ptzco / topohtucon ml»ulle finun ft- 57.
Ellftbett» synnyttiml. I«.
toytettt»:ja hän syn- 3»» lz>
nas jotten. Jo Engelt lsxl hsne» ty>
köins.
Gen.
nytti pojon.
Maria -y. «ÄANtta Maria nousi nhnä pai- 58. Io hinen tylilisens ja lougous »?: if.
me'!«
meni kyrust ylös mä- cuulit/ «ni HERro oli tehnyt suure» K ,«
Eli' kikyliin Jadan Eaupungh».
lonptudtn hänen canfjans »lottzithe hs- rt.
ftbe,
Pstl.
40. Zg tull Zacharian huouesen/ ja nen consjons.
lint,)- terwkhti Elisabett.
59. Jo topohtui cohdexondena piimi- 1,2:».
41. Ja tapahtui/ sijtte culn Elisabet ni/«tts h« tulit lasia ymbärinstttck». Iohs»
ruult Marian terwetyxcn/ hyppäis lap- m«n/ ja lutzuil hsn«» Issns ntmelds n«sft»
dy.
si yknen cohdusanö: Ja Elisabet tay- Zochorios.
.eettin Pyhällä Hengellä:
6<?. Ntzn «ostois hsnen Httlns/ ja st»
4!. Ia huusi suurella ëllä/ja sanot: »oi: «i suingon: »aon hs» pitä c»«
,
Siunattu olet sinä waimst» seas/ ja tzuttomon Johannes.
61, Ia he ftnoit hänelle: «l «le t<«
cohtus hedelmä.
simiattn o» sinunminulle
4?. Ja cust» se
tule/ että ml- tän sinua sucucuuuasas/ joca totzuiffn
»un HERrani Äiti kule minun iygönt? silla nimellä.
Nyn he wijttaisit hänen Hällens/
44. «chiliä, eatzo / fijtte cui» sinn» ter«ekyres ani tuli minun corwchiai/ hyp- mtxi hän tahtoi hänen ntmttetta.
päts lapsi ilosi minun cohdusani.
65. Ia hän anot taulua/ ja kirjoitti:
45. Ia autnas sinä joca »scoit: sillä Johannes on hänen »imens. Ja cail,
ne täytetä»/ «mn sinulle owar Laotut kt ihmettelit.
rohts ankni hänen situn»
jKhä,

!

j

>

j j

i

:

<l^

,.iue.

ja hänt» kttletts: ja ptchui kjsttäin Ju- Hengesä: ja olitttvcs/fijhe» päivän
malat»:
asti/ jona hänen piti Israelin Eansan
6;. Ja pelco tuli catckei» heidän ky- eteen tuleman.
N. iucu.
läkistens päälle: Ja
lkikylis ilmoitettin caicki nämät sanat.
litta nynä päivinä tapahtui/
66. Ja caicki jotta tämän cuulit/ pa- Xk Z että kästy uloskävi Ketsanit sydamihinö/ sanodcn: mmgäs luurilda- Augustuxelba/ että
let tästä lapsesta tulema»? sillä HERcaicki mailma piti verolliran kastoli hänen cansianö.
scxi
laskettaman.
67. Ja Zachartae hänenIsans täyket1. Ja »ämä wcron lasiemus «li ensitin Pyhällä Hengellä: ja cnnusti sa- mätnen/ joca kapahtmstllotu cssca Kyvodcn:
renius olimaanherra Syrias.
68.
Jitetty olcon HERra Israelin z. Ja cukin meni Caupuugthmö anka- Mich.
'

«

Jumala/sillä hän on ctzinyt
lutiastanuchänen Eansans.

ja

manttziänei

arvatta.
4.?>yn myös JosephEalileast/Naja»!Matth
meille coroklanut antuden retin Caupungist yläömcni Judcan/ >:6:
69.JaonDgvidtn
hänen xalvelians Davidin Cai.pimghn/ joca
Farwen/
huvtiesa.
Bekhlehem/ (Mä hän oli Davidini 7:4».
70. Nyncutn hän on muincn puhu- huonest ja sugusi/)
nut hänen pyhäin Prophetains
x.Andaman itzent! arwala/ Marian
cautta.
hänen kihlatun emändänö cansia/ joca

snun

Vapahtaxens meitä meidän vi- rascas eli.
tapahtui heidän siellä ollesans/
Hoötstldam/ ja eatckei» kädcst/ jokea 6.
meitä wihawat.
että hanen synnytlämiftns pätivät tu7-. Osottapens laupiutta meidän I- lit täytetyxi.
stllem/ ja muistapene hänen pyhä lyt- 7. Ia hän synnytti Pojan hänen csi-

. 71,-

cotsens/ja capalcitzi hänen/ja pani sei-.Chrt«
?z.Ja sitä vala/ jouga hän vannoi mccn: ettei heille ollut sia majas.
sl«»
Abrahamille meidän Isälleni/ meille 8. Ia paimenet «valvoit siinä paicka-i syndy
yöllä
lauc»nnaö/ja
andaxeuö.
heidän
vartivitzit
Beth»
74. Ectä me vapahdetut meidän wi- mans.
lehehvlllstem kädest/ handä pclkämät pal- 9. Ja catzo/ HERran Engeli seisot miS'
heidän tyköuäns/ ja HERra» kirckaus M-tth
»elifim /
ymtörinsvalats heitä: ja he suuresi ii ZZ.
75. Pyhydes,a hurscauvcs hänen

1

tönö

..

,

,

«-

peljästyit.
dejans caickena meidän clmatcanam.
10. Ia Engeli se-noi heille: ällät pel76. Ja sinä potcaineo pitä cutzuttaman ylimmäisen Prophetaxi: sillä si- jätkö: sillä catzo/ minä ilmoitan teille
vu» pitä käymän HERra»
e
ilon/ joca tuleva on caikelle

casvo»

suuren

Cansalle
des/valmistaman hänen teitäns.
77. Ja andanian autudcn tunnon hä- 11. Zelllk ön tänäpä» syntynyt Vanen Cansallens/ heidän syndemö an- pahtaja'/ jcca e» HESira ChristuS
Davidin Caupungio.
dext faamtsexi.
78. Meidän Jumala» sydäniclisen 11. Ja tämä on teille merkixi: te löylaupiuden cautta/ jolla meitä o» etzi- dätte lapsen capaloittuna macawau sei-

Cotno ylhätdä:
79. Valaisema» «ylle/ jotta pimeis

'

»pt

meS.

iz.Ja cohtaoli Engelen cansia suuri
istumat/ jacienda- taiwalltsen sotaväen «oucko/ jclca kyiit
ma» »netdäm jalcam rauha» ttelni. Jumalat» ja sanoit:

>

ja cnello» varjcs

lapsi

cafivol

ja

«ahwisi»i

,4.

Lunnia

Jz

vlcstnJumalalle

cerki»-

70

P.tucan
de»/ ja maas»rauha/ ja chmkM hywa tahto.
tapahtui että Engelit menit
15.
tyköns Taiwasen/ nyn
ne paimenet puhuit keskenän»: käytämme Bethlehemyn / ja cayocam sitä
cuin tapahtunut on/ jonga

HERra

iuc.

Ja hän t»lt Hengen eautta Te««
plyn: Ia cnin wanhemmat lapsen Ie«
supen sisälcott/ tehdäxens hänen edcstän»
27-

Lain tawan jätten /
28. Nyn hän »tti hänen sylyn»/ j«
kylti Jumalat» ja sanot:
29lasket HERra paltve-

ltas rauhaan menemän/ sanaa
meille ilmoitti.
ja löysit jälken:
r 6. Ia he tulit kyruhtain/
Marian/ ja Josephin/ nyn myös lap- zo. Sillä mlnu» silmäni owat nähnet

sinun autudcs.
he tämän nähnet olit/ juli- zi.longa stnä walmtstit caickei» Canstit he sen sanoman/ cuin hellle tästä sain eteen.
zi.Watteudext walistaman päcanotlapsesta sanottu oli.
ja sinun Cansas Israelin cnnkeiapt»
ta/
iS. Ja catcki jokea sen cuulit/ ihmetteA Joseph ja hänen ÄtttnS thlit nytä cuin heille Paimentlda sanot- ZZ.

sen/ joca macais setmes.
17. Cosca

sasa-

nytä enin hänestä
tu oli.
nämät
Mntta
Maria
katki
calcki
notti».
19.
tutkistellen sydämesäns.
Z4. Ia Simeon siuuais heitä/ ja
sanat/
GäiH
20. Ia paimenet palaisit/ ylistäin ja not ?)tariasie hänen ÄttillenZ! Catzo/
14.
cunnioittain Jumalala/ caikista cnin tämä on panda langenusext/ jg
RsU.
he cuullet ja nähnet olit/nyncutn heille misexi Monelle Jsraelis/ ja meSttxt/
jota wastan sanotan:
i! P».
sanottu oli.
21. «AAfijtle cuin cahdexan päiwä
55> (Ja sinungin sielu» läpitze pitä »><.
Chri.
että lapsi pittym- miecan kaijmän:) että monen sydämen
stuö bärinsleicatcaman/ cntzuttin hänen ni- ajatuxet ilmoitettatstn.
ymbä- ,««ns lEsus/ joca nyn oli Engelildä z6. Ia Anna Prophettssa Phanuelin
Anna
rios
jo ennen cutzuttu cuinhän sikis Ättins tytär/Asserin sugltsta: f« oli joiirunuj Pro.
pitkälle jjalle/ ja elänyt miehen» eansia phetis.
letcatn. cohdusa.
Gen. »2.
fijtke cuin heidän puhdistus seitzemän ajastaica hänen Rcitzyestän».
17: ii.
Hpäiwäns olit täytetyt Mose- Z7. Ja oli lestenä lähes neljä yhdetcv.li:. Latu jälken/ weit he hänen lerusa- xättäkymmendä ajastaica/ ja et lähtexen
Jumalata/
händä HERran nyt Templist
lemyn/
passtotsa jarucouxifa yötä ja päiwä.
Match eteen. »settaxens
1; »i.
58. Ia tämärult sillä hetkellä sijhen/
2j. (Ryncnin kirjoitettu on
!uc. 1::Lai»: caicki miehen puoli/ jocaHERra»
ja
acunaioitzi myös HErra/ja puhui häensin
»i. wa äitin» cohdun/ pila cutzyttama» nestä catkille/ cnin lunastusta Jerusakv'».'HERrallepyhaxi.)
ltmis odottt.
uhrarapens/
nyncuin
24. Ia
sanot- zy. Ia sijttecuin he olit caickt tehnet
Exäd- tu o» HERran
LaiS: pari Mettisiä/eli HERran Lain jälken/ palaisit he Ga,Zsi.
lileaan heidänLaupungyus Nazaretijn.
caxi Kyhkylätsen poicq.
Num. 25. Ia catzo/ ypi mies oli lerusale40. Mucca lapsi caswoi ja wahwistut
S: 17. mt»/-jonga nimi oli Simeon: cäma oli Henge»/ja täytettin wysaudella/ j»
KV.li! hurscas ja Jumalinen mies/ odottain Jumalan armo oli hänen cansians.
S.
waelsit ExÄ.
lohdutusta: ja Pyhä Hengi 41. 'v? A hanen ivanhemmans
päsiäis juhlalle Je- iz:is.
Stme- Israelin
oli hänes.
usuosi
«».
26. Ia hänelle oli sanottu Pyhäl- tusalcinysi.
4:.' la enin ,hän capitoisiakymmentä Heagcldä / ettei hänen pttanyt enajastaica wanha oli/ menic hele- 'D«»t
'dä
cuslemata
cm»
»en
näkemän/
hän
'

nouse-

'

'

s«.

'

«ätis HERran Christuxen,

rusale-

16; i,

»' iuc.
EvOMIiUM
ruftttlntz» juhlopälwän tOMOn jälten z. Ja hän tuli'caickhn maan' paickol- Match
43> I« cuin ne piimät olit culunet/ hin Jordanin ymbärin»/ ja saarnai» z:2.
sijnä cui» he poloifil/ jät petcomm parannupen castetta syndetn andext an- Marc.
lEsus leruftlemtzn: joto el hinen damisext.
nonhemmolls huomonnct.
4. Ny neninkirjoitettu ön EsaianPto44. Woon luulit hänen olemon stu. pheta» saarna ramatu»/ joca sano:
LOs- Jo hekamil yhden päimän tnot- huutamanäntsn corwes
/«almistacat .g.',
con: jo etzeit händo langoin jo tuttotietä/ jatehkat hänen polcuvs Joh.'
»oi» seos.
45-Ja cuin et he hända löytanet/pa- s.Caicki lapot pjjä täytettämän/ ja
caicki wuoretja mäet alcccaman/wäärät
laisit
he Jerusalemyn ctzein händä.
Jesus ! 46. Ja tapahtui colmcn pätmän pe- pitä ojettaman/jq coleat tasatstxi teipj
:

puhu

rästä/,, ejrä he -löysit hänen Templis, i- tehtämän.
Kirjan stumano-pettajain
cuuldelcman .6. Ja caicki liha pita näkemän Jumaeppe- herra/ja kysymän keskellä/
hetldä
lan autuden.
»uitte» 47. Ja caicki jotcs hänen
cuulit/hämhän sanoi Cansalle/ joca Match
tansia. m- siyu häntir ymmärrystäns ja wasia»tuli andamao itztäns casta hä- -.7.
uxians.
neldä i te kykärmetten sitiäk/. cuca teitä
48. Ja cuin he Hauen näit/ nyn he neuwoi wälttämän tulewaista wihä ?
hämmästyit: ja hänen Aitins sanoi hä8. Tehkät sijs soweliat paraaäuttn henelle r Patcan/ mtpiö meille nai» teit? deliyät: j« alkatruwetco
catzo/ sinun Isas ja minä olemmä mur- län: Abrahamin meidän ID» Ma
hettieu ctztner sinua.
teille: eitäJumala taittkttäiminä
49-Ja han sanoi heille: mitästä te mi- siä kiwistä herättä Abrahhitiille lapset.
nna eizitte? Ettäko ttenrec/ että minun 9. Mutta jo myö» on kkrives panbupira nysä oleman/ jorea minun Isäni puiden juurelle: senrähden jocainea
oivac?
puu/ joca ei tee hywä hedelmäta/ hNcacui» tan pois/ja tuleen heitetäö..
fco.lo ei he ymmirlinel sitä

sattomis»imel:

sanon

sono

hin heilit ftnoi.
51. Ia hin me.it olos heidän consions/
jo tuli Pozoreftn: ,o oli heille olommolnen. Jo hinen ittins titt. cöicki.nal»ät sonot .sydomehens.
52. Jo lefts menestyi mtzsoudes/ ft
ijZs/ jo armes lumolon jo ihmisten
«desä.

.

kysyi

häneldä/ sanö- Jac.li

Cansa
mitasta meidän pitä tete- >s>
man? Nyn hän wastajen laiiot heille
10.

jolla o» capi

hametta/

andaca» sille svl- Z: »7'

la ei yhtä» ole: ja jolla o» ruoca/ hän
tehkänmyäs nyn.
ii. Mutta Publicanit tulit myös an-

daman heitän» casta: ja sanoit hänelle:
MestariV mitä meidKy pitä tekemä» ?
ältät enämUtta wydenncllä tststakym- iz.Waan hän sanoi heille:
Mtty
jjvaatlco/cuin
bt
teille
on.' '/
JlchM Xt r F »menneöä Ketsar Tibertuxen
kysyit
myös
«itSruhänMä stta->.
hallituxen wuodella/ cosca
-4
pesaar
miehet / sanoden: mikä myös
Pilatus
Judean
PonttuS
pttä tekemän? Ja hän sanot
«emi.
Maanherra oli/ ja Herodes Galileas meidän
H.lvl. Tetrarcha oli/ ja hauen tveljens Phi- heille: älkätkenenhän wäkiwalda tatcka
wääryttä tehkö:za tytykäl teidän palo-,
»55?. lippus oli TetrarchaJtureas >a Tracho- ta».

M. iucu.

s

cijt^

sntti» maacnnnas/ ja iyjantas oli Tetrarcha Abilenes/
a. Cosca Hannas ja Caiphas ylimmäiset Papit elit: silloin tapahtui

»ct.4!
Jumalan
S. pojalle
conves.

sana lohKN«excl!es«chakian

Cansa odotti/ja
ANUtta tuinajattöltt
sydämisäa»
lievekö
hän
Cl.
sisus/
Johanneresi:
räiiS.Wastais
15.

Johannes/ saveten

kille

ZCvanMum.
jocaolt
M
,y.
wedeSä:
Joftn
P»:oa/
Joca'potca / joca oli JsrtminpotMatth Me: mi.eu ttosin castan tett.?
maan minua iväkewämbi tule/ jonga Ettezertn
?! 11.
«a/ joca olt Matthattn potca/ joca
Marc. kenqän nauhoja en minä ole kelwolliuen
oli
bevi» potta/
Pyhällä
teitä
N 8. päästämän: hää casta
olt Simeoftiu potta/ jöt««
js.
Jocapoicä/
Hengellä ja tulella.
J-h.
joca
17. Jouga wiskin v» hänen kadesäns/ ott Juoau
I! av.
jota
potca / jooa olt «oli
coco
ca/
Zonan
aikrijhens/ja
»isuns
.ANU-5 jch hän perca
potta/'
polta hän sam- liachtmin
Act. o: laans / mutta ruumenet
M
zr. Joca oli Melean potta / jocapot.
z. mumattomalla tulella.
okiMattachan
potta/ioca
Maina»
18. Mouda tostn mljök muuca han nenca/ joca »li NathyM'pöicä/ jocaolt
woijaftarnats Cansalle.
Dawtdinpoica/
ay. >SAtttta cosca Herodes T-trach a
poica / jocaoli SM«th
za.Jvca oltjJessen
häneloä/ Herodia- b<di»
oli
joca
potta/
Booztk pottä / jok"' xen hänen ivtljens PhilippuM emänjocaolt
poica/
Matth nän tähden / ja caikesta pahadest cuin ca oli Salmonln
potca/
sokin
Herodes teki.
Marc. 'lo.plltze caickeln teki han myös se»/ zz. Joca ott Amtnadabin potca / M»
oli Aramin po:ca/ joca oli EfromtiH
4: i?. että
hää sälpaisJohaun-xeu fanztuteen. poica
potca / joca
oli
JEsus ai.
tapahtui/ cosca catcki Lanfa oli / i°capotca/Pharestn
Juda»
castelZ/ ja IL su- my s- ojt
/ä. c. caststt«/j»'.hän rucoili/ niju Tatwas ZH. Joca oli Jacobin potta / joca oli
Abrahamin
Jsaächin poica / joca olt
zo.äs- aukeni:..-.
:
/ joca olt Tharau pottia/ joca oli
poica
alas
ruumtlLnit. ».JaPyhäHeagl tul:
,
päällens nyncain Nachsrin potca/
Matth lisella muodolla hänen
poica / joca»li
olt
Saruchin
Z5.
Joca
tanvasta/joca
sanoi: Ragann potca/ joca ole PhattttnpottvhkyiNe/ja ani tuli
Marc. Sinä olet se minun racas Poica»/ fica/ joca oli Hcberi» potca/ joca.oli
i: y.
nunn minä mielistyin.
Sala»
poica/
Joh. az. Ja JEsus ol: lähes kolmenkymmeoli Lainan poica / joca SI!
lnulcin)
z6.Joca
i: z». nen rvustinen/joca sltt ntzucuin
/ jöca ol i Semi» potÄrphaxadtnpoica
Matth Josephin poica/ Eli» poja».
ca/ joca oltNoe» poica/ joca oli!a-!t.
»4.Joca oli MätthatM poica/joca olt -mechin potca/
/
tevtnpotca/jocä oltM-lchi» potta joriojcö/
Mathusalan
on oli Jannan poica/ joca oli Josephin oliz?. Joca olipotta/
ok?'Jarcom
joca
,
Enochin
poica/
poica / joca oli MalatteltN potta /joca
ps:ca/,oca
N. Joca oli Mattathtan
eZlAmoceup»tta/ioca oli Nau.min pot- oli Lainan p.o tca/
zg.Joca oli Enopv, .hotta / jocaolt
j°ca ol: Nagca/.t»ca olGMpotta/
Sethm poica / joca olt/Äpamjn poica/
.
.i
qeu potta/. j, '^'.
JSstX'"
)6.-Jqca »ii Maathi.i potca / joca -li joca oli Jumalan.
tltittfSl»''
IV. iueu.
Mättathial, poica/ ioca oli Scmetn
JEsn» iäynäns !Pyhäja leldä.
psica/joea oli Jostphln poica / joca »l»
le
palats Jsrdanist/
U Henge Heugeldä
Jupa» potca/
t
Matt.
?
corpeen.
oM.wtet:n
jocac
oli
potca/
17. Joca
Joannan
i:iz,
nel)äkymmenz.Jattusatcin
ti Rhesän potca/ joca oli Zorobabe/
oli Salathielm poica/ däpaewii Perkeleldä: etkä syönyt mttS»
lin poica/joca poica.
»e
culunet
laz,
jl.
ntjnapäiwiuä: mutta cofo»
joca oli Nerin
ol,t/
0isois.
joca
/
Wtt hön
Joca olt Melchin poica
j«S stna eixir.
lt Addin poica/ i»ca olt Kssamln poi- z. Nijn Perkele sanot/ hauelle:
potta n?»
ca/ joca oli Elmodami» poica/ j.oca olet Jumalan
.
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savuaman
!iweVe/ että se ftiwäsi
paranöaman
'hiyhyivä
särsPivmata/
sanoden haM.

?utta kähettänyt miilun

,

tulls.

>

I» Jesus wastais/
Aeut. Ie:4-kirjoitettu
on ettei ihminen elä at- jetyttä sydamitä/ saarnaman Fangetlle
»!Z.
näkön» jällen»
Ju- lunastusta/ja sokeille«vapauteen
leiwäst/ «vaan
Matth noastans
särjetyttä
saatmalan
saamista/
4?4.

sanasta.

mno5 Ia Perkele tvei hänen certelle pymaan
eatcki
ja
relle/ vsotti hänelle
rin waldacunnat/ silmän räpäyxclla:
6. Ia Perkele sanot hänelle: eaiken
tämän mallan/ ja heidän cunnt«nö minä annan sinulle: silla minun
haldun owat ne annetut/ ja minä annan ne kenelle minä tahdon.
7.JOS sinä sijs cumarrat ja rucoilet m<-

taman:
iy.

Saarnaman

«uotta.

i.

HERrau »tolista

Ja cutn hän pani Ramatun kyne
andoisen palwelialle/ ja istui; ja
caicketn silmät enin Synagcgas oUt/capeltt hänen päällens.
'»1. Jahän rupet» heille sanoman: tänäpä» »n tämä kirjoitus täytetty/cuin te
10.

nt/

«ua/ne'caickt pttä sinun omas oleman, nyt22.cuuletta.
Ia caicki annoit hänelle tobtstuxen/ J°h.
8. la' Jesus wastaten sanot hänelle:
tyköni Saran .sil- ja ihmettelit nytä armon sauoja/eutn hä- 6? 4?matcas
minun
mene
Dmt.
nen suustans «losläxtt ja he sanoit: eiHERras
ö:iz. lä kirjoitettu on: sinun
ja
to tämä ole Josephin poica?
llcio: malacas pitä sinun cumartaman/
2). Ia hän sanoi heille: sanocat cakpalweleman.
is. hända ainoata
lerusalemyn/
keti minulle tämä sanan lascu: Lääkä- Matth
y. Ia hän wci hänen
cuin me cuuiim-' iz. 57ja asetti hänen Tempttn harjalle/ ja ri paranna itzes: Ne
Capernaumis/
tee Marc.
tapahtunen
jos sinä olet Jumalan ma
6:4.
sanoi hänelle:
maalla.
myös täsäJsäs
poica/ nyn laste tästä itzes alas:
J°h.
sanon
on:
anda
Mutta
sanot:
Totisesi
hänyMn Propheta
hän
14.
10. Sillä kirjoitettu
4
44^
ei
ole
teille:
I- Jac,
Psal. käskyn Engeleillens sinusta/ warjele- minä maalla
otollinen.
säns
9« l! ma» sinua:
cotudes: !N7sanon teille
sinua/ ettes 2;. Maan minä
Ja käfisä candamat
ajalla/
Elian
ol:
lefte
Jsraelis
monda
joscus jalcas kiwen loucka.
suljettu colme wuotta
ok
Taiwas
rosca
hänelle:
12. Ja Jesus wastaten sanot
cuucautta/ ny» että suuri nälsinun pidä ktusaman si- ja cuust
sanorm on: Ei Jumalatas.
tapahtui caikesmaacunnas:
kä
nun HERras
26. Ia ei Elias lähetetty yhdengän «.ReS<
iz.la cuin caicki kiusaus oli päätetty/
tygöns/waan lesti «aimon ty- 17:9.
meni Perkele polö helkext hänen tyköns. heidän
wäcs
taas qö Stdvntn Sareptaan.
palatsHengcn
i4-Ja Jesus
monda spitaltsta oli Jsraelis, 4.Res»
EaMnaan/ ja sanoma cnulnt hänestä 27. IaProphetan
ajalla/ >a ei yxikän !« 14»
Eliseus
ymhäri calken lähi maacunnan.
«aa»
Naema» Sy,
puhdistettu/
Synagogt. heistä
STsus 1;. Ia hän »petti heidän
caktlda.
rialainen.
sa»rna san»/ ja cunmoilettin
caicki cuin Synagogas olit/
Eali- 16.<7?A tuli Nazaratyn/ cusa hän zz. Ia
täyteen cvsca he nämäk
»vihoja
tulit
tapans
leas'ja
.
Naza- jälken Sabbalhin pätwänä Synago- cuulit.
/
29. He ylösnousit ajvit hanen
ttlht» gaan/ja nousi lukeman.
weit hanen haman
Pro- los Caupungist: jajonga
Mallh 17. Ja hänelle annettu EsatanRamapäälle heidän
wuvrencuckulalle/
IZ-54. phetan Siamattu. Ja enin hän
syöstöxcuS
raketin
oli/
Caupungtns
Marc. tun awais/ löysi hän sen palca» cusa
alas.
.
hända
S: i. »ttjottettu on:
zo. Mutta hän ohttzckawj heidän keJ-h. iS.HERran Hengi on minun päA- fleldäue/
,a Pvftmeut.
ki4Z. limi/ sentähden on hän Minun «"delK
.
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PilttSlt
z. lue.
Chrizr. Ja meni ales Capernanmhn Ga- lä «nyss ««»lllesln Coupultgellle Evon»
fiuxen lilean Caup«»giht»/ja opetti heitä siel- gellumi Iumolo» »oldocunnosl soor»
saarläSabbathtn pätwtnä.
«omon i sills sits »orten minä olen ls.
nat ja
zr. Ja he hämmästyit hänen opetus- heletty.
»hmet stans: sillähänen puhensoli wotmalli- 44. Jo hsn saarnais Galittan Sy,
Caper- nen.
nogeglft.
naumis ZZ>
Synagoga» oliyxi ihminen/
V. iucu.
SZlakt.
oli riettaisen Perkele»
topohtui/costa Conft tun» lEsils
4! 15. hengi/ ja hän hnust suurella änellä/ 7 y >
gi hsnen tygöns / tuuleman opetta
Marc. »4. Sanoden: Woi/ mitä sinun on
lumolon
so»o/ että hsn set. wenh«.
I! 21. meidän canstam Jesi» Nazarene? tu- s-H- H st»
meren tytöns. sto.
Genezoretin
lickos mettä hucultaman? minä tie2. Io nsti coxi wenhettä ,lewo» me. Matth
dä» cucas olet/ se Jumala» pyhä.
ren tyköns: mutta calamtthet olit ntz- 4,,z.
Z5. Ja Jesns nuhteli händä/ sanode»: stä lähtenet ja pesit »erckojo.
watckene/ ja mene ulvs hänestä- Ia 3. Ntzn hin m«ni yhten we»h«sen/joc» Morc.
~i«,
ruin Perkele oli hänen heidän tejkelleus oli Simonin/jo kästi hinen wihö moaheittänyt/ ny» hän meni ulos hänest/
fto uloslasse jo hsn lstui/ j« opetti
Mei händä »ahtnzoittanut mttäu.
Canft wenhest.
z6. Ja pclcs suli caickei» päälle/ ja 4. Mutta
cuin hsn lackois puhumasi/ P«l«t
/
puhuit teskefläuö sanoden: «ikä tä- ftnei hsn Simoniltt: wle sywslle/ ft
mä ltenekän? siliä hän haasta mäellä heittitit teidän werckon apajalle.
lal»
ja »simalla riettaisita heagiä/ za heu5. Io Simou wostoten ftnot hänelle st<lli<«
los lähseivät.
Mestori/ me olemmo coifen yön työtä
Z7. Za se sanoma hänest cuului ymbä- tehnet/jo e» mitän saonet multa si»
rt
seo maacunan lähi paickoihyn. nu„ -iistystäs minä heitin ulos »erco».
ZB. MYUtta enin hän taxi Synago- H. Ia cnln he sen teit / stljit h« suu»
meni hän Simoni» „n coloin poljouden ja heidän »«rc.
huonefen sisälle: mutta Simoni» a- tons reptisi.
nsppt sairasti cowin wilutautta: ja he 7. Ia »tztloifit cnmpanlllens/ jotc»
rucoilit hända hänen edestäns.
olit toises »enhes / tuleman ja auttoZ9- Ja hän seisot hänen tykönäns/ ja man heitäns. Io he tulit/ ja täytit
nuhteli wilutautia ja se luopui hänestä/ molemmat »enhet/ ntzn etts h« ruvrlsil
ja hän nousi cohta ja palmeli heitä.
»ojomon.
40.
cuin Aurtngolasti/ nya 8. Costa Simo» Petari sen »oti/lan»
joilla oli sairaitamo- gets hän
leftxen polwen tygö/ftnoden
«inaisis taudeis/ weit nehänen tygönö. HERro mene pois minun tyköni/ sills
Ja hän pani jocaitzen päälle käkens/ ja minä olen syndlnen ihminen:
paransi heidän.
9. Stlls hsmmästys oit hänen tsfittaläxit myös Perkelet »yt/ja coicki jotco hsnen canszons olit/
Marc. 41. Ja monesta
huutatn/ ja sanoden: Sinä olet Chrt- colon saalin tähden / jonoa h« ftantt
stus seJiunälan Poica. Nyn hän nuh- olit:
teli nytä/ eikä sallinut heidän puhua/ 10. Ntz» myös Jacobin ft Johann»»
sillä he tiesit hänen oleman Christuxe». xen/ Zebedeuxen pojat/ jotco olit Simonin cumpanit.la lefts sonoi Simo»
Marc. 4r. MMtta enin päiwä
perimaahan/
ja
peltä/tästedes finä soo» ihmisiä,
»ille:äls
CaZsa
«4!.
li.
menit
ja
/
tygöns
händä
hänen
ja
etzet
Ia he wedit lvenhet maoile jo y«
pidäytit hane»/ ettei hän heidän tyköns löuounoit coicki/ jo fturotsit hsnds.
JSs-s
li.
»lts potsmennyt.
tapahtui/ cosca hän oli yhdes poranHCaupunois/ catzo/ nyn sijnä, o- sa spi4Z. Maan HHn sanoi heille: minun pi-
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:
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lt yxi

tolien-

GStNKMmi

5. tue.
7Z
fynnikMexi anda (sanoi HS» halwar,; 2.
hän näki lesuxen/langeiö hän caftmil- rulle) mina sanon sinulle: nouse jaot«
Morc. lens/ rucoilt hända/ sanoden: HER- »vuotes/ ja mene cotias.
l. 40. ra/ jos sinä tahdot/- nyi, sina woit ntt» 25. Ia hän nousi cohta heidän »ähnuo puhdista.
dens/ja corjais wuotens/josa hän maan!Z. Ia hän ojensi kateus ja rnpeis Hä- nut oli/ ja meni cotians/ cunnioittain
me»/ sanoden: minä tahdo»/ ole puh- Jumalata.
das. Ia cohta spitali löxi hänestä.
26. Ia suuri hämmästys tuli caickijn
14. Ia hän kielsi hänen kellengän sa- ja cnnnioitztt Jumalata: ja he läytetvomast: maan mene/ sanoi hän / ja tin pelwolla / sanoden: me näimmä tältV.!4: sota itzes Papille/ ja uhrasinun puh- näpä» camaltta.
~
distuxes etesi/Nyncuin?l?oses käfit heil- 27.
läxi hän ulos ja naki Matle rodtstuxexi.
nimeldäiemtn/ i15- Nyn sanoma lewts enämmin hä- stutvan Tullthuones/ ja sanot hänelle: theua
nestä ja paljo Cansa cocondut tuule- Seura minua.
cuznman/ ja että he parittaisin häneldä hei28. Ia hän ylönandoi caickt/ nousija ta».
Match
lan16.taudetstans.
seuraishändä.
Mutta hän menicorpeen/ ja ruzy. Ia tewi teki hänelle eotonanö suu- y: 7.
cotlt.
Marc.

Mollh li yri mies spitalita täynäus:

ja

»>

:

xet

ren pidon: ja paljo Pubticaneja/ ja
«IZ.
A tapahtui yhtenä päitvänä'/ mutta atriottzit heidän cansians.
han opetti: ja Phartseu- zo. Ia Kirjanvppenetja Phariseuxet

myös

istuit

ja Lainopettajat/ jotca napisit hänen Opetuslapstans/ sanoden:

>

tullet olit jocaitzest Galilean ja ludean Mixt te Publicanci» ja synneisten cankylästä ja lerusalemist: Ia HCRran sta syötte ja juotte?
tvoima oliparandaman heitä.
zi.la lEsus mastaten sanoi heille:
Ei termet karmitzeparandajata/ maan
Io hol 18. Ia catzo/ miehet cannoit
wuotesa
«olun. ihmisen joca oli halwattu: ja he pyysit sairait.
Mollh handäwiedä sisälle ja pana hänen eceens. Z2. En ol« mina tullut wanhurfeaita r.TiMj
ly. Ia cutn eihe löynnct Cansa» täh- cutzuman/waansi)ndisitä parannupeen. r. 15.
y: 2.
Morc. den/ custa puolesta he plisit hänen sisälle ZZ.
he sanoit hänelle: Mixt Paa»; 3.
» Johannexeu Opetuslapset u- stosta.
saanet/ astuit he caton päälle/ ja laskit hänen läpilze caton wuoteinens juu- sein paastowat/ ja rucouxia pltäwät/ Match
ri lesuxen eteen.
nytt myös Phariseusten Opetuslapset: 9'. -4.
20. Ia cuin hän näki hänen
Marc.
«scons/ Mutta sinun syöwät ja juowat?
sanoi ha» sille: ihminen/ sinun syndis Z4. Mutta hän sanoi heille: et te woi 2:18.
andexi anneran sinulle.
häajoucko oyncauwan paastomai» waa21. Ia Ktnanoppenet ja Phariseu- tia cuin ylkä o» heidän cansians.
ajatteleman/ fanoden: cuxet rupeifit
Z5. Mutta päiwÄt tulemat/ että ylea tämä on joca pilcka sanoja puhu?cuca kä oletan heildä pois/ silloin pitä heiwot synnit anda andexi/ mutta ainoa dän paastoman nynä päiwinä.
Jumala?
z6. Multa hän sanoi myös heille wer22. Mutta
Jesustunsi heidän a- tauxen et paicka kengän uuden «eran
jaluxens/ nsastais hän ja sanot heille: tilalla wanha «aatetta: muutom
mitä te ajatteletta teidän sydämtsän? myös se uust rewätse/ ja uufi paicka ei
2z. Cumbt on kewembi? sanoa/ sinun sowi wanhaan.
syndis andexi annetan sinulle: taicka zy.Ja et pane kengän ««orta «tzna
ja käy?
«anhotn leileihin: muutoin nuori «Hsanoa Waa» että
te
24.
tiedäifitte ihmisen -na ricko leilit/ja se»kosw«ota/ja leilit
Pojalla oltwaa wallaa maan päällä turmella»,

cosca

-

uouse

-

)8. Mutta

?6

P. eucon

E.luc

uunä päivinä tapahdut/
zz/Mutta
vstna pitä pa»daOvetta hän meni vuorelle rucoiman uustjn leileihin: nyn h« molemat
tallella ovat.
leman/ ja hän oli yli yötä Jumalan
ei
vanjoca
juo
tahdokeugän/
tygö rucouxes.
Ja
JEfup
Z9>.
ha vijna/ cohra nuorta juoda: sillä rz. Ia cuiu päivä tuli/ cutzui hän O- walitze
petnslapsens/ ja valitzi heisiä capitoi- laxn»!hän
vanha on parambi.
stakymmendä/ jotca hän myös ApostoVl.jucutapahtui jälki Sabbachiua/ leipi ncmitti:
mendä
Chtiii
että
hän kävi laihon läpitze: 14. Simoni»/ jonga hän myös Peta- -Zlpo,
stuxen
Opeja hänen öpetuölapsens cat- rixicutzui/ ja Andreaxen hänen «el-stoixa,
coic tähkäpäitä ja hiersit kästi- jens / Jacobin ja lohannexcn / Phituslaplippuxen ja Bartholomenxen/
y.
re- läns/ ia söit.
set
pitdät z. Nstn muutamat Phariseuxist sanoit 15. Mattheuxen ja Thomapen/Jaco/
tähkä- heille: mipi te teettä jota ei sovi Sab- btn Alphein pojan ja Simoni»/ joca
cutzutan Zelotes/
päitä. bathina tehdä?
pojan/ ja Jubas
Matth z. Ja Jesus vastaten sanoi heille: et- 16. luda» Jacobin
oli pettäjä.
myös
joca
tekö te ole lukenec mitä David teki/ co- Ischariothin/
11: r:
meni
alas heidän
17.
ja
jotca
cosca
ne
Ia
hän
hän
isois/
hänen
sca
Marc.
cansians/ seisoi hän lakialla paicalla/
2t2Z. sansolic?
I.Sam 4. Cuinga hän meni Jumalan huo- ja hänen VpetuSlastcnSjoncko/ ja suu-ja
21: 6. nesen/ ja otti näkyleivät / ja söi/ ja ri Cansan paljous caikest ludeasi
ja randalaiset Tyrost
lev. S: andoi myös nljäc jotca hänen casians Jerusalemisi/jotca
olit tullet häodä cuuja
syöolit:
ei
joita
Pappein
muiden cui»
Sidonisi/
Z:..
leman/ja että heparataijin heidän taudä sopinut.
nuori

sano:

AO

>

cans-

hän sanoi heille: ihmisen Poi- deisians. jotca ivaivattin riettaisilda
18. Ia
JEsus 6.
hengildä ja he paranit.
tapahtui
myös
toisnaSabparau-t- bathina/ että hän meni Syna»9- Ia caicki Lansa pyysi häneen ruda yhveta:
ol»
sillä voima läpi hänest/ja payxi
sisällejaopetti:
gozan
ia siellä
den
caicki.
JEfuS
oikia käsi oli cuivettu. ransi
miehen zhminsn/ jonga
Opetusla- opeita
is.
5. Ia

ca on myös SabbathinHEßra.

:

»

hän nosti fllmäns
Klrjauoppenet ja
käden 7. Nijn händä/ jos hänPhariscupäin/ ja sanoi: aukuat Ope»
östens
SabbaMvartioitzit
Sab- thina
te
löynnet
että
vaivaiset:
fillä teidän on Jumalan <ushe olisit
bathi- candcnparannalö/
valdacunda.
hänsä
vastan.
na.
Mutta hän tltsi heidän ajatuxens: »i. Autnat jotca nyt isotte: fillä te ans.
Matth ja8.sanot
Antnat jvtca nyt itkettä: sillä Marc.
sille ihmiselle / jolla cuivettu rawitan.
a. 9.
pitä
nauraman.
5! Z.
teidän
tule
edes.
ja
Ntzn hän
Marc. käsi oli:ja nouse
ii. Autuat olecta te/ cofca ihmiset wi- Esa.öi
nousi
seisoi.
z.i.
ja eroittivat teidän/ ja l.
9. Nijn Jesus sanoi heille: Minä ky- hawat teitä/
pilckawat
teitä/ jahyljävät teidän ni- S-65.
syn teildä: Mttä Sabbathina sopi
hyvä tehdä/taicka>»h» tehdä? henge men nyncuin kelvottoman ihmisen Po- ,z.
Matth
vapahta eli cadetta?
Jan tähden.
10. Ja enin hän catzatti ymbärins
iz. Iloitcat sinä päivänä/ja riemuit- ;; u.
hän sil- cat: sillä catzs/ teidän palckan »n suuheidän caickein päällens/ sanoi
le ihmiselle: ojenna kätes: ,a se teki nyn. ri Taiwahas N-jn teit myös he,dä»
Ja hänen kateus tuli tervexi / nyncui» Jsäns Prophetaille.
Syr.zr
14. Mutta wsi teitä rickaita: sillä te»ltoinengin.
8.
täyteen/
lä
00
teidän
kyhmyttä
lohdutuxenne.
11. Muttahetulit
ja puhuit kejkenäns/ mitä heiden pi«> »z.Mi testä/ jvtt» rawiM oletta: Esa. 65
silla rs»
däislesuxm tekemän.
:

.

.

77
6.tuc°
Ebanstltttm.
vuotaman.
teidän
.
pitä
Moi
teidän
siettä/
tze
hel»
tsoman.
M
jotta nyt nauratte sillä teidän pitä ir» «anne: sillä juuri sillä mitalia/joll» te
Femän ja parcuma».
mitatte/ pitä teille jällens mitattoman.
allc Woi teitä / cosca 'caickt ihmiset zy. Mutta ha» sanot heille wertauxen «mjM
teitä kyttäwät sillä nyn teit myös hei- tattaco sotia sokiata kalutta? eikö he ,7.
molemmat hautaan lange?
dän JsänS määrille Prvphetaille.
Viha- »7. «LHUtta minä sanon teille / jvtca 40. Ey ole Opetuslapsi ylttze Mesta- Marc.
Miehiä
racasiacat vtholli- rtns: Mutta jocainen an täydellinen lvi 24.
hän on nyncuin hänen MestarinS. Joh.
ffitära- sian: tthkät hywä nylle jotca teitä wi- cosca
Mutta cutngas näet ratscOn joca
41.
lö»
rosiet- hawat:
taman. »8. Siunatcat nytä/ jotca teitä kiroi- onweljessilmäs/waanethavaitzemallMatth ttwat Siucoilcak nyden edesi/ jotcatei-- ca joca o» omas silmäfäs?
:

!

:

-

-

.

>

-

:

:

sanoa

tveljel- Matth
42. Eli cuingas taidat
Zi4<> dän wahingotttawat
llc Z9« zy. Ja joca sinua lyö poskelle/ taritze les: wchen/ pidä minä otan ratscan
z,
tev. 9? myös hänelle toinen: ja joca sinudda joca on silmäsäs/ja et itze näemalca.j»°
»?.
wie caapun/ älä myös häneldä tiellä ha- caonomassilmäsiis? Sinä uleocullat.
»Cor. mettä.
tu/ ota ensin malca omasi silmästäs: ja
«: 7.
zo. Maan anna jocaitzelle cutu finul- eatzo sijtte/ jos taidat otts ratscan joca
R°m. da ano: ja fildä joca sinun omas otta/ on weljes stlmasä.
1». 19. äläjällens auo.
4Z. Sillä ei ole fe hyvä puu / joca tele
HCor. zi. Ja nyncuin te tahdotta/ että thmi- pahan hedelmä»/ eikä paha puu joca teI 14. sie» pitä teille tekemän/ ny» tehtät te te hywä hedelmän.
Match heillekin.
44. Sillä jocainen puu tuta» hedeltetjotca
nytä
21.
Sillä ci vrjantappuroisi coo»
joste
racastatte
mästäns:
zz. Ja
Zob.4: täracqstawat/ mikä kytos teille sijtä on? ta ficunita/«itä ohdateist haeta Myna»6. sillä syndtsitkin racasia.wat nytä joilda marjoja.
Matth he racastetan.
45. Hywä ihminen tuotta edes sydä»
It4ö. zz. Ja jos te teettä hywä teidän hy- mens hywäst tawarast hywä: Ja pah»
wi»teky«e»/mikä kytos txille sijtä on? ihminen sydamens pahasi tawarast tuotsyndisit myös tekewät.
ta »des paha. Sillä sydämen tyllydest
»em. Ma
te lainatte uylle / joilda te hänen suunS puhu.
saaman/ mikä kytos 46. «styJtä te sijs minua cutzutta
A?' toivotta onjällens
teille sijtä ? sillä syntisetkin lainamat
ja et
ftndistlle / että he tasan jällens saisit. mitä minä sanon?
Z5. Cuitengin racasiacat teidän viholja 47. Cuca tkänäns tule minun tygöni/
lisia»/ ja hyvä tehkät/ ja lainatcat/
ja cuule minun sanani /ja tete ne / sen
älkät mitän fijtä toivoco: nyn teidän minä
ofotan teille kenen caltainen hän on.
pitä
/
oleman
palckan on suuri ja teidä»
jo- zz.
ihmisin caltainen/
ylimmäisen pojat: sillä hän «n laupias 48. Hän o»
sywää»/
catwsi
ja
rakensa/
<a
huonens
vlda- kyttämättömiä ja pahoja cohta».
ja pani perustuxen caöton päälle. Cos.
wa»
z6.0->lcat fentähden lauptat / nyn- ca
stjs wuo tuli/ja wirta sysäis sitä huo.
lauxtteidän Jsiingin laupias uetta/
ja et wvtnut Hända lijcutta: sillä
ja
st
on.
callion päälle.
perustettu
»li
uiielel.
-Alkät duomitco / ettet teitä duomlcuule / ja ei tee/ so o»
joca
Mutta
/
aoettei
ii
teitä sada- 49.
mis: älkät sadatelko
joca huonens racaltainen
dexi en tellais: antext andacat/ nyn teille »nihmisen
ilma» perustusta:jomaan
väölle
-a«tt- dext amietan.
tenst
cutisiui/ jo».
«a»'
zB. Audacat /ja teille annetan ihy «awirta sysats: ja se cohta
ost
aa
ja
ylihuone»
lanzemus
siiuri.
M-tch «i» mttau/
sullotun/
-

>

!

.

.

'

'

.

.

sen

tee^^
'

'

'

sen

se
sen

-

.

-4»4.

K/

P.iuttM

7l

7.lue.

ja st »li lesti. Ja paljo Caupuugt»
VII. lue»,
Mytth
coscapäättänyt
hän Canfan cuul- Cansaff käwt hänen cansians.
caicki sa- iz. Cosca HERra hänen näki / artill' tk» I U
meni hän Capernau- mahti hän hänen pääkens/ja sansi hänelle: älä itke.
14. Ja meni ja rupeis paaryn: tl»
2. Ja yhden Sadanpäämiehen Palmelta sairasti cuolemallans/ iosta hän pal- candajatseisatit) ja hän sanoi:jNuorucaine»/ minä sanon sinulle: nouse
jo piti.
ITsus z. Cosca hän sijs Jesuxesta cuuli/ lä- ylös.
««"<»
hetti ha» Judalaisten manhimmat hä- 15. Ja cuoliu nousi istualle/ ja ruPää» nen tygöns rucoileman händä/että hän peis puhuman: Ia hän andot sen äimiehen tulis japarannais hänen palmelians. killens.
16. Ja pelc» kuli caikille/ ja cuunkpolme» 4. Cosca he tulttJesuxen tygo/ rucotli""
on
ottzit
ja
lit he händä hartast/
sanoit: hän pheta Jumalaea/ sanodeu: suurijaProlerwe. mahdollinen ettäs hänelle sen teet:
on nosnut meidän secam/
JuYleens. x.Sikä hänracasta meidän Cansam/ mala on hänen Cansanö etzinyt.
17. Ja tämä sanoma cuulut hänestä
ja rakensi meille Synagogan.
6. Nya ZesicS meni heidän cansianS. caickeen Judeaan/ ja caiken sen
ymbärins.
Ja cuin ci han sillen ollut caucan huo. maacunnan
iS.
ilmoitit hä- loha,
Sadanpämtes
ystämitäns
nesta/ lahettt
gnen Johannexello
Opetuslapseus näistä raihänen tygöns/sanoden hänelle: HErra/ älä maiiva sinuas: e» ole minä tista. Ja Johannes cutzut tygöns caxi
mahdollinen ettäs minun cattoni ala Opetuslastans /
Chei.
iy, Lähetti Jesuxe» tygö / sanoden:
tulisi t:
pitäkö
meidän
7. Senlähden m minä myös itzi- Oletcos se tulema/ eli
Sni lukenut mahdolltfexi tuleman sinun toista odottaman?
Nlatlh
tygös: muuta sano sanalla/ «yn mi- 20. Cosca nämät miehet tulit hänen „.,.
tygöns/ sanoit he: Johannes Castaja
nun palmeltan parane.
8. Sillä mtyä olen myös ihminen mal- lähetti meidän sinun tygös/ sanoden:
lan alla asetettu/ ja minun allani on oletcos se tulema/M pitäkö meidän toisotamiehiä: ja sanon tälle: mene/ nyn sta odottaman? paransi
hän monda Eft.3s
hän mene: ja toiselle: tule/ja hän tule: 21. Sillä hetkellä ja pahoista
5>
henja minun pameltallent: Tee sr/ ,a hän taudeista ja witzauxista
gistä ja andoi monelle fotialle näyn. K 6«
teke.
Ja Jesus mastats/ ja sanot hetl. l.
9. Mutta cosca JEsus sen cuuli/ ihmetteli hän händä: käänsi hänens/ ja le: mengät ja sanocat jällens Johansanoi Cansalle/ joca händä senrais: nexelle mitä te nähnec/ ja cuullet oletta:
Minä sanon teille: «n ole minä Jsrae- soktat saamat näköns/ondumat käymät/
-

:

lis sencaltaisia

usco löynnyt.

spicaliset puhdisteran/cuuroit cuulemat/

saarna-

16. Ja cuin ne jotca lähetetyt olit cuollet yl ööherätetän / köyhille
rotta palaisit/ löysit he paliselian ter- tan Evangelium.
joca ei pahene
»enä/ joca sairastanut oli.
2z. Ja autuas on

Noln

leste»

tapahtui senjälken/ että hän minusta.
Hmenl Caupuugyn/ joca Nain 24.

se

cosca Johanucxen sauansaat-

menit pois/ rupeis hä»
cutzutan: ja hänen cansians meni moncuollut' da hänen Opetuslastans/ ja paljo make. sanoman Johannexest Cansalle: mitä
fio he.» 22. Matta cosca hän Capungin port- te läxitce cvrpeeo catzoman/ruococo/ jolillt» tia lähestyi/ catz»/ cuoSuc ulos can- ca tuuleida häiytetän?
l». »etkin/ joca oli äitins ainoa poica/ -s,Eli mikä ke läxitte cgyoman? ihmisiäkö
'

'

poica.

.

A-augtlium.

-

fiäkö pehmtin waakttisin puetettua?
Catzo/ ne jotca coreisa waatteisa owat/
ja hercuktsest eläivät/ owat Cuningalltsis cartanois.
a6. Taicka mitä te menitte cayoma»?
Prophetaco? minä sanon teille: ja
«nä cuin Propheta.
Mj. »7. Tämä o» se/ josta kirjoitettu »n:
lähetän Engcljni sinun
zi r, Catz»/ minä
eteen /

7. /ue.

cuulla/ että

hän atrkoltzi Phariseuxen
huouesa/ toi hän Clasin cailtsta «ojdetta:
zB. Ia seisoi tacana hnäen jalcatns

juures ttkein / ja rupetö kyyneleillû
jalcojans/ ja nytä
päänshtuxilla cuiwats/ ja suuta, andoi
hänen jalcains/ ja wotteli ne woitclla.
zy. Alutta
näki/
Phariseus
casivos
walmistawan sinun tie- joca hänen cutzunut oli/ sanoihan ttzeltä» sinun «tees:
läns: jos tämä olts Propheta/ nyn hän
28. Sillä minä
teille: nyden
ttedäis mikä ja millinen tämä »atm» on/
asjotta »aimoista syndynct owat/ ei joca hänen rupe: että hän on syndinen.
ole yhtän suurembata Propheta/ cutu 40. Ja JEsus wastaten sanot hänelJohannes Castaja: Cuitengtn joca le; Simon / minulla on jotakin sinulle

sanon

castama» hänen

cosca

sen

se-

se

«ähembt

sanos.

on Jumalan waldacunnas / sanomist. Hän sanoi: Mestari/
on fnurembj hända.
41. Caxi wettamtestä oli yhdellä latna29- Ja calckt Cansa coi» hänen cuu- jalla: yxi »liwelca wysi sata pennigttä/
lt/ ja Publtcanit annoit Jumalalle oike- jatoinen wysikymmendäuden/ ja castettin Johanexen Castclla. -42. Cosca ei heille ollut wara maxa/
zo. Mutta Phariscuxet ja iainoppe- andot hän molembain andexi: Sanos

net catzott ylön

Jumalan neuwon itze sijs / cumbi näistä hända enämmäu räcastettu hä° castaman pita?
«eldä.
4Z. Simo» wastaten sanoi: minä luuJEsus Zi. ?s>Jjn HERra sanot keueen sijs len/ että se jollen hän enämman andext
iralltta
tämän sncucunnan th- anoot: hän sanoi hänelle: oikein sinä
Zudan misct ivertan? Ja kenenga caltaiset he duomitzit.
44-Ja hänkäänsi ltzenö waimoo pain/
Canss owat?
seleut- zt. He owat nyden lasten caltaiset/ ja sanoi Simonille: näetkös tämän
s».
jotca Turulla istuwat/ ja huntawat waimon ? Minä tulin sinun huonescS/
Matth toinen kotfelleuö/ ia sanowal: me 0. et sinä andanul wctlä minun jalwotlleni:
u; iS. lemma huilua soittauet teidän edefän/ mutta tämä kyyneleillä casti minun jal.
ja et te hypännet: mc ole mma teille »et- cani/ja ne hiuxtllane cutwais.
minun suuta andanut:
sannet murhe «virsiä/ ja et te itkenet: 45. Et sinäsijttecutn
tuli/ ja mutta tämä/
hän tähän tuli/
zz. Sillä Johannes Casiajawyna:
«t syönyt leipä/ eikä juonut
ja et «le lacannut mtvun jalcatni suuta ante sanotta: hänellä on Perkele.
damast.
46. Et sinä minun päätäni Hliyllä
Z4. IhmisenPoica on tullut/ syö ja
juo/ ja te sanotta: Cayo/ ihmisia syö- wotdellut Mutta tämä woitclla minun
/ Publtjalcant woilcli.
Vxt mästtä ja'
ystäwätä
canetn
v
ja
fi)nneisten
47. Centähden minä sanon finlllle:
tzndd«m
Z5. Ja wysaus o» wanhurscandtttu hänelle paljo syndtä andexi aunetan:
«vaimo eatktlda hänen lapsildans.
sillä hän paljonracastt: mutta jolle wäpesi Ie Z6
yxt Phariseuxista rncoi- hembt audext annetan/ fe wähemmän
>li händä rnallo canstans: Ja racasta.
jalot hän meni Phartseuxen huvncsen/ ja a- 48. Ny» hän sanoi hänelle: sinun syndis owar andexi annetut.
Siino- trtoitzi.
4y. Nyn rupeisit ne jotta myös äkrt«in
Z7. Ja catzo/ yxi »aimo oli Caupunhnsscs gis/ joca olt syndinen/ j« cuin häo sat eitztt/ sanoman keflenäus: enca tämz

heitäns wastan/

ja et heitä

-

:

:

saxen

«N

7?

5S

Matth
"'?'

P>

ftc.><MMilnandexstl!»>»?

Suean

s. lue.

jotca tien zheen/owOt »e/
sinun ~tcoc uusewOt: sijtte tul» Ptrtele/ja «t»
'fc>.Ntzst hs» ftnoi
ufcos on sinu» »opoxi tchnyt: mene tostnonheid.msydämlffäns/ ettei heul>
cois jo »apoxi lulis.
Vlll. iuru.
13. Mutta jotco tt«istöhön/«lvat ns/
ottamat he ft»a»
he
sjj..e eapohtui/etti hö» wo.
DlzpU elfi läpltze CiupungettOft ky» ilolla wastan: lo ei hetllä ole junrt»/
lii ftornott» ,o tlmoittoi» h<tk<xi he »scowot/ jo ttuso»x«n oftll«

,»/

12. Mult»

cosca

<2«l»»llzEva»gtttumita lumolon mol- potslongewot.
se cni» orjantoppurolhl»
l»ocu»»osto: jo ne coxitolstofymmends 14. Mutta
/ owot n« / jotca cuulewot /j»
longeis
hsne» canffonS.
».Ia muutomot wolmot/ jotca hi» poismenemit/ jo tucohutetan surusta/

»li parandouut pohoisto hengisti/jo rtckoudesio/ft elsmo» hecumosta/eili
hedelmits.
laudetfto/ nlmittsi» Morio / joco c». conno
josto seitzemen Perl- Mutto joca hyws» mooh«N / o»«
lftttin MOgdolenO/
ne / jotco ftnon cuulewot jo lstfe»se
telettä ott uloslihtenyt :
3» Jo lohOlmo Chuftn Herodexen hymälli jo.toimellistllo sydämellä/j«
Kynti»
Foudtn «tnsndi/ jo Snftnno'/ jo mon» saattavat hedelmän kärflmises.
16.
ei kengän joca kyntilän sy^' lästä.
da muuta/ jotca hilldä heldän tomoropeica sitä astialla elipane
stans polwtlit.
Matth
4. «il/ssUtta costo paljo Conft co- pöydän ala: mutta pane sen kyntiläjal. ;: i!.
riensit jocoitzcst ca»/ että sisälletulevaiset näkisit val- Marc.
Caupungist hine» tygöns/
hsn keuden.
4: »r.
17. Silla ei ole mitan salattu / joca ei Infr.
»ertou/en cantta t
5. W»ijö menl ulos siemendins ilmei tule: eikä peitetty / joca ei licttä- 11: zz.
tylmimän : jo cui» hän kyl»i/ longeis växija julki tule.
Match
ps..kyl'
tien oheen/ ja st tollotti»/ 18. Catzocat sijs / cuinga te cuuletta: io:lS»
"?>"' jo tOi»«n linnut
sillä jolla on/ hänelle picä annettaman/ Insr.
stit st».
6. Jo muutomo iongeis ltwistöhö»/ jolla täas ei ole/ sekin cuin hänellä nä- 12:2.
»lalth jocosco st tutt ylös cuiwetul st/ etteiM- ky olewan/ otetan hänellä pois.
Malch
lut msrlytts.
19tulit hänen äitinö ja vel- iZii».
/
?.,''
7. Ia muutama langeis »rjontoppuhänen chgöns eikä saa- ö-2;;
rothin/ jovrjontoppurat ynns ylöstä- net hända lähestyä Cansalda.
»0. Ia se ilmoitettin hänelle sanoden:
«it jo tucahuttt ft».
Matth
8. Jo muutolno langeis tljhenhymsän sinun äitis ja veljes seisovat ulcona/ 12: 46.
ylöstomi
teki stto- ja tahtovat sinua nähdä.
Est.6: mooho» / ft cni» st
Marc.
9. tertaise» hedelmin. Costa hän tämä» 21. Nijn han vastais/ ja sanoi heille: z: zi.
loh. stnoi/ huusi hän : jollo on cormot cuul- minun ättin ja veljen ovat ne/jotcalu Chrr.
„: 4s. lo/ secuulran.
cuulevat/ja tekevät sen. stuxe»
malan
yhtenä päivänä tapahtui/ weljet
Act. 28 9. c?s>lj» hänen Opetuslopstns ky-

:

«»

,

AA

sanan

2S.

».ftlt häneldä/ ftnoden mikä
Hettä hän hahcen astut ja hänen ja sisä.
Opetuslapsens/ ja sanoi heille: men- rer.
ia. Nijn hsn sonoi teille on anncttu gämme ylilzen toiselle rannalle: ja he Matth
tuta Jumala» woldocunnonsocoudet: menit.
S'2Z.
ettei a;. Mutta cosca he purjetit nyn hän Marc.
mutt» muille wertoustcn
näkemin/ woicko he nuckui/ja tuulispää nosti aallon meres:
heidsn slts pidäis
»stisit/ «itä ymminämi!» »oicko he ja he laineilda täytetti»/ ja olit suures
««lutific.
häsäs.
11. Mutta tsms on se «vertaus Sie24. Nyn he menit/>a herätit händä/ lEsus
sanooen;
menon Imnolonftno:
«

:

Rom. olts tsms mertous?

:

/

/

.

ltt».

:

8- tue.
5«
CvanglliM.
MutttMyösne/jotca
nähnet
sen
puhte- faneden: Mestari/ Mestart/ mehuse PerkclcldS
nuhteli »ltt/ ilmoitit heille/ cumga
lttUUl- cumma. Ny» hän nousi ylös/
tullutoli
rywatlu
terwext
ue
ja
tuulda/ ja »eden aldo/
lackaistt/
»a
Z7. Ja lsicki Sadarenein lähimaa»
j« tuli tywenexi.
rucotlt hända menemän
teidän
cunnan
zouckotykönö:
25. Ry» hän sanoi heille: cnfa
sillä heidän päälpois
heidän
ja
peljästyit
on?
ihmettematta
«ston
h»
Nljo hau mepelco:
lcns
oli
mllut
fijs
tämä
suuri
lit kestenäns/sanoden: cuca
jällen».
tuli
ja
v»? sillä hän käste myös tuulda ja met- nt hahcen/
Perkelet otä/ ja nekin o«at hänelle cuultaifet? zB. Mutta se mies/ josta
että hän
händä/
Gadarenein maa» ltt uloslähtenet/rucotlt
Matth 26. Ja he purjetit
Alutta
olla
cansians.
le.
hänen
on
sais
puoleen/
joca Galilean cohdalla.
Z: 28.
pois/ sanoden:
hänen
lasti
sus
meni/
27.
cuin
maalle
cohMarc.
hän
KA
yxt mies/ zy. Pala>« cotiae/ »a ilmoita/ cuinga
»
Htais hänenjocaupuugtst
työt Jumala sinulle teki. Ja
polla oli Perkelet cauwa» atca ollet/ suuret
pois/ ja saarnats ymbärt catmeni
hän
pääkeus/
eikä Caupungtn/cuinga
pi ei pukenut »aattetta
ken
suuret työt Jeollut huones/ »aan haudots.
teki.
hänelle
sus
28. Mutta cuin hän näki lesuxen/
maa- 4». KA tapahtui/cosca Jesus pa.
huusi hän ja langeis hänen eteens
wastanotti hänen Cansa:
mitä
miha»/ ja sansi suurella änellä:
nun o» sinun ransias Jesu/ se» ylim- sillä caicki odotityxehändä.
4i.Ja catzo/ miesolituli/ jongani- Motth
Minä rumäisen Jumalan Poica?
Synagogan 9» 18.
mi
oli Jatruö/ >a se
eoilen sinua/ älä minua waiwa.
,alcam More.
langeis
ja
Jesuxen
Päämies:
käskenyt
rtettatsen juuren
29. Sillä hän oli
tuleman
JEstS hengen
rucotlt
händä
hänen 5»
ihmisesi ulosmenä: joca cauwain
aja
oli kah- huonesens:
aica
oli
händä
watwanut
>a
hän
los per leilla sidottu/ja jalcaraudoisapidetty: ja 42.Siöä hänellä «li ainoa tytär lälelen
corpeen. hes eahdentoistakymmenen tvuotinen/
rywa. Moi sitet/ ,a »telin Perkeleloä
ja ,a se cuoli. Alutta hänen menriesans
Jesus kysyi HZneldä
«usta. zo. ÄV)t Utta
nimes
on? ahdisti Cansa händä.
sanoi: mikä sinun
4Z. KA yrtwäimo/ joca oli punatmonda
Legio:
Perkesillä
hän sanot:
usta tautia caxitoiftakymmendä
Itllä oli häneen fisälmennyt.
«uotta sairastanut/ ja oli caiken saakahän
rucotltt
händä/ettei
z«. Ja he
luu»Läkäreiöe culuttanut/ jaet «oitt»
flts hetta sywyleen mennä.
paratta.
sicoja
keldän
oli
lauma
Nyn
Z2.
siellä suuri
Uutta
syömäs wuorella: Ja he rueoilit hän- 44. Cuin hän kätvi tacana/ ja rupeis waimS
paltesen:
nyn
cohta punai,
pä/että hän fallets heidän nyhtn men- hänen waatteus
hänen werenö juoxu asetut.
nä. Ja hän sallei heidän.
fijtä ihmi45. Za Jesus sanot: cuca on se joca ststa
zz. Nyn Perkclet läxtt uloslauma
rupeis? Mutta cosca he caicki taudiminuun
syöxt
Ja
sicothin: läkähtyi.
sesi/ ja menitmereen/,a
kielsit/ sanot Petari/ ja ne jotca hänen sta.
ttzenS äktst
näit
»»itä
paimenet
canstans olit: Mestari/ Cansa ahdiZ4. Mutta cosca
tapahtui pakenit he: poismenit ja il- sta ja tunge sinua/ ja finä sanot: cuca
«.

«,

«.

sen

moitit Caupungts ,a kylce.
cayoman sita
Z5. Nyn he ulos menit
tulit
ja
lesuxen
enin tapahtunut alt:
tygö/ ja löysit
ihmisen/ josta Perkelet lähtenet olit/,stuwt-n tvaatelettuna/
ia tatdosans lesuxen jalcain juures: ja

se»

he pettäisit.

minuun rupete?

46. Mutta Jesus sanot: jocu minuut»

sillä minä tunsin «siman miilustani ulos lähtenen.
47. Mutta cosca «aimo näki ettei st
sala ollut/ tuli hän «apisten/ ja maahan länget» hänen «teen»/ ja j-ltstt
rupeis:

L

e«i-

G.Lucti»

?.tuc.

44-PtiigSt te nämät puhti eomtzn: 57.5ä tapahtui heidän tiellä «vaeidai. Match
että yxt sanot: mtnä seuran sinua b;
sillä tulewa o»/ että ihmisen Poica y- fans/
cungas
tkänäns menet HERra.
Marc. löaannetan ihmisten käfijn.
, N45. Mutta ei he ymärtänet sitä sana/ ;Z. Ia lEsus sanot hänelle: ketuilla
ja se oli heildä peitetty/ »ljt» ettei he sitä omat luolat/ja talman linnuilla pesät/
ymmärtänet: ja he pettäisit kysyä sitä multa ei ihmisen Pojalla ole cuhunga
pääus cumarta.
sana hiaeldä. tuli myös eampaus hän
!y.
MHUtta hän sanot toiselle: seura
46. HNJj»
heiOpe-4 »dänkeftenäno/cuca heistä suuse sanot: HERra/
tuslarta oli».
minun
ensin
mennä hauttama»
salli
stenrtz,

Matty
»7: i».

47. Costa sijs

ta.

Jesu» näki heidän sy- Isäni.

ajatuxe»/ otti hän lapsen/ ja 60.Nyn JEsus sausi hänelle: ann»
Matth dämens
cuollet haudata cuolleitans: mutta metygöns.
i8: r. asetti
Dkarc. 48- Ja sanot heille: Cuca tkänäns tä- ne sinäjajulisia Jumalan maldacunda.
toinen myös sanoi: HER«vastan miuun nimee- 6i.
?:Z4. män poicastn otta minun:
minä seuran sinua/ mutta
Ja cuca ttäni/hän wastanotta
«Sno minu» wasianotca/ hän wastan- salli minun enfiu mennä hymästt jättä-

lähetti.

Sillä joca män nytäjotca coconani omat.
61. Mutta lEsus sanot hänelle: cnca
wähin
ikänäns tätens Auraan laske/ ja tarans
man suurin.
Mark. 4y.
Johannes wastais/ ja catzo / ei ole somelias Jumalan mal-4 h sanot: Mestari/ me näim- dacuadan.
9ZS.
me yhden sinun mmes cautta Perkelitä
lucv.
ulosäjawa»/ ja me kielsimme händi/
asetti
HERra toiset stttze- JEst»
wentymmendä/ ja lähetti hei- lahttta
sillä ei hän seura meitä.
ci N M
50. Ia JEsus sanoi hänelle: älkät
caxi» edellens joca / p»
kieldäkö: sillä joca et ole mettä ivasta»/
Caupungyn ja paickan cuhun»
ga hän itze oli tulewa.
hän o» meidän puolestani.
tapahtui / costa atca 2. Nya hän sanoi heille; Elo tosia on Mautz
Tästä 51. ANUtta
täytetty oli/ etkä hänen piti paljo / waan lyöwäke »nwähä : rncoil- 9!Z7«
rupeku
/ käänsi hän casylösotettaman
tääldä
cat sijo elon HErra/ työwäke lähettäcas kir.7
Match
män eloons.
joitta, wo»s menemän Jerusalemin puolen.
;i.Ja lähetti sanansaattajat edellän»/ z.Mengät/ catzo/ minä lähetän tti- A
man
Marc.
ja
he menit yhtt» Samaritaueiu Cau- vän nyucuin cartyat sutten keskelle.
Chri- pungy»/
maja hänelle walmistaman. 4. Ällät »ttaco sacktä/etkä cuckarota/
stuxen
4-Reg.
SZ. Ja ei ne händä ottanet «vastan/ etkä kenaiä: ja älkät ketän terwehtäkö
malcu4»?käätty
oli
että
menemän
tiellä.
casivons
hänen päin.
siuren
Match
cuhunga
te
x.Mutta
huonesen
fifälmeJerusalemtta
Jeruro:»,
hänen'Opetuslap»lcsu
nettä/nyn
Mutta
54.
sanocatensist:
rauha
costa
sale»ätt/ tälle huonelle.
Jacobus ja Johannes sennyn
temyn.
me 5. Ja joo siellä on ranhan lapsi / «ha Devk.
4>Reg. sanoithe HERra/tahdotcos/
/ että tuli tule caiwasta / ja teidän rauhaajää hänen paällens: mut- »4'. reIi 10. fanomma
tev»?;
cadotta heidän nyncutn Eliaskin teki? ta joo et / uhin se palaja teitten.
55. Mutta JEsus käänsi hanens ja ?. Mutta sijnä huones wijpykät / syö- iz.
nuhteli heitä/ saneden: et te tiedä min- kät ja juocat sitä enin heillä »n: sillä i.Cor.
työmies on palckans ansiollinen. Älkät y: n !
gäcaltatsen hengen ce oletta.
».Tim.
56. Sillä ihmisen Poica et ole tullut huonest huonesen käykö:
8. Mutta cuhunza Caupungij» te>».
eadottamau lhmtste» sieluja/ mutta Vapahtaman, 2a hemenittotseukylääy. sisältulelta/ ja he teitä »ttawat «asia»/ Match
otta stnjoca minun

on teidän keskenan /

sen pitä ole-

se

,

.

85.'..^

seus

i

-

«Mv!

»i.

EpHNgtlium.

lo.iue.

«)

»tznlsyotät «<ts teldsn elit» ptltiUOn: melllsilbo/ ja olet ne ilmelltonut tyh. Juma»
y. Jo porondocat soiroito cuin fijns mille: tesin/ Isi ntzn oli sinun hywä lon th»
e»/ jaftnocal heille: lumolon woldo- tohlos.
mellt»
«nda on letts lähestynyt.
22. Coicki owot minulle onnttut Isäl- siä du'
10. Mutto cuhunga Canpungtzn le dini: jo ei tiedä kengin cuca on Poico/«tona
Sup.
letti oto
jo et
«oon Iso: jo cuco en Isi/ moon Poi- Molth
sisiltutttto/
t», 5. ntznlmngit ulos hecoduille/jo »oston/
sen
ftnocol: ca/jo kellen Polco lohto tlmoilto.
11:25»
ll.Tomungtn/ joco tetdän Coupun- 23.
hän tiinsi hinens Opetus- Mollh
plastens pu»leen ermän«/ ft ft-11:27.
zlston tartut methtn/ me pndistomme
sellle: cuitengin se tiettät/ etti lumo- «ol: Autuot owot ne silmät jotco ns» loh.
lon woldocnnda olt ttlti lähestynyt.
12. Mtnä stno» tttlle: Sodemalle
plts sini pitwini huoktombt. «lemon/
«uin sille Coupungille.
»3. lI»t?Qi sinuos ChorOjin/ »o» si-

tewit jotta te niellä
l>»3l.
24. Sillä mini sonen teille: «onda
Prephelot jo Cuningost tohdeil nihdi Mollh
jolto le nietti/ >o et nihnet/ jo cuulla »z.i».
jeitote cuulelto/lo et cuulle».
silli jos Ty- 25. Io cotzo/ yxi loineppennt nousi/
Mi,:
«.
res jo Sidonis etts sencoltoiset mel- jo tiusoie hända/ ftnoden: Mestort/ <.<».
tthdyt/ cuin tetdin tyts- nulä minun ptlä tekemän etts mini tzonCho. molliftt lyöl
tehdyt / ntzn he elisit jo oico coicktsen elämän perisin ?
owot
nin
»azi»/
nutliu.
Mutto hän ftuet hänelle mitä s.
Belsai silis jo luh»o< istunet jo poronnuxen 26.kirjettett»
on? cuingos l««t?
lois
ta
tehnet.
pita 27. Io hän mostois/ jo sonoi: finun '
"
Match l4.Cult«ng<» Tyrelleft Sidonilletelllt.
pttä rocosiomon sinun HERros JuZl»i. huoliombl duemtello oleman cnln
15. Jo finä Copernoum/ joco olet molotos coikesto sinun sydimestss / ft
:

:

s«^
'

finun piti ho» coikesto sinun sielustos/ ja caikesta finun
Toiwosen osti cerottttu/
«on htlwtttin olas sysittimin.
melmostos/ jo coikesto sinun mlelestos:
16. loco teiti cuule/ se minm cuule: jo sinun lihtmmälstös/ «tzncuin tyiäs.
Match ja jeco teidän ylöncotzo se ylöncotz» 28.Ntzn hän sonoi hänelle oikein si/

:

»0:40. mlnun: mutta joca mtnun ylöncotzo/ nä wostoisit/ tee se/ ntzns ftot eli.
Z°h. hi» ylöncotzo j»co minun lähetti.
29. Mutto hin tohdoi itzens wonhurtt. »s. 17.
se<hemenlymmendä po« stoxt tehdä/ jo sonoi lesuxelle» cuca»
ilollo/ftneben: HER- sto minun lähimmäisen en?
»0/ Pertetttttn o»at finun Nim«s cont. 30. Jesus mostois/ jo sonoi: yxi lhmlnen olos ment Jerusalemisi Jerito meidän olomme onnttut.
minä
näin
jo tul» ryöwiritten tifijn/)elc»
choon/
hetlle:
lB>Ntzn hän sonot
Sotonon Totwoft longcwO» ntzncmn hinen olosti rtzsuil/ jo hooweitit/poispiitiistn tule».
menit/ jo jitit hinen pnolicuolluxi.
,1.
iy. Catzo / mlnä annan teille mollan
Ntzn topohtui etti yxi Poppi sits
tollota tirmeits jo Scorptonetta ja titts woelsi/ ja cnin hän hänen näki/
totcke wihollisen wotmoa / ja «i teitä meni him ehttze.
«itän ole wohiugoltztwa.
32.NYN myös ltwita/culn hän tul» sille
20. Cutttngin älkät sijts iloitco/«tti poicolle/jonäti hänen/jo ment ehttze.
henget teidsn olonnt onneton : woon z,. Mutto yxi Somoritonns woelsi/
tloltcol porommin / että teidän nimen ja tuli hänen tygöns/ jo cuin hän nsti
o»ot kirjoitetut Tolwote.
hänen/ armahti hsn hänbi.
21.
hetkellä rtemuttzi lEsus 34. 1« tuli ja sidot hänen hoomans/
jo stnoi Mtni ktz- jo muodotti fijhen öljyä jo »tznao : ja
Iskfts
ylisis tin sinuolsi/Taiwon jo MoonHER- poni juhtons piille/ jo »ci hinen >na-

sen

,

:

»o/etlisltämätstlaisilwtzstildajat»<- joonjacorjois honds»

tz

35.

1

a

V. lman

?»

lj.llls.

hän sano! heite:

cnlla tetsijs
ystäwä/ ja mene puoliyöstä
nälle/ ja sanot hänelle: corja händä: hänen kygins/ja sano hänelle: ystäwan/
ja jos sinä enämmän culutat/ nyn minä laina» minulle c olme leipä:
6. Stilä mtnnn ystäwa» tultmatcast
palaitefan maxan sinulle.
z6. Cuca stjs näistä kolmesta oli/ sinun minun tygöni/ ja et minulla ole «itä
»ähdäxes hane» lähimmäistns joca minä panen hänen «teen».
ryöwärtkten käfijn »li tullut?
7. Ja hän «asta huonestans ja fas»:
laupiude»
Ny»
j»ca
älä
minua waiwa : owi o» jo suljettu/
hä»
Z7.
sanoi:
minun
Nyn
lapseni minun rauhani o»»t
teki hänen cohtans.
sanoi Jesus ja
hänelle: mene ja tee sinä myös nyn.
wuscesa/ ja e» minä wot »osta stuulle

Ho»

!

t

Z5- Ja tstfi»apatwZnä matcusti hän/ 5.
jaotticaxi peaningttä/ ja andot Isän-

cosca

zb.

h« waelstt/ andaman.
W tapahtui
teille! «tei hän
»työni hän yhteu kylään: jayxi 8. Minä
«aimo Martha ntmeldä/ otti hänen ja anna hänelle/ että hän on hänen y>
stäivänö: ny» hän cuitengin hänenahhuoneseus.
zy. I» hänellä oli sisar/ joca cutzutttn kcrudens tähden nouse/ ja anda hänelle
Maria/joca myös istut Jesuxen jalcain nyn monda ruin hän tarwiye.
teille: anocat/
juureen/jacunldeli hänen puhettans.
y. Ja minä myös
nyn to löyteille
auneta».
Etzikät/
nijn
paljo
Mutka
teki
40
Martha
ascareiMarteille
nyn
awata».
dätte:
colcutiacat/
palwellen
heitä. Hä» tuli ja sanot:
tha pai ta
10. Sillä jocaineu cutn ano/ st saa/
etkös
tottele
että
minun
HERra
sisaM a- reni
jätti minun yxinänt ascaroitzeman ? ja jocaeyi/ st löytä ja joca colcutta/
scarotstjs hänelle/että hän «in«a auttais. sille awatan.
«».
Cuca teistä on Isä/ jolda potra
4i. Ny» Jesus mastats ja sanoi hänclle:Ma«ha/M»rtha/palj» sinä suret ano leipä/audaco hän hänelle tiwen? eli
ja pyrit.
jos hän an» rala/andaco hän ralan ede4r. Maan yxi on tarpelliuen: Mastä hänelle »ärmeen?
ria an hywän
walinnut/ joca et 1». Eli jos hän ano mnna/andaco hä»
hansille «corpionin?
häneldä pidä poisotettaman.
IZ. Jos sijs te/ jotca pahat oketta/
Xl.
hywtä lahjoja anoa teidän laptaidatte
tapahtui/
että
rucoili
hän
JEfuS
paljo
enämmin teidän taiwalliyhdes paicas. Ja cuin hä» lac. sille»/
»peeta
anda Pyhän Hengen fitä anen
Isät»
kais/
yxi
hänen
sanot hänelle
Ope-

sano»

nouse

-

sanon

!

-

«.

!

.

.

sano

Match

7:7.
Sr »i
«»

Marc.

n: »4,

J»h.

I4N.

lac.
S.

»san

'

AO»

no«a isille.

HERraoajoi ulos Perkele»/ joca Match
ÄA hänmyckä:
lapftn. peta meitä rucoileman/nynruin Johan?:z»«
Ia tapahtui
Holi
opetti Spetuslapsens.
rucotte neskin
s-».
nyn
myckä
puoli
ulos/
ajettu
Perkele
Nijn
rute
ma».
hän sanot heille:
21.
ja
ihmetteli.
:
Cansa
«y» sanocat ISA meidän/ hui
Nlatth coiletta/
PhariMutta
muutamat
15.
heistä
sanoit:
Pyhitetty
olcon si- 5./
6V. joca »l«t Tatwais.
Perkelitä / Beeljebubin stustea
nun NimeS. Lähestykö» sinun walda- hän ulos aiapäämiehen
cautta.
häwitPerkelitten
tahtos/nyn
Tapahtucon
cnndas.
sinun
16. Mutta muut ktusqtstt häodä/ ja a- fiysTatwasa.
maasa cutnmeille
Marc.
tänäpän meidän jo- noithäneldä iunnuStähte taiwasta
Z.Anna
Zi22.
capäiwäinen leipäm.
17. Mutta että häntiesi heidän ajat».
Matth
4. Ja anna meille meidän syndimme xens/ sanoi hä» hellle: joeaioen walda- 12! 25.
«ndext/ fillä mekin räikille meidän wcl- cunda joca ercane iyeus wastan/ st tule Marc.
älä kylmille/ ja huone lange huone» päälle. z: »4.
«olltsillem audext annamme. Ia pää18. Jos
on erinnyt itzens
johdata meitä ktusauxeen. Multa
«astan/cuinaa hänen waldacunoans »n
stä ««itä pahasta.
:

cosca

cosca

!

!

.

:

>

«

>

tus-

sttso-

Evangelium.
u. iuc.
y
sietfomalnen? että te fanotta min»» zi. Etelän Drötiugt pitä «ouscman Jon.
Perkelttä Beelzebubin cautta «losaja- duomiolle tämän fucueunnan miesten z:r.
man.
cansta/ja hettäduomttzeman: sikähän z.Lleg.
19. Mutta jo» minä Perkelttä Beelze- tuli maanärtstä cnuleman Salomonin »o:».
tmbi» lautta ulosajon / kenenoistä »tzftntta ft cayo/ tsfi on «nilmbi cul»
«autta letdän pottanne nijts ulosojo- Salomon.
I,^
»at? Sentähden hetds» pits oleman 32.Nini»e»«iehttpitst»l«ma» l)u»« »5,.
tetdän Duomart».
miolle tsmsn snl«c»n»an cansja / j« ft»
20. Mlttta jos «tns Jumalan
sormel.
cadottaman fills he leit parannuxe»
laPertelits ulosajo»/ ntzn tosin on Jona» saarnasta ja catz,/tsss »ns»
:

'

:

:

Ilumolo» »aldacundoteidän ttizönne nsmbi cuin Jonas.
tullut.
tengm lyntilslö/ j« Vnpr.
FI sttytö
2,. «osta «itewH hornistoittu hsnen
etts »aca» ala/ z, ,<»
tstlöin/
colons »arjele/ ntzn häne» omans o»al mutta tyntiläjolcoan / että
sissllelnle»
rochas.
»otsttwolteuden natisit.
22. Mutta costa hsnds «slewsmbi
34. Silmä o» ruumin «olteus costa Molth
tulej« «voittohsnen/ ntzn hsn ott» sijs
silmäs on yxitertai»»»/ ntzn <:»,»
pois caicki hinen sota osens/ joihin »«yössinun
coco sinun Mumts on »alaist»
hs» turnmis/ jo joca hsnt» staltns. mutta costa se paha »n/ ntzn myös sinu»
23. 1»c« «i ole minun consjont/ se on ruumis «n pimiö.
Minua »oston/ jo joco ei minun consjo. 35. Catzo sijs ettei st »altens «in si»
Nl coco/ hsn hojotto.
n»« on/ olis pimeys.
hengi lähte ihmisesi/ 356. Sentähden jos coco sinu» ruumis
Vlatlh 24. Costa neloscarteita
poickoja/ etzi on walaistu/ ja «l ole sijnäyhtsn pimis»
4;. ntz» hi» »oeldo
lepo: j« cutn ei hsnlöyds ntzn hsn ft» ls poicko »h» se tule coconons »010 «o: minä palajan minun huonesent/ ftuxi/ costo «olteus ntzncui» tivcolla
josta minä läxi».
leimauxellafinun »olotse.
25. Ia cutn hän tule löytä hän sen 37. «KA hsnen puhuisons/ rucoili
luudilla lacaistuxi ja caunistetuxi.
Hhsnds yxi Phsriseus ruolle con»
mene
jaotta
26.
Silloin
hän
cansians
Hebe.S
»Zans ntzn hsn meni ia otrioitzi.
a.
seitzeme» muuta händäus pahembata zz. Mutta costa Pharistus nsti/ ih»
henge/ja cuin he sinne tulemat/ asumät mtttelihsn/ «ttel hsn «nsi» itzens peft
zp. he.siellä: jäsen ihmisen wymeiset tule- «yt enn«» ruon aica.
2, Pek. mat pahemmaxi cutn «usimäiset.
,y. Ntzn sonot HERra hsntlle te Chri.
ulco te moljon ja fodln st»x«»
näitä
satapahdut/
hän
Phoriseuxet
27. Ia
cofta
puhdistatte/
mutto
sistlliset leiss o»at nuhle.
not: cerotti yxt waimo Cansan seast lä,<mus.
nens/ ja sanoi: autuas on se cohtu/ joca täynins roottlusto jo pohulto.
Te
Ma
j«
se
hullut
ulcolstn
joitas
candanut on ja ne «isät
4°.
stnnn
puolen teti/ tehnyt myös sisslmsista ,<ms
imit.
Ph«l.
-«.Nyn hän sanoi: Ia tosin autuat puold»?
omat »e jokea cuulewatlumalan sanan/ 41. Cuttengl» andacat olm» nysts stuxist
culn teillo on ja catzo ntzn teille o»at Mollh
ja kätkeivät sen.
puhtot.
23:20.
oicki
Juva42.
w«t Ms te Pharistulaiset aMUtta
hän sanoman: tämä
pet etta te tymmenexet teette
nomat sucucunda on paha: etzi mercktä: ja ei
ihmei- hänelle anneta mercktä: maan Jona» Mindust joRutost/jo caicktnolsest Co»tä.
Prophetan merckt.
list/ jo jätölle pois duomion ft luma.
Matth zo. Sillä nyncut» Jonas oki Nlntvi- lan rockouden näitä ptti lehtsmo» j»
z» teille mcrkixi: nyn pt:ä myös ihmisen toisio etjätettimsn.
-U.H>pt
Poica oleman talle ftlcutunnasit»
«>
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:

/

»»:

/

/

:

:

/

/

/
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/
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«:
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P.iucätt

«y

n. Lue.

'

l

<

I

:

teitä ke Pbäriseuret/ jotcalctaeat ensiss keitän Phariftusten hapaku- Mat»
Jnst. 4Z.
16.5»
cuin on ulcocullatfus:
»0:46:
<i?racasiatte ylimäistä tstutmtta xest/
i. Sillä et »le mitä» peitetty/ »ocaet Mar«.
Matth Synagogtsa/ jat-rw-cyx«ä turulla. tlmet
tule/ etkä ole salattu/cutn et tieltä- ZiV.
»z: 6. 44. (J??Si teitä te Kirjanoppenet ja
Sup.
tule.
te
ulcocullatuk:
mäxi
Marc.
Phariseuxet/peitetyt
tt ptmeyves
ne
cuin
Sentähden
SN7»
z.
haudat/
ru:zs. Mä te oletta nhncuintietämättä käymät:
notta/ pltä walkeudes cuultaman i ja Match
päällä ihmiset
j
joiden
mitä te cormaan puhunet oletta cammt- »oi ,S.
yxt
Latnoppenui45. cs>Zjn mastats
pitä saarnattaman cattotn
»sia/ja sano: hänelle: Mestari/ otsa/
päällä.
myös
pilckat.
meitä
sanoilla sinä
teille minun
Act-15.'näillä
4S. Nya hän sanoi: moi myös teitä 4.
alkät
»tztä pel.
tte laiuoppenet/ sillä cerascautatre ihmi/ ja et ole
tappamat
jotca
jälki
ruumin
jotca omattyölät
fset ujjllä etcuormtlla/
tekemtsi.
ecanda/ja te the yhdellä sormellannekan heidän sijtte enämbätä
Mutta minä tahdon osotta teille/ I»ma.
5.
rumeta.
t
tahdo
nhhin
peljätä: peljätkät sitä laea p<«
teitä/ että te rakennatte ketä teidän tule sijtte
47.
cuin hän tappanut täpel»
o»
walda/
jolla
)r»phekain hautoja./ mutta
on/myös helmemju sysätä: totta minä jättiitteidän Isänne tapoit «e.
mii»,
teille: sitä re pchälkät.
48. Nj ite tosin todistatte ja suostutte
myydä
cah.
6. Eikö myst warpuisia
kteidän Isänne cöihjn: sillä he tapoit ne/
ten ropoin? Jae»yjclkäa heisiä ole Jurakennatte
haudat.
nyden
nm-ltta-te
edes unohdettu.
myös Jumalan malan
'
4?.
myös caickt teidän päänne i Sa»
Omat
7.
minä lähetän
sanot:
luetut, älkät si,s peljätkö: te
hiuret
l4!4!.
hheidän tygönS Pcophetat ja Apostolit/
oletta paremat cuin moud» murpmsta. Sup.
jja muutama: ntzsiä he tappamat ja ' Mutta minä sanoa teille: iscame»
8.
9:»S
minun tunnast» ihmisien edes / sen Malth
Pro- ivainomac:
cuin
pita
etzit;o.
Että
kälda
sucueunnalda
myös ihmisen Poica ion tunnustama
yhetain
caickein Prophetain meri / joca
edes.
surma-'tämän
Marc.
Jumalan Enzelitten
matlman alusta:
itken »n muodatettn
y. Mutta »sca minun kielda ihmisten 8! 58.
;i. Abelin merestä/ haman Zacharian
ranzal- 'meren asti/ joca hu-attin Templin ja edes/ se pitä kieiteämän Jumalan En- TIM. ,
«us. Altarin maihella: tostn sano» minä tetl- zelitten edes:
z:
ihmisen Pot- Match
Gen: le: se pitä etzittämän täldä sucucunalda. 10. Ja>oca puhu
4:?.
ea mastan / s« hänelle anoexi annccan: I»ZZl,
Lainoppenec: sillä te muttajoca PyyäHenze pticka/ e: sitä
teitä
51.
».Par.
Marc.
<l?oletta ottanet taidon amal- andexi anneta.
ja
stsällcme- 11. /x>Osca he teitä »vetämät Syuago- z: »8.
tmen: iye ettesisälmennet/
nemäistä te kielsitte.
SIIS.
Esimallan ja maldamie/ cumga
;z,
nyn
älkät
murehtics
eteen/
Match
sten
sanonut: rupeisit lamop- tatcka
mitä teidän edestänne mastaman 10:19.
penet ja Phartseureccomin händä ahdi- pitä eli mitä teidän pirä sanoman:
Marc.
lstamanja mtettelemän händä puhuman i». Sillä Pyhä Hengi opetta teitä sil- IZIII.
. .
monesta.
llä
mitä teidän tule
Ei ma»
jotakin hetkellä/
yxt Canfast Ilma54. Ia mäjyit händä ja pydit
hänelle
iz.
sanot
-4
hänen suustans/ candaxens hanen
>M«siari/ sanos minun mchcl., lisiats»
Chrl. »ngta
päällens.
X!l.
iucu
leni/ että hän jacats minun cansiant, telsapus
ma».
msnda tuhatta ihmistä co- perinnön.
neums
Opetusl«H counnutt/ »ijn että he tomen toi- 14. Mutta hän sanot hauelle: ihmtlapsi. V. stans tallaisit/ rupeis hän sauo- uen/ cuca pani minun
'

sa-

se

sanon
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'
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sanon
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sanoa.
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»

'
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sanan
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:

..
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Hpetnslapsilleiis: camah.

„

Duomarix^

EväNgclluM.
t».illt'
eikö
INnialastyä
«aatetta/
hän paljeelt istemtcheict tetdän ivältllcn?
»s. Ia hän sanoi helke: catzoccttja ca- enämMinreiöän fitätee/te «Shävftoisei?
ällät te «tziki / mit»
tvahlacat ahneutta: sikäei jongun elä- 2H. lAentähbiN /juoma»
pitä: ja ällät
mä fijnäsetso/ että hänelle paljo calua teidän syöktöu eli

«?

surulliset »lco. caicktapaeauarmailzo. Sillä näitä
wertauhän sanoi heille
pyytälvät: BiNtta teidän Isä»
mas
yhden
rtckan
sanvden:
tietä
että
tt näitä tarmiyetta.hywiu
maa
iniehen
caswoi
Waa»paramn»in«tztläk
Jumala»
17. Ia hän ajatteli itzekäns/ ja sanoi: zi.
Mä minä teen ettei minulla ele eu- «aldacunda/ Nyn namät raick, teille an»
'

s».
16. Ss>l,'n

:

?

/

hunga minä cocon eloni.
18. Jo stnoi:-stn mini teen: minä
«oohonftoton »lnun oittoni/jo roten»
«an sunremmot: jo cocon sinne cotken
«tn»n tuloni/jo minun hymydent.
19. Jo stnon minun sielulleni fielu/
paljo hymyttä monexi
«Znulloon pond» syö/
juo/ riemuitze.
«uodexi : lewä/
:

20. Mutto lumolo sonoi hincllt: sinä tyhmä / tänä yönä sinun fielus sinuldo pois otelon cuco ne fttte fto cuins
:

»olmistonut olet?
2».Ntznon myös se/jo«o itzellenö to»orato coco/ jo et «le ricoslumoloso.

nelan.

zi. Älä pellä pisiutuen lauma: sillä
teidän Isällän onhywä.jahtoa«da kctlle
ivaldacunnan.

zz. Diyykät mitä teillä

OlemS

jaandacat aadtas
almua. Tehkät teillen säkit jorca ei Mali h
wanhcme/ puuttumatoin tawara tai- 6: 20,
«ais: cuhuttga ei warasnlettu/ ja e«t< l.Ttm.
et «oiratsia.
t>: 19.
teidän tawaran on/
Z4. Sillä

sa

»»

/

cusa

fielläo» nujäs teidän sydämen.

.5 r.

Pet.

teidän cnpeNwiyötttyt 7 ja i.iz.
iynttlänneHtytctytjrl

Z5.

z6. Ia olcat te

mjden

ihmisien «aleäts

heidän Hermans odottamat wq>W
Ps«l. 22.
hsn stnei Opeluslapfil- set / jotta
-.V
että cosia hä» tule
'i
paiaMan:
»5»»»»
minä häistä
sentshden
stnon
Sop. reille ittit murhetttco teidin elämä- la colcurtaj nyn he rohta siäoelle'Mae.
«> 'i'
stin/ mtti teidän piti syömän eitä lvat. Autiiat owat ne palivcltat joteq
Mollh »uumisio»,/
millä te teitsn »erhotto.
Z7>
5.25> 23. Hengi o» «nömbi cuin rueco/ jo HERra tulduaos löytä walwomast.
minä teille: hän souuusia
Totisesi
Ph'!» ruumis porembl cnln »oote.
4- 6.
24,C4tz<ttllt carnetto/ «i h«i »ylws/ hanens ja ositta heidän atriotycman/
l'V"> «tti ntztä: ei heillä olelnyös tellortta/ ja tulesa palwele hettök.
)'?'
Ia jos hän kute toisi» »artios/ Motth
«tts oitto/ jo lumolo llsttä hetdän: «ltz«.immauncs
wartios tule/ >a näin löy- ,4.
t«
olelta
cuin
cm»go poljo porommal
tä/autuat owat ne palweliatlinnut?
Hhes
zy. Mutta se teetätät / ecrä je» Per- ~,.
,5. «ssUlta mc» teistä murhellous,
hkltella w»ra»
»oi lisätä morrelltne Me» hemsändä tiedäts millä
wakvott/
on
tulema/tosinhan
eikäsal.
v '^
»yynäriii? i
caiwata. c
26 Sentshden elttt t< fijs »»« fits leis huonetlans
olcat te myös walmit: ,
culn »ähins»/ Mtxi te muisto mmhe» <o.Senlahden
sillä millä hettetiä et te luulceka»/ tule
titta t
-

:

:

.

sanon

~

»

~.

,'

.

...

Catzelcat cuckaisita/ cutnga hi ihmisen Poteasanot Petari hänelle:
kehrä: -41.5)
cafwawal e» he työtä te«/ctteieikä Salo»HERra/ sanockos tämän «erja minä sanon kiille:
mon catkes cunniasane nyn ollut vaa- tamjen mielle/ «li-myös caitille?cuc» ote
42. Mutta HENra siinot:
tetkttu cut» yxi heistä.
ja toimellinc» Perhenhal.
joca
tänvpän
uscollinen
sijö
28. Jos
ruohon/
dta/jouga
Herra
pätzlk
asetta perhen» pääke/
heltetSn/
kedellä s«tsö jahltvmena
»tkiaka
M
27.

:

-

P.iucali

.

»liollo oMa mssroltys »fta «nbomon: muodon te taidatte cattMa /
näette
43-Autuos on se polmelto/ jonzo fijs tätä aica coettele?
HErra tulduans u»jn löytä tehnen. 57- Mtngätähdm sijs et te myös itze»
Matth
44. Totisesi stnon minä teille: hsn o- stän buomiye mikä oiksa on?
5:
fttta hinen caiten tomorons päälle.
58
cosca sinä menet ryta45- Mutta los st polmel.o stuo sycansia Esiwallanetee»/
dimtsins: min»» Herron mypy tule- nyn pyydä tiellä hänestä päästä: ettei
mosi:,o rupepolcMsio heftmon/ jo
hansinua Dpomarin eteen wcdats/ ja
'yomän i« ,uemo» xo l«spumon
Dnomari ylönannats sinua Böwelille/
polmelian Herra si- j a Böwelt heitäiö sinun tornyn.
46. Ntzn tule
»o piiwsno/ jono ei hän luuleckon/ ja
59. Minä sanon sinulle: et sinä steldä
fillo hettellä/ cui» ei hän tiedä: jo e. ennen ulospääse/ cuins «ymeife» rorottto honm/ jo ondo hinelle oftn poin maxat.
Xlii. jucu
uscomottomotn contzo.
A olit muutamat sillä ajalla Pila.
tap47. Mutta sen polmelto»/ joco tiesi
siinä/ jolca ilmoitit hänelle tus
pa Ga«
jo
el
Hcrron. .ohden/
itzens molmijoiden wcren lilealai.
Galtleakaisist/
stonuteititehmithsne»tohdonsjälten/
eli heidän «hreinö
s't.
täyty poolft homoja ksrfiä.
cansia fecoittanut.
:

!

,

i

sen

48. Jeca toos ei tiennyt/ ja cnitenIa Jesus wastais/ ja sanoi heille:
sinttki hoomoln onsion/ /en pitä mä- luulettaco että »ämatGalilealaiset
«li»
Hemmon hoo«°,o tirsimon: silla te- syndtsec catckein Galilealaisten suhteu
/
nelle polio annettu on/ fildi pal.o etzt- että heidän
?
täydyt
sencaldaista
kärsiä
pottoononnettu/
-

'

z. Ei fuinga»/ sanon minä teille: waan JesuS
ellet te paranna tettän/nij» te caickt neuwo
»yn huckan tuletta.
para»,
4. Taicka luulettaco/ että ne cahde- nuxee»
pantoistakymmendä/ )oiden päälle Silshao Torni langeis ja tappoi heidän/
olit malliset catckein ihmisten sichten/
cuin lerusalemts asumat?
5. Ei suingan sanon minä teille/waan
ellet »e paranna teltan/ nyn te caicki
nyn huckan tuletta.
hän sanoi tämä» weryhdellä oli Ficuna.
puu/ hänen wynamäestns istutettu:

..

"'

se

.

,

«roltemt yhdeft

i

tuttn c...
sytyttoinon tuldo
pä«Ue/ jo mtti mini
cahdon/ moon etti ,0 palois ?
«n er
50. Mutto minun pito Costello copurox Ottamon/ ja cutnga minä ahdisteton
fiihenofti etta st tiytetan?
5«. tuulettoco «tti m.ni tulin rou»
lähettämön moo» paolle? En/ft.
-"talli) «on mlno tetlle/nmtto er.puro.fttto.
lv: 34- 52. Stlls MedeS piti »tzsi
-

,

eNtl.
«5.»
2«
ep'Ua

N"

huoneso/ colme cohta
«Oston/xo cox. colme »oston.
«O,.«rolttton polcans »oston/ jo ja hän tulietzein hcdelmätä hänestä/ H
poica I,aa »oston: otti tytärtä »a- et löytänyt.
sian/ jo
»osion «»oppi 7. Nyn hä» sanoi «vynamäen rake»,
Mlniotons maston/ mtnlo onopplons vajalle! catzo/ minä olen colme muotta
.
tullut/ jaetzinyt hedeimätä tästä ficuna?
Motth ".
myös Constlle puusta/ja e» löydä: hacka händä pois:
ho»
stno.
16:,.
A?An
»cosco te noelts pllwen län- mtxt hänmyöö maata turmele?
nestnoustmon/ ntzn te cohto sonotto: 8. Mutta hän mastats/ ja sanot häsode tulc ntz» myös tulekin.
nelle: HERra/ anna hänen wielä tä55. Ia cosco te nsettsletelän tuule- mä «uosi oka/ nyncauwan cuin minä
wo«i/ntzn te ftnotta: Helle tule: ntzn catwan hänen ymbärins ja sonnuan:
myös ,tulekin.
9. I»d hän Mekin hedelmän rekts:
56. Te ulcocullatut/ maan-ft Taiwan jollei/ ny» hacka händästjtte pois.
ro. Mutta
:

,

>

:

l

-

'

:

Ma.
rastaö
vaimon

EdiimgöliM.
ij.iuc.
Kl
2Zopetti
yxi
hän
Sabbalhina
HER- Harsanoi hänelle:
»ra/ wähäköstä nytä »n cuin tvacauSynagogas.
11. Ia catzo/ siellä oli yxi waimo/ jolla autuaxi tulemat? Ia hän sanoi heille: tuaxi
oli sairauden hengi cahdexantoistakym- 24. Pyytäkät ahcasta portista menä st- tuletvat
mendä wuotta ollut: >a käwi cumarra- sälle: sillä monda on/sanon minä teille/ Matth
xis/ eikä woinut ikänäns itzcnsojenda. jotca pyytämät meäa sisälle/ja ei taida. 7.1Z.

tms.

tzui hän hänen tygöns/

'

»Si''': «o.

terivey-

12.

Mutta

cosca

Jesus sen näki/ cuja sanoi hänelle:
paäsnyt

2;.

Cosca Perhenisandä on nosnut/

ja owen

sulkenut/ ja te rupetta ulcona
taudistas. seisoman/ ja owen päälle colcuttama»/
rz. Ia hän pqni käkens hänen pääl- ja sanoman: HERra/ HEÄra/ awa
lens ja cohta ft yiösojenfi ttzens ja meille: ja hän wasta lafana teille: en
kytti Jumalala.
minä teitä tunne/ custä te otetta.
14. Nyn mastats Synagogan Pää26. Ny» te rupetta sanoman: me o- Matth
mtesja närkästyi/ että Jesus paransi lemma syönet ja juonet sinun edesäs/ ja 7:2;.
Sc ez:
Sabbalhina/)« sanoi Cansaöe: cuufi meidän catuiliam sinä opetit.
palwä'owät joina sopi työtä tehdä: 27. 1 a hänen sanoma;
Minä sanon 41.
«yoäte tulcar
teltan para- keille: en mmä reirä kunne custa le olet- Psalm,
«aimo/

sinä olet

-

.

ta/ ja ei Sabbathin päiwänä.
ta: mengäc pois minun tyköni caicki 6. A.
15. Nyn wastais händä HERra/ ja te «äärin leklät.
sanoi: sinä ulcocullattu/ etkö rukin tei- 28. Siellä pitä oleman itku ja hamte näettä Abrasiä päästä nautans eli Ästans Sabba- masten kiristys/
thin» seimestä/ ja johdata juomaan? hamin ja Isaachmja larobin/ja caicki
16. Eikö myös pidaiö tämä Abräha-, Prophctac Jumalan watdacunnas/
min tytär Sabbalhina päästettämän mutta teitänne nlosajettawan.
tästä stkestä/ jongacatzo Satan on cäh- 2.9. Ia heidän pitä tuleman idäst ja
dexantoistakymmendä wyoeta sitonut? lännest/ pohjaisest ja eteläsi: ja Ju17. Ja cuin hän näica sanoi / nynhä- malan waldacunnas Human,
peistt caicki jotca händä wastan ollt: zo. Ia catzo/ ne owat wymetfet/ jotca
Matth
Ia caicki Cansa iloitzicaikista cunniali- tulewatenstmälfixi/m ne owat «nfimäi-, 19: Zs»
set/jvtca tulewac wymeistxi.
Marc,
sisiatöistä culn haneldä tehtin.
18. A>ljnhgn sanoi: kcnengä w«rpaiwänä tulit muutamat io:zl.
SinaZipin sie-7» »täinen on Jumalan waldaja sanoin hänelmene- cilnda/ ja kcnengä caltatsexi mtnä
le r lähde ulos/ >a mene tääldä pois:
stä. teen?
stllä Herodes tahto stnua tappa.
Match 19. Se on Sinapin siemenen »vertai- Z2. Ia hän sanoi heille: mengät ja
iz zi. nen/ jonga ihminen ettti/ ja kylnst yr- sanocatstlle ketulle/ catzo/ minä ulosMarc. titarhans: ja Ie casivoi ja tuli suurexi ajan Perkeleitä/ ja parannan tänäpä»
4ijo. ptmxl/ jakastsatt linnut teit pefäns
ja huomena / ja colwandena päitvänä
oxige.
minä lopetetun.
./
Matth 20.
hän taas sanot: kencygä wer- gz. Cuitenginpltä minun tänäpä» ja
-

!

cosca

sen

sen

'Z!ZZ.

KA

Jumalan walda- huomena ja toisna huomena waeldaman: sillä el tapahdu/ että Propheia
Li. Se on hapatuxen caltaiäen/ jon- muaka hucatan/ cuin lerujalemis.
ga Mainio ottl/ ja pani sencolmeen jau- Z4- Jerusalem/ Jerusalem/ joca ta- Matltz
bowackaan/ stjhenasti cuin se caicki hap- pat Propbctat/ja kiwilät nytä. jotca:»Z!Z7..
pani.
sinun kygöe lähetetän/ cuinga usein mi22. Ia hän waelsi Caupungein ja nä tahdoin coota sinunlapses/ nyncnin
kyläin cautta/ ia opettain matkusti Je- cana coco pottans sijpetuö ala/ ja et te
tahtonet?
rusalemia päin.
minä

cunnan teen?

Ma

Z5.

Catz«

H.iuwn

14. iuc.

'

Catzö/ teidän huone» jätetä» teil- rtckaica kylän mlehiäs: ettet he jvsms unho.
Jernsa leZs.kylmille:
minä teille: sinua myös jällens cuhu/ja sinulle maxa. «että.
lemta
Totisesi
rangat et teidän pidä minua näkemän/ sijhen iz. mutta
pidon teet/ nyn cu' man.
te sanorta: yu köyhiä/rajäxickoja/ onduwita/
Toh.»..
siuxest. asti cuin aica tule
7.
Inft. siunattu olco» jocatule HARran ni- keita:
meen.
14. Nyn sinä olet autuas: sillä ei Pro».
Xiv.tucu.
htillä ole wara sinulle mara sillä si- !: ?.
yhsen
nulle pica maxettaMa» ivanhurscaste»»
tapahimi/
ettähäntult
JesuS
ylotnsufemtses.
Pääintehen
huoparasPhariseusten
yxi nystä ynna ada we.
«est» Saböathtna rualle: ja 15. sylittä
toqrtioitztt
handä.
cuult/
nämät
ltautisijnä »li mesitautine» nothan hänelle: autuas sn
». Ja.-entzo/
joca syö
malvat',,
»nas.
leipä
thmtitt»
hänen
edesäns.
Saböa
Jumalan
Laiaop16. Nyu hän sanoi härkelle: yxi Omi- Suure,
chin». ..z.Atza.Jesus «vastasta sa»»t
EH.
penutlle ja Phariseuxille: soptrsSab- nen teki
Ehtoltsen/ ja cuyul sta
kolisen>l Mhtna.' pattudaZ Ryn henöaickenit. m onda.
hänMpeishäasen/ ja pa» 17. Ia lähetti palwelians Ehtvlisen sta.

se

se

sanon
cosca

coscas

so-

:

cosca

?

s-n

:

sa-

se

--

1

suuren

hetkellä sanoman cutzutuille: tulcat/ sti- Matth
'

xansihämnja pääsit menemän.

-

ai! e.
5. Ia hän wasiaten fanor heille: ke- lä caicki »wat walmistetut.
nenga teistä nautaoliAsiputo caiwson/ 18. Ja he rupeistt järjcstänscaickt het- Apsc.
»it» hän cohta Sabbathin päiwänä tans estelemän : ensimmäinen sanoi hä- '?!?.
händä ylösota?
nelle: minä ostin pellon/ ja minun pi»
6. Ia ciche tainueö händä tähän wa- tä menemän sitä catzomau: minä rnftata.
minun estcnt.
coilen sinua/
?.
wer- iy. Ja
koinen sanoi: minä ostin nchsi
hän sano! wierahille
hänymmmärst parta härkiä/ ja menen nsttä coettele-

sano

cosca

he waliHil yUmmäistä ifluimi- man: minä rucoilen sinua/ sano mi»
«s/ sauoden heille:
mm csteni.
s. Loftas .jsldaculdachälhin cutzuttu i/?. Ja colmas sanoi: minä ole» '«5
»let/ nyn äiä istu ylimmäiseen siaan männän Muut/ jae» taidasemähij»'
ettei joen cunnlalisenibl sinua 010 hä- tuSa.
. neltä «chuchuyt
cutn st palwelia tuli/ sanoi,
y. Ia tule se jsca stnttn ja häneik on
nämät
HERrallens. Silloin
cuyunut/ ja sano sinulle anna tälle hän
perhe»
wchasiui/ ja sanoi, palG-iöä
sta: ja nsin fiuä häpiällä menet alem- weliallens: mene
nopiast' Laupunma istuman.
cujille/ ja Ma tänne
ja
gin
catutste
ko. Mutta coscas cuyuttu olet/ «yn
raajaricot/ ondulvat ja
mene ja istu alemmaiseen staan / että watwaiset ja
sskiat.
o»/ tulis ja fasenoisjoca sinun cutzunuk
palwelta fayyi: Herra/ misinulle: ystäwän/ nouse ylemmä/ nä olenJatehnyt lHnniinS kastit/ ja »vie.
silloin o» sinulle cunnta nstöen edes/jStca lä nyt fia o».
ynnä cantzas atrioitzemac.
meij. Ja Herra sanoi palweliaste
ii. Sillä jocainen joca itzenS ylönaidoille/ ja waadt
maan
teille
ja
ne
joca
ryens
alenda
ja
/ft
dä/ se aletan:
heitä sisältulemän/ että minun huone»
Motth ylötän.
täyteläisin.
2;: li. ir. Mutta hän sanot myös sille/joca hä- ni
päiwälist
Wol- nen cutzunutoli: coscas
taik- ,4. Sillä minä sano» teille: ettei y»
ystäwlteet/
älä
xikän nystä miehistä cuin cutzutkin/ pinljn
eutzu
»oiftc ka «htolist
ti plds täs/ eli wel/eiäs/ ei langojas/ Kicka dä maistaman ml«m» EhivlliMni.
kuinqa

:

'
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?

:
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-5.

Rtz

»s. illtv

EvsnqMm.

Zot«
stusta

w«elsi

»5. <Oljn

Lhri-

poljo »ike hinen codotto/ eikö hsn )tts yhdtxän,y«««».

»8:».

Ssa.;ji

seuram mh-

6.
l.

t«/pitS
paljo

kärsiwän.
Match

,o: Z7.

Sup-.,
y; »5.

'?E!l«

<»!»

!<>,!»

»»

i»!« >»h>»

?,»>»»

s»»°»">»>l »l>» fttä

i,»

»,

H».«ä.» »»r.5, ««^NK^H^^KI

lö! 14.

«^r».m..»,,.»»., a..«

Marc.
54.

Pet.

»-»5.

ZNalth

»:

Match

kymmenen penntngito/ ,°e hon yhden Ntft
'
p«st».
en Tämä ihminen rupeis ntzstä codotto/ c.ke hi»
ta/ lo loco.se huenehto/,o etzt »tsust gtsm.
täyllä.
rakendomon/loeimoinut
löytä ?
nyncouwou cum hän
,i Toicko cuco Cun.ngos tohto menlöytänyt
o» / «.
hin
stn
9.
Ia
cesto
Cun.ngosto
ottmon toisto
moston/
ystimsnslO
lylonsmot»
cutzu
hin
«iköhänenntnistnft ojott.lt/ jos hin

"Don

sen

«"

»otkymmtneilätuhounello cehdoto se»
mini löysi» penntngmi/ Mgo ml»
joco hindä maston tule cohdello kymme- fi«a

"°"'"F^

»eua ruynnnru»

''°

-

ic>. Nyn myös/ sanynminä teille / piz, Muutoin/ cosca hän wielä caucaoleman Jumalan Engeletllä yh-»
«a on/ »yn hän läheltä hänelle sanan/ tä ilosyndtscst/
joca hanens paranpa.
dest
jarucotle rauha. ».
Hän sanot: yhdellä ntichM. Xuhla.
z). Mnsijs jocalnen teista )vcaei luowii«4iltsta cutwhänellä on / ei le taida If
»asia
ii. Ia nuorembt heistä sanoiJsiillens: pojasta
oSS mtmjn SpetnÄapftni.
muttajossuo54.
on hywä
Isä/ anna minulle tawarast culn
I,''
V?la tule «tantksmaxt / mtlläft minun tule. Ia hän jacot heille kamaran.
«.,2' ftjtkc suolata»?
«ikä sondaan ol- iz. Ia ei camvan jällen/cefta nuo; M. Eikäft maahan/
meni
,«3e sowelias: he heittämät sen pois: Jol- rembt potea oli caicki eoonnut/
ja
huckat»
hän caucaisellemsacutmalle:
1,3»u la o» cotwakcuulla/secimlca».
~
XV. iucu.
siellä tawarans ylön syömiset
14. Mutta cosca hän caicki oli tuhdincaicki
tygöns
tulit
i»
hänen
«Ut /'ntzn kuli suurinällä caickeecksijhe»
M Xl « » Publtcanit ja syndkset/ cuule- maacundan:
ja hän rupets HStäyndy-

.

i

>

,

osa

sen

.

i

'

!

i

'

:

>

!

-

händä.
>^vän.
Ia Phartseuxet ja Ktr15. Ia pstsment / ja suostut yhten sen
«usso janoppenetnapisit ja sanoit: tämä syn- maacunna»
eanppamteheen: joca hänen
syö
eansians.
tisiä wastan°tta/ja heidän
maankylyns
cattzeman sicojans.
lähetti
z. Ny» hän sanoi heille tämä» merta- iS.Ia HZ» pyysi watzass
rawaöa täytA«. uren/fanodcn:
kengän
ja
el
hänelle
jota
o»
tä/
siat
jolla
soit/
«?' 4. Luca on teistä se ihminen
andannt,
yhden
nM
sitskän
ja
/
jos
hän
10111. sara lammasta
Mj
ft««.
«en

i.

W?r"
3«

/

P iucan

"

sa-

»6 iue.

»7. Muita euln hän mielens malti/
zc>. Mutta että tämä sinun pokcas tunoi hän- cuingq monella minun Isäni li/ joca tamarans on tuhlannut portpalkollisella on kyllä leipä/ ja minä cus- toin cansia/ tapoit sinä hänelle syö>

l

sen

j

!

tetyn masican.
le» nälkän?
,8. Mmä nousen /ja käyn minun Isäzi. M Itta hän sanoi hänelle: poica»/
vi tygö/ja sanon hänelle: Isa/minä sinä olec aina minun tykönäni / ja catcki
olen syndiä tehnyt Taiwasta mastan/ mikä minun on/ se on sinun.

1

zr. Nijn piti sinungin rtemuitz-ma»
sinun edesäs:
Ia en ole sillen mahdollinen' sinun ja iloiycman: sillä tämä sinun melje»
pojares cutzutta: tee minua nyncuin olt cuollut/ ja mircois Mens: hän oli
yhden sinun paleollisisias.
cadomtut/ja on taas löytty.
20. Ia hän nousi / ja tuli Isans kygö.
XVI. Lucu.
Mutta cosca hän mislä taambana oli/
hän sanoi myös Opetus- Määnäki hänen IsänS hänen/ ja armahti
lapsillenS: oli yxi ricas mies/ rästä
«
R
hänen päällens: ja juosten langeis häoli huonen haldia:
huone»
nen caulaaus/ ja suuta andsi hänen.
cannettin ha- haldjaedesäns
21. Mutta poica sanoi hänelle: Isä/ nen päällens/- että hän oli hucuttanut sta,
minä olen syndiä tehnyt Taiwasta ma- hänen hymydens.
stan ja sinun edesäs/ ja en ole mahdolli- 2. Ia hän cutzui hänen/ ja sanoi hänen tästedes sinun pojaxes cutzutta.
nelle: mixi minä sinusta sen cuule»?
22. Nijn sanoi Isä palmeliotllens/tuo- tee lucu hallituxestas:
silla et sinä saa
eat tänne ne parhat maattet/ ja pukecat tästedes hallita.
ja

>

-

j

s

,

!

>

r

'

.

j

ly.

hänen päällens / ja andacat sormus hänen käteens/ja kengät hänen jalcoihins:
2z. Ia tuocat se syötetty masicka/ ja
tappacat se/ ja syökäm/ jariemuitcam:
24/ Sillä tämä minun poican oli cuollut/ ja mtrcots jällens hän oli cavonnut/ ja o» taas löytty: ja herupetsit
:

z. Nijn huonenhaldla sanoi itzellänS:

mitä minä teen / Sillä minun Herrani
otta mtnulda pois hallituxen ? en minä
moieaima/ Hapen minä kerjätä.
4. Minä tiedän mitä minä teen: että
cosca minä miralda poispannan/ nyn

he corjamat minun huouesens.
5. Ia hän cutzui tygöns catcki Herpoi- rans melmollisec / ja sanoi ensimäiselle:
seolihänen manhembi
25.
veans pellolla: Ia cuin haa cuinga paljo sinä olet minun Herralletuli/ja huonetta lähestyi/ cuuli hän ni mclca?
6. Mutta se sanoi/ sata tynnyritä Hlaulu» ja »antzit.
26. Nyn hän cutzui yhden palmelioi- ljyä. Ia hän sanot hänelle: öta kirja? ja istu pian/ ja kirjoita mysikMstans ja kysyi/ mikä se on ?
27. Nijn se sanoi hänelle: sinun meljes menoa.
kuli: jalfäsandoi tappa se» syötetyn 7. Sytte hän sanoi toiselle: paljocs
melca? Ia se sanoi: satapunmasican / etkä hän sai hänen iermenä sinä-oler
jällens.
da nisuja. Hän sanoi hänelle: otakio28. Nijn ha» »ihastui / eikä tahtonut jas/ ,a kirjoita cahdexankymmendä.
sisälle mennä. Hänen Isäns sijs ment 8. Ia Herra kytli sitä määrä huoneuulos / ja neumsi handä.
haldtat»/että hän lolmellisest teki: silja
Mutta
mastais/
I
29.
hän
Moi lä tämän mttlgaan lapset omat toimelsällens: cayo/ ntzn monda muotta minä lise nmatcuin -valkeuden lapset/ heidän
palmelen sinua/ ja en olecoscan sinun sucucunnasans.
»ästyasylitze käynyt/ ja et sinä ole mi9. Ia mi rä myös sanon teille: tehkät Mq««'
nulle mohlaean audanut/ r«emuitaxe- teille., ystämitä määrästä Mammona- moa.
sta; että «osta te tarmiyetta/ »?» he Match
m ystämäiqi cansia.
.

eorja-

<

riemultzeman.

1
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Cvllngtlium.
»tl.iuc.
t«ri'ow»< teitä tzoncolcklsin mojothin. 2Z. Ja cosca Ka» Helwetiswatwas
ic>. loco »ihemmäs on ustollinen/ oli / nosti hän silmänö/zqpäkiAbrahast on.myös poljos ustollinen: jo joco min taambana/ ja jajaruxen häne»
wshtmmos on woiri/ se myös poyos helmasans.
on petollinen.
24. Ja hänhunst sanoden: MAbrqii. Jollet le sijs ole ollet
sijni ham / armahda minun päälleni / ja läuscolllsct
lvisrss Mommonos/ cuco teille sitä hetä laza.us castanian sormen» pää
usco cuin ottio on ?
weteen/ etta HZN jähdytäis minun kiele12. Jo ellet »e. Ott ollet toisen omos us- ni sillä minä eowtn waiwatan
täsä

§f

.

colltstl/ cuco te»Ue ondo sen cuin leidsn
oman on?
»3. Ei yxiki» polmello toldo cohto
Herra polwello: silli toicko hin yhti «viho/ jo toista rocosto eli yhdes

:

liektsä.
2;. Nhn sanoi Abraham:
muista että sinä saitsinun hywäselät»
säs/ nyn myös iazarus paha: MuM
nythän lohduteta»/ja sinä waiwätau.
Et 26. Ja paitzt caickia näitä/ on meidän

:

l)in ttzuntrippu/lO toisen ylöncotzo.
te toldo polwello Inmoloto io Mom-

ja teidän wälilläi» suuri juopa kiinnitetty/ että ne/ jstca tahtomat taäldä
caicki nsmst cuulit netin sinne teidän tygönne mennä/ ei he «voi/
jotca ahnet ottt/ «ikä sieldä tännekän tulla.

monot.
»4.

japilckaisit hindä.

27.NYN hän sanoi: minä rucoilen sija
heille,
hi»
te
oletto
ne
«5.1»
sonoi
sinua Isä / ettäs lähetät hänen
jotco itzen hurscoxi teett» ihmisien «des: Isäni estoon:

mutta

tcioän sydämen : 28. Silläminulla on wgsi «velje/ todisilli se cuin ihmisille o» corkia/ se on Ju» staman heille/ ettei hekän tuliS tähän'
malan edes cauhistus.
waiwan siaan.
ja »6. loki jo Propheml owot lohonne29. Sanoi hänelle Abraham: heillä
ilmoiteta»,
sijtä
ojosto
on
jo
sen
osti
IuMoses jaPropherat/ cuulca» nytä.
Prophetat molon moldocundo / jo jecoinen sijhen 30. Mutto hänftnoi Ei/ Isä Abro.
hom : moon jos jocu cuolttisto menis
Johan itziäns mäellä tunge.
nexen 17. Pilemin Toimos jo moo huck»/ heidän tygöns/ ntzn he poronnuxen te»
asti. cutn rohtucon loisto puto :
tisit.
Mqtth iB.loco emändäns hyljä/jo »ot toisen / 3». Hän ftnoi hinelle ellei he Mosest
u:ij.
hin tek« hnorin jo joco sen miehel ft Prophetoico cuule / ntzn ei he myös Pohe»
usco/joS jecu cnslletsto lMneusis.
Match dä hyljätyn no»/hän teke huorin.
nuxe
,Lt
XVII. iucu.
st».
yxi
»-18.
ricos mies/
mootetti hänens Purpuhän ftnei bpeluslopsil- Mollh
c. 19:?. rallo jo collillo ltznomaatella / jo eli ><l» /»lens: st »n mohdotoin ettei 18: 7»
>R pahennuxet tnle. Mutto mot Marc»
Marc. jocopäimä »tts herculttsest.
l»!li:
20. ölt myös yxi ter'lä,i / ntm«ldi
coutto ne tulemol. y»42.
1. Cor. lozorus/joc»ii»acols hänen owens e2. Se olis hänelle porombi/ etts myl- yrimtt»
7! 10. des tsynsns poiftmito
lyn timi ripustettaisi» hinen cauloons/ lisydeft
Siickast 21. Io pyysi romttto ntzstä muruista/ jo heitetäisin mereen / cuin hän jongun ft st»
»tnno»
«liehesi jotco rtckon pöydittä putolsit Mutto niisti pienistä pohennois.
jaiaja- coirot myös tulit/ ft nuolit hänen poi- 3. Comohtocot teitin. Jos «eljes sia.
-

:

:

:

:

,

:

;

ricko sinuo wosion/ «tzn nuhtele hindi ley. ,9»
jo jos hin »tzens porondo/ ntzn anna »7Syr.
li jo wielin Engettilds Abrohomln hänelle andexi.
helmoon ntzn cuolt myös ricos/ j« 4. Jo »o« hön stitzemen terto pöiwcs 19: U»
llck» finua »oston / ft stitzemen tertoMotth
haodottin.
ftmons.
22,

:

Ny» topohtui että terjijs cuo:

päimäs,z:ls.

P. iucan
17. lueiy.
1
Mil
sanoden:
Ja hät» sanoi hänelle «onst ja
minä cäidnstllMstäkM hänelle andept. mene t sinun «scos on
s.
PHarifeuxet kysyit häntidä:
MSMtt ftlnoit HSRralle:
Jumalan waldacund»
meille ufco.
Malch 6. Mutta HERrä'sanoi: jos teillä olio tule»»? Wastais hän heitä/ ja
17Sinapin siemen ja sanot: «i Jumalan waldacunda tule
olks
Marc. te usc» nyncntn
tälle meyäficuaapuulle nyn että se taitäis »ähtä:
sknöisitte
11: »z.
ti. Ei myös heidän pidä sanomat»: Match
nousi! ylösnynjuurtnksts/ ja istuta sinus Cayo
cuults
teitä.
mkreen:
se
kZfä catz» siellä: siliä catzo Ju- -4:24.
Hywi- 7.
kemllä teistä on palwelia/ malair waldacunda»» teidänkeskellä». Marc.
stä töio?4Gjoca lyndä/ tatcka carja caitze ii. Nyn hän sanot öpetuslapfillri: «1:».
yhta- Ennu»
stä. jä coscä hän meyäsi cotia tule/että
hän aica tule/ että te halajatte nähdä te
päiwää
ktn
et
sius
Pojan
«a
saa- Ehrtmene rualle?
ihmisen
sano tshta hänelle:
' l
S. Maan eikö hän pikemmin sano hä- nähdä.
stUM
nelle! valmista ehtolist/sonnusta sinus/ tj. Jä-he sanomat teille: oätz» käsii/ päiwä»
jäpalwele minua/ nyncauwan cuin mi- ratzo siellä älkäk ulosmengö/ älkät
siä.
aä Mu ja juon: ja syö ja juo sinäsijtte. myös seuratco.
nyncuin pitkäisen tuli
kyttäkö
14.
Sillä
palweliatans/
Mai
hän
9.
ja paista eaicketn
että hän teki mttq hänelle käsketty oli? wan ala letmahtg
päälle/ cuin Taiwan alla vwas:
En luule.
io. Nyn möy< te/ cosca te vletta caic- nyn on myös ihmisen Potca päiwäqäna
ki tehnel/ cuin teille käsketty on/ nystsa- olewa.
nocat me olemma kelvottomat paiis.Vksttta ennen tule hänen pakjokär.
»eliat: me teimme sen cuin meidän piti siä/ jahyljättä caldä sucucunnaisa.
z6. Ia «yncuiu tapahdut
tekemä».
Match
Ehr!tapahtui/ cuin hän meni Je- winä/ nyn myös eapahtu ihmisen Po- 24.Z7'^
fiuxen
Gen.c.
päin/ «itähän mal- jan pätwtnä.
Hcufaiemtta
«vymei.
joit/ nait ia huolit ha- ö.ck?
27.
Samaria»
Galilean.
He
M/
ja
eusti keskeldä
vc»
kylää»/ mansijhe» päiwäuasti/ cuin Noe Ar- i.Pet.
ir.Ja cuin hän.tuli yhten spttalksta
kyn stsälmeni: ja »vedenpaisumus tuli/ z: »a.
matca
kymmenen
hänbä
cohealstejotca
ja hucuttt caicki.
Jeru.
taambana seisoit:.
»8. Ny» myse tapahdu» Lothtv päiwi. GenV-le. Gesiä/
corotit
änens/
fanöden: Jesu nä:
4z. Ja
myn. racas
he söit/M/ ostit/ myit/astutit/ »pk»4päälmeidän
rakensit.
r:. lem. Mestari/ armahda
29. Mutta finäpäiwänä/ cuin !oth
sanoi hein Sodomastläxi/
!4- 14. Ja cssca hänja ne näki / terran
satoi tulda ja mliktwe
osottacat
Paheille: »nenzät/
caicki.
ja
että
menneTatwasta/
hucuttt
peille. Ia tapahtui/
he
pie-..
pjiwäuä o«v
Nynpitä
myös.sinh
zo.
puhtaxi.
tulit
Kyme- fäns
sna
näki
että
loman/1
thmistn
yri
Potca^m«retan.
Ny
hän
hiista/csscajällests
«onfpi. i> parattu
j-.loca
palats
oli/
lältkihän
«lista
ja hänsn caluns o,vathizo««sa/ nyn älJumalala suurella änellä.
miestä. moitti
Ja jo- Gen.
16. Ja langeis casworllens hänen jal- kön astuco alas nytä
t«».l4:
ca pellolla on/ nynäikön myötz pstsiattco i): -t
?H

pakaia /
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cains juuren/jakyttt händä. Ia s« oli
, Marc.
karaisin. °
Samaritanus.
S-t td-z 17. Mutta JEfus vastaten sanoi: Z!I Muistacat lotin «meodäiä... , j 8-Z).
tvä-! Supr.
«tkö kymmenen Puhdistettu? cusasta zz. Mainen
cuin
9:^4.
pahty/hän ftn cadotta/st> Mainen
yhdexän oivat?
Joh.
18. E»ole muttä löytty Ma palaisit ftn oMtzt»/ hän säStO
»->; »: rs»
yönä
Me:
sina
Z4.
Minä
cuin
rämä
Jumalala cunnioitzema»
.

muncalatnen.

saas»

«vai

?7
»8. inc.
Esänstlium»
wycks<
paasia»/
:
ylisole»
ii.
yhdellä
tvuotella
«v«t
ttixi
Cahdeftl
K«<th
M
ja annan kymmc«ex,t catttsia cm» mi,4: 4>» ton/ jo toinen jittton.
Vlolth jf. Coxi ynnä jouhowot: yxi ylös» nulla o».
,<« 2«. oteton/ jo toinen jitetin.
iz.la Publtcant seisoi taambana/
,6. Coxi o»ot tedello yxi ylös»te» eitä tahtonut silmiänskän Monosia
ton/ jo toinen jstetin.
taiwasen päin: mutta löi rindotns/
37. Jo he »östaten sanoit hinelle: ja sanot: Jumala armahda minp»
HERRA/ cust sijs ? Ntzn hin stnoi syntisen päälleni.
heille cuso raoto on/ sinne myös C»t» 14. M tnä sanon teille: tämä meni co. Match
tians hurscambana cuin loinen: sillq 2z :l2.
«tt coc»nduwot.
jocatnen cuin itzens ylöndä/ se aleta»: Sup.
XVIII.
ja ioca hanens alenda/ se ylötän.
mer.
myös
14:11.
heille
Syl.
hsn sonot
tutt
rnce»l.
15.
hc toit myös hänen tpgvnö ITsus
oino
etti
»«-22. >I»W /f louxen/
lapsia/ että hän heihin rupets: siuna
jo ci »isyi /
»«
M. 10/
,»:i».
2. Sonoden: Yxi Duemorl Mittta cosca Opetuslapftt sen näit/ wähät
he Mä.
lapset.
lHhess oli yhdes Caupungts/ joco ei peljännyt nuhtelit
cuin Jesus oli heitä cu- Match
16.
Mutta
hälvennyt
että
thmisiä.
5,
Jumalat»/
sallicat la- -9- i?»
ftni Cou. tzunut tygöns/ sanoi hän:
luma. 3. Ntz» °l» myös yxt lesti
/
älkät heitä Marc.
«otto» pnnots/ jocotuli hinen tygöns / sone» sicn tulla minun lygövt ja
rijtolveljtttini.
kieldäkö4
Sillä
onJuma- 10! !Z»
mlnuo
sencaltatften
««st de» outo
D«s< 4.10 eihi»«ohlonut couwoinoicoo: lan waldacunda.
teille: joca
««rist. Mutta wtzmei» sonoi hi» itzttlins ei 17. Totisesi sanon minäwaldacunda»
wastanoca Jumalan
»aicka en mini Inmololo pelti/cngi
nyncuin lapsi/ ei hän tkänänö sijhm
häpe ihmisiä
»tiima
sisältule.
5. Cnitengt» ettätölns lesii
mtnuo/ tohden mini händä outto/cttei 18. <?? A häneltä kysyi.yxiPäSmikhi- Match
minua.
ja sanot: hywä mestari/ 19:16.
hin »tzmei» tul«/ j« nnr.sis
cuulcal
mtti
pitä tekemän/ että minä Marc.
«.
mitä
minun
Ntzn-HERro stnet:
10: 17.
yancatcklsen elämän saisin?
tims määri Duemori sono:
mitäs
Ettöstälnmolonpidiishinknno.
iy.
sauoi
hänelle:
Rh»
Jesus
7.
yöti jo p«i. Minua hpwäxt cutzut? Ei ole kengän
litnitons oultomou/ jolco
piciistö
hinen si- hywä/waan pxt/ Jumala.
hn«to»ot/
»ohindä
10. Käsky sauac sinä tiedät: ei sinun ?xss,
ts kärsimän?
z. Mtnä stnon tttlle:. ho» ontto ye»- pidä huorin tekemän: ei sinun pidä tap- 20:11.
cosco »hn.lsen Pet- paman: ei sinun ptdä «varastaman: ei Deut.
<s pion. Cutlengin
ca »n tulema/ löytnneto hin »sc» sinun pidä määrää .todistusta sanoman: 17.
mao» väittä?
cunuisita Isas ja ättiäs. ,
Ram.
«Ph«- 9. <7s>l)n hin myös stnol »uuiO- 11. Ntzn ha» sanoi: Nämat caicki 0- N- ?.
f. mille/ jotca itztpiollens «scol- len minä minun nnorudestant pitänyt,
»istu»
p» ft
ettö
h« oltt hurscol/ jo muita ylen. ii. Cosca JesuS sen cuuli/ sayoi hän ,»Lau.,
fit/
Pulli, eatzoit/timän
»eitouxen:
hänelle: M sinulta wielä puuttn: my»
10. Coxi ihmistä mentt ylös Templyn caicki mirä smälla »n/ ja jaa waiwaisii«>««.
ruc«ittmon/ yllPharlstns/ ft teine» le/ Ml sinulla pitä oleman tawara RicaM Putttcani.
srcn o«z
talwasa jatule/seura minua..
«.Phoriftns st
iz.Ä)aan cosca hän sen cuuli/kMhän työläs
lsns: mlni
mitvhcltseri: sillä hän »li saaMrsoas. caiwa14. MUtta cosca Jesus «M Hänon st»
Ourheisantz olcna»/ sanot hän: cutnga
tpölasi
N
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työlöst rickOt tulewat

lumolon

docundon:
25.

P. iucan
mol-

Sllla hnokiombl on comelin koybi
silmän lipiye/ cuin rlckon lul-

neulon

lo lumolon moldocundon.
26. Ntzn ne ftnoit/ fttco sen cuuttt:
Io cuco cotto outuoxi tullo ?
Supr. 27. Mutto hin sonot ne culn emot
N Z7- mohdott»mot ihmisten tyköni/ ne emot
mohdolliset lumolon tyköni.
Matth 28. <V>ljnPetortsonet:cotzo/mejä.
colcki jo fenrotsimmt
ly: 17.
Marc. sinua.
29, Waan hän ftn»i hellle: tetisest
ftnon Mino teille ei «lt ttngan/ loco
jittt huone»/ toicko monheminon/
tol<kowell°n/ toicko «mannan/ taicka
lopstn lumottm »oldocunnon tähden/
3°. loco ei paljo enimbato fta tällä
:

:

40. Ntzn lEfts seisotti/ jo ti,?! bindi tolutto tygöns. Io cutn hin lohcstyi/tysyihän häneldä/
41. Sonoden: Mitäs tohdot/ eltä
mtnun pitä sinulle tekemin ? Hän ftnoi:
HERro/etti mini näkyni jill«ns soisin.
42. Ia lEsus ftnoi hänelle ott ns»
»emi sinu» uscos outti sinuo.
:

:

Ia hän ftt cohto nikyns / jo se»,
lois honds'/ jo cunnioitzt lumoloto. Jo
colcki Conft/ cuin
näit/ttzttt Iu«
maloto.
XIX. jucu.
hin ment sistllt/ft woelsi It. Zach«.
/)sR richon lipltzt
U«ott,
2. Jo cotzo/yxi mies/nimelds les",

sen

(>H?acheus/loco olt Publtconein ren

päimies/ft hin oli ricas.
wteraI<, hän pyysi nähdä lEsusto/ cuca xens.
«10110 jollens/lo tulemolses mo.lmos hän olis: etti soonut Eonsolbo: sillä
tzoncolck.se» elämän.
hän ell »orttons mihomen.
hän otti tygöns necaxitoista- 4. Jo hsn ftmois edelle/ft meniylös
JEsus zi.
i« sanoi heille: ca- yhten metzäficuno puuhun/ ecto hänoltS
ilmoitta kär- tz»/ me mencmmä Icrusalemy»/ ,a ftouut hi>:en nihdi
silli stn coutto
pitä täytettämän cuiu Prophe- oli hin moeldapo.
fimi- caicki
cailda ihmisen Pojasta kirjoitetut
5 Ia cuin hi» tuli sijhen poickon/
~

:

sens.
Äkaith

»-

wat.
10:17. Z!.

/ jo
cotzot lEfts ylös / jo
Sillä hän ylönannetan pacanoil- ftnoi hincue : Zochee/ astu nopiost a»
Marc. le/ja pilcatan/ja hawätstan/,a syl, ekan: las silli minun ptli tinäpön oleman si10: ze.
zz. Ia cui» he oivat hänen ruostmet/ «un huonesas.
Act. 5: tappamat he hänen: ja colmandena 6. Jo hin ostui nopiost olos / jo »ttt
päimaaä on hän ylö-aousema.
hänen iloiten moston.
Z4. Ia ei he niitän näistä ymmärtä7. Ia cuin he sen nitt / nopift he coicnet Ia tämä puhe oli heildä nyn pei- kt/ että hin siftlmeni syndtsen miehen
tetty/ ettei he ymmärtänet mitä sa- tygö olemon.
notti».
B.MuttO Zocheus seisoi/jo ftnei HER»
JEsus Z5. ?s)ljn tapahtui/ cofca hän Jeri- roltt cotzo HERro/ puolen minun toauda
lähestyi/ että yxi sokm morotoui onnon minä »oimoisille: ja
yhdelle
tcr,accn.
tie»
mieres
istui
lo« mini jongunpetlinyt olen / stn mi»
sokiallc zölacutn hän cuuli Cansan ohitze- nä neliätertoisesi sillens onnon.
näkyns käymän/ kysyi hän mitä se olts.
sono»
9. Ntzn
hänelle täniMatth j/. sanoit hänelle: JEsus Nazare- pin on tällelEfts
oniuus topohtunut:
huontlle
10:19: n»s tästä meni.
että hingin on Abrohomin Poico.
Match
Marc. zB. Ia hän hunst/ ja sanoi: lEsu ic>. Silli ihmisen Potco tul. etz.min i«: u.
ivz^S. Damidin Poica/armahda minua.
jo wopohtomon silo cuin codonnut oli. Verzy.Ny» ne jotca ohitzemeuit/ toruit n.
cosco he nämit cuullec taus
yhde/ sonoi hän mielii yhoen
hända ivaiekenema». Mutta hän huust
sttä enämmin: Dawidtn Potca/ar- »ertouxen: etti hin oliluun lsfti I«- stä mtc
mahda minua.
rusottmtto/ jo etti ht iuultt lumolon hestä
woleo«
:

:

'

'

:

>

-

'

'

:
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26. Sillä minä
jocara waldacunnan cohta ilmoitetcaiva».
teille/j«öa en/ Malkh
sijs:
syxt
l2.Sanothan
Herrasmies
hänelle
pita annettaman! j» häneldä/ izi i»:
haas ma
rasti caucatseen maacunöaan/tyel- >ollaeiöle/ setin cuin hänellä on/pstä ö»oi
»sille. lens «valdacunda ottaman/ ja aicoi poteotettaman.
Matth jällens palaica:
27. Ctmengm ne minun wiholliseni/ Marc,
iz. Nynhän cutzul tygöns kymmenen jetca ei tahtonet minun anda wallica
,x:»4.
4:24.
palwcliatans/ ja andvi heille kyinmenen hciläns/tuocat tänne/ ja mestacat heitä Cupr.
caupleiwiskäca/ »a sanoi heille: tehkät
minun edesani/
BNZ>
psa nyncauwan cuin minä tulen.
28. Ia cutn hän nömät puhunut oli/
14. Mutta hänen kylänö asujat wthai- meni hän edellä ja waelsi ylös
Icrusasil händä/ja lähetit sanansaattajat hä- iemt pain.
nen jalkcue/ sauoden: en me tahdo/ että 29.
Chritapahtui/
hän
tämä »neitä »rallitze.
Bechaniat/ /a siuxea
Ia tapahtui
hän palais/ sijt- tuli sen wuoreu tygö/ joca bliymaepl aja»
Vte cutn hän sai waldacunnan/ käski hän
cutzulan/ lähetti hän caxi Specuölap- muS
len,.
rutzua ne palweliat tygöns / joille hän sistans:
oli rahans andanuc: ttetäpens/ mitä zo.Sanodtn mengät kylään/ joca en salecukin caupallans,toimittanut oli.
teidän edesan: ja cuin te stjhen fisältu. myn.
16. Nyn tuli enstmälnen/ ja sanoi: letta/nyn te löydätte
sidottuna/ Vtallh
i.
Herra/ sinun lelwistäs on kymmenen jvnga päällä et yxitän ihminen
coscan ,1:
Marc.
lptivtftärä caswarranut.
päästäkät
ole:
istunut
se/ ja tuocat il! 1.
17. Ia hän sanoi hänelle: oikein hytvä tänne.
paltvelia: ettäs wähäs olit uscolltnen/ zi. Ia jos joon teildä kysy: mipi testtä
sinulla pttä walda kymmenen Caupnn- päästätte? nijn savocat hänelle: HERgin päällä oleman.
ra tätä tarwtye.
18. Toinen myös tuli /ja sanoi: Herzi Nljn lähetetyt menit/ja löysitnynra/ sinun leiwtstäs on wysiletwistä
cuin hän oli heille sanonut.
ivatcanut.
zz. Cosca he nyt päästit »varsaa/ sanot
19. Ntzn hin myös ftnoi hänelle: Ole
tsändä heilleZ mix» te päästätte war»
'

cas

cosca

KA

cosca

lähestyi'

warsan

cas-

sen

finätmwtzdtn Toupungln halota.
saa:
20.1 a colmas tuli/jo ftnoi: Herro z4Waan he sanoit: HERra tätä
cotzo/ täsi «n finun leimistäs / jeco mi- tormitze.
«.5
»»«o hlNltznos tätfetty ett:
35.10 he meit sen lEstxen tygö/ft
21. Sillä mino peltitsin sinuo/ettäs ponit moottens
morftn päälle/j» istutit
c»wo mies olet :' sinä otot/ lotos et tol- lEftxen sen piille.
le-»" pannut/ jo ntztät jotos et tylmänyt. 36. Io cosco hän motcustl/ le»ittt he
»ls»»? 22. Hän sonoi hänelle linun ftustas »oottens tielle.
minä sinun buomltzen/ finä poho polw«- ,7. Ia cutn hin jo lähestyt olos mene»
li» sini tiesit mtnu» co»oxi miehexi/ min gljymäeldi/ rupeis coco Opetusjoco oton joto en mlns tollello pannut/ loftenjouck» iloiten ttzttimiu Jumalat»
ia leickanjoto mini lylwsnyt:
suurella onelli caittsta nysts »oimallt»
23. la-mifet sins ondonut minun ra. sistä toisti cutn he nähnet oltt/
hont »oihetes pöydälle? Ia minä o- 38. Sonoden Siunattu olcon se cul» Ml.
lisin tuttuani sen cosmoin consft jällens tutt Cuningos HErmn »<««««: r«»ha "»« »5
Toiwohos/ja cunnio c»rk«»xts.
stonut.
24. Ntzn ha» stn»! tytöns s«lso»ille
39. Ia muntomot Pharistuxist/ Conottocot pois st lelmists häneldä/ ja an- stn seast/ ftn»tt hänelle Mestari/»«h»
docöt sille jollo kymmenen lel»istätä on. tele Opetuslopfios.
25. Ntzn he ftnott häntlle: Herra hs» 40. Jo hsn wostoten stnoi hellle :M
nelläo»tymmmenttl»iststä,
.
N»
:

:

<»

:

:

:

500

lEsuö

»o. jue.
P. iucan
kimittä
nyn
teille
t
nsmät
caicki
meidän:
jos
waickenc- dä/
Cansa
«Z fansn
Sillä h-uscoitettä Johannes oli Prowat/nyn ki«et pitä huutaman,

ttke I, 41.

cuin

rusiile.

hän lähemmä tuli/ cayoi

Caupungi» päälle/ itki

pheta.
7. Ia

he masiaisit /

ettei he tiennet c»-

sta se oli.
händä/
8. Nyn sanoi JEsus heille: en minä
4».
sinäkin
tiedäisit/
Ia sanoi: Jos
tahdm
myös
ajallas/
sano teille millä msimalla minä
nyns aiattekisic tosin tällä sinun
Wyny
mitä sinun rauhat sopis. Mutta nyt näitä teen.
oma: ne kätketyt sinun silmäis edesiä. 9. ?s>lin hän rupeis sanoman Can- mäen
Asalle tämän mertauxen: ypi michi.
4Z. Sillä ne piimät pitä tuleman sipani sen »uo- siä.
z,»n
että
yliyes/
I»kr.
sinun mthollifts scau> mies isiuttt mynamäen/ja
meni
/

j

-<»

sinun/ jaymbärtus pyrtttämät
sinun/ ja ahdistamat sinun jscaculmalda!
44. Ia maahan tasoittamat sinun/
ja sinun lapfts/ jstca sinus omat/ ja ci
jätä sinus kime kimen päällä/4tttS sinun
ctzickss aica tundenut
Matth
hz„ Mlmen» Templyn/rupeis
ulos ostatta ja myypiä/
sijtä
aiaman
A
Marc.
g.Sanoden heille: kirjoitetta on:
ei: i?.
huorien on rucvm huone: MnkEss;6
ai: S. yamat

...

sen

//.lahäu

j)/?arc.

rolle peldomiehtlle/ia
le caumaxt aica. '

muille mail-

.

ia. Ia ajallans/lähetti hau palmeli- Viarc.
anpeldomiesie»-tygs/että he andaifit 12: 1.
hänelle Mynämäen hedelmästä. Mutta Esa. s:
ne pelsomichttpiexit sen / ,a psrsläher.
tit tyhjänä.
Jer.
n. Ia hän lähetti miela toisen pylme- 2?21,
lian: mutta he myös sen piextt ja pilc-kalsit/japoi6läh-tistyhjänä.
lähetti wielä kolmannen:
tehnet ryömäritten luo- ie. Ia hän
Mutta he myös sen, haawsitit /ja ulos-

opetti jocapäimä Templis. fyöxit.
iz.Nyn Mynämäen isandä sanoi:mit»
Mutta Pappein päämiehet ia Kirjan>» Lansan manhtmmat elzeit minä teen? minä lähetin minun rackan
..

poicam: cosca he hänen näkemät/ nyn
händä surmataxens.mtlä
teke»
piki
tiennet
heidän
he carttamat händä.
48.1 a m
män: sillä caicki Cansa ripnt hsnes/ ja V 14. Mutta cosca peldomiehet seu nait/
ajattelit he itzellänS/ sanoden: tämä on
cuulit händä.
perillinen: tulcat/ tappacam handä/
XX.
tapahtui yhtenä nysiä päi- että perindo tuli» meidän omaxem.
Phawistä/coscahänCausa »petti is.laheulossyör,t hänen wynamäerrftuTemptts ja saarnais Evan- siä ja rapsit. Mitästä Mynämäen tsän«:

sien ky.

Mailh
zz.

»r:

""

/

dä »n tekewa heille»?
16. Hän tule / ja hucka nämat peldomiehet/ja anda wynamaen muille. Cuin Ps-k.
I lB> 21,
Matth
he sen cuultt/ sansit he: pdts
päälEsa.2B
2t.2Z.
Multa
heidän
17.
hän catzahti
16.
cuin kirMarc.
lens/sii sanot: milästä se s»/rakendajat
Mallh
r::
on?
Se
kiwijonga
joitettu
z. Nyn JEsus mastatcn sanoi heille:
21: 4!.
Ällinä kysyn myös teildä yhtä afiata/ hylkäisit/on tullut nurckaki«exi?
Marc.
kiwen
länge
cuin
iS.locainen
tvastacat minua.
jonga päälle 22. ro.
runcllan:
mutta
päälle/
se
4. Slico lohannexen casteTaimasta/
Act. g)
muscrta.
se lange/senhän
talcka ihmtsildä?
11.
Kirjanpäämiehet
ja
5. Nyn he ajattelit itzellins/ sanoden: »9> Ia Pappein
ttju- Ram.
händä
silla
hetkellä
pyysit
nyn
oppenct
hän
j»s me sarvmma: Taimasia
niotta: maan he pettäisit Cansaa: ?:».
jänö: mipctte sijs händä usaouet?
1. Pe,.
Sillä
he ymmärsit/ eitä han hnlle 2:
ihmisil6. Mutta jos me
7.
shmys

qckiumt/ tulit ylimmäiset Papit/ja Kirlauoppenet ja manhimmat.
2. Ia puhuit hänen tygönS sauodcn:
Sanos meille millä mallalla sinä tätä
teet? Eli cuca sinulle tämän mallan on
andanut?

sen

-

sanemma:

tämän

W
Kmän mertauxen sauonut cli.

?!'

,

Aero-

ittc.

--

20.

KA

he martioitzjt händä /ja

lä-

-

koi

,5. ÄuM ne jotta btolltsex tulematc
sille mailmalle/ ja ylösnousemisellecuvlluista/ei he nai eikä hutze: taida;
sillä
zä. Sillä «t he enä cuolla
he owat Engelitten calraiset- st, Jumalan lapset / että he owat ylösnousemt-

.

>

tvajyjat/ jdkca piti hetr«b«- tans
teeitelemän: että he haHurscaxi
p«:
puhesa kynnisatsit/ja ylönannaisit
nen
Zstatch
Esimallalle ja Maanmanhiinman halfen laK-stt.
Mrc. dun.
j» sanelk: Z7. Mutta että ne cuollet ylösnousekysyjt
ii.Ja
he
häneldä/
i»! V
myös Moses pensao tykönä
Mestari/me licdämnm ketäs ottein sanot mat/ o»
hän sanot HERran
muoto/
vsottanut/
ja
ja opetat/ «e caizs ihmisen
ja Jsaachtn, Exa».
«aan opetat Jumalan tien totudcs; Abrahamia Jumalaxi /Jumalapi.
22. Sopico metdä» anda Keisarille Jumalaxt/ ja Jacobin
zB. Mutta ei Jumala ole cuolluitte»
'

sen

1

'

cosca

i

t

mero/tatcka et?
Jumala / maan elämitten: sillä caicki
az. Mutta cul» hän. ymmärsi heidän hänelle
clewät.
camaludens/ sanoi hän heille: mitä te
zy. Ny» wafiaisit muutamat Kirjanminua ktusatte?
oppcnuista/ja sanoitt Mestari / oitti»
2,4. osottacac minulle «eroraha / kenengä cumäja päällckirjoitus sijnäon? sinä sanoi».ci
40. Ja he rohwcnset hänelda miHe mastatsit ja sanoit: Keisarin.
andacat tä» enambätä kysyä.
2;. Ny»

>

«am.

-

'

se

sen

hän sanot heille: cuinga Match
»he sanowat Chrisinxeu Damt- 22i 41.
'l

41.

Marc.

din Pojapi:

Ja Dawll> jano Psaltarirama-' Zt'
HERra sanot miuunHEßralle- Ps-k.
110: tz.
oittalle kädelleni/
»t/tstuminun
Stjhenasii cuin minä panen
42.
tus:

sinun
asiinlaudaxi?
44. Cosca si/s Dawib cutzu hänen
HERraxens/cutnga hän on hänenPoi4Z.

»

hän sanoi heille:

cuin Keisarin omat/ ja Jumalalle cuin Jumalan omat.
26. Ja ei he tatnnet hänen puhettans
maan ihmettelit
Causan edes laitta maickentt.
wastaustans/ja
hänen
6adu«
Jjntulit muutamat Sadduce.
kcxsten 27. »uxist (jottakieldämät ylösnoukysy) ja kysyit häneldä.
mys. semisen
28. Sauodeu: Mestari/ Moses kirMatch jottti meille/ jos jongun mekt cuele/ jolla
2,-Z.
ja cuolis lapsitöin / nijn
Marc. emandäolt/
pitä
maimon ottaiveltens
hänen
::: z.
man/ ja meljellens siemenen herättä-

Keisarille

»iholltses sinun

jalcais

>

7.

cans?
45

cosca

caicki

sanvt hä»

Supr.
se»
SpetuSla- n:4Z.

Cansa

>

v

,

.

,

Match
Deut.
psillens:
män.
!Z! 6.
teitä»
KirjanoppeVk.
46.
Cavahtacat
melje:
olit
Nyn
settzemen
enfimat29.
käydä pitkis Marc.
nen otti emännän/ ja cuoli lapsitöinä. nuista/ jorca tahtomathymäxt
>'kja
termety- »:z».
ottamat
zo. Ja toinen otti sen »aimon / ja maatteis/
ylimmäiset
ja
Turulla/
xet
istuimet
myös cuoli lapfiioina.
Ja colmas otti myös sen: Ja yyn Synogogis/ ja ylimmäiset siat «htol.
»aicki seitzemen/ eikä jättänetlapsia / M lisis.
47.Jotca syömät lestein husnet/ ja
cuslit.
eteen
«etämät / että he pitämät pitkä»
myös
cuoli
se rucouxet/
Z2. Latcksi» mtzmeln
heidän pttä saaman sitä ra»aimo.
-

se

'

z?. Scntähden ylösnousemises kenenkä heistä «aimo pika oleman ? Sillä
caicki seitzemen owat fen maimonans pi-

se

tänet.
z4. Ja JEsus mastatcn sano» heille:
rämä» ma ilman lapset naimat ja huokmat.
'

-

.

scamman
l>

s?

Nz

dyomion.

XXI.
Utta c»in'hän catzot/ ngkt Marc.
hä» rickat paneman lahjojans,»; 41.
arckun.
a. Hän näki »nyäs yhden
Köyhän

e

'

»o»

P lucan
iuc.
lesten panema» fljhen capi r». 16. Nyn te myös ylönannetan manhimpoja.
milda/ meljildä/ langoilda/ yr ystämikz. Ja sanot: tottsest sano» minä teil- dä/ ja muutamat teista he tappamat.
le: tämä kö>M lesti pani enämmän 17. Ia te tuletta mlhattawax caiktlda

köyhän

kuin nämat caicki.
minun nimeni tähden:
4. Sillä caickt namät panit sijtä cutn
18. Waaa ei htuscarmacan pidä tei- Supr.
heillä ltaxi oli Jumalan uhrixt: maan dän päästänne huckuman.
7.
tämä pani köyhydestäns caike» hänen ly. Pltäkstt teidän sielunne kärsimises. Match
tamarans cuin hänellä oli.
2v.>SLHUtta xyfca te näettä Jerusa- lv.zo.
n.,/-» 5> öl cuin muutamat sanoit häsotamaeldä pyriteträ- Matlh
Templtstä:
cau. wän/ nyntieckät että hänen pericatons 24: ix,
cuinga
Anelle
«nnuneilla ktmillä ja cappaleilla se caunt- on lähestynyt.
Marc.
li.Silloin ne jotca Judeas omat/paet- >j! -4'
stettu oli/ nyu hän sanoi:
6. Nältäkö te caycletta? ne päimat xan muorille: ja jotca hänen kestelläns
l>tkä tuleman/ joina ei pidä kime kimeu omat/ ne lähtekän sicldä ulos: ja jotca
enin
päällä jätettamän/jota ei maahan >ao- maalla omat/älkän häneen sisälle mengöhämi-22. Sillä ne omat costopäimät/että caic- Dan.
ja sanoit: kc täyterälstn cuin kirioilctytomat.
Nyn
kysyit
7.
haneldä/
he
? V.
Mattb
°

«

.

A

.

'ja mikä merckion/coscanamät tulemat?
8. Hän saaoi: catzocat/ettei teitä petetä: Mä moni tule minun Nimeeni/
ja sano: minä olen: aica »n kyllä
läsnä/ älkät cuitengan h-itä seuratc».
9. Mitta cosca te cuuletta sotia >a
.'«.capinoita/nyn älkät peljästykö: Mä nä-71 z mät pitä enstn tapahtuman/maan ei coh'

.

'

se

.

.

''

t» loppu ole.
10. Nyn hän

sanot heille: Cansa
ja ivaldacunda
«aldacundaa mastan:
«t. la-suuret maan mapistuxet pitä
jocapatcastuleman/nälkä ja rutto/cauhtstuxet ja suurtt ihmet Tuimasta ta-

vsuseLansaa masta»/

Matth
»4

pahtumat.

ennen

heit.
näitä caickiapääl-

«</tztäwäthe kateus

2z. Mutta moi

rascaita

ja imettämäi-

pätivtna. Sillä suuri matma
pitämään päällä oleman / ja mtha tämä» Cansan päällä.
Ja hecdän pira langeman mieca»
terään/ ja he miedän sangixi catckinai-

stä nyaä

Cansan secan. Ja Jerusalem pisen
tä tallattaman pacanoilda/ sijhenasti

cuin pacanain aica täytetän.
merkit pitä olema» Aurin- Merkit
lz.
ja Cuus ja Tähdeis. Ja jotca
Cansalla ahdistus cpäillyxen täh- mailmaasa
de». Ja Meri ja Allot pitäpauhaman. ma»
26. Ja ihmiset maasa pitä näändy- lopun
män pelmon ja odottamisen tähden/ edellä
nyta cuin maan pyri» pälle tulemat: topah.
Mä taiman moimac pttä lycutettaman.,tmvak.
27. JaMoin heidän pitä näkemän ih- Match
misen Pojan tuleman ptlmesti suurella -4N?:
moimalla ja cunnialla.
Marc.
j

Mestari/ coscasta nämat tapahtumat?

'

teidän
lenne/ mainomat ja ylönadamat tei15: »0. tä Synagogyn ja kaugiuteen/ja w«- 28. Mutta
nämät rupemat ta- iz: »4.
tämät teitä Cuningasten jä Esimiesten pahtuma»/ nyn catzocat/ ja nostacat Esa,
päänne ylös: sillä teidän lunastuxenne izi 10.
«teen/ minun NiNMt tähden,
Supr. iz. Mutta se tapahtu teille todisiuxexi. silloin lähesty.
Ej-ch.
N! 11.
14. Nyn pangat nyi se teidän fydä29. Ja hän sanoi heille wertauxen : Z2'7.
my»/ ettet te ennen ajattelis / cuiuga catzocat ficunapunta/ ja catckia putta: Rom.
teidän pitä edestänne mastaman:
zc>. Cosca ne jopuhkemat/nyn te nä-,8: aZ.
1;. Sillä minä annan teille suun ja clte/za iye »istän ymmärrätte/etkä sumi
mysaudtn/jota et he woi mastan puhua/ on jo läsnä.
te näeclä näeikä »astanseifoa eqickt jotca tejtä mä- zi. Nyn myös te/
tapahtuman/
että Jumaomat;
mäk
ttetkät
siä»
la»
>

cosca

i 1

J-h.

i

».

cosca

CvangMm.
z2.

Totisesi

minä

läsnä.

sanon teille:

ei tä-

»z.lUt.

to,

«exen/ sanode»: mengät walmtsta««»1 Marc.
meille Pääsiäis lammas syödäxem.
14; n.
y. Nyn he sanoit hänelle: cusas tahdot meitä «valmistaman?
10. Hän sanot heille: catzo/ cosca te
Caupungyn stsaltuletta/ cohtaa teidän

l i

lan waldacunda sn

män sucucunnan pidä sutngan hucku-

!

!

-

nian/ sijhenasti cuin nämät catcki tapahtuwac.
Z5. Taiwas j.a maa o» huckuwa/ maan
minun sanani ei pidä ikänäns huckan- yxi ihminen candain »vesiastiat»: seuduman.
ratcat händä sijhen huonesen johonga
Nom> Z4.
cawahtacat keitän/ettei hän mene:
»teidän sydämen cosca»rascau- 11. Ja sanocat se» huonen perheni,z.i)<
teta ykönsyömisest ja juopumisest/ ja sännälle: Mestari sano sinulle: cusa
jvsa mtnä syön Pääsiäislamelatuxen murhest/ ja se päiwä tule ä- on maja/
ban Opetoslasieni cansia.
»ist teidän päälle».
12. Ja hän osoita teille suuren SaZs> Sillä se tule nyncuin paula caickein'yl»tze/ jorca coco maan päällä a- li» raketun: walmisiacat siellä.
skivat,
iz. Nyi, he menit/ ja löysit nijncui»
z6.Sentähdenwalwocat/ja aina ru- hän heille sanonut oli: ja «valmistit
«otlcat/että rs mahdolliset olisitta caic- Pääsiäis lamban.
kia näitä »välttämän/jotca pila tapah14 Ja cuin jo atca tukut oli/ istut hän JEsus
ly»
tuman/ ja seisomanthmlsen Pojan edes. pöydän tykönä ja caxitoistakymmendä'
PääApostoltta
päcwäila
optttt
templts:
hänen cansians.
Z7. Ja han
mutta yöllä moui-hän ulos/ ja olt yö15. Ja hän sanoi heille: minä olen siäis
lamtä sillä wuorell»/ >oca cutzutan Lljy- halulla halainnut syödä tätä Pääsiäis- ban.
lammasta teidän cansian/ ennen cuin Matth
mäexi.
zll.Ja caickt Eansa tuli tvarhain hä- minä kärsin.
16. Sillä minä sansnteille: etten 26:20nen tygöns templyn kändä cuuleman.
minä siiingan fillen fijtä syö/fijhenastl Marc.
xxii
14; is:
lähestyt makian leiwän cuin se täytetä» Jumala» waldacunas.
Motth
kyttt/
ja
otti
Ealkin/
17.
ilsjuhlapäiwä/
Ia hän
jocä Pääfiäisexi
l°: 2. phD
not ottacat ja jacaeat kesteuän.
M«c
»cutzuta».
18. Silla jyinä sänön toiste itken
2. Ja ylimmäiset Pap«'l ja
«.: 1.
Kirjanoppenet etzcit cuinga he «ltstc minäsuiiigan »u» ipMapiinn
waldacunba tule.
hänen saanet tappa. Mutta he pelkäi- sijhenasti cuirt jumalan
letpämt Mttjamur- JEsus
»Ui
19.
hän
sit Cansaa.
asetta
ja andot heille/ sanöhen; Ehto»
z.Nyn Satan oli Judan sisälle men/
"uoos nyt/ jonza lhcanimi oli Jscariot / >0- tämä on minun Ruumin jocq.teidän lisen.
ca oli cahdentoistakymmcnen lugusta. edestä» anneta» i tehiät muum mui- Matth
4. Ja hän meni pois/ ja puhutteli y- stoxeni.
26:26.
Calkw ehthWl jät- Mare.
ltmmäifiä Papeja ja Päämiehiä/ cuin- aa. Ny» myös
ten/ saneden tämä Calckt pn
m-st 14: 22»
ga hän oli hänen heille petiänsä.
lupaisit
ja
hänelle Ttstamenti/ minun «eresänt/ jae» tei- C»r.
5. Ja he ihastuit:
dän edestä» wuodatetan.
in »4»
rahaa.
6. Ja hän lupats sen heille: ja «tzei 11. Cuiteogt» catzo/ minun pettäjä- Matth
pöydällä: 26: »r.
soweliasta atcaa saadaxens händä peitä ni käsi on minun cansiaai
,

l
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sa-

:
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»

«.

'

se

:

'
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se

>

».

makian leiwän päiwä tu- cut» päätetty on cuittngi» ivvt
»li/ jona Pääsiäis lammas pi- ihmistä/ jalda hä» petetä».

>

:

li:

i»,

24,

'

hasitta.

l

Ja tosin ihmisen Hoica mene ichn- ?Joh.
sitä IZ »I.
ti teupastettaman.
iz.la he rupeifit chftlemä» kefienäns:
Match 'll. Ja hä» lähettiPetqrt» ja Johav- cnca oltö se Heisiä/ jocasentetcmä oltö.
timan
7.

Muru

P.iucan

-t.iuc.

«

heidän mältllenS tuli kin cnin kirjoitettu s» / pitä minusa tay- Esi». 5,
Ope4bmyz< rytu/ cuca heisiä nä- tettämän: Hän on pahantektäin secan 12.
tuslaluettu: sillä ne cuin minusta kirstttetut
sten kyis suurin oleman.
hän sanoi heille: Can- omat pitä loppuman.
ryta.
»;. Nyn
sanoit: HERra / catzo/
Matth sain Cuningat malliyemat heitä/ja joil- zB. onNyn hemiecka.
caxi
Hän sanot heille:
as:»;. la malda on heidän yltyens/ ne cutzu- tasa
s».
Kyllä
sichä
Marc. tan armollisixi Herrsixc.
zy. <?? ha» läxt ulos/ja meni nyncui» Mans
rs:4». -6. Mutta et te nyn: maan joca
tapaus oli/ Sliymäclle: 26! z6.
nyncutn
sn/
olcon
se
teistä suurin
myös
nyn
ylimmäinen
olon/
händä hänenSpekucc- Marc,
nuorin: ja joca
seuraisit
14!j2.
iapftns.
con nyncutn se jöca palmele
sijhcn
paickan
tuli/
loh.
joo»?
cuin
hän
40. Ja
,7. Sillä cumbisuureiubi
se
ca atrioiye/ tatcka se jhca palmele? sanot hän heille: rucoilcat eccet te tulis 1»: r.
eikö joca acrioitze? mutta minä olen kiusauxeen.
teidän kesiellän nyncutn se joca palmele. 41. Ia hän ercani heistä lähes kiwellä JEsus
rucoll»
»8. Mulla te olecta ne/ jorca minun heittä/ ja laski polwlllens/ rucoilt/
/ zoö
rahdst/
pysyitte.
Krydiminun
canstant
4».Sanoden:
Isä
sinä
ktusauxcsani
»y.Ua minä säädän teille/ nyncutn nyn ota pois miuulda tämä Calckr/ «ui- «a«,
minun Isäni sääsi minulle maldacun- tengtn ci minun tahto»/ mutta sinun
olco».
»an:
zs.Että teidän pitä syömän ja juo- 4Z. Nyn Engeli Taiwasi ilmestyt hä«
ivalda- nelle/ javahvisti händä.
Matth man minuntapöydälläni/minun
duoistuimilla/ja
44. Ia ruto ha» sangenfnuresa ahdtchnnasani/
istuman
»S? »8.
caxitotstakymmendä
hän hartammau. I»
mitzeman
Israelin -stuxesaoli/ rucvtlintjncui»
werenpisarat/
olt
hänen
hikens
sticucunda.
päälle
putoisit.
maan
jotca
Simyös
zi.
sanoi
HERra:
45 »mon/ Simon / catzo/ Sata» 45 Ia cutn hän nousi rucotlemast / ja
«n teitä pyytänyt seuloxenö nyncutn tuli opetuölastens tygö/ löysi hän ne
!

24.
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se

se
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murhen tähden macamast.
te macakedesias/ 46. Ia sanot heille: Mitä
z». Waan minä rucotlin sinun
ettei sinun uscos puuttuman pidä. Ja te? noscatja rucotlcat/ ettet te kiusantuin sinä kerran palajat/ ny» «ah»tsia xeen langets.
Matth
47. As?lelä hänen puhutsans/ catzo/ »6:47»
weljests.
Match zz. Nyn han sanoi hänelle: HERra/
ja se joca cutzutttn lu- Marc.
»6: zs, minä olen walmis sinun canstas fånge- das/yxt cahdestalotstakymmcnestä/ kä- 14:4Z.
Marc. »teen ja cuoleman menemän.
«t heitän edcllcms/ jalähestyi lEsusta/ Joh.
14: zo. Z4. Mutta hän sanoi: Petari/ minä suuta andama» hänen.
is-j.
Joh.iz sanon sinulle et laula tänäpä» Cuckot 48. Ny» lEsts sanpi hänelle: luda/
zs. ennen/ cuin stna coimasti kiellät tunde- suunaudamtftllaco sinä ihmisen Pojan
petät?
was minua.
Matth z;.
hän sanoi heille:' cosca minä 4Y> /i7Ksta »e jotta hänen ymbärik20: 9.
teidän ilman sätitä/ ja
«»'läns olit/ näit mitä tulema oli/
cuckarota ja kengitä puuttuieo teildä sanoit he hänelle: HERra/, emmekö
me lyö mtecalla
mitä» ?He sanoit: Et mitan.
z6. Nyn han sanot heille: waan nyt/ 50. layp» he, siä löi Pappetn paä>.
häjolla säckt on/ ottacan sen »yn myös mbehien palwettatl» /aaämckais
cuckaron: ja jolla ei ole/se myykän ha- nen «kiancorvaM,'.,
»e»s/jaostacanwiecan.
51. Mntta lEsuS vaMMMot-^alz/. Sillä miliä san»»? lkM; «vielä se- ltcaktähänastsmtz». MG» Mtz>

i

visuja.

>

/

?

/

,

,

/

!-

.

ptttz

CvanselittM

»/.

sve.

boomi,
HS» st». Eansan «a»ht»«Wtt/ ja ylimmäiset tancus
tzels
ia «rett hänen
52.
Jesus sanot nylle/jotca Papit jaKivjanoppenet
lemai?.
eteen.
händä «astan olit tullet/ y- oikiudens
Match
Sanoden:
Sletcos
Ehristus?
Templin
67.
Papeille/
ja
halltmmäifille
mejkle.NY» hän sanoi heille: jos mi- !?:i.
dioille jamanhtmmrlle:
Marc.
;z. Nyncutn ryömärtn tygö te läpttte/ nä sanon teille/ et te ulco: /
kysy» nyn et i;: i.
Mtecotlla ja seipäillä? minä olm jocapät- 68. Ja jos minä myös
te v- te «vasta minua/ «t te myös päästä mi- 2oh.
«S teidän cansian Templts/ ja etmutta
lZt »5.
nna.
jendanet kättä minun päälleni:
6y. Tästedes istu ihmisin Potea Ju/
pimeyden
on
>a
tämä teidän hetkenne
malan woiman oikialla kädellä.
walda.
Matth 54. A?Äin he kynnivttt hänen ja talu- 70. Nyn he sanoit catcki: sinäkö sijs Hebr,
26:57.
ja stsälweit hänen ylim- olet Jumalan Potea? Hän sanoi heil- «!.
vien.
sen sanoita/ että minä
Joh. mäisen Papin huonese». Mutta Peta- le tepä
Nyn
71.
mitä me sillen tohe
sanoit:
taambana.
ri sturais
me olemma
5;. Ja ny» he wiritit «valkian kestelle distusta tarwitzemma? sillä
cuullet
hänen
omasta
suustanö:
rarranota/ ja ynna yhdes istuit/ istui
xxiil.tucu.
myös Petari heidän
caicki
heidän jouckons ylös- lEsus
pyca
näki
coscaypi
hänen
Mutta
56.
MO»
ja
he metthänenPila- «nnclH
»oust/
tykönä
malkian
istuwan/ catzoi hän häPilOtu
tuxek tygö.
nen päällens/ ja sanot: tämä oli myös
2. Nyn he rupeisit candaman xenhoi
hänen cansians.
päällens sanoden: Tämän me du»,
Petori 57.Waan hän kielsi hänemja sanoi: hänen
löysimme
minä
tunne
Cansaa wtettelewän/ jakiel- Motth
lields «vaimo/ e»
händä.^
wer» andamast/ ja sa- 22:21.
näki
toidäwän
perästä
Keisarille
herken
Jawähan
lEst» 58.
oleman
Cunijtgan Chri- More.
olet
myös
noma»
hanens
yxi
ja
M. nen hänen/ sanoi: sinä

hänen torlvaans/paransi

sano

:

seasans.

sen

12:17.
sanoi: ihminen/ en ole. stupen.
heistä. Petari yhden
Ny» Pilatus kysyi haneldä/ sano- Motth
toperästä
hetten
z.
SY. Ja lähes
rä- den: olctcos Juvalaisten Cuntngas? 27: ii.
disti myös toinen/ sanoden: lolisest
Sillä
myös
hän
Hän tvastais händä/ja sanoi: sinäpä sen Marc.
mä oli
hänen cansians:
15:2.
sanot.
on Galileasta.
Pappein loh.
60. Ryn Petari sanoi: ihminen /en 4. Mutta Pilatus sanoi
ja Cansalle; «n minä löy- iz;;;.
minätiedä mitäs sanot. Ja cehta/ wie- Päämiehille
»vtca täsä ihmises.
däyhrän
Cuckoi.
puhuisans/lauloi
lä hänen
61. Ja HERra käänsi itzens/ ja catzoi 5 Mutta he kämtt päälle sanoden:
päälle: ja Petari muisti HEr- Hän kehoitta Cansan/ vpeltain coco
Petari»
ran plchen/ cutn hän hänelle sanoi: en- Judeas ja on ruwenM Galtleast hanenkuin Luckot laula/ colmasti stnä mi- man tähän asti.
6. ANUtta cosca Pilatus cuuli Ganun kiellät.
Mamittawan/ kysyi
62. JaPetari meni «los/ ja itki catoli.
jos
hän
Galileast
hän/
ikerast.
cuin hän yämmärfi/että hän
7.
Ja
jotca
Matta
«e
miehet
JEsusta
6z.
kynipidit/prlckaistt händä/ja löit hända: Herodepen lääntstä 011/ lähetti hän hä.

Cup.

«v.34»

/

/

64. Petrit hänen filmans/ ja löit hän- nen Heroöexen tygö: jocamyös silloin
dä poskelle/ja kysyit häveldä/ sanoden: eli Jerusalemis.
8. Cosca Herodes näki Jestipen / ihaArwa/cuca se on joca sinua löt.
pilkkaa
he
stut
hän sangon stinrest: sillähän vii js
palro
muuta
sanoit
65. Ja
aica händä halainnut nöhdäcauwan
HSudä mastan. päimä
että
rens/
hän osi paljon hänestä cuultuli/ tvconnmt
lEstS 65. I» em»
luk:
-0

löit
Liu: ja toimoi
näkemän».

höWM j«pzan thmeo

24.

Pilatus duomitzi heidän a-

Men.

Pila.
y.Ja kysyi häneldä moninaisista:
2;. Ja päästi
heille joca captnau tus
mutta «ihan mitan händä «vastannut. ja miestapon tähden oli fangiute» heiduomt
10. Nyn ylimmäiset Papit ja Kir- tetty/ jota
he anoit. Mutta Jesuxen tze
janeppenet seisoit >a cannoit romtn hä- andst hän heidän halduns.
Chrt
nen päällens.
26.
cuin he hänen ulosweit/ kg- stu/m
i». Mutta Herodes haommens ylönhe yhden/ Simontn Ky- cuele.
«atzoi hänen/ ja pilkkaisi händä/ pa- renist/ joca maalda tuli/ ja panit ha- maa».
ni hänen päällens malkian maatien/ nen päällens
risti»/ fitä lesuxen jälja lähetti jällensPilatuxe» tygö.
jes candaman.
päimänä
tuli Pilatus ja
12. Sinä
27.
händä seurais suurijoucHerodes ystäiväxt keskenäns: sillä he
ja waimoja/ jotca
Cansa
elit ennen mihamichet ollet testenänö.
itkit ja paruit.
händä
Pilatus cutzui cocon y- 28. Nyn Jesus käänsi itzenS heidän
Pila.
»lrmmäiset Papitja maldamie- puoleens/ ja sanoi: Jerusalemin tyttus totäret/ älkat minua itkekö/ maan ttkekät
dista hetjaCansan/

sen

ANUtta

,

.

.

»4- Ja sanoi heille: Te oletta tämän
Chriminulle tuonet/ nyncuin Canihmisen
stuxen
? ja catzo/ minä olen hänhätritziän
san
miattotutkinut teidän «desän/ ja e» löydä
dä
mudest
Matth yhtä» mica täsä ihmises/ joista te can-7! 2Z. «Atte hänen päällens.

the teitän/ja teidän lapsianne:
2y. Silla oatzo/ päimiit tulemat/ jotna he sanomat: autuat omat ne hedelmättömät/ja ««.rohdut/ zotca et synytränet/ ja ne
net.

nisät

jotca ei imettä-

.

15. Mutta eikä Herodescan: Sillä zo.Stlloin he rupemat sanoman muo- efa.i:
minä
lähetin teidän hänen tygöns/ ja rille langetcat meidän päällem: ja iy.
15: 14.
Oft.i»
et häneldä yhtä» hengen rtcosta cuckuloille: peittäkät mettä,
«
Joh. catzo/
tehty.
ole
28: ZB.
jos he nämät tekemät tuore- Apoc.
Sillä
zi.
16. Sentähden tahdon miuä hänen
ly:
fa puusa/mrtä sijtte cuimasa tapahtu? 6nS.
4- rangaistuna päästä.
mieti» myös hänen cans- JEsnt
17. Mutta hänen piti joca juhlana
»sans
caxi masta pahan tekiä- ristinpäästämän heille yhden mallallens.
tä
nauli.
surmatta.
»8. Nyn coco joucko huusi/ ja sauoi:
zz. Ja cuin he siehen siaan tulit/joca tan.
ota tämä pois/ja päästä m«We> BarabPääcallon patcaxi cutzutan/ sijnä he Matth
bas.
hänen rtstinnauliyit/ja ne pahantekiät/ 27:».
oli
captua»
ja
miestapon
Joea
oiktalle ja toisen masemmalle Johyhden
tähden/ cuin Caupungis tapahtunut 0- puolelle:
li/ fanziulen hottetty.
20. Nyn Pilatus taas puhut heille/ja
Z4. Nyn sanot JEsus: Isä/ anna
päästä.
heille
andext: sillä ei he tiedä mikä he
tahdo» Jesuxen
tekemät. Ja he jamoit hänen maattens/
21. Mutta he huustt sitä mastan
den: rtstinnaulitze/ risttunautttze händä. ja heitit nysiä arpaa.
22. Mutta hän sanoi colmannen kerZ5- Ja Cansa seisot ja catzell/ mut-

Marc.

.

-

sano-

ran heille: mitästä hän paha teki ? en ta Päämiehet pilckatsit händä heidän
minä löydä yhtän hengen rtcosta cansians/ ja sanoit: muita hän mapahhänesä: sentähden tahdon minä hänen ti/ mapahtacan itzens/jos hän on Chrtrangaistuna päästä.
stus se Jumalan malittu.
2Z. Mutta he kämit päälle suurella äz6. Ja huomit myös pilckaisit händä/
nellä/ pyytäi» händä risttmiaulitta. Ja menit ja cocotit hänelle «tickata:
heidän jaylimmmstea Pappein änt sat 5?. Ja sanoit i Jos sinä olet Juva»allan.
laisten

Evangtliultl.
Cuningas/ nyn ivapahda itze

«y?

Judalaisten

Caupuvgis: joca myös
ltze odotti Jumalan waldacundaa
zB. Sl» myös hänestä päällekirjoitus 52. Tämä meni Pilatuxen tygö/ ja a- JEsua
Gretan/ latinan/ ja Ebrean bovksta- noi lEsuxen ruumista.
hauda,
wcilla kirjoiteltu: TÄNIÄ SN lUSZ. Ja otti sen alas / ja käärei lyna- ta».
DAiAISTEN CUNINGAS. «raaiiescn/ja pani hautan/joca cal-,Matth
y?i pahantekyst/ jotca ri- liohonhacattuoli/ johonga ei yxttän,
57.
olit/ pilckais händä/ ennen pandu ollut.
Marc.
ok
päiivä/
ja
jos
ja sanoi:
walmistus
sinä olet Christus/ nyn 54. Ia
r;:4r.
wapahda sinus/ ja meitä.
Sabbathl lähestyi.
waimot
Nyn
jäljest/
.2°h.
jot.
/
55.
ja nuh40. Mutca toinen wastais
seuraisit
teli händä/ sanoden: ja et tosin sinä- ca hänen cansians tullet olit Ganlcast / Sup.
kän Jumalitta pelka ? ettäs olet yhdeö ja eatzelit hauta / )« cuinga hänen ruumins pandu oli.
tOdotiijttS?
56. Muna he palaisit ja walmistit
41. Ja tosin me olemma oikein sijnä:
hywän
hajuisia yrtciaja moitetta; ivaan
me
meidän
töidemme
ansaamme
fillä
ei
tämä
mitan
jälken/
pamutta
Sabbathina he lcwaisic lam käsky»
sion
jällen.
XXIV. iUM.
ho tehnyt.
421 ftnoi lesuxell<: moldocundoos,
HERra mui.
Utta ensimäisnä Sabbathin Match
sio mtnuo coscas tulet
XR a F päiwänä sangen warham/ tu- l.
43. Ntzn lefts sonot hänelle: totisesi
he haudalle ja csnnott hy- Marc.
hajuisia yrtejä/ jotta he 16: i.
stnon mini sinulle: tinspän pitä siNU» oleman Minun canfiont Parodifis. olitwalmistaner/ ja muutamac heidän 2°h.

laisten
sinus.

:

k

,

sen

a

:

«ndol hin hengens.
47.

cansians.

zvik.

Nyn he löysit kiwen haudalba poistvieritctyxi:
z. Ia menit sijhen sisälle/ eikä löynnet
i.

HERran tapahtui
JEsuxcn ruumista.
cosca he fijtä epäi-' Enge4. Ja se
lit/ catzo caxe miestä seisoi heidän tykö- lit tkmoltla
/

/

,

stolt lähes cuudes hetki/ io
Hpimeys tuli coiken moon pial.
le/homon yhdexonden hetken osti.
45- Jo Auringo pitneni. Io Templin esiwoote repets cohtto.
lEfts huusi suurello inelli/
Pftl. ja46. Jo Iss
/ sinun tifts mtni onnon
stnoi
,»:<;.
hengent. Jo cuin hin stn oli sanonut/

näns kijldäwisa waatttlsa.
5. Nyn he peljästyit/ ja löit

wat-

Hytttta costa Sodan Päämies maata Mn: he sanoit heille: mixi
t «sti mtti topohdui/cunnioilli eläwacä cuolluitten scas etz-tte?

te wat

"

moille

ylösnou- LhriHHnlumololoft sonoi: tosin eli tsms 6. El hän ole täällä/ mutta
stnxen
teille
hän
si. Muistacat cuinza
sanot/ ylös»
ihminen hurstos.
48. Jo caicki Conft cuin sinne cotzele» cosca hän wielä Galileas oli/
mon meni/ cosco he näit mltä siells to» 7. Sanoden: Ihmisen Poica pitä nousemisen,

pahdul/ löitrtndethins/jo polotsit co- lönannettaman synnisten ihmisten ka: >Sup.
sijn /ja rtstinnanlittaman: ja colman«ions.
9:
49. Mutta coicki hsnen tuttowons dena päiwänä ylösnouseman.
mu,st, t hänen sananS.
seisoit toombono/jo tvoimot/ iotco hin- 8. Ia hepalaisit
jällens haudalda / ja
dä Galileosta seurannet olit/ nstt ns- 9. Ia
caickt
ilmoitit
nämät yhdelletoistakymmir.
50.
cOtzo/yxi Roodimles/ ni- meoelie/ja caikille muille.
Imelda Joseph/ jocoolijaloft 10. Ja ne olit Maria Magdalena/
ja Johanna/ ja Maria Jacobi/ ja muihurstos mies
51. Joca ei ollut mieldynyt heidon neu» ta heidän cansians/ jv»a näitä Apowons ja tecoons/ syndynyt Arimothtae stoleille ilmoitit.

<KA

:

-O,

'

u

Ia

.

zo»

P. iucatt

Iz ne nimylt heille houronxext/
heitä.
Petari 12.«stonet
Mutta
'
IHh. dolle: jo cuinPetori nousi jo ftexi hauhän curkisti sisälle noki
«z.
11.

,<,.

'

»4 iuc.

»5. Ia HS» sanoi heille! Ote tompelit
«ykä catckta/
jahikat sydämest
cuin Prophetat puhunet omat.
/
26. Eikä Chrtstuxen pitänyt näitä
lifto moottel ponduno: kärsimän/ ja hänen cunntaans sisälle»

uscoman

hsnoinoostons
jo poismeni ihmetellen»tzelläns sitocni» käymä»?
tapahtunut oli.
27. Ja hän rupeis Mosexesi/ ja caikist
13. KA cotz» / coxi heistä menit sins Prophetatst / ja selitti heille catckt Kir«mon»
Fpäiwini yhten kyliin/ joco joitucet/ cuin hänestä olit.
28 Ja he lähestyit kylää / johonga he
oli lerusolemift cuudentymmenen ma/ ja hän teetteli hanens edemmä
pääsi/
Emmaus
nimettä.
menit
comitou
14. Ia puhuit ktstenä»s coikisto ntzlii käymän.
ay.Ja he waadit hända/sanoden: ole
cuin tapahtunut oli.
»5. Jo topohdui Heidin puhutftns jo meidän cansiam/ sika ehto joutu/ ja päil"° tilttistelltftns ttstenäns/ että lEfts itze nsä on laskenut/ ia hän mens olema»
heitä lähestyt/ jo mOtcusti Heidi»con- heidän cansians.
zo. Ja se tapahdut / cosca hän atriotstons.
»6. Mutto heidän filmans pidettin/ yi heidän cansians/ otti hän leimän/
kytti/mursi ja andot heille.
ettel he händä tundenet.
zi. Nyn heidän silmäus aukenit / ja he
17. Ny» ha» sanoi heille: mitkä puhet
käydecuin
te
pidätte
tunsit
hänen. Ia hau catois heidän
ne omat
keffenän
cdestäns.
fan/ ja oletta murhelliset?
. :iB. Ny» wastais yxi Cleopas «imeldä/
Z2. Ja he sanoit kefkenäns: eikö meija sanoi hänelle: oletcos ainoa muuca- dän sydämem metsä palanut / cosca hän
lainen Zerusalemis/ joca et tiedä mitä tiellä meitä puhutteli/ >a selitti meille
"

,

"'

Kirjoituxet?
siellä näinä päiminä tapahdut ?
iy. Ja hän sanoi heille: mitä? He
33. Jo he nousit sillihetkellä jo poloi.
Sytä
JTsitxesta Naza- sit leruftlemtzn jo löysit ne yxitotstosanoit hänelle:
renuxesta/ joca »li mäkcma Propheta lymmendi cooso/ jo ne jotco ntzden con»
töisä ja sauoisa/ Jumala» ja catien sjo olit:
34- I°tco ftn»it HERro on totlstst
Cansan edes.
/

:

meidän ylimmäiset Papit ylösnoftut/ jo ilmonnui Simonille.
35, Jo he juttelit heille mttä tiellä toja Päämiehet ylönannoit hänen kuolejo cuingo hän heildä oli
pohtunutoli/
cadotuxeen/ja
man
rtstinnaulitzit hänen.
2,. Mutta me luulimma hänen sixi/ tultu leimän murtomiseft.
he nätti puhuit/ lEsts
joca Israelin piti lunastaman. Ja 36.
paitzi catckia näitä on jo colmaS päitvä
seisoi itze lEsts heidän kestel- ilmolt.
tänäpän cuiunainät tapahduit.
lins/ jo ftnoi heille rouho olcon tetlle. to ,22. Mutta myös muutamat mainiot ,7. Ntzn he hämmästyit/ jopchistyit/ tzesO»
petus.
meistä omat meitä peljättänet/ jotta ja luulit henge» nikewins.
,3. Jo hin sonoi heille: mits te pel. lapsille
«arahin amulla tulit haudalle.
ojotuxel leru»
2Z. Ja cuin ei he löytänet hänen ruu-! tätte? Jo mixt sencaltaiset
?
sydämtzn
ftleja
tulit
että
E«tulewot
teidän
sanoit/
he
mtstans/
he
gciingin näyn nähnet olit/ jotta sanoit ,9. Cotzocot mi»unkäsiäni jo jolcoja- mis.
m että minä itze olen rumctcot mi» Marc,
hänen elämä».
hengellä ole '6: »<l.
24. Ja muutamat nystä jotta meidän nuu»/ jo cotzocot: stllä ei
te
eikä
luito/
ja
löysit
ntzncuin noelta mi.
liho
cansiam olit/ menit haudalle/
olewon.
maimot
ei
nullo
olit
mutta
sanonet/
Mncuin
40. Ia cui» han nimot sanonut ott :
händä nähnet.
20. Cuinga

cosco
:

:

:

.

,

..

i

.

he

osottl

»4.lue.

VlMlGlO».

«oji

lösnosta cuovtiista tolmandena pät«
osotti hän heille kätensei ja jalcans.
vänä/
41. Mutta cosca
he mtelä uscenet
hänen Nimeens
klon tähden/ maan ihmettelit/ sanoi hän 47. Ja saarnattaman
syndein andexiandamuja
parannusta/
syötä,
heille: Ongo teillä käsZ mitän

ruveten Jerusalemisi.
sia caikts Cansots
te
todistajat.

mätä?

Mutta »letta näiden
hänen cteens eappa- 48.
49
Ja catzo/ minä lähetän minun I,h.
len paistettua cala/ja «vähän kimalaisen
lupauxen teidän päälle»: Mutta 15:26.
Isäni
hunajata.
stjhenasti cuin te
olcat
4Z.Ja hän otti sen/ ja söi heidän nah- tepaeletanJerusalemiö/
voimalla corkcudesta.
tens.
;o. Nyn hän »ei heidän ulos haman
44. Nyn hän sanoi heille: nämät 0- Berhantan/ nosti käcens/ja fiuuais
wat ne sanat / cuin minä puhuin teille/ heitä.
mielä teidän cansanne olin/ 51.
cosca minä piiä
hän heitäiChriJa se tapahdut/ cosca
täytettämän / mitä kir- siunannut
stlln-caicki
oli/ «rean» hän he,siä/ja meniistus a/
Prophejoitettu on Mosexen kats ja
ylös Talmasen.
stu taltais/ja Psalmeis/ minusta.
52. Multa cosca he häudä kumartanet vasee»
45. Silloin hän amats heidän ymmär- ja rucoillet ollt/ palaisit he Jerusalem
ld: 19.
ryxens/ Kirjoituxia ymmärtämän.
myn suurella ilolla.
Mi?; 46. Ja sanoi heille: Nyn on kirjoiket' SZ. Ja olit aina Templis/ kykit ja cun- Act. r;
9.
tu/ja ny» tuli Christuxcn kärsiä / jay- ntoit,t Jumalat». Ame».
lgeliumin
LoppuEvan;
PLucan
42. Nyn he panit

!

-

Johannexen
P. Evangelium.

10. Se oli msilmas/ ja mailma o» lohäi»
iucu.
cauttans tehty: ja ei matlma hän- ne»
Sahänen
ja
Sana/
se
!usaoli
Aridätundeuut.
Baptttykönä/
Jumalan
stus o»
11. HZ» tuli omillens
ja ei hänen o- sta.
Sana.
Isä»
i. Tämä oli alusa Ju- mans händä ottanet wastan.
Matth
ransta
ii. Mulianylle jotca hänen otit va- Zi n
Hanlap- Marc.
z. Caicki ovat sen caut- stan/ andoi hän voiman Jumalan
«icki.
«imens 4.
tulla
jotca
sixi
hänen
ta
ei
ole
mitänteh.
uscovat
ja
tehdyt:
ilman
fitä
«e»
päälle.
iuc.zzz
Auma ty/joca tehty on..
oli
iz. Jotca et werest etkä lihan tahdost/
ja
Elämä/
Elämä
oli
le.
4.Hänes
ei myös miehen tahdost/ mutta JumaGe». ihmisten Walkeus
>

-

I

/

/

.

5. Ia se

.

:

Walkeus pimeydes paista/ lasi syndyyrt ovat.
n 1.
iH. Jn Sana tuli lthaxt/ ja asut meiProv. jota ei pimeys käsittänyt.
cun(ja me näimme
dän
lähetetty
mies oli
Jumalalda/ niansseasam/
8:11. 6.
Pojan
nyncutn
ainoan
eunniaa
«jonga nimi oli Johannesö-ftqq
Jsäst/) täynäns armoa ja totutta:
Cel. 1: 7. Se tuli sijtä Walkeudesia todistatodisti hänestä/ja huu-1;. 16. man/ että caicki uscotsit hänen cäuttans. »5.
/ sanoden: tämä oli se josta
/ mutta
Walkeus
Hebr. 8. Ei hän ollut se
sanoin : mtnun jälkenio» tuleva/
t:
hän oli lähetetty Walkeudesta todista- minä
minun
edelläni on ollut: stllä hä»
joca
manksi».
mtnä.
ennen
cuin
oli
joca
vayii.
y. Se oli totinen Walkeus/
caicki hänen täyme
olemma
16.
Ja
tujotca
mailman
60;
K
caicki
!

I

>

».

lista

levat.

i

z,

ihmiset/

delltsydestäns saanet/ja armon armosta.
,7'EM
Hz

>.

P» lohannexn

ua

».luc.

17. Silli loki on Mosexen coutto «n- 32. Jo Johannes todisti/ sonoden : MM
netlu
armo jo totuus o» lEsuxen mini niin Hengen toiwost olas tulewan 16
ntzncuin tyhfy.scn / ja seistttowon hi. luc. ,',
Mottl. Chnfiuxe» cautta tullut.
:

~'

,:

coston Inmoloto

27

nen piillens.

nähnyt oinocoinen Poico/ joco onl- 33. Jo «n minä händä tundenut/«utl«
ilmotttt meille.
joco mtnu» lähetti »edellä costomon/ft
4» 1, sin helmos/ hin
tämä on lohonnexe» todt» stnoi minulle: jonga päälle sinä noet
i ltm
ludololstt lähetit Hengen olos tulemon jo sttftttowon
6' 16
leruftlemlstPopitjoltwttot tystmo» hane» päällens/ hin on st j,co casta
Pyhällä Hengellä.
hsnelds : cucas olet ? liettänyt.
20. Ia hän codtsti jo ei
Jo 34. Jo minä niin st»/ jo todistin hähi» todisti/ sonoden en mini ott Chri- nen olemon lumolon Pojo».
35. c?>-eisno piimäni seisoi lohonnes
stus.
2i. Jo hekysyit häneldä : cucast sijs ?
caxi opetuslapsista.

,^

:

"stus/ cosco

'

:

Hin stnoi: en. Oletcos Propheto? Hi» mostois en.
22. Ntzn he ftnoit hänelle cucos olet?
että me ondoisimme ntzlle »ostouxen/
jotca meidän lähetit Mitäs ftnot itzestss ?
23. Hin sonoi: mini olen huutowo»
sni cormes/ molmisiococ HERron tiets/ntzncmn Esoios Propheta/ sanoi,
Ia jotco lähetetyt olit olit Pho»
riftuxist.
25. Jo he kysyit häneldä/ jo ftnolt hsmlle: mixi sijs sinä rastat/ jos et sinä
Kletcos Ettos?

:

:

:

«,

4v'

)>

ole Chrtstus/etka Elias/etkä Propheta?

36.10 cuin hän näki lEsuxen kitwsn/
ftn»l hän Cotz»/ Iumolo» Corttza.
37. Io ne caxt öpeluslosta cunlll hs»
nen puhu»on/ jo seuraisit lesusta.
«8. Muto lefts käänsi itz«ne ,o nski
n« hsndsns sturomon/ ft sonoi heille
59. Mitä te etzttti? Ntz» he sanoit
hänelle: Robbt/ se o» nyn paljo ft»
:

:

nottu/opeltOlO/cusos osut?
40. Hän ftnot heille tulcot ja catzocol/ ja he tulit,» näit cuft hän «ftt/
päimän honen tykönäns i j»
ja»ltt
st oli lähes kymmenes helti.
:

sen

41. Andreas Simon Petori»

»eli

ell

16. Johannes mastats heicä/ ja sanoi: yxi ntzstä cohdtst/ jetco stn lohonne»
Matth minä
lirastan «edellä/ mutta teidän keskel- xeldo cuulletolit/ jo hindi^fturoisit.
z:
te tunne: ,
42. Tämä löysi ensin »eljens Simotur. z: lä» seiso/ jotaet
jakkeni
joca
jo ftnoi hsnelle: m« löysimme
o»
cktnun
tule/
ni»/
27.
Hän
i 16.
joca minun edelläni vuollut / jonga ken- Mession/si »n ntzn poljo cuin «voideltu.
Act. it gän
rihmoja en minä ole kelvollinen pää43. Ia hän toi hänen lEsuxen tygs.
5

se

Mutto cosco lEfts cotzoi hänen piol» Molth
stämän.
28. Nämät tapahduit Bethabaras/ ltns/sonoi hin: finä olet Simon Jo» ,6:18.
sillä puolella Jordanin/rusa Johannes non poico )0 sinä pitä cutzuttoinon Ce»
:

Johan
nes

rasti.
29.

phoe/

päimänä näki Johannes
tyzdns tuleman/ja sa-

se on ntzn polje cuin

collie.
päimäns tahdot lefts
Golileoo n: jo löysi Phi-

näyttä noi: Catzo/se Jumalan Cariya/joca
ftnoi hänelle senro minna:
Chri- pois otta mailina» synnin.
45, Mutto Phtlippus olt Bethfttdo.
siuxen zo. Tämä on se josta minä sanoin: sto/ Andreoxenjo Pecorin Coupungist,
Esa. minun jälkent tule mies/ joca minun e. 46, Phtlippus löysi Nothonoelin/ja
ZZ.6. dellänt on ollut: silla hän oli enne» cuin ftnot hsnelle me olemmo sen löynnet/ Ge».
josta Moses kirjoitti iats/ ja Prophe- ZMS.
minä.
zi. Ja e» minä händä tundenut/ mut- rat/ Jesuxen se» Josephin Poj<m Na- äo 4?t
io.
ta että hän ilmestyis Jsraelis/ sen- zarethist.
tähden tulin minä medellä castaman, 47.1 a Nathgnael sanoi hänelle: tulleco Dtut.
Nazare- esi: i».
:

:

>

>

:

Evangtliuln.

iuc.
10. Ja sanoi hantlle:
Nazorethist
anda
locaine»
ftnoi hänelle tule ft cotzo»
ensist hywää wynaa/ ja cut» juowutan/
Jer. 48. lEsus nitiNothonoelln tygöns nljn fijtte huonombata: sinä kätkit hy,)i5. tulemon/ft ftne. hänestä: cotz»/ tett. wän wynan tähänastt.
11. Tämä on enstmäine» tunnuStähti/
stst oik.o Isroel.to/ joft ei petosi ole.
°.14
49- Nolhonoel sonoi hänelle: mistäs jongaJEsusteki Galilean Canas/ ja
minun tunnet? lests mostois/ jo st- ilmoitti cunnians.
Ja hänen Opetusnoi hänelle: ennen cuin Phllippus cu- lapseus uscoit hänen päällens.
tzui sinuo ficunopuu» 0110 ollesos niln I!. Sytte meni hän alas Capernauminä sinun.
myn/ ia hänen äittns/ja hänen weljens/
50. Wostois Nothonoel/ ft ftnoi ja hänen Opetuslapseus eikä siellä cauhänelle: Robbt/ sinä ottt lumolon wa» «Ypyuet.
Ilr"el.n Cuntngos. etJuvalaisten Päästäinen olk
5,1. lEfts mostois/ jo ftnei hänellt:
Z läsnä/ jaJEsusmeniylösJe-

Nl

-.

jotoln hyws? Philtppus

«lso.

:

/

/

:

<

:

ml- rufalemyn:

Sinä

soot
fturemblto nohdi.
52. Io ftnol hänelle totisesi/ totisest
Gen. ftnon mino tetllt tästedes pics tetdän

14. Ja löyst Templis
ne jotca
carja / lamdaita ja kyhkytsia myyften-

istuwan

JEsus

j

sino ustot «to Mlno ftnei» sinulle

nä näin finun ficunopuu» ollo

I.

aja udelic / ja waihettajat.
köysistä / jau- loscau
15. Ja hän teki
K: i». nokemon Toiwon owe»/ jo lumolon losajot ne caicki Templist/ja lambat ja pitzja,
Engeltt ylosostuwon <o olos tulemon Caria». Ja poisheiktt waihettajain
plist.
ihmisen Pejon poille.
rahan/ ja maahan cukistt pöydät.
Matth
Ii jucu.
16.Za sanoi nylle jotcakyhkytsiä myit:
colmondeno piimänä olit wiekät »ämat tääldä pois/ ja älkät Marc.
hiot Golileon Conos: jo Ie- tehkö minun Isäni huonetta cauppa- ii : 15.
:

:

'

ruoscan

Hi?»

huonexi.
ftxen slti oli siellä.
tuc.iy:
17. Mutta hänen Opetuslapseus mui-'
2. Ntzn lefts jo hänen Ove.
45.
kirjoitetuki:
kywauS
stlt
sinun huoues
tuslopsens cutzutlin myös häihin.
Psal.
on
Mttiun syönyt.
puuttui/
ftnoi Ie3. Ia cesta wtzna
iS.NYn «vastaisit Judala-set/ ja sanoit »9:10.
ftxen Hiti hänelle et heillä ole wtzna. hänelle:
mitä merckia sina meille »sowoim°/mi4. lEsus ftnot hänelle:
Matth
ts minun on sinun consjos ? ei minun tat/ ettäs naita teet?
iy. Jesus wastats ja sanot heille: maa- 26: 6r.
oicon ole miellä tullut.
6c 27 r
5. Hänen Hitlns ftnol polmellollle: han jaottacattämä?empli/ja minä tahylösraketa. 40'
paimänä
celmandena
don
sen
teille
se
«lts hi»
ftno/ tehkst.
Marc.
6. Ntzn siells oli cuufitlmisti wesio- »0. Nyn Juvalaiset sanoit: tätä
Templt on rakettu cuufi wydettäkym- 1-,: Z».
puhdtstoponduno
ludolotste»
siiata
lowon ,ilten/ jo cultn »eli coxi mendä ajastaica/ ja sinä rakennat sen
Chri- mtsen
colmena paiwänä ?
colme
stiis eli7. lEsusmitta.
tiyttitit
me- 21. Mukia häu sanoi ruumtus Temftnei heille
MUUt'
plist:
tiylit
ylin
ne
»edellä.
he
siosttol
Io
ta me- ,zyte„
22. Losca hän sijs oli cuolleista ylös.
den wy
8. Jo hsn stnoi heille: pongat nyt si- nosnut/ muistit hänen QpecuslapsenS hänäxi ssltt /jo »letit edeskiylville. Io he nen sen hetllens sanonext: ja uscoitRamatut / ja sen puhen mm lEsus oli puedestiypi
moistt fits hunut.
9. Mutto cosco
cosca hän
Pääsiäis juh»etti/ joco mtznoxl tullut oli/ («iti tien- 2Z.
oli
polwettot
Jcrvsalemts/
tiesit/
nyt custa se tul»/ mutto
jotco wtd,n ommunfit.) cutzul tdeetäy- uscoit mondg häuen nimcns pääklt / cos-

i

>

-

:

:

psyljsn/

ea

P. lohsnntxen

l«

».lue.

<o he nslt ne tuutlustshbet «uin hsn mtnä talmollisia ttllle ftnoisin?
«ttl.
13. Ei astu teugs» ylös Taimost»/
24. Mutto ei lEfts »stonut ltzens »oon joco Toimost olos ostut/thmist»

Potco/joc» on Toimoos.
hetlle sillä hän tunsi Heidi» coickt.
Num.
14. Io ntzncuin Moses ylönsi tärmen 21: 9.
25. Ia ei torwtnnllt että jocu elis ihnnsest todistonut: sills hsn ttefi mtta corwes: ntzn myös ihmisen Poico pito Inf.i,
:

ihmlfts oli.

Ntco,
d«mus

oli yxi mies Phoriseuxisi/
Nicodemus
G
nimettä/Iudolot«K st.„ ylimmäinen.
2. Se «uli yölls lEsuxen ty.

tule yöl
ls

suren

ylettämän
~.
15.Että jocoinen cui» usco honen päsl» Acl.<,
lens/ ei pidä hucknmon/mutto tzoncotc» ».
tistn tlimin ftomo».
»6.
ntz» on lumolo mollmo lum«.
:

111. iUtU.

>->rocostonut/ että hsn ondot hs»

!««

«,

g§, ja sonoi hsnelle: Mestori/ me tie- nen oinoon Poicons/ että jocoinen cuin melli.
dsmme / että sins olet lumoloft opet- usco hänen päällens/ «i pidä huckumo»/ «enloh
A"'
I»f. 7: taioxi tullul : fillä ei toido kengän ntztä mutta tzoncoickisen elämän saaman.
<o lh.
tunnustähtejo tehdä/ cul» sins teet/ jol. 17. Sillä ei lumolo lähettänyt Pot- nM,,
cous moilmoon/ duomitzemo» ma»lmo/ <,„<««»
lei lumolo ole hinen consjons.
3. lEfts »ostois/ jo ftnoi hänelle: mutto etts mollmo piti hänen cauttons h,st.
i.l,h.
totiseft/ totisesi ftnon mins sinulle ellei »opodeltomon.
18, loco hsnen päällens usco/ ei hän» 4. y.
j«cu mostoudeft synny/ «i hin toido Judä duomito mutto joco el usco /se on Ins,:
molon »oldocundo nähdä.
4. Nicodemus sonoi hinelle cningo te buomtttu: sills et hsn usconut luma»
lotto ihminen «onhono syndys,? toito- lo» oinoon Pojon nimen päälle.
K
cohon äitinS cohtuunMtNs mennä/ja 19. Mutta tams on huomio: että 47.
Matteus tult mailmaan/ jo ihmiset ro» Sup,
syndyä?
5. lEfts »ostois: tetisest/ tetisest costtt enämmin pimeyttä c».n Notte» izzy.
ellei jocu synny me- «tta : sills Heidin työns oltt potzot.
stnon minä sinulle
deft ja Hengest / ei hän taida Iumolo» 20. Sillä jecotnen joco poho teke / se
»aldocundoon sisäl tulla.
»iho Wolteutto / «iti tnle Wolkeuten/
«».Mitä lihostsyndynyt on/se on liha: ecteihäne» töitius pldäls loitettomo».
jo «iti Hengest syndynyt en/se on hengi.
joca totuude» tete / se tule
7. Ala ihmettele etto mlui sonoln fi- Nalteuten/etti hänen työns nihdslsin:
I«s.
»ulle: teidän ptti udest syndymon.
omot lumalos tehdyt.
g.Tunli puholdo cuft hon tohto/ i«
4i».
tul» lEfts 10 hinen O»
finä cuulet hänen hnmuns/ jo et t.edä
judeon moomen<:
to,ckolcuhungo
hi»
tusto hsn tule
conpoch/ i»
la
siellä
he.don
nii» o» jocoinen cul» Hengest syndy- han/ aftt
:

:

:

«.

:

_

,

'

"'

"y! WostoisNlcobemus jaftnoi honel-

..

.

~

~,.

.

«.

'

-3. Mutto I'ha«n«s costi myös E.
«onis
lasta Solimi/ silla siellä 01. pal)»
?.
tapahtua
ne
tallomat
cuinga
le:
«etto/iahetuut)o cosiettin.
10. lEfts mostois/. 10 ftnoi hänelle:
ellut »telo silsinä eletM.stort Isroells/ jo et nätti 24. Slllo ei lohonnes
,

lotnftnglutenheltetty.
tuli kysymys I»h"nnexe»
minä
T»tistst/ totisesi ftnon
sinulle: 25. os>lin
»Opetuslosten jo
me puhumme «itä me tiedämme/ jo toSup.
puhd.stuxest.
dtftamme «itö me nsimmö l« et te ota wol.llo
26. J0 he tullt lohonnexen tygö/ ja '- l).
»ostan meldän tod.stuftom.
12. Jos mtns moolisio teille ftnsin/ ftnolt hänelle Opettojo/ se jeco finu»
/ c»ftao te »stotfitt» jos cons)os eli toisella puottllo Jorooni/
in tltt
,izhz,
ii.

.

:

:

'

usco

'

jesia.

ly
CMgtllunl.
4> luc.
a»ban«t..
Ge».
pojallettS'
Josephille
sinä todistit/'eatzo/hän casta/ ja cob oli
tosia
6.Nyn siellä oli Jacobin lähde. Costa ZZ 'K
jocainen«e»e hänen tygöns.
s- 4»;
17. Johannes »asiats / jä sanot: ei Jesus mattasi oli mäsynyt/ istui hän läh11.
oli
liki
cuudetta
päälle:
te»
hetke.
ja
taida
mitän
se
otta/ ellet hänelle
ihminen
7. Nyn tuli yxt Samarian »vaimo Josu.
anneta Taiivahast.
28.Te oletta itze mtnnn todistajani/ wettä ammundaman: ja JEsus sanoi 14: z».
Chri.
että minä olen sanonut: en minä ole hänelle: anna minun juodaxeni:
-

»l 20»

8. Sillä hänen Opetuslapsen» olit stuxe»
mennet Caupungyn ruoca ostaman: puhleos lähetetty.
ly.Jolla on morsian/se on ylkä: mutta 9. Sanoi Samarian «aimo hänelle: Sam»
yljän ystämä joca seiso ja cuuldele hän- cuinga sinä minulda juoda anot/joca 0- rlan
ja minä olen Samari- maimö
da/ se iloitta ttzeus yljän äneftä sangen let Juvalainen/
suuresi: stntähden on tämä minun iloni alainen ? sillä ei Juvalaiset pidä yhtän cansia.
ranKakäymlsi Samarialaisten causia. Esa.
täytetty.
/-mutta minun 10. JEsus mastats/ ja sanoi hänelle: ii. z;
zo. Hänen tule
jos sinä tiedätsit Jumala» lahjan/ ja
pitä mähenemä».
anna mizi. Jvca ylhöldä tule / st on caickem cnca se »n joca finnllk
päällä: ja joca maasta on/ se on maastä/ nu» jnodaxent/ nyn sinä anoisit hanelja puhu maasta. Joca Taimastatule/ dä/ ja hän anuais sinulle etämätä meltä^
11. Sanoi matmo hänelle: HERra/
hän on calckeiu ylt».
ZI. Ja mitä hän nähnyt ja cuullut on/ etpä sinulla ole milläs ammunnat / ja
hän todista: ja et kengän »asian lähde on symä/ custas sijö sinulla o»
»ta hänen kodtfiustans.
sitä elämätä mettä?
cuin mek.
zz. Joca hanen todistuxens wastan i2. vletcos sinä/suurembt
jvca
olema»
meille
tämä»
päätti
otti/ se
totisen. dän Jsam Jacob
Jumalan
Vstl» Z4. Sillä jonga Jumala lähetti/ se caiiyon andoi? ja hän joi itze sijtä/
I'', 2' puhu Jumalan sanoja: sillä ey Ju- ja hänen lapscns/ ja hänen carjans ? :
mala anna Henge mitalla.
h. JEsus wastais/ ja sanot hänelle
cuin juo tästä medestä/hän ja«?'
ja
jocainen
andoi
catcZs> Isä racästa Potca/
5
no jällens:
ki hänen kätens.
z6. Joca usco Pojan päälle/ hänellä 14. Mutta joca sijtä medestä juo cuin Css.ss'l°h' on tzancaicktnen
elämä: mutta joca. ei minät hänelle annan/ ei hän jano yan- l>u,
ei hänen pidä clä- caicktsest: W.aan se mesi/ jonga minä
päälle/
Pojan
usco
meden zs.
mätä näkemän/ mutta Jumalan wt- hänelle annan/ tule Hän-S
yancaickisee»
joca
pääöäns.
cuohu
elälähtexi/
pysiz
ha
hänen
mään.
iv- jucu.
l5. Sanoi maimo hänelle: HERra/
HERra ymmärsi Pha- anna
t«u»
minulle sitä mettä / ette» minä
että
tcJEsus
IH rtstusten cuullexi/
engä tarwitzts tulla tänne amjanois/
ja
Opetuslapsia
caeuämmän

Chrtsius/ maan minä ole» hänen edel-

caswa

sano:

sen

-

.

se»

mundaman.
sti cuin Johannes,
(Watcka et JEsus itze castanut/ 16. JEsus sanoi hänelle: mene/ en»
tzu sinun mtehes/ ja tule tänne.
mutta hänen Opetuslapstns)
""l"
,7. Vaimo mastats/ ja sanoi hänelle:
jällcns
meni
z. Jätti hänJudean/ ja
«os Galileaan.
ei mmulja ole miestä. Sanoi JEsus
G«lile
oikein sinä sanoit: et minuka
4. Mutta hänen piti Samaria» caut hänelle:
""
ole
miestä.
ta wacldaman.
»«
sinulla ollut/
5. ss)Ji» HSBmltGamarian Cau- Li. Silla mysi miestä
cuin
et ole sinun
nyt
ja
ey/
Zl.ln.
sinulla
» pungtzn/joca cutzutanSichar/
cipit. lähes sitä maaneartämotg / jons» Ja°i-mtehes: fen fin» oikesm sanoit.

o

1.

>

'

se

P

19. Waim»

P-ZohantttM

l»«

4iue.

i

HERra/ Cuucautta ja elon aica tule? cäyo/minä tuc.ioz
19. Watmo sanoi hänelle:
näen että sinä olet Propheta.
saoon teille: nostacat silmän ylös/ja cäDeut. Minä
20. Meidän Isän, omat tällä muorek- tzocat mainioita: silla ne omat jo mal!2!5. la cumartanet jarucoillet/ja te
sanot- kiat elonajaxi.
tu: Jeriisalemts on se siajosq pitä ruz6. Ja jsca nytta / hän saa palcan/
cotltaman.
ja coco hedelmänyancaickiseen elämään:
21. JEsus sanot hänelle: maimo/ u- että kylwä)ä ja nyttäjä ynnä tloitztfit.
minua/, se aica tule/ ettet te tällä Z7. Sillä täfa on se sana tosi: toinen
sco
4-Reg. Muorella eikä Jerusalemis Isää rucoile. o» joca kylmä/ ja toinen joca nyttä.
ZB. Minä lähetinteidän nyttämän/ jo.
17; 2?. 22. Et te tiedä mitäte rucotlette/mutta me tiedäm mitä me rucoilem: sillä sa ette ole työtä tehnet: muut omat
työtä tehnet/ ja te oletta heidän työnS
autuus on Juvalaisista.
2Z. Mutta hetki tule/ ja jo nyt on/et- päälle tullet.
tä totiset rucotliat rucotlemat Isää
monda Samarttani sij.
HengeSja Totiides: sillä Isa tahto myös Z9-AKUtta
»4<ktä Caupungist «scoit hänen
sencaltaisita/ jotca händä rucoilemat. pällcns/ sen mainion puhen tähden/ jo24. Jumala on Hengi; ja jotca hän- ca sanoi: hän on minulle caickt sanonut
dä rucoilemat/ nyden pitä Henges ja mitä minä tehnyt olen.
Tstudes händä rncoileman.
40. Cosca sijs Samaritanit tulit hä25. Waimo sanot hänelle: minä tie- nen tygöns / rucoilit he händä mypy«.Cor. dän
että Messias on tulema/joca cu- mäu heidän tykönäns: Ja hän mypyi
tzutan Christus cosca se tule/ nyn hän siellä caxi päimä.
ilmoitta meille catcki.
41. Ja paljo usiammat uscoit hänen
26. JEsus sanoi hänelle: Minä olen sanans tähden.
42. Ja sanoit sille maimolle: En me
se/ joca sinun cansias puhun.
27. Silloin tulit hänen Opetuslapseus nyt sillen usco sinun puhee tähden sillä
ja ihmettelit että hän sitä maimo pu- me ylemmä itze cuullet/ ja tiedämme
hutteli: et cuitengan kengän sanonut: että hän ontotlsest Christus mailman
>

-

-

mitäs kysyt/ eli mitäs, händä puhutte- mapahraja.
let ?
4Z.
-8. Nyn maimo jätti mesiastians/ ja
meni caupungyn/ ja sanoi nylle ih- leaan.

misille

cahden päimän peräsi
hän sieldä ja meni Gali-

Matth
Sillä JEsus todisti itze/ etteil iZ: ?7Prophcra maxa isans maalla mitän. Marc.
45. Cosca hän sijS tuli Galileaan/ 6:4.
mastanotit Galilealaiset hänen jotca Matth
olit nähnet catcki ne cum hän Jerusa- 4!».
lemisiuhlana tehnyt oli: Mä he olit Marc.

:

44.

29. Tulcat' catzoman sitä ihmistä/ joca minulle sanoi caickt mitä minä tehnyt olen: Olleco hän Christus?
zc>. Nyn he laxit Caupungist/ ja menit hänen tygöns.
I! 14
zi. Alutta silla mälillä rucoilit Ope- myös juhlalla tullet.
tuslapset händä/ sanoden: Nabbt/syö. 46. Nyn
Sup.
tuli
Galilean
taas
JEsus
Z2. Waa» hän sanoi heille; minulla Canaan/
hän meden mynax» teh. 2.,.
vn ruocasyödäxeni/ jota ette tiedä. nyt oli. Ja eli yxi Cunmgan mies/
zz.Nyn Opetuslapset sanoitkcskcnäns: jongapoica sairasti Capernaumis.
lienekö jscu hänelle syötämätä tuonut?
47. Cosca hän cuult erra JEsus oli
Z4. JEsus sanoi heille: minun ruoca- tullut Judcast Galtlcaan / meni hän
ni »n se/ että minä teen hänen tahtone hänen tygöns/ ia rucotii hauoä alasjoca minun lähetti / jq täytän hänen tuleman ja parandaman hänen poicans:
joca oli cuolemalians.
tecons.
Mattiih zz. Ettäkö te
wielä omat neljä 48. Sanoi sijs lEsuö hänelle: ellet
-

!

.

cusa

y:Z7.

sans:

te

Cvangelluck.

z.ittt:

ur

Ja cohta Parani se ihminen: sa
ottt «notens ja käwi. Ja fe päi«ä 0- Jer.
re «sco.
4,. Sanot Cuntngan mies hänelle: lt Sabbathi.
»k
HERra/ tule alas ennen enin mtnun 10. Sanoit sijs Judalaifel paratulle: 17:
»yl o» Sabbathi/ «i sinun sowi wuopotcan cuole.
JEsus 50.
sanot hänelle: mene/sinun detta canda.
paran- potcasJEsus
elä. Ja mies nscot sanan/ j»n> 11. Ha» «astats heitä: joca minun
vaPää ga JEsus sanot hänelle/ja meni.
paransi/
ota wuotes
viehe 51. NY» hänen mennesäns/ cohtaisit sa käy. se sanoi minulle:
pojan.
te näe knttttttstähciä

jaihmettä/ nyn et

y.

hänen palweltans hänen ja ilmoitit hä- i». Nyn he kysyit HLncldS: cuca thnelle/sanodeu: sinun poicas elä.
minen sinulle saoot: ota «uotes jakäy ?
52. Nyn hän tutki heildä hetke jolla iz. Mutta ei se parattu tiennyt cuca
hän parani: Ja he sanoit hänelle et. se oli: sillä lEsuS oli poismeonyt
läin settzemennellä hetkellä ylönandot Cansan tähde»/ joca sinä paicas oli.
«llutauti hänen.
14 Sytte löysi JEsus hänen Tem».Nyn Isä ymmärsi sen fixihetkexi/ plts/ ja sanoi hänelle: Catzo sinä 0jolla Jesus sanoi hänelle: sinun potcas e- let parattu: älä sillen syndtä tee / etlä. Ja hän uscoi ja coco hänen huonens. tei jotain pahembata sinulle tapahdnis.
54. Tämä on toinen tunnustähti/ jon15. Nyn se ihminen poismeni/ ja
ga JEsus teki/tullesanö Jubeasta Ga- ilmoitti Judalaifille/ että lEsuS olt
lileaan.
hänen parandanul olt.
se joca
v. jucu.
16. Ja Juvalaiset «ainoisit sentähJuda»
Jjtte oli Juvalaisten Juhla- den JEsusta/ ja etzeit händä tappa- laiset
11.
,a JEsus ylösmeni xens/ että hän fencaltatsita teki Sab- napise»
kakk
bathina.
«at
iev.az.
1. Mutta Jerusalemis on
17. Nyn JEsus wastais heitä: mi- Jesu5teke työtä hama» tähän asti/
Deuk. lammas portin tykönä yxi lammicko/ nun Isänmyös
sta wateen työtä.
minä
ja
kielellä
joca
Hebrean
cutzutan
6:,.
Bethesi
stan.
18. Sentähden etzeit Judalaiseit hän- Inf.
da/josa olt wysi maja.
z. Joisa macais suuri joucko sairaita/ dä «tela enämmtu tappaxens/ ettei hän 7: i»,
Sabbathi rickonut/ mutta
sokeita / ondumtta/ halmatuita/jotca ainoastans
myös sanoi Jumalan Jsäxen»/ ja teki
meden lycutkamisi odotit:
4. Sillä Engelt alastuli määrätyllä itzens Jumalan caltatsext.
JEsuS
ajalla Zammtckoon/ja secoitti meden: jo- i?.
JEsus wastais/ ja sanoi näyllä
ca sijs ensimäisna meteen astui / cosca se
lheille: totisest / totisesi sano» häuel»
secoilettn oli/ nijn se parani / ehkä misä minä teille: et taida Potta itzestäns leus
ikänäns taudis hän oli.
mitän tehdä/ ellet hän näe Isän tekeoli
mies
Nyn
yxi
joca
5>
män: sillä mitä tkänäns hä» teke / sitä annesiellä
cahdeJEsus ja» neliättakymmendä ajastaica oli
lux»
myös
Potta nyn teke.
paransai.
10. Sillä Isä racasta Pottaa/ja «sot- caiken
da yh. rastanut.
den
6.Cosca JesuS hänennäki mataman/ ja ta hänelle caicki mitä hän itze teke: ja woima
tunsi
hänen jo cauman sairastane/ sanoi hän on wiela suurembita töitä hänelle Istid»
mtehe
hänelle: tahdotcos tulla termexi? osottawa/ cutn namät owat/ että teidän
Belheshän.Sairas
7
wastais händä: HERra/ pitä ihmettelemä».
Van
lgmj. ei ole minulla sitä ihmisi/ joca minun
21. Sillä nyncuin Isä herättä ja «trcon ty- tvie/ cosca mesi secoirettu on/ lammic- «otta cuolleitta: Nyn myös Potta
tönä. koon/ mutta cosca minä tulen/ »yn on wirwotta jotta hän-taht».
toinen minun edelläni sijhen astunut.
2». Sillä et Isa ketä» duomitze/ «aan
8. JEsus sanot hänelle: «onfe/ ota andoicaikenduomion Pojall»;
wuotes jakäy.
2Z. Että
P»
-

s. iuc.

P» lohanneM

,^Z

a

!!;. Että ttttcki Polca cnuniotttoisit/
37. 1 Iss joca mtnun.lähetti/ hin Deut.
Nynculn he Ist cunuioiyemot. loco et todtsto minnsto. El te ole coston hinen 4» iz.
«poico cunnioitze / et cunntoitze Ist/ indins luullet/«lt hänen muotons nih»
net.
joco hänen lähetti.
,z. Jo ci teillä ett hinen Sonons py.
24. Tetisest/ totlstst ftnon mlnä teille l
/
jo
symiinen
minun
silli «t te
sononi
ftn
fits jong»
loco cuule
joco minun lähetti/ hänellä »n tzoncotc» hin lähetti.
tine» elämä jo ei hän tule du°mio»n/ zy. Tutticot Romotuito sillä ntzso te

se

usco

:

:

:

»oon mene cuolemost elämähän.
25. Totisesi totlstst ftnon minä teille :
että cuollet soohetki tnle jo nyt jo on/ Pojon
änen jo
»ot cuullo lumolon
jotco sen cuulewot ne soowot elä.
26. Sillä ntzncuin Isällä on elämä id/ ntzn ondoi hsn myös elimin
Pojalle itzesäns olemon.
27. Io on hänelle myös ondonut »01.
lon duomito/että hän on ihmisen Poico.
28. Hltät tätä ihmetelkö sills helti
tule jono coickt ne jotco houdots owot/
hinen änens:
saomot cuulla
29. 1« piti edestulemon/ne jotco hyMalth yH tehnet owot/ elimin ylösneufemi»;:z4.
mutta jotca paha tehnet owac/
Ja et. duomion ylösnousemiseen.
»ä hän zo. En minä ttzestani taida mitäntehe» ma- dä: nijncutn minä cuulen / nyn mtuä
:

zesons

:

seen:

>

>

-

<

'

jlman

usco

luuletto ceillenyoncotckiftntlämsn ole-

man

:

jo ne omot jotco todistomot mi-

nufto.

40. Io et te tahdo tullo minun tygö»
ni/ettätefttsitto elämän.
4:. En minä pyydä cunnlota ihmi-

sittä:
42. Noon mino tunnen teidän tt ei
teisti ole Jumalan rackaus.
43. Minä tulin Isäni nimee»/ j««tte
tule
mlnua mastonoto/ jos j»cu

omolla

nimelläns/ ntz» te ftn »oston ocotte.
44. Culngo te toivotte usco/ fttco otOtte cunnton toinen toiftldon / jo sitä

!

>

sillä
Isä»

'"

lumololdO tu»
45. Älkätluulcocttä minä cannan Isän edes teidän päälle»:/ on se joca teidän
cunniotojoco otnooldo

le/«t te etzi?

pääll-n canda/ Dioses

johonga te tnr-

watteduomitzen: ja minun duomion on/ otkta:
en minä eyi minun tahtoani ivaan 46. Silläjss te oltfitta Mosexen
net/nyn te alisitta minun usconet:
tahto joca minun lähetti.

lunasiaja

'

'

«sco-

M
minäitzestänt todistaisin/ nyn minusta on hän kirjoittanut.
Jos
4y.
dä lä- ei minun tsdistuxen olis tosi.
47. Jos et ts hänen Klrjottuxians
h eletty zz. Toinen on joca todista minusta/ ja fco/ cuingaft te minun sanani uscotta?
Match minä tiedän että hänen todtstuxens »n
VI. tucu.
Z:i7. tosi cntifhä» minusta todista.
Jjtte meni JEsus Galilean
Supr. zz. Te lähetitte Johannexen tygö/ ja
»litzc/ joca on Tyberian.
itly.
F z. Ia hända seurais paljo
hän todisti totuden,
Ins. Z4.Mutt.ien minä thmtftldä tsdtstust
Cansa/etta he nätt hänen m«re.
»:iB. ota: wagn minä sanoi» näitä / että te kins/cuinhän teki sairaisa.
autuaxi tulisitta.
z. Nyn JEsus meni ylös wuorelle / ja
zz. Hän oli palawainen ja paistatvai- istut siellä Spetuslastsns cansta.
nen Kyntilä: mutta te tahdoitta aino4. Ia lähestyt Päsiäinen Judalatste»
aica
walriemuita
hänen
wähän
ostans
silmäns/sia pssick
keudesans.
5. Cosca sijS JEsus nostitygöns/
paljo
Cansa
sanoi Match
z6. Mutta «luulla »n suurembt todi- näki tuleman
me
sius cutn Johannexen: sillä ne työt jot- hän Phtlippuxelle: custa ostamme 14; ,5.
»

zi.

«-

-

>

-

A"'

i

Jsäl-

Marc.
naiden syödä?
Isä andoi minulle täyttäxeni/ »e työt leipiä
hankiusaten
6: zz.
6.
sanoi
(Mutta
sen
hän
jotca minä tee» todistamat minusta etoli.)
»»S; M hän tiesi mitä hän tekemä
tstJsa min»» lähetti.
7. Mastats h.

ca

/

6./ue.

Evangelium.

N?

ollut cni»
cahden näki ettei siellä nmutatvenhettä
7. WastaiS Philippus hävda
yxi/ johonga hänen Opetuslapsens
leimat et täydyis heille/
penningin
sadan
olit astunet/ ja ettei lEsuS ollut astusais.
«ttä rukin heisiä mähängtn
Lpetuölapsistans
nut hahten Opetuslastens cansia/ maan
yxt
hänen
8. Sanoi
«eli:
hänen Opetuslapsen» olit ainoastans
hänelle/ Andreas Simon Petarin
myon
matcan
lähtenet.
jolla
on
yxi
poicaiven/
9. Täsä
Mutta muut tvenhet tulit Tyberia»
st ohraista leipä ja caxicala: maan mi- sta2z.lähes
leipä
sitä patcka / jofa he olit
tä ne omat näin paljolle?
kytkänyt.
oli
cninHEßra
syönet/fijlte
ro. Mutta JEsuö sanoi: asettacat
Cansa sen näki/ ettei JEIa sijnä patcas 0- sus24. Coscaollut/
Eansa arriottzeman.Nyn
etkä hänen Opetuslaplähes
siellä
li paljon ruoho.
amoitzi
seus/ astuit he myös haaxyn/ ja menit
mysi tuhatta miestä.
kytti ja an- Capernanmyn/ etzetn JEsusta.
ICsusi
Ja JEsus otti leimät /Opetuslapset
JEsuö doi11.Opetuslapsille/
cuin he hänen sildg puolen mcr- puh»
25.
mutta
Ia
tuocki
ta löysit/sano»t he hänelle: Rabbi/ cv luda»
atrioitzemtlle: nyn myös caloisia cas
vhsi jaoitpaljo
tänne tulit?
j<,jM
enin
«yu
hän
tahdot.
tuhatja sanot: caloheitä/
ramitut
olit/
wasiats
sanoi
26.JEsuö
ta mie. 12. Mutta cosca he
sanon minä teille: et te malto»
siS.j hän Opetuslapsillcns: coolcat murut totisest totisesi
/ että le näitte ihmen / maan
minua
mttän
etzi
mast
jäit/ettei
cuin
huckuis.
iz.Nyn he cocoisic/ »a täytit capttoi- että te saitte leipä syödä/ ja olette ra- ruosta,
siakymmendä cöria muruilla mydestä «vitut.
joca ei cato/ maan siTehkät ruoca
ohraisesta lcimästä/ jotca nyldä lyax, o- tä27.
pysy
yancaitklseen
ruoca
joca
?
litcuin atrivitztt.
merkin
Poica teille anda.
jonga
mäan/
ihmisen
14. Cosca sijs ne ihmiset sen
«äit cuin JEsus teki/ sanoit he: tämä on ma on: sillä Isä Jumala »n se» mah-..
tottsest se Propheca zoca maclmaan tule28.Nynhesanoityanclle: Mika meiwa oli.
dänpttä
tekemän/ että me taivaisin» In.»
ymmärsi
elta
he tah15. Cosca lEsuS
totta
Luningaxi/
malan
tehdä?
tulla
hänen
doit
ia tehdä
n
29. JEsuö wa sm is/ ja sanoi heillcft loh
meni hän pois taas »vuorelle yxinäns.
Z:
työ/
te
»Zse»
että uscotte
Jumalan
Matth iS AKUtta cosca ehto tuli/ menit on
-päälle
hän
lähetti.
jonga
tt- -Z.
hänen Opetuslapsens alas
hänelle; «iistä ihzo. Nyn he sanoit
Marc. meren tygö.
/ että me
teet
sijs
ja
mettä
sinä
uäklsim
yltyen
ö!47. 17. Ia astuit hahten/ja menitoli pimiä
työtä sipäälles?
MitS
sinun
jo
päin.
«scvlsim
ja
Capernaumi
meren
tullut/ ja ej lEsuS tullut heidän -ygöns. nä teet?
Manna cor-Ejtod.
18. Nyn meri nousi/ että suuri ruulr zi. Meidän Jsäm s»iton:
hän attdot
wes/ «yncutn kirjoitettu
lähes ivy- heille leipä Taiwasi syödäxens.
o

se

!

>

:

«

<

>

s-

t 1 1

>

1

/

»

,

«.«»

19. Ja

cosca he

soutanet

ZEsus sieolmaltakynmendä esi colmekymmen- Z2. Nyn JEsus sanoi heille: totisesi
liyive- dä
sitä
vacvnitlia/ nätt he lEsuxen käymän totisesi sanon minä reille ei Moses
meren päällä >a lähenemän hahte: ja leipä andänut teille taitvasia mutta
»äySä. hepeljäs.yit.
minun Isän anda sen totisen letmä»
20. Nyi, hän
heille: Mmc. olen/ tarwasta.
äliätpe.jätkö.
zz. Sillä se Jumala» leipäon se joca ">-20.
:

.

:

/

Nyn he tahdoit »tia hanen hahten: Zaimast tule alas / ja anda ma«imalle
haaxi oli jo maa» tykönä/ jvhonga elämän.
man
Z4. Nyn he sanoit hänelle: HERra/
he menit,
21

ja

22.

sen

peimänä/

sillä

cosca Cansa/ a»ma meille aina sitä leipä.
Mttta oli/

Pz

leipä»

85-lEsuS

H

P.IHtmWÄ

z;. JTfus sanoiheillti minä olen elä-

stue.

se

50. Tämä on leipä/jot» taitvast alas
män leipä: joca tule minun tygönt / et tuli/ ja joca sijtä syö/ et hänen pidä cuominun leman.
hän sutngan iso: M jota
päälleni/ ei hän
jano.
51. Minä olen eläwä leipä/ joca
cntn tästä leivästä
z6. Mutta minä sanein teille/ että te taiwast alas tuli
syö/ häueläyancaickisefi: Ia leipä
naitte mtuun/ ja et te sijttekän
Z7. Caickt mitä minun Isän anda mi- jonga minä annan / on minun lihan/
nulle/se tule minun tygönt: ja joca mi- jonga minun pitä andaman mailmaa
nun tygönt tule/ sitä en minä heitä ulos. elämän edestä.
ZB. Sillä minä tulin Taiwast «las en 52. Nyn Juvalaiset rytelitkeskeuäns/
tekemän minun tahtoni/ «aan taht» fanoden: cutnga tämä taita anda lijoca minun lähetti.
hatonnille syödä?
zy.Mntta »a Isän tahto/joca minun SZ. lEsus sanot heille: tottsest totisesi
minä teille: ellet te syö ihmisen
lähetti/ ettet minun pidä yhtäkä» nysiä
raitista c«dottaman/ cuin hän minulle Pojan liha/ja juo hänen »ertans/ ntzn
andoi/ mutta »len ne herättäwä wy- ei ole elämä teisti.
54. Joca syö minun lihani/ ja juo miMeifnä pätwänä.
tahto joca minun lä- nun »ereni/ hänellä on yancaickinen e40. Tämä e»
hetti/ että joeainencuin näke Pojan/ ja lämä: ja minä olen herättämä hänen

«sco

cosca»

-

»sco.

se
se

se

sen

se

sanon

sm

hänen päällens hänellä pitä yanusco
caicktnen elämä oleman/ja minä herä-

tvhmeisnä

/

päivänä.

55. Sillä minun lihan on totinen ruo»
wymeisnä pätwänä.
ca/ jaminun weren on totinen jnoma.
tän
hänen
Matth
napisit sitä cuin 56. Joca syö minun lihani/ ja juo miv;5. hän41. Ny» ludakatfet
leipä joca Tat- nun »vereni/ hän on miuus / ja minä häole»
sanoi: minä

se

nes.
«aff alas tuli:
4». Ja sanoit: eikö tämä ole Jeesus 57. Ntzncuin eläwä Isä minun lähetJosephin Potca/ jonga Isän ja Ätttn ti / ja minä elä» Isani tähden: uh»
me tunnemme? Cuingast hän sano? myös se joca minua syö/ hän elä mtnungin tähteni.
minä olen tullat Taiwasi alas.
58. Tämä on se leipä/ joca Taitoasi a4z. N?» JEsus wastais/ ja sanoi heil-

le : ällät napista keftenän.
44. Et taida kengän minun tygöni
tulla/«Set Isä/ joca minun lähetti/ wedähändä/ jäminä herätän hänen wymetsnä pätwänä.
45. Se on Prophetais kirjoitettu:
heidän pitä caicki Jumalalda opetetuxi
'kst tuleman. Sentähden jocaiuen cuin sen
cuuSut ja oppenut/ hän tule
l TY esj o»lsiildä
minun tygöni.
46. Ei nyn että jocu on Isä» nähnyt/
wan joca on Jumalasi/ ston Isän näh-

saa

tamat
pettaisans Capernaumis.
60. Nijn monoa hänen Opetuslapsi- Opestans/ cuin he tämän cuulit/ sanoit: tä- tuslapmä on co»a puhe: cuca woi sitä cuulla? set pa>
61. Mutta cuin lEsus tiefl itzesiänö henduettä hänen Opetuslapseus stjtä napisit/ watl
hän heille: pahoittaco tämä teitä? Chri62. Mitä sistte/ jos te näette ihmisen siuren
Pojan sinne ylös menetvän/
hän puhefl.

sano:

cusa

nyt.
Supr.
47. Totisesi totisesi sanon'minä teille: ennen oli?
tele
/ei z-iz.
joca elätväxi
joca usts minun päälleni / hänellä »n 6z. Hengi on
tjancaickinen elämä.
liha mitan auta: Ne sanat cuin minä
teille puhun/ owat hengi ja elämä.
48. Minä olen elämän leipä.
64.Mutta muutamat teistä owat jotca'
4y. Teidän Jstnn» syli Ma«n« c»vti
Sillä lEsus tiesi alusta cntca
jq cuolit.
wat
>

.

las tuli: Ei nyncuin teidän Isän söit
Manna ja cuolit. Jocatätä leipä syö/
hän elä ijancaickisest.
59. Näitä sanoi hän Synagogas / 0- Muu-

>

se

e>"d.

usc».

watjoica et ufcontk/ja cuca

Cvsngclium.

7.iuc.

»>?

hänen oli 8> Mengätie ylös juhlalle: «n minä
pettäwä.
«vielä tälle juhlalle mene/ sillä et minun Jnft.
65. Ja hän sttnoi: fentähden sauot» atcan ole wielä täytetty.
L.»O.
minä teille: ei taiva kengän tulla minun y. Ia cosca hän näitä heille puhui/
tygöni ellet se ole annettu hänelle mi- nyn hän meni Galileaan.
nun Jsäldäni.
is. Mutta cosca hänen weljens olit
66.
Sytä
ajasta
ylös meni hän myös juhlalle/ JEsuS
monda
Y»
luowuit
mennet
hänen
JO Opetuslastana
m«n«
ja
et
waan nyncutn salaa.
pote/
julki/
lonanhänestä menit
11. Nyn ludalaifet etzeit händä juh. lehtl
««»«t «ikä hänen
waekdanet.
majan
Nyn
67.
nylle
JEsus sanot
cahdelle- lana/ia sanoit: cusa hän on?
hinen toistakymmenelle:
juhla!»
tahvottaco te myös 12. Ja suuri napina oli hänestä Cau- l«.
mennä pois?
san
seas: sillä muutamat sanoit: hän
68. Simon Petari
on hyivä: mutta toiset sanoit: ei/ ivaa»
händä:
wastais
kenengästä tygo me menem- hän «viettele Cansan.
»ia tun HERra/
me?
on yancaickisen elämän iz. Ei cuitengan yxikän hänestä julkisinulla
nussest puhunut: sillä he pettäisit Juva«u» sanat.
me
ja olemme ym- laisia.
69.
uscomme
Ja
Lhri- märtänet että sinä olet
Chrtstus elä- i4. ANUtta cosca jo puoli juhla oli Jesus
män Jumalan Poica.
meni JEsus ylös spetts
Matth
Tern»
»6; i 6, 70. JEsus wastais heitä engö minä Templyn/ ja opetti.
ole teitä cahtatotstakymmendä walin15- Ia Juvalaiset ihmettelit/ sanovcn Yl««.
nut/ja yxi tetstä o» Perkele?
cuingatämä taita Kirjaa joca ei ole
71. Mutta sen hän sanoi Juvasi Si- oppenut?
moni» pojasi Jscariotist: sillä hän oli i6. Wastais JEsus/ ja sanoi heille:
/

/

/

-

/

sen

hänen pettäwä/ja oli yxi nysiä cahdesia- ei minun oppi» ole minun/ mutta
toistakymmenestä.
,oca mmun layem.
vii.
17. Jos jocu tahto tehU hänen tahsijtte waelsi JEsus Galileas: tons / nyn hänen pitä tietämän tästä «sillä ei hän tahtonut waelda pistä jos se on Jumalast/ «lijos minä
Judcas/ että Juvalaiset xyy- itzestänt puhun.

18. Joca itzestans puhu se etzi oma
händä tappa.
Juvalaisien lehtimajan juh- cunniatans: mutta joca etzi sen cunniata joca hänen lähetti/ seonwaca jaet
itv.zz. la oli läsnä.
z. Ja häue» tveliens sanoit hänelle: hänes ole tvääryttä.
Z4.
lähde tääldä ja mene Judeaan/ että 19. Eikö Moses andanut teille Lakia/
myös siuun Opetuslapses näkisit sinun ja ei kengän teistä takia täytä? Mtxi
työs joita sinä teet.
te etzttta minua tappaxen
4. Sillä ei kengän tee niitän sala ja 20. Wastais Cansa/ ja sanoi: flnulla
tahto itze julki olla. Jos sijs sinä näitä on Perkele/ cuca sinua etzi tappaxens
21. JEsus mastats/ ja sanot heille:
teet/ nynjulista ttzes mailman edes.
5. Sillä et hänen tvchenskän usconet yhden työn minä tein/ ja te catcki thmertelettä.
hänen päällens.
6. Nyn JEsus sanot heille: ei ole mi22 Sentähden andot Moses teille ymGei».
nun aican wielä tullut: »vaan teidän ai- bärinsleickauxen/ (et että se Mosexelda 17:10.
/

-.

Nijn

?

/

?

can onainawalmts.
oli/ivaan Istldä/) ja te ymbärinsleicEi
mailma
taida
teitä
katte
«vihata:
Sabbathina ihmisen.
7.
Z.
multa minua hän «viha/ sillä minä todiiz. Jos ihminen Sabbahtina ymbästan hänestä/ että hauen työnö »«at rinsleicatan/ ettei Mosexcn Laki rtcd-tats; nättästyttttS teminusta/ että mipahat.
nä

Plohcilitiextt.

u»

7

Sabbathina paransi»? fi/ftnoden: sociftt,»/

lut.

setulca»
»a tscochmlse!»
«st.fj
»4. Hltät ouomitc» näkemisenne jsl. tygöni ja luoco».
38. I»ca usco mi»un pssll«nt / «tzn» l.
-te»/ moo» sonocot oikio duomio.
Joe,,
25.Sonett fijs muutomot leruftle- cutn samottu ftno/ hsnen «Houstons
l«..
«irrot. »»25.
«tt,» «mln oftwoisist: «itö tsms st ole / jota pits »uotomo» «lsmon w«d«n
39> ( Mutto sen ho» sonoi sijts Henge» A«.
iolltrtl h« «««lt tappoxens ?
y>
26. Io cotzo/hsn puhu rohkiost/ft ei sts/ jonga nyde» pitt ftamo» jotca
ls«.vi
päällens:
Pyh»
et
sills
puh».
Tietänewättö
häne»
mits»
stowot
he hsnelle
»u«»
""
ylimmäiset oikei» etts hs» on tetisest Hengi »lels silloin ftoputllo ollut/ ettei
lEfts ollut wiels tlrcosttttu.)
Christus?
tylli
tstledsnlme custa
4». Mondo sijs Consosto / jotco ts»
27. Mutta me
«ä on: woon custo Christus tule jo cu< mon puhe» cuulit/ftnoit Tsms on to»
tiftst Propheto.
sto hz»on/.ei fengäi,tiedi.
Templls/opetti 41. Muut ftnoit toms o» Christus:
28. Ntzn lEfts
ja stnoi: Jäte tunnetta minun/ lotte- mutta muucamat sanoit: tulleco
dstte custa «ins olen jo en mini ott stus Golileost ?
Dtlck. '
tullut tye miunstoni/ mutto hä» o» moco 42. Etkö Romottn sono David.» sie- ,,,
menest / ja Bethtthemin Coupungist/
joca mlnnn lähetti/jot» et te tunne.
minä
tunnen
hänen: sillä cuft Domid oli/ Christuxe» tulemo»? ~
29. Mutta
mins olen hsnesti/jo hi» lshetti minun. 43. Ntzn nousi ryco Conft» seos ho» M,^
3<?'Ntzn he etzeit honds kisittoxens «en tihtens.
»oon ei kenzin lostenut kottins hinen 44. Mutto muutomot lohdoit hinen
psälttlis/ sillä ei hänen oicans ollut mtt» olta ttznnt/ jo et cuitengon kenga» loste»
nut tifisns hinen piillens.
la tullut.
«»PN»
paljo
Mutta
zi.
Consost uscoit hinen 45. Ntzn polmeltat tulit Pharistusten
co h«
psillens/ja ftnoit cosco Christus tule/ jo ylimmäisten Poppein tygo
Mnl,
tehnetö hsn enämmän ihmettä cuin ti- ftnott heille: mixctle Honda tänne
cuulit Conftn hänesti 46. Polmeliotmostoisit «i ole ihmi- stst.
lähetitPho- nen ttsnsns ntzn puhunut cuin st »hmtnopiftmon/jo
sencaltaisita
lna»tt
ylimmäiset
palweli- nen.
ja
Papit
/.K.«
"b"' riftuxet
olet.
«ns hsndättznnttttama».
47. Pharistuxet wostoifit heitä
«ietellyt?
Nl»»s
omyös
toco
te
heille
3i> Nift lEsts sonot
siinn!
len »ttlswähs» aica teldän eonsjan/ja 48. Ongo joc» Päämiehistä taicka
s""' menen sijtte hsne» tygöns joca mtnun Pharisenxisto ufconuc hänen päällens?
4y. Woon tämi Conft joco «i tieda
lähetti.
-'« cell
n
jo
ptts
minua
jakio/
Teidän
etzimo»
on t.rottu.
«.,,'
34mus.
joco
/
toilöytämK: jacuso mins olen et te
50. Ntzn sonoi heille Ntcedemus/
yöllä 01l hsnen tygöns tullut / jo oli yxl Sup.
do sinne tulla.
!l i.
35. Ntz» ludoloistt ftnoit testenäns: heistä:
cuhungosto hän menne / etten me händä 51. Duomitzeco meidän totin, jongun Denl.
löydä? «ennekö hän Grektlä.sien st- ihmistn / ennencuin cuullon eli tietä '7»4.
«00!»/ jotco sinne ja tonnehojotctuto- ftadonmitihön tett?
»ot/ Grekiläisiä opettaman ?
H« wostoisit / jo souoit hinelle: '5.
;6.Mikä puhe se on cuin hän ftnoi: oletcyfins myös Golileoloinen? tutkt
teidä» ptts etzlmon minuo/ jo ei löyto.
ettei Golileost ole yhtsn Prophe/ et te toido sinmino
olen
jo
tullut,
min cuft
ne tullo?
5,.1 ntl»mttn mt»i cotians.
<>«<«»
ltv.»,: i7. MUtta wtzmelftö fturna juhla»
vilt-z.»^
seisoi lefts/ o huu"5.
minun

?Ntut.
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ll» lue»

Cvangellul!,

''l

dän cusia Minä lnlhk/ M ttchnnga Mi- Supr.
mcnm : Akutta ette ttchä c«rsta mi- s'. il.
nä
öljymäelle.
ment
JEsus
minä men^n.
Xt V » 2. Ja tull warahtn huome. nä tulin/ ja cuhangalthan
jätten/ mt15.
Teduomttzetta
»ueldain jäkens Templyn/ ja
duomttze.
Cansa tuli hänen ty- näketän
16. Ja maicka minä duomitztsi»/ ny»
göns/ ja hän istui ja»petti heitä.
duomto» on tosi: Ma e» minä
Phari- z. MnttaKirianoppenetja Phartfeu- minun
stupet pet toit yhden «vaimon hänen tygöns ole ypinänt/ waan minä ja Jsii joca mi«vieivät huornde» kyuntotetu». Ja cuin he olit nun lähetti.
17. Ja teidän i aisan on myös kirjoi- D«ut.
salahänen eteens asettanet/
tettu/
että cahden ihmisen todistus on 17: s.
tvuolci 4. Sanoit he hänelle: Mestari/ tämä
ly.
teki
tosi.
löytty
stnle- «vainio on
itze työfä ruin hän
olen se joca itzesiäni todistan/ 1;.
iZ.Minä
ja Isä jora minun lähetti todista myös Molth
»ygö. huorin.
5. Mutta Moses on tais meitä käske20
18! 16.
t«v. nyt «tch sencaltaisetkiivillä surmatatsin. minusta.
Nijn he sanoit hänelle: cusast si- i.Cor.
10.
19.
sinä sanot?
Dmt. Mitästa
6. Mutta
he sanoit kiusaten hän- nun Isas on? JEsnö wastais: et te iz: r.
21. dä/ candaxens hänen päällens. Mutta tunne minua/ etkä minun Isäni: jos Hebr.
te
minun/ nyn te

sn

sen

suxen

se»

JEsus cumarsi ttzens ja kirjoitti sormellans maahan.
7. Mutta cosca he seisoit kysymyxens
päällä/ojensi hän itzens ja sanoi heille:
reistä on synnitöin/ se heittäkän en.
D«ut. joca
kiwellä.
sin
händä
7.
g. Ja hän cumarsi taas ttzens ja kirjoitti maahan.
9. Cosca he tämän cuulit/ ja olit 0läpit
/

tundisitla

myös minun

tundisitta
JEsus uhri-

Isäni.

10! »S.

i

20. Namät sanat puhui
arcun tykönä opettmn Templts: ja ei
händä kengän ottanut känni: sillä ei
hänen aicans ollut mielä tullut.
»?:
21. Nyn JEsus sanot taas heille:
minä menen pois/ ja te etzittä minua/
ja teidän pttä cuoleman teidän synnisän. Cuhunga minä menen/ et te sinne
/
ulos
tunnolda
«voidut
he
malba
taida
tulla.
manhimmist/mymeiyptttäin/ rumeten
22. Nyn sanott Judalaiset: tappasijn asti: ja JEsus jäiyxtnäns/ ,a »aineco hän itzenö: sillä hän
cuhunmo seisot sijna.
ga minä menen/ et te sinne taida tulla ?
10. Mutta cosca JEsus itzens ojensi/
heille: kk otetta al- Sup.
ja ei nähnytketä» pattzimatmoa / sanoi 2Z. Ja han sanot
jäminä olenylhälda: te elettä Z? Zi.
/ cusa owat ne sinun halda/
waimo
hän hänelle:
ole matlmasta.
päällecaudajas? Sngo sinua kengän mattmasta/ en mtnä
24. Sentähden sanoin minä teille r teiduominnut?
n, Hän sanoi: HERra/ et kengän. dän pitä cuoleman teidän fynntsän: silNyn JEsus sanoi: e» minä myös sinua lä jos et te «fco että minä se olen/ ny»
syuntsan.
duomttze: Mene /ja älä sillen syndlä tee. teidän pila cuoleman teidän cuca
/ ja
hänelle:
sinä 025.NY»
he
sanott
puhui
taas
heille
Nyn
12.
lEsus
JEsus
cuin
minä
let?
heille:
Valkeus:
JEsus
sanoi
puhu sanoi: Mtnä olen mailman
Kirjan jocaminua seura / ei hän ptmeydes mä- alusta puhun teille.
-.ä.Mlnulla on paljo teistä puhumist jä
«ppe. ellä / mutta saa elämän Valkeuden.
on totinen joc»
duillen iz. Pharifeupet sanott hänelle: sinä duomitzemist/ maan se
mitä
mtnä olen hä-,
ja
ole
mmunlähekti:
todistupcs
ltinsta. todistat itzestäs/ et sinun
neidä cuullut/ nytä minä puhu» matlSupr. tosi.
1;.
14. JEsus wastais/ ja sanoi heille: malle.
27 Mutta ei he ymmärtänet/ että
matcka
minä itzesiäni todistan/ nyn mi2oft.
mina
tiehän puhui heille Jsäst.
S:p- nun todisiupen on tosi; sillä
»8. San»!
Q

1

1

/

l

i

i

!

1

>

sano:

se

.

.

.

111

P.lchanncxiN

lEfus sanoi heille
cosc» te olts teidän
pojan ylöndinet/
nyn te

Sanot sijslEfts htille

z.iuc.
jos

Jumal»
lhmistn
ntzn
Isän/
tosin
racastaiInsr. teoletto
ymmärrätte että mtns st olen/ ja «t fitte minua t!i silla mina läxtn ja tulin
»2:32.
en minä tee itzestoni mttän/ »aan Jumalasta/ en minä itzestäni tullut/
ntzncutn Iss on minun optttanut/ nyt» waan hän lähetti minun.
minspuhu».
4Z. Mtxctte ymmärrä tätä minun pu29.10 se jocomtnnn lähetti/on minu» hettani? ette taida cuulla sitä linnun
«.

:

canfftni. Et Isä jättänyt minuo yxlnäni/ sillä minä teen otno ntztä cuin hsnelle telwollistc omat.
30. Costa hsn!uäits puhut/ ntzn mo»
ui nstot hän«»
3». cV>lj» lEsus s,noi ntzlle Judo»
iloisille/ jotca häne»
jos le pysytte minu» puhesonl/ ntzn te
«letto.
tottsest minun Opetuslopseni
32. Ia teidän pitä totuuden ymmär<>

:

sanaani.
44. Te oletta Jsäst Perkelest/ ja teiJoca
dän Isan himoja le tahdolle tehdä. Han lek«
per
murhaja
pysynyt
on ollut
alusta ja ci
kelen
totuudes: sillä ei totuus ole Häncs-Los- tahdo»
/

ca hän puhu «valhetta/ nyn hän puhu 0- hän «a
mastans: silla hän on walehlelm/sa perk»,

Isä-

sen

lcst.
-45. Nlutta etta mina sanon totuuden/
nyn et te usco minua.
Zi iii
tsmsn/ ja totuuden pits tetdän »apoh- 46. /c'Uca reistä nuhtele minua syntomon.
tähden? jos minä sano»
33. Ntzn he mosioisit hsnds: me olem- keille tstuudei,/ un/et te usco minua ?
mo Abrohomin siemen/ jo en me ole 47>Ioca on Juinalast/ se cuule Julenengin orjono ollet cuingo malan sanat/ sentähden et te cuule / etet
coscan
stjs sini sonot? tetdin ptts «opoxt te Juinalast ole.
»«lemon.
48. Nijn wastaisit Juvalaiset / ja
Auta.
34. lEsts mostois hetti/ jo sonoi: noit hänelle: engv me oikein sano/ että laisten
tottsest totisesi stnon »nins teille: jocoi- sinä olet Samarttani/ia sinulla on Per- Ma.
»en cutn teke syndli/hän on synnin orjo. kele?
35. Mutto ei orjo pysy tzoncoicktsest 4Y. JEsus tvasiais: Ei minulla ole
huoneso moon poica pysy yancaickisest. Perkele/ maan minä cunnioihen minua
36. Jos stjs Potta teidän mopaxi teke Isäni/ ia te häwäisette minua.
ntz» te tottsest otttto mopot.
50. Eu minä etzj oma cunniatani - yxi
37. Minä tiedän että te oletta Avro» on )vca sitä kysy ja duomitze.
homin siemen / moon le etzitte cuolet, ;i. Tottsest/ totisesi sano» minä teille:
toxtn mmllo : sillä el minun puhelloni joc»kätke mmun sanani / ci hänen pidä
ole teisä sio.
näkemän cuolemata yancaickisest.
38. Nttnö puhun mitö mini olen I< 5!. Nyn ludalaiset sanoit hänelle:
fäni tykönä nähnyt/ jo te teettä mitä le nyt me ymmärsim eitä sinulla on Perkeoletta nähnet teidän Isänne tykönä.
le. Abraham on cuollut/ja Prophetat/
39. He mostatsit/ ja ftnott hänelle: ja sinä sanot: ivca kätke minun sanani/
Abraham on meidän Istm. lefts st- ci hänen pidä maistaman cuolemata
noi heille: jos te »lisittä Abrohomin yancatckisesi.
lapset/ny», te tekisittä Abrahamin tölts. ;z. Oletcoe sinä suurembi cutn meidän
4c,.Mu110 nyt te etzittä minuo top- IsämAbraham/joca cuollut on? jaPropoxcn/ sitä thmist joco totuuden cn lttl- phetat omat cuollct/ mixt sinä nzcs teet?
le puhunut/ jongo hän »n lumalalda 54. JEsus mastaiö: jos minä itziänt
cuullut sttä ei Abraham tehnyt.
cunmoitzen/ nyn ei minun cunnran ole
4-r. Te teettä teidän Isin teco)o. Ntzn Miran: minun Isän »n se jvca cunmoihe sanoit hänelle en me ott äpäräni tze mrnua/jvnga te teidän Jumala/enne
syndynet : meillä on yxi Iss/ Jumala, sanorra.
:

Rem.
6-16.
».

Pet.

»:

19.

sa-

:

:

:

55.1»

«.

se

-

iuc.

"J

Evanstllum.

55. Ja tk te tunne HZndä inukta minä n. WastakS hän/ja sanoi: ihminen
tunnen hänen: ja jos minä sanoisin er- joca lEsuxexi cnyutan/teki loan/ja
in minä händätunbts/ nyn minä olisin »otteli minun silmäni / ja sanoi minulwalehtelia enin tekin/ mutta minä tun- le : mene ja pese Siloamin lammicos.
nen hänen/ja kätken hänen
Ja cuin minä menin/ ja pesin / nyn mi-

sanans.

Se».

56. Abraham teidän Isa» tlottzt/ näh- nä sain näkyni?
däxens minun pärwäm/ hä» näki sen/ ja 12. Nyn he sanoit hänelle: cusasta hän
on? Hän sanoi: en minä tiedä.
ihasiut.
57. Nyn Judalaiset sanoit hänelle: et iz Nyn he weit sen / joca enne» sokiaPhari-

«2.Z
S-28:
jiz.

.

l

ajasta- na ollut oli/ Phanseusien tygö.
sinä olet »«elä «Ydenkymmenen
14. Ja se oli Sabbathin päilvä jona seuste»
jantvanha/ ja olet nähnyt Abrahamin
kysylaiset 58. JEsuS sanot heille: Tottsest toti- JEsus teki loan/ ia awais hänen sil-. mys
tahto- sesi sanon minä teille ennencuin Abra- mäns.
vat ki- ham olttan/ olen minä.
25. Nyn kysyit taas häneldä Pharlse- sokialle.
i «Kä ;y. Nyn he polmlt ktwiä laskettaxenS uxet/ cuinga hän näkyns saanut 011.
lesuf- händä. Mutta JEsus lymyi ja läpi u- Hän sanoi heille: hän pani loan minun
i Znst- los Templrst.
silmäin» päälle /ja minä pesin/ja näen.

luda-

?

>

,

/

s

Phariseuxist

sa-

lutlasie

tysy-

Ja hänen Opetuslapseus
ftmys kysyit häneldä / sanoden: Mestari cuca
syndtä teki / tämä eli hänen wanhemmans/ että hänen piti soktana syudymän?
z. JEsus wastais ei tämä syndiä tehnyt / eikä hänen wanhemmans / mutta
että Jumalan työt hänes ilmoitettaisi».
4. Minun tule tehdä hänen töitäns/
joca minun lähetti/ nyn cauwan cuin
pätwä on. Po tule/ cosca et kengän tai2.

:

da työtä tehdä.
5. Nyncauwan enin minä olen mail8:12. mas/ nyn ole» minä mailman Walkeus.
Jnft.
Cosca hän tämän sanonut »li/ sylki
n: Z5. 6. maahan/
ja teki loan syljest/ ja wothän
JEsus teli sokian silmät loalla:
Man. 7.
ja pese sijuä
Ia sanoi hänelle: mene
da soklnyn
paljo cuin
o»
lammicos
aa sil- lähetetty. Siloam/se
Nyn hän meni ja pesi/ ja tawak. li näkemän.
8. Nyn kylän miehet ja ne/ jotta hänen
ennen olit nähnet sokiana / sanoit: eikö
tämä »le joca «stui jakerjäis?
on.
y. Muutamat wastatsit: hän
Mutta muut sanoit: hän on muotoi-

Kup.

°

sen

'
I

se

se
nen waan hän itze sanot: minä se olen.
10.
sen

/

Nyn he sanoit häueste : cuinga sinun silmäs aukenit?

ihminen sencaltatsia ihmeitä tehdä? Ja ryta oli
heidän keskenans.
17. He sanoit taas sokialle: mitä sinä
hänestä sanot/ joca sinun silmäs awais ?
han sanoi: Hän on Propheta.
iB. Mutta «Juvalaiset sitä usconet/
HSettä hän oli soktana ollut/ ja näkemän Ia
nen
tullut/sijhenasti cuinhe cutzmt sen wan- wanhemmat/ joca näkyns saanut oli:
hemsy-Jahe kysyit heildä/ sanoden! tä- mtllensi
mäkö teidän potran on/ jonga te sanetta
sokiana syndyne»? Cutnga sijs hän nyt
l

c>pe-

>

k

16. Nyn muutamat

ix. iucu.

ei se ihminen ole Jumalast/ et ei
JEsus ohitze käyden näki th- noit: pidä
hän
oli
joca
syndySabbathia. Muut sauoit:
mtsen/
soktana
cutnga raita joc» syndine»

näke?

20. Hänen wanhemmans
wastaifit
heitä/ ja sanoit: me tiedämme tämän
metsän Pojaxem / ja että hän soktana
fyndynyton:
21. Mutta cuinga hän nyt näke / sitä
en me tiedä / ja cuca hänen silmänsäwats/ en me tiedä: hänellä o»kyllä ikä/
kysykät häneldä/ puhucan itze hänestänö.
22. Näin sanoit hänen wanhemmans
sillä he pettäisit Juöalaisia: sillä Judaloimet oiittjo nyn keffenäns päättänet:
etta jos jocu hänen tuannstais Chrtstu-

:

pext/

sen piti Synagogasta

ulossuljettu

oleman.

az.Sentähden sanoit hänen wanhemmansLlz

»4

,

mans: hsnello »»fyllsils/ tysytälhs- ustn.

jahsn tnmirst jOrucolll hindi,
lEsus ftnoi: mlns tuli»
lh- du»m«oUe tshsn matlmaan: että »e jot»
mlstn/joca sotiana oli ollut/ja ftnolt «a ei noe/ pits »stemsn/ jo ne j»lc»
hänelle: onno lumololle cunnio: me nitewit/ ptts soktoxl tulema»,
tiedsmme sen ihmisen synoistxi.
40. Io inuutoinot Phoristuxist/jetc»
25. Hsn wostots/ 10 ftnoi: jos hän hsnen tykönäns »llt/cuullt nämit/ j»
on syndinen/ sitoen mini tiedä: waan sanoit hänelle olemoco metin soitat?

«elds.
24. Ntzn he cutzuittolstn kerran

39. Ia

sen

:

jos te sokiot
stn millä ainoastans tiedon / «tts minä 41. lEfts sonot heille syndiä
et
olis
teillä
mut»
nyt
olin/
näen.
olisitto/ ntzn
ftco sotia
26. He ftnoit toos hänelle mitä hän to että le sanotte me näemmä/ stntäh,
sinulle teki? cuinga hän sinun silmäs a- den teidän syndi» pysy.
:

:

:

«vois?

:

X iucu.

sonot» teiltottsest stnon minä tell- l<»n.«.
lt/ettitö te cuullet? Mtxi te toos siti "< le l»co «i owesto sisilmene lom- <"''
waa» astu sijhen
rohdotta cuullo? Tohdottoco te myös
/ ft on »oras ja ryö. p"i"«'
hänen Ipetuslopsexens?
28. Ntzn he tirotlit hindo/ jo sanoit FM».
/ mutta
2. Mutta joca owen cautta sisilmene/
sini olet hänen Opetuslopstns
me olemmo Mosexen Opetuslapset.
s<
lommosten poim«n.
Sillen owen wortto owo/ ja lambat
29. Me ttedimme lumolon Moststo
puhutellen: mmco custo timi on/en me cuulewot hinen änens: Koomia lom»
tiediboitons cutzu hin nimeldins/jo wie heiSe ih- 30. Ntzn ft ihminen wostois/ io stnol yHnulos.
minen heille st on tosin ihmellinen/ ettet te lie- 4. Ja culn hin omot lombons nlos.
Shmct- do custo hinen/ jo cuitengin hon owois päästi/ täy hän Heidi» edellins: j«
tele/et- minun silmäni.
lambot fturowot händä/ sills he tundeteihe
31. Mutto me tiedämme ettet lumolo nmt hänen inens.
tiMNt cuule syndifici: woon ioco on lumof. Mutto ei he muucoloisio seura /
Chri- lon polivelto ja ttte häne» lohtons/ sits waon pokenewot händs: sillä ei he tun.
siust- hsn cuule.
«e muucoloisten onds.
Esa.;;:. 32. Ei ole motlmon olufto cuultu/ etts <;. Tämän lopouxen ftnol lEsus heil5.
jocu on sen silmät o»»onn»t/ joco sttto- l<: mntto et he ntztä ymmärtänet/ culn
no syndynyt on.
hin heille sonoi.
33. Ellet hin olis lumolost/ntzn ei hin 7. Ntzn lEsts stnoi taas hellle: to.
lOidats mitän lehdo.
tistst / totiftst ftnon minä tetlle mins
wasto,sit/ ja ftnoit hänelle fi- elen lommast«n ewi.
nä olet päänins synnts syndynyt/ ja fi- 8. Catcki jotca minun edelläni owot ol»
»äopeiot meitä? Jo h«o,oit häne» utts. ttt/o»atwarcatjaryöwärit: woon «i
cuulla/ eltä he lombotcuullel hettä5 Ja lEsus satsen
ojonet:
»los
elit bänen
Io cuin hän -- Mtnä olen ewi: jos joc» mlnun
lön« hinen/sonoi hän hänelle: uscot- couttoni sisilme»,/se tnle »opoxi: j»
mene sisälle ft ulos / ja löyts laitumtn.
ces sini lumalon Pojon piille ?
36. Hin »ostais/ ja sonoi bERro/ io. Et »oras tule muuta cutn »ora»
tuco se on/Ms mtnä hinen päällens fiomon/jo toppomon/jo codottomo»:
millä tulin / etti heillä piti elomo ole»
nscc-isZl, ?
olema»,
,7. Ntzn lEsus ftnol hänelle sins «on/ jo yleätyllä
li.
st hy«« »«<«.<»: Chri»
«tthöne» nähnyt/ jo hsn on st joc»
poiMtN
«Nda hengens siu-e».
bywo
puh» sinnn contzos.
U.Mut' HYw<
/ Mlnä lammasten «desi.
;
zB. Ntzn HM lMo< HE3ls«

27.Ho»wostois:

jo minä

:

:

,„

~

:

»

:

s

:

:

Mlns.ottn
«

EvwgtlAM.
Mutt» polcolliuen / joco ei ott voi»
«en/ eikä lombot ole hänen emons/ cosest. co
io:».
hin nike suden tulewon/ ntzn hinjitSucb. tä lombot/ ft potene: jo sufi rootettja
,4zl/,3 hoosco lombot.
,3. Mutto polcolllnen potent/sillä hän
on polcollinen/ eitä ttttele lomboisto.
14. Mini olen ft hymi potmen / joca
«.em
~° ,i tunnenomoni/ ft minä tnlon myös o»
mtldont.
/
Noltb '5. Ntzncuin Isä minun tunde jo miponen
lom.
jo
hengeni
»ä
tunnen
a.
Isän
»«lme

»i.

.

:

...

Ml 10

«ast«n edestä.

»o/uc.

27. Mlnun lombonl «ulemol minun
änen./jo mtns tunnen Hetdän/ jo he
rowot minua :
28. Ia mlns annon hellle tzoncotcki»

sen»

ftn elimin/ el heidon ptdi huckumon
ptdi yhdengin re»
tzoncoickistst/ etto
minun
todestani,
wiisemin heito
ne

minulle on»
29. Mlnun Ison/ joco
det/ on fturemb».coickio/, o tengi»,
toido heitä remoista mlnnn Isin» to»
«

desiä.

,
yhtä.
3°- Mino,o Ist olemmo
3'. Ntzn ludololstt poim.t toos tlmis
~

...

,

Judo»

16. Minulla »n myös muitO lombolto/ hsnds t.mlttoxens.
laiset
mino tohto.
32. lEsts mosto.s heito
jotco ei ole tästä lommoshuo»«sto ne
pitä minun myös tänne soottomon: jo osotln teille Iftldint monda hymo wot
cunga työntihden »tzsti le stjs lestst
he stomotcuullomtnun onent: ja piti työtä:
minun
timitotte.
ltmillä
oleman yxi lommos huone/ja yxi poi»
«vastoisit händi/ stno- Sup.
3i>
ludoloistt
men.
hywän työn tähden ,-;,.
«s«.)l
Sentähden Isi minu» rocosto/ den: «n me sinuo
pilcon tihdemio etti sino/
tlwiti/woon
minä
ponen
hengeni/
mmä
että
7.
sillä
st» joco
ihminen olet/ teet itzes lumoloxt.
»Ct 4- illens oton.
ettö teidän
kengin
minuldo/
woon
34.
lEsts wostots heitä:
Et.to
,z.
18.
fitä
? Mlns
lalsonneolelirjottettu
on
stneln:
mtns panen
ttzestinl: Mlnullo
«oldo fitä ponno/jo mlnullo on motto te oletto lumolot.
,V.
»».'.
«tä toos otto. Se» kästy» minä soi» 35. Jos ho» ne cutzu» lumolixl/ ,ollle
Iumolo» ? topohdui/ 30 e» kirjoitus
Isildini.
toido
ricetto
i,. Ntz» tuli toos rtzto ludoloistt»
te stnette hänelle/ iongo Ist Motth
puhetlen
noiden
tähden.
36.
Jo
»tstellä
,c> Jo moni heistä stnoi: hänellä on on pyhittänyt jo lähettänyt mollmoon:
sini pilckotlumoloto/etti mlni stnol»:
Perkele/ ja hän on? mieletöin/ mitä te mini
olen lumolon P°.co.
händä cuuldeletto
37. Ellen mlni »«mlnun Isinl toito/ c^^^
21. Mutta muut sanoit: ei ne ole rtz»otun puhet toltoco Perkele sotioin ntzn ilkät minuo ustoco:
38. Mutto i»s minä nyta teen/ ,0 »os
silmät owoto?
ne tyet:
et te minuo usco/ «nn
~
~'
'

:

:

i7.'

sen

„,...«

.

sono

«,

.

:

.

.

"'

«>>

22.

uscococ

Hjotolwiel..

«ttätetund.sit ,o ustetsit Isän eleman
ktzunlet-

"y'n"h7etz<rtooNänds
z^<
N
"74
mm
!.M«c. sonotthinelle: culngo conwon sinimei- 4°» Ia Mns
po"on H
oft lehonnes
4:59. ti ylösplbit? Jos sins elet Chr.stus/ lordoni/ M"
«"'

I «lolsttptzrittthsnm/ft

nnn

sono meille settiisi.
lEfts

N st»7f.
yst

«oN
jo.tteusce:

.eMe ftnonut

-

ensin costl 10 wtzlM filno.
l»
4'. I« «°ndo tuli hinen
»hmetta
stneit: «i lehonn.s yhttkon
tchnyt: Mntta colck» cu n Johannes
tististno/ n«omot todet.
:

mlns ele»
nt «yöt

Ia mdnd» «sco.
sillä ttttele miLN
päslttns.
ltllle
nijncnin
minä
nnn
st.
«nChrl
lambaistanl/
<i««? noin.

siells hsne»
"''"

'

P.lohanlitxtt.

ils
ioja,

ii lue.

XI. iueu.
solrosti/ nlmeldä
N« sklozorus Bethonlosto/ Morton
Hjo hänen sistrens Martha»
"V3^kylästä.
Molth 2. Mutta Morlo oli st joca »otteli
26:7. HERron »«ltello/ jo hänt» jolcans stttmito/ lähts »tzfittiftotymmends
Inf. 12 hiuxillons culwois: jongo»el. lozorus »ocomttta.
19. Io mondo ludomisisto »tt tullut
stirosti.
j« Marion tygö/lohduttaMorthon
häne»
sistrens
hsnen
3. Ntzn
lshetit
«ygins/ jo sanoit HERro/ cotz»/ st mon hettä heidsn »chens tähden,
22. Costa Mortho cuuli lEsuxen tu»
jotos rocostot.
soirosto
4, Costo lEfts sen cuuli/sonoi hän: lemon/ juoxi hän händi »oston:
«i läinä toutl ott cuolemoxi/ moon mutto Morm istu» cotono.
lumolon cunnioxi/että lumolon P»i- 21, NtznjosMortho sonoi lEftxelle:
co sen contto cunnioitettoisin.
HERro/ sinä olisittiilli ollut/ntzn
5» Mutto lEsts rocosti Mortho/ jo «minun wel,en olis cuollut.
22. Mutto minä tttdän mtelä/etts calc->
hinen sistrtons/ jo lozornsto.
k»
Cutn
sijs
6.
hän cuuli hänen sairasta» mitä finä anot lumaloldo/ ne I»«
»on/nynhon mtzmyi sijnä poicos coxi malo sinulle ondo.
13. lEfts sonoi hänelle sinun »eljes 7^'
pät»ä.
i'
7. Stztte stnol hän Opeluslopsillens on ylösnousemo.
24. Martha stnol hänelle «ins tiemengämme jällens Indeoon.
8. Sonott hänelle Opetuslopset: Rob- dä» hänen nouftmon ylösnouftmifts
bi/ ästen etzeit Indolotset sinuo ttmtt. mtzmetftä päiwänä.
25. Sono. lEsus hänelle Minä otäxens/ jo sinä menet toos sinne.
ylseneusemus io elämä: joca usco
le»
eikö
9. Wostots lEfts:
coxitoifiofymmendä ole poimon hette? Jos jocn minun päälleni/hän elä/ ehtä hän olis
»äimällä moeldo/ ei hin loucko itziäns cuollut.
ft usco mi.
sillä hsn nöke tämän moilmon »olle». 26 Io jocoinen joco eli
nun Päälleni/ei hänen pidä cuoleman
Den;
ic>. Mutta jos joc» yöllä maeldo/hän tzoncolckistst/ uscotcos ftn?
loucko ttzens sillä ei molkeus ole hänes. 27. Hän sonot hänelle jo HERro/
loza- 11. Näitä hs» puhui ja stno. sijtte mins uscon sinun Chrlstuxexi Iumolo»
suscuo heille: meidän ystämom tozorus moco/ Pojoxi/joco tulemo olt moilmoon.
le.
28. Io cuin hi» nältä sanonut oli/
mutto mins menen händä unesi heratta,nän.
meni hän pois/ jo cutzui sistrens Ma12. Ntzn sonoit hinen Opetuslopstns non solo/ sonoden Mestori o» tullut/
HERro/ >os hä» moco/ tylli hän po- ft cutzu sinuo.
rane.
29. C05c0 hin sen cuull/noufi hän coh.
13. Mutto lEfts sanoi hinen luole. la jo tuli hinen tygöns.
mostons woon he luulit hinen sono- 3c>.(Sillö ei lEfts ollut »leli kyläin
tullut: moo» eli fijni paicas/ fts»
»on unen mocomtsest.
14. Ntzu lEsus stnoi htille selkiisi Martha oli hinen cohdannut.)
31. Cesta sijs ludoloistt/ jotco hinen
iazarus o» cuollut.
»5. Jo mtns tloitzen teldän tihkune/ conhonshuones oltt lohHuttomos hin«tten minä sielli ollut/ etti te uscottte dä/ näit Morton »optost nouftmon
ja ulosmenemän/ seuraisit he hsndä/
Mutta mtnoälnme hänen tygöns.
l6.N,»sanoi Thomas/ joca cutzn- ftnoden; hänmtne houdolle tttemä»..
?2. Cost»
ton coxoisexi/ mullit opetuslapsille :
läytäm myös me/ «tts m« cuolisim hs»
ne» consjons.
'7» Ntzn lEsts tuli/ ft löysi hänen jo
neljs poimo moonnen houdos.
'«. Mutta Bethonio olt
lssns leru-

»ri mtts
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Cvonglllum.
n.iue.
Costa Nlorla finne tull cuft lE. Pharistusten tygö/ ft ilmoitit heille ml»
Sts oli ja «iki hänen/ longeis hin hs» ti lEfts oli tehnyt,

'

U7

;».

nen ftlcolns luureen/ jo sonoi hänelle 47. Ntzn ylimmitstt Popit ja Phori»
HERro/ jos sini elifit tiilli ollut/ «i stuxet cocoisit Neuwon/ jo ftnoit: mtts
olts minun tveljen cuollut.
me teemmi? silli
ttte
:

33.

Cosco lEfts niki hinen itkewsn/

mondo

ihmettä.

jaludolotstt/j«tco hinen consjons tullet 48. Jos me ftllimmo hinen ntzn 0110/
oltt/ilkewiu/couhistut hin hengcsi/ ja ntzn coicki uscomot hinen päällens: j»
tuli songen murhellisexi.
Romoloistt tulemot jo ottomot pois ft,
34.1» ftnot: cuhungo te hänen po- ti meidän moomme ettö Confom.
»ttte ? H» sonott hänelle : HERro/ tu» 49. Mutto yxi heistä Coiphos nimelle jo cotzo.
di / joco ott sinä muono ylimmäinen
Poppi/ ftno» heille Et te mitän tiedä:
35- Jo lEsts tttt.
36. Ntz» sonott Judalaisel : tOtzo/ 50. Et myös ajattele/ etti ft on mciltt Inf.
cuingo
torpelltnen/ etti yxl ihminen cuole Conhi» rocofti hindi
Vllp.
i»: i4«
Mutto
muutomot heistä ftnoit: stn tähden/jo ei coicki Conft huckuis.
37.
>!7.
«itö tämä / MO stk.o» silmät omole/ 5». Mutto ei hä.» sitä itzesiäns sanonut:
toinnut tehdä/ ettei tomäkän cuollut moon että hän ott sinä muonno yltmmiiolis?
nen Poppi/ntzn hin ennusti.
38. Ntzn Jesuscouhtstul toos itzesäns/ 52. Euä lEsuxen pitt cnolemon Conjo tuli houdon t«,gö. Mutta ftnä oli stn tähden/ e: ainoastans Canftn tihcnoppo/ jo timi sen piille pondu. den/mutto etti hinen piti ne lumolon
39» lEfts ftnol: ottocot timi pois. löpset/ Mo hajotetut olit/ yhten coce»
Sonoi hinelle Mortho / sen sisor joco mon.
cuollut oli : HERro/ jo hin Holst silla 53. Mutta sijti piimäsi pidit he yhteen
neumo cuottttaxens hindi.
hin on neljä piimä cuolluna ollut.
40. lEfts ftnoi hänelle: engö minä 54. /PJ sijs lEfts waeldanut «ns
sinulle sanonut josfina uscoisit/ ntzn si>»l!idalaisien seas julkisesi/ maan
no nitisit Jumalan cuunian.
meni sieldä yhcen moon paickan lähes
4i. Io he ottt kimen pois sioldons/ corpe/st/hen Canpungtzn/ joco cutzuto»
johon cuollut pondu oli. Ntzn lEsus Ephroim jo ottsictt siellä Opetuslonesti silminsylös/ ja ftnoi Isi/ minä siens
ttztän sinua ettäs mtnuo cuulit.
55. Mutto ludoloisien Päifistne»,
42. Mutta mini ttedin myösettssoi- lähestyi: Jo mondo sijti moacunnosi»
na mtnna cuulet/maa» Canftn tähden meni Pääsiäisen edellä leruftlemtzn/
joca täsä ymbärl seiso/ ftnon minä/ että puhdistaman itziäns.
ht uscolfil finun minua lähettänexi.
56. Nyn he etzeit lEststa ja puhuit
lEsus 43. Jo cuin hä» nämit sanonut 011/ testenäns/
seisoin Templis miti te lnuberit- huusi hän suurello änelli: iozore tutt letto/ettei hin
ole juhiolle tullut?
lä iazo ul°s.
57- Jo ylimmäiset Popit jo Phoriseulxxcn. 44. se cuollut tull ulos sidottuna ki- xet olit tästyn oudonet/ että jos 10c» tie.
sist ja ftlmoist täärllynalla / 10 hänen däts cuft hin olis/ «tzn hänen pitt stn il.
hltilynollo. motltoman/«ti he ottaisit hinen kynn».
cosmons oli ymbärtsidoltu
päistität
i
ftnoi
heille
hindä
lEfts
XII. illtU,
>
andacat hänen mennä.
piimä ennen Piisiiisti/
45. Ntzn monda Isudaloist/ jotca ollt
Morton tygö tullet/jo näit ne cutn IE- «« tuli lEsts Bcthauioon/)oft taoli joco cuollut oli/ jong»
ststeti/ uscoit hänen päällens.
46. Mutta muutamat heistä menit
hän cuelluisio herätti.
:

:

:

:

:

:

2.

Ntzn

»t. tuc.

«,

z. Nyn h« V+MHsnell« siellä «h- cutn lEsus oli lircafiekku/silldlnhilnmi. Meith
että nämät ovat hänestä kirjoitetut/
-toltsen/ ja Martha palveli mutta La- stit/
ja
että
yxi
oli
cul»
he näitä hänelletehoet olit.
»M
hänen
cansians
zarus
17. Mutta se Cansa todisti/cuin hänen
atrioitzt.
/

Maria
»tti naula» voidetta cansians oli/että hän lajaruxenhaudaft
Ny/,
voitele turmelematoinda / ja
calltst Nardust/ cutzni/ja cuolluista herätti.
lesuxe voiteli lEsuxen jalat / ja cntvals hä- iz. Sentähden myös Cansa meni hän»
Mk.
j,lcans hmxtllans: Ia huone täy- dä wastan/ että he cuultt hänen ihme»
Matth
woiten hajusta,
tehaext.
lö: 6.
Nyn sanot yxi hänen Opetuslapsi- 19. Nyn PhariseuxetfanoitkeskenänS!
/ ca»
Marc. stans/ JudasSimonin polc» Iscarlot/ te näette/ettet le mikä» airoin
»4:j. j»ca hänen sijtte petti:
yo/ cocomailmajuoxe hänen perästin». Grelt.
olit
s.Mix«tätä»oidetta myyty colmee» -».MuttamuutamatGrelilätset
läisic
penoingthin/ ja annettu vai- ntzstä/ jotca ylösmentt Juhlanarucoi- Pyytä.

saa

sataan
vaisten?

>

lema».

ha» sanoi se»/ elettä hän -l.Nhn ne menit Philippuxe» tygö/
*lk!f. iz 6. Mutta
joca oli Galilean Bethsaidast/ »a rucoi»
/
29, murhen piti waiwaisist vaan että hän
oli varas / ja hänellä oli cuckaro / josa lit häädä/ sanoden Herra/ me tahdam»
me nähdä lEsufia.
hän candoi cuin fijhen pandu oli.
7. Nyn lEsus sanoi: anna hänen ol« 22. Philtppns meni ja sanoi Andre»
la/hänon kätkenyt minun hautamt- axelle: ja Andreas taas ja Philippua

vät

-

sen

hänen tähtens/
sinne
päälle.

ja usc-ost lEsuxen

päivänä/

cosca

paljo

le/ njju se jääyxinäns: mutta jos si cnole/nyn tuo paljo hedelmätä.
Match
-5. Jocaracasta hengens/hän cadotta 10: zy.
mutta joca täsä matlmas »iha Lci6»i
qancaickiseen Marc.
hengens / hän tuotta
elämään.
B:zs.
-6. Jos jocu minua palwele/ hanstu- luc. 9;
ratcan minua: jarusa minä olen/ siellä »4.
pitä myös mtnu» palweltant oleman.
Ia jos jocu minua palvele/ händä on

se

sen:

sen

.

rättänyt.
10. Mutta ylimmäiset Papit pidit
neuvo iazarusta tappaxens:
11. Silla msnda Juvalaisista menit

sanoit sen lEsuxelle.
iz. Mutta lEsus »astais heitä/ ja sanst: aica on tullut/ että ihmisen Poica
pitä ktrcastettaman.
-4. Totisesi/ totisesi sanon minä teille:
elleiMaahan pudonnut nisun jyvä cuo-

!

8. Sillä teidän tykönän on aina vaiwaiset/ mutta en minä aina teillä ole.
y.
paljo Cansa ludalaisist
»ymmärsi hänen siellä olevan:
ja tulit sinne / ei ainoastans lEsuxen
tähden/ ivaan että he olisit myös Lazaruxen nähnet / jonga hän oli cuolluista he-

z

seni paivaxi.

1».

I-W.

sen

sen

Chri-pus a- -

nähdä

!

.

1

>

i

Cansa joca juhlalle tullut »li/
Isä cunnioitzewa.
ja le--cuulilEsuxentullen lerusalemyn/
sielun suuresi mure»
rusale- iz. Otit he palmuoxia / memt händä 27. Nyt on minun
myn. vastan ja huustt: Hosianna / siunattu hisans: Ja mitä minun pitä sanoman?
/ vapahda minua tästä hetkestä:
Macth! on s- joca tule HTRraa nimeen/ Israe- Isä
cuitengtn olen minä sentähden tähän
21: 8. lin Cumngas.
Marc» 14. Mutta lEsus sai yhden Asin /ja hetkeen tullut.
Änikll28. Isä / kircasta sinun nimes. Nyn le Tail«7. istui sen päälle/ nyncui» kirjoiteltu on:
olen
Luc.
is.Hla pelkä Etonin tytär / catzo/ si- äni tuli Taiwast/ ja sanot: minä
wasi.
ry: Z5: nun Cuntngas tule ja istu Asin varsan senkireastanut/ ia tahdon wielä nyt kir.
casta.
Zach. päällä.
/ joca läsnä seisot ja
Nyn
ei
29.
Opetuslapseus
16.
Mutta
Cansa
y.
hauen
9:
jyltsnen.
Esa.o 2 qattä ensist ymmärtänet: v»an shtte- sen cuuli/ sanoi pitkäist»
:

.

N.

iz, Muut»

CvWlliUtN.

li.

luk.

«^

Muut ftnolt : Engeli puhutteli händä. 45. Ia jocO mlnuu »,ite/ hsn «ote sen
zo. lEsts wostots/ ft sono» ei tsms joco mtnun lähetti,
sni tullut minun / moon teidän lohten.
46. Niinä tulin Nolteudexi «oil- A,p.
31. Nyt tämä mailma duomitan: nyt maan/ että jocalnen joco usto minun
tsmän mollmon PiimitS piti h«it«t- piilltni/et pidä pime!» olemon.
47. Mutto jos loc» minun sononi cuu.
timsn ules.
32. Jo jos mtns moosto ylösnosteton/ le/ jo ci usce/ en mino Honda onemitze
Ntzn mlni medin colcki minun tygöni.
silli en mlni tullut moilmo duomttze.
33. ( Mutto stn hin ftnoi muisiuttoln mon/ moon mopohtomon.
mtlls luolemollo hinen piti cuoleman.) 48, loco minun ylencotzo / ft et »o» «»">««
34. Ntz» Conso mostois hindi/ jo ft- stonoto mtnun ftnoloni/ hanclloonscje:

»

:

"»"

»'

Pst', nei: me olemmo loisto cuullet Christn- co hinen duomiye:

se

puhe )ongo mmä pu°eu,
17. xenpysymänyoncoickisest/ jocuinqosi- puhuin/ pito hsnen duemitzemo» mtz- «llomol
sc l>°: nä sonot / etti ihmisen Poico pits ylös- meistä piiminä.
s
duon,.itzeftanspuhuminä
ole
Silli
tn
4.
Cuco on ft ihmisen Poico? 49nostettomon?
tzehan
ts»' » ,5. Ntzn lEsusftnei heille WolteuS nul moon Isi/ joco minun lähetti/
7») on Mtels»ihin oico teidän consjon/»o° on minulle kistyn ondonut / mttö minun »iorc.
lb-.ic».
puhumonpiti.
eldocotntznconmonmin teillä Woltcus letemin jommi
hanetftosiyns
etto
tiedon
pt»
50. Jo
en/ ettei pimeys
loco
2: »c,.
meydes moelbo / et hän tiedä cuhungo entzancaicktnen elämä. Sentähden mttä minä puhun/sen minä puhun/ nyncuin
mene.
~

«?'

:

:

hän

;6 UscocOt Wotteuden päälle/ ntzncoumon cuin teillä Wolkeus on/ tttäte
tulisit Wolkeuden lopsixl, Nätti puhui
heildi.
lEsts jo poiemenl / ft lymyt
woicko hä»tekt mondo thmetti

Isien

Xt

lNlnultt stnonut.
XIII. iucu.
enne» Pääsiäis juhla/ IV.
cuin
tiesi helkens tul. pzlck
JEsuS
Dill«lext/että hänen
piti tästä ma- Matlh
lsan tygö mencmäa/

Heidin nihtens/ei he cuilengon usconet
hänen päällenS.
nijncuin hän oli racastanutvmians jot. Marc.
tay- ca olit mmlmas/ nyn hän lsppun asti
Esa>.
zz, Erm Esaian Prophetan
14: r.
tetäisin/jonga hän sanoi HERra/cu- racasti heitä.
!uc.2lz
ca uscoi meidän saarnam? jakenelle on 2. Ia Ehtostson jälken/(cosca Perkele
oli jo Juvan Simonin Zscariotin sydäEsi>. 6: HERrankasimarsiilmoitettu?
Sentähden ej he tainnet usco / silla mehen lykännyt/ että hänen ptti hänen
9' Esaias on taassanonuk:
pettämän.
Matth
somaksi heidän silmäns / ja z.Tiesi Jesus Isän caicki hänen käsijnS
paadutti heidän sydamens: ettei he näsis anöanen/ ja cttä hän oli Jumalasi ulos
tuc. s:
silmillä/eikä ymmärräis sydämellä /ja lährcnyl/ja oli Jumalan lygö mcnewä
käänais itzens/ja minä paranaisin heitä. 4.Noust hän ehtoltftld» ja rysui waatA"'
41. Rämät sanoi Esaias / cosca hän tens: jaotti lynaisen/ja wyötti ttzenS.
28:26. näki hänen cunnians/ ja puhut hänestä. 5. Pani sijtte wettä wastimaljaan/ >a
41. Cuitengin monda myös ylimmäi- rupeis pesemän Spetuslasten jalcoja/
sist uscolt hänen päällens: ivaan ei he ja cuimais ne sillä lynaisella jolla hän
Phariseusien tähden sitä tunnustanet vyötetty oli.
etei he otts Pannaan kuulutetut:
6. Nijn hän tuli Simon Petarin tygö/
JCjw
enämmin
Cup.
ihml. joca sanot hänelle: HERra/ sinäkö mi- pese
4Z. Sillä he racafiit
O1 44. Sten cunntaca/ cuin Jumalan cunntaca. nun jalcani peset?
pekus.
y.lEsus
hauelle:
ja
/
mastais/
sanoi
44. «SMtta lEsus huusi )a sanoi:
minun päälleni / «i mitä minä teen/ et sinä sila nyt tiedä/ lasien
jalat»
f« «sco minun päälleni / waan sen päälle muttaRtästedes saatsinä sen tietä.
«Petari
,

:

:

jocamiuun lähetti.

P. lohanntjttn

L;O

«l. Luc»
ei
ptds
Opetuslapset
z. Pilari stnol hsnelle sinun
22. Ntzn
cotzeltc toin,» Marctkinins pesemän minun jättejäni , W«- lotsens piille/ ,o «pällit ttnesti hön ft. -14»,,'.
stois händi lEsts ellen mlnisinno noi.
luc. 2,,
pest/ntzn ei sinun ole oft minun consjoni. 23. Ia yxl hänen Opetnslopsistons 21.
9. Simon Petori sonoi hänelle: istut pöydin tykönä lEftxtn helmos/
HERro/ei oinoosions minun jolcoionl/ joto lEfts rocostt.
mutto myös kidet jo Pää.
24. Ntzn Simen Petori »tzltols sille/
io Sonet lEsus hänelle : joco pesty wisust kysymä» cuco
olis josta hs»
on/ ei st muuta torwltze/ »oon että jo- sonoi.
lat pestin/jo ntzn hin on coconons puh25. Cosco hän nojote lEsuxen rlnd»
dos: jo le oletto pnhtot/ ette eulten- woston/ ftnol hsn hänelle : HERro/
gon coickt.
cuca st on?
ii. Silli hän tiesi pettijäns : sentäh26. lEfts wostols:
on jolle mtns
den hin sonoi : et te coickt ott puhtot. costetun polon onnon. Io cui» hs»
12. Stztttcuin hin olt peftyt hetdän oli costonut leiman/ anoo» hän
Ju»
Nen- jolcons/ jo »oottens ottonut/ «stui hän dolle Simon Iftariottlle.
«vo hei- faas jo sonoi heille tiedättekö mitä mi» 27 Ia
palon jälten meni silloin
tä ole, näteille tehnyt olen?
hänehen Perkele. Ntzn lEsus ftnoi
man
i,. Te cutzutto
minun Mlsiorixi ja hänelle: mitäs teet ntzn tee piktmmtn:
nöyrät
HERroxi/ jo te sonotle ettei» : silli 28. Mutto fits ei yxttii» otriottzemist
»ejke- mtnä myös olen.
ymmärtänyt mitä mörten hän ftn hä»
«ans. ,4. Sentähden jos minä/ joco olen nellt sonet.
teidän HERron jo Mestarin/ olen tei29. Sillä muutamat luulit/ «ttä Judon ftlcanne pestyt: ntzn pttä myös oollo olt cnckoro/ lEsuxen hänelle ftttidängtn toinen toisenne jalat pestmin. noivan: osta mitä mt juhlopäimixt tor»
15. Silli «ninä onnein teille esicumon/ «ttzemme eli että hän woiwoifillt jo»
«ttä te ntzn teklsitte/cuin minä tein teille, tokin ondois.
polon ottonut
30. Cosco hän sijs
"t„f. 15 16. Totisesi/ tetisest stnon minä tetlle:
ei ole polmelto sturtmbt Herroons/ ei» oli/ meni hin cohto ulos jo yö olt.
,<,'
jo» zi. Cesco hän eli ulosmennyt/ sonot
«Maiti, tä sononftottojo fturembl/ cuin
co
hänen
lähetti.
lEsts nyt o» ihmisen Potco k.rco10
,7. Jos te nämit tiedätte/ te otella ftettu/ jo lumolo »n tircoftettu hänesä.
outuot jos te ntztä teetti.
32. Jos lumolo en kircoftetlu hine18 En mini collisto teistä puhu/ mt- st/ ntzn en myös lumolo kircostow»
Vftl. nä tiedän ne jotco minä motttzin: Mut- hänen itzesäns/ jo ktrcosta hänen pi«».
4l: 10. »o «ttä Romottu täyteläisin : i°co syö 33.
lopftcoistt/ minä olen
Act. 1, 'etpä mlnun consftni/ hän toilois miwleli »ihin oico ttidin
l6> nnn jolollons.
ftn: teldän piti m«»u« etzimin/ jo ntzn- /"^
19. Nyt mtnä ftnon teille ennen cuin cuin mtnä sanotn ludolaifille: et te toi.
topohtu/ «tts sijttt cuin st topohlu- da sinne tullo fuhunga minä menen, yvtttst
rociau»
nut o»/ te »sceisitte «ninun sixi.
Ntzn mtnä ftnon myös nyt «ille.
20. Totisesi/ tolistst ftnon minä ttille :
,4. Uden tästyn minä ceille onnon/ el- le«n.
Motth joco corjo sen cuin minä lähetän/ hä» tä te rocosioifitte teitä» ke stenan: nyn- Sup. 7
ic»i,c>. corjo minun: mutto joco minun corjo/ cuin minä tettä rocost.n/ että icmyös 54»
Ins U
loinen toiston racostoisitte.
luc. io hin corft sen/ jeca minun lähetti.
»2.
teicaickein
tundeman
pitä
21.
nämät
oli
35
16:
/i7Osca lEsus
sanonut/
Stztä
lev.iy.
te
jos
minun
tehengesi/
Opetuslapsixeni/
don
hon murhelllsexl
ludasi
»8.
piditte.
Motth jo todisti jo ftnet tottsest/ tottsest ft. sienin rackande::
MO»»,
Simon
36,
Sonoi
Petori hänelle:
,6:21. non mini tetlle: yxi on teistä minu»
:

:

se

se

sen

sen

:

:

sen

:

se

il

:

cons-

se

:

pettimi.

HER»

22:39.

'

EvtiMlHjM

,4iue.

»Tt

~loh. HERra/ cuhitngastas menet? JEsus 11. Uscocat mtnuä/ että minä »len wahwt
il. mastats händä: cuhunga minä menen/ Jsäö/ ia Isä minus gnutta »os ei/ nya
heiM«lth nyn et sinä taida nyt minua seurata/ nyden töiden tähden uscocat minua. sta
dän ilid: 35> mutta tästä lähin flnä olet minua seui». Totisest/ totisest sanon minä teille:
Vlorc. rama.
»ora minun päälleni/ työt cut»
»4» l?» Z7. Petart sanoi hänelle: HERra/ minä tee»/ hän o» myös tekemä/ ja
mtxenga minä nyt taida sinua seurata? suurembtta cuin ne owat/ »n hän tekeminä panen hengeni sinun cdestäs.
mä: sillä minä menen Isäni tygö.
jB. JEsus masrats händä: Sinä panet iz. Ja mitä ikänäns te anotta minun Inf.
«tlo.
liulon- henges minun edestäni? Totisest/ Toti- nimeeni/ sen minä teen: että Isä cun- 16: z?i
Matth
gt«u- sesi sanon minä sinulle: ei laula cuc- nioitettaifin Pojan cautta.
>,st. kot ennen cui» sinä olet colmasti minun 14- Mitä te anotte minun nlmeent/ 7:7.
kieldänyt.
öclltt»
minä teen.
Xiv. iucu.
te racastatte minna/ nynpi- Marc.
15.
n: 24.
minun käskyni.
hän sanot Spetuslapsillens: !»7
"bdul16. Ja minä ole» rucoilema Isä/ ja Jacab.
sydämen murhelliteidän
tovpe»
nen olco/ jos le uscoltc Juma- hän anda teille toisen lohduttajan/ että «5.
lnslaplan päälle/ nyn uscocat myös hän teidän cansian »lis yancatcklsest:
Neu>"U5' minun päälleni.
17. Totuuden Hengen/jota ei mailma ivo heil. Minun Isäni huones on monda taida mastanotta/ sillä ei he näe händä/ täraca«
tunnetta siama»
asutusta: Jos et nyn »lis/ nyn minä eikä tunne händä: mutta tetykönänne/
Jumasanoisin teille:
hänen/sillä hän pysy teidän
lala ja
z. Minä menen walmisiaman teille sia: ja »n tetsä olema.
18. En giinä jätä teitä ormotxi: »aan Hanen
ja tvaicka minä potsmenen walmisiaman leike sia/ nyn minä culen jällens/ minä tulen teidän tygönne.
finans
ja otan teldän tygöni: että cusa minä ly.Wielä on mähä aica/ ja ei mailolen/ siellä pitä myös teidän oleman. ma sillen minua näe/ mutta te näettä
4. Ja cuhunga minä menen/ te tie- minun: sillä minä elän/ ja te myös elätte.
dätte/ jatien te myös tiedätte.
20. Sinä päivänä pitä teidän ym5. Sanoi Thomas hänelle: HERra/
en me tiedä cuhungas menet: cmnga- märtämän että minä ole» Jsäs/ ja te
sta sijs me taidamme tietä tten ? olen mmus/ja minä tetsä.
6. JEsus sanot hänelle: Minä
21. Jolla minun käskyni omat/ja ne
tie/ totuus ja elämä. Ei kengän tule kätke/ seracasta minua: mutta jocaminua racasta/ hän racastetan minun IIsän tygö/ ivaan mrnun cauccant.
7. Jos re lundisicte minun/ ny» te to- säldäni: Ja minä tahdon händä racaIsäni: ja sta/ ja ilmoitan itzeni hänelle.
fin myös tundisitte mmun
nyt te tunnette hänen/ia te näitte hänen. 22. Sanoi hänelle Judas: (ei se JscaL. Philippu» sanot hänelle: HERra/ riot:) HERra/ rmngasta se tule ettäs
tahdotmeille ttzes ilmoitta/ ja et mail»sota meille Isä/ nyn me tydymme.
y. JEs«s sanoi hänelle: minä olen malle?
Jnf-U
nyncauivan aica teidän tykönä»/ ja et 2Z. JEsus mastais/ ja sanoi hänelle:
l»,
Philippe/
joca
pttä.
nä- joca minua racasta/ se
minun
sinä minua tunne? myös
kl mmun/hän näki
Isän: cum- sanani/ ja minun JW>t racasta
ga sijS sinä sanot: osota meille Isä? händä/ ja me tulemma hä«entygöns/ja
10. Etkös usco minua olevan Jsäs/ asummahänen tykö»ûe.
ja Isä minus ? Ne sanar cuin minä 24. Joca et minua racasta/ et se miteille puhun/ en minä itzestänt puhu: nun sanojani kätke Ja sana cutu te
mutta Jsii/ joca minn» »»/ hän teke tuuletta/ et ole minu» / waan Ityöt.
:

seans.
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sen

se

P.lohanntM

l>,

,;.

iuc.

coconsidota» /jaheitetä» tuleen/ ja pa.
stin/ soti» Minun lähetti.
teille
puhunUt/ol2;.
Näitä
lamat.
minä
jupa
teidän
»cansia».
7. Jos te minusa pysytte/ ja minu» salesani
heille 26. Mutta lohduttaja Pyhä Hen- nan
pysyivät tetsa/mttä itänäas te tah- Zn».
Pyhän
>o:^
nyn anocal/ja te saatte.
minun
nidotte
gi/
jonga
Isä on lähettävä
Henge
teille
caicki/
muiminun
cnnoioitetan/
ja
opetta
Syna
meeni/
8.
hän
Isäni
jaanda
teille caicki cui» minä teille
että te pal/on hedelmätä cannaifitte: ja z: u.
heille stutta
Matth
tulette minun öpetnslapsixtni.
rauhaa nut27.ole».
5: t6,
nyn
/
jätä»
minä
minun
minua
Nyncuin
teille/
y.
Rauhan
Isä racasti
Ins. 55 rauhani
'Ptt.
minä annan teille: en minä minä myös racastin teitä: pysytät si/nä
26:
2: n.
anna teille nyncuin mailma anda. Äl- minun rackaudesani.
Chri.
nyn
sydämen
kästynl
pidätte/
kän teidän
murhellinen slco/ 10. Jos te minun
te pysytte minun rackaudesani: nyncum stus
älkän myös peljätkö.
2z.Te cuulitra minun sanovan minä mmä pidin Isäni kästy»/ ja pysyn hä- neuvoi
Juma.
menen pois/ja tulen jällenS teidän ty- nen rackaudcsans.
lgla >
gönne. Jos te minua racastaifltte / 11. Nä-.tä olen minä teille puhunut/ rgcy.'
nyutetosm lioitzchtte/että mina sanoin: että se minun »loat teisä pyiycs/ A teidän
stswsn
minä menen Jsän rygö: Mä Isa sn ilon tuliS täydelliseni.
käskyni/
Mlnua.
minun
ettäteracaii.
Se
on
suurembi
29 Ja nyt minä sansn teille ennen cuin statt, leirän.kestenän/ nyncuin minä kelst rapahtu/ että le uscoisttte cssca se ta- tä racastm.
pahtunut on.
iz. Ei ole kellän sitä fii»remb«ta rscka- Sypr.'
ZO. En mtnä tästedes puhu paljo tei- utta/ cuin että jocu pants heagens ystä- tj: Z4.
dän canhan: stllä tämän mailma» pää- väinö edestä,
NThef
mies tule/ jolla ei »le mttän mtnuö.
14. Te oletta minun ystäväni / jos te 4: 9.
Psal.^ zr. Mutta että mallina ymmärräis teette mirä mtnä teidän käften.
Eph.
4»! 8. minun Isa racastawa»/ ja nyncuin Isä 15.En minä tästedes
teitä palve- '5-2.
minulle käft»/ nyn minä my ö« teen. No- ltoixi: sillä ei palvelia tiedä mitä hänen'-Joh.
stat/ iähtekäm taäldä.
Herrans teke: mutta mtnä cuyn» tcttä Z! 16.
ystäwtxt/ sillä catcki cuin mtnä Jsäldäni
XV. äueu.
)»ä ole» ft totinen «ynapun/ cuultn/ne mtnä teille» tlmottta.
Merta X> ?ja
minun JsZnionpeldomics. 16. Et le minua valinnet/ vaan mtnä
MMM 2. Jocaiyen oxan minusa/ walttztn teidän / ja säästn teidän että te Matth
vapnuei ca>ma hedelmätä/hän menisitte hedelmöitä tekemän / ja teidän 28:15
ja jocaitzen cuin hedelmän hedelmän pysyts: että mitä te anotta
carst pois: puhdista/
että cannais run. Jsäldä minun nimeeni/ fen hän anda
6: 5. randa/hän
teille.
Sc in samman hedelmän.
/ sen
täh- 17. Näitä minä käften teille/ että t«
24.
z. Te otetta nyt puhtat
toinen toista» racastaisitte.
--Supr. den enin mtnä teille pnhutn.
mailmq teitä viha / nyn tiet/
iz: ro. 4. Pysykäi te minnfa ja minä teisä: iz. Jos
Ma»,
Act-;: Nyncuin ei oxa taida itzestäns hedelmä, kät hänen ennen minua vihannen enin ma
witeitä.
kynni
«ynapnue
ole:
9. tä eanda/ ellei hän
19. Jos te mailmast olisitte / nyn ma- ha ai.
nyn et t« myös/ jollet te minus pysy.
te oletta oxat: ilma omans racastäis: mutta et t« ole na ol«
Lol.i: ;. Alttiä olen vynapuu/
/
minä tyalitzi» teidän kelta
?Z. joca mmuspysy/ jä minä häneö/ hän mailmast vaan
mailma viha teitä. Lhrimipaljo
ilman
sentahden
canda
hedelmätä: fillä
mailmast/
,o. Muist»jtal sitä sana cuin minäteil- Myi«uia et te »öi mitä»tchdä.
6. Jos et joc» minasa pysy/ helte- le sanot»: ei ole palvelia suuremht Her- tä.
he' Eupr.
«Sn ulos otzmutn M/ j»ttltNkttkn/ ja»« raans.los he minua vainoistt/nyu
myös
iö.

ose»

se

sano-

.
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.
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se

Ht

i

se

j

!

sana»

!

K»

»6»iuc.

Vvangtliull».
myös teitä matnowat: jos h» minun

sa-

nani tärkit/ nynhe teidängin sananköt»cwät.
21. Mutta catckta näitä tekemät h» teilInfr.
ii:»!' le minun nimeni tähden/ sillä ei he tunne

Matth sitä )vca minun lähetti.
22. Jos en minä olis kulut / ja heitä
puhutellut/ ny» ei heillä olis syndiä:
mutta nyt «t helllä ole millä he syudins
werhowat.
2Z. loca minua wiha/ hän wtha myös
minun Isäni.

yz

poismenen: sillä ellt» mina poismene/
nyn ei Lohduttaja tule teidän tygön:
mutta jos minä psismenen/ nyn minä
hänen teille lähetän.
.««.e»
8. Ja
hän tule / nyn hän nuhtele
matlma synnin tähden/ ia wanhurscau.
den tähden/ ja dusmton lähden.
y. Synnin tähden tosin / ettei he
mtnun päälleni.
10. Multa wanhurscauden tähden/
että minä menen Isäni lygö / ja ette te
minua sillen näe.

cosca

AA/?

usco

minä olis ntztä töitä heidän 11. Mutta duomiou tähden / että tq,
ole män mailman päämies on duomittu.
feasans tehnyt / joita ei kengän muu
tehnyt/ nyn ei heillä olis syndiä Mutta ii. Minulla on wielä paho savmisi/
nyt he näit / ja lvlhaistt sekä minua/eltä mutta et le woi nyt canda^.
24. Ellen

Isäni.

minun
25. Waan (se tapahdut)

iz.Waan cosca

se rulc

Hen-

totuuden

se täyte- gi/ hän johdalta teitä catcken totuuteen:
täisin cum heidän iaisans on kirjoitettu: sillä et hän puhu itzestäns/ja»vaan mitä
syytä.
hän cuule/sitä hän puhu/ tulewaisia
Psal. he ivibaisit minua liman
jon- hän teille ilmoitta.
tule/
lohduttaja
26.
Mutta
ly.
cosca
»s!
luc.!4 ga minä teille Isäldä lähetän/ totuuden 14. Hän on minua cunnioittawa sillä
<y- Hengi/joca Isästä uloekäy/ se on minu- hän otta mtnu» omastani ja ilmoitta
.

että

:

EuprIk! !0.

sta rodistawa. pitä myös
27. Ia teidän
todistaman/
sillä te oletta alusta minun cansiaui.

teille.

Isällä on/ne owat misenlähdcn m»nä sanoin: että hän

15. Caicki mitä

nun

/

otta mtnun omastani/ ja ilmoitta teille.
XV l.
puhunut
olen minä
teille/ 16. Al?Ähan ajan peräsi/ ja et te näe
ruleja taas wähä» ajan
te
pahenis.
R
ettet
«oisest W
/
näetta
minun
peräsi/le
pannaan:
sillä minä me2. He panemat teitä
«at.
tygö.
nen
jocainen
joca
tule/
että
Isan
aica
Ia
«»st.
muutamat hänen Spetuslapteidän tappa/ se luule tekewäns Juma- 17. Nyn
puhuit
sisians
keskeuäns: mitä se sn cuia
palmeluxen.
lalle
meille:
/
wähän a/an peräsi/ ja
ettei
hän
he
z. Ia nättä he tekemät teidän
minua / ja raas wähän ajan peet
te
näe
minua.
eikä
«unne Isä
te näetta minun: ja että mtnZ
4. Waan minä puhuin näitä teille/ räsi/ ja
«ttä cosca te aica tule/te ntstä mulstai- mene» Isäni tygö ? mikä on cuin
se
he sanoit:
sttte/etta minä teille sanonut olm: mut- 18. Nyn wähän
ajan perästä? en me
taen minä ole teille näitä alusta sano- hän
tiedä mitä hän puhu.
nut/ sillä minä olin teidän cansian.
ly.Nyn JEsus ymmärsi että he tahmenen
tyminä
nyt
sen
5.
kysyä häneldä/ ja sanoi heille: sitä
doit
/
ci
ja
joca minun lähetti
kysy: cungas me- te kysytte kcskenän/ että minä saiioin:
kengän
minulle
teistä
ja el te näe minua:
wähän ajan peräsi/ peräsi
Xtt?
/ »a le näette
taas wähän ajan
ja
6. Waan että minä olen näitä teille
minun?
sytäyttä
teidän
CHri-'
puhunut/ »yn murhe
io> Totisesi/totisesi sanon minä teille: stitlyin
dämen.
7. Cuttengin sanon minä teille totuu- teidän p,tä itkemän ia parcuman/ mutta suru
tarpclllnm kträ minä matlma tloitze: te tuletta murhellifepl/ kääkän
den: on
Rz
multa iloxi,
»

sano

se

!

i

sano:

'

P Johann,xm

»N

»7.^^

multi» teldan murhennäkaatän iloxi.
XVtt.iue».
»i. Cosca «aimo synnyttä / nyn hänelpuhuilEsus/ janosi: sil- J<kf«
lä on tipu/ Mä hänen hettens tuli.: mut/? mäns
Taiwasta/päin/ja sanoi: rucoi.
YL
ta
hän on lapsen synnyttänyt/ nyn
tuli ttrcasiasinun
«Isä/
hetki
et HZ» «nä muista wai»ans/tl»n tähden/
potcas/että siunn Potra» ttr- >«/ena
2««a.
että ihminen on syudynyl mailmaan.
castais myös sinua.
>«»ir.
»a. Nyn teillä on myös nyt murhe: a. Nyncuin
sinä annott hänelle «almutta minä tahdon teitä jällen» nähdä/ la» catckm lihan päälle/ anda yancatc- castait
hänen»
ja teidän sydämen on iloiyewa/ ja ei keelämän raitille mins hänelle an- A«ch
ktstn
pidä
nengän
teidän iloan teildä pois- noit.
»ttaman.
V
z. Mutta tämä o» yaneaickinm elä.
Ruco2z. Ia sinä päiwänä et te mitan kysy mä/ että he sinun ainoan totisen Juma- k:-I'».
uxen minulda.Tottsest/ totisesi
minä teil- lan tund:stt/jaj»ngas lähetit lEsuren i».
!
woima le mitä ikanäns te anotta Isälda minun
Christuxen.
Supr. nimeeni/nyn hän anda teille.
4. Minä tircasitn sinun maan päällä?
14: iz. 24. Et te ole mitan minun nimeeni tä- minä täytin
työn jonzas minulle an»
Malth hän asti anonet: rucoilcat/ nyn te saat- »Ott tehdäxcni.
Zli a». te/ että teidän ilon olis täydellinen.
5- Ia nyt Isä/ tircasta sins minua ttze
25. Näitä olen minä teille puhunut ta- tykönäs sillä tircoudello/joco minull»
pauxls: muita atca tule / «tien mlnä sil- sinun tykönäs 011/ ennencnil, tämä mailien puhu tellle tapauxis/ «aan ilmoitan ma oltcan.
julkisesiteille minun Isästäni.
6. Minä ilmoitin sinu» Nimes thml»
26. Sinä päiwänä pitq teidän rucoi- sille / joccos minulle moilmosta annoit:
leman minun nimeeni: Ia en minä
he oltt sinun/ ja minulle sinä ne aunolt/
teille/ että minä rucoile» Isä teidän täh- ja sinun ftnas he kätkit.
7. He tiesit nyt caicki olema» sinusta/
Jnft. ten27.2 Sillä
IsZ racasta iye teitä / että te cuins minulle annoit.
I7i 8minua racasiitte/ ja uscoitta minun Ju«. Sills ne so»at cuins mittnlle
annoit/
malasta lähtenen.
annoin mtnä heille : ja he n« »astanotit?
28 Minäläxin Isasi / ja tulln mail- Ft totiseft tunsit mtnun
lshtenen/
maan: taas mlnä jätän mailman/ ja ft uscolt «tts fin» minunflnusta
lähetit.
menen Isäni tygö.
y. Mtnä rucoilen heidän edeftsns : e» M«,.
29 Sanoit hauen Opetuslapsens hä- minä moilmon edest rucotle/ »aan ntz»
«elle: cayo/ nyt sinä julkisesi puhut / ja den edest cuins minulle annoit/ että he o»
«tyhtan tapausisano.
»«t sinu» omos.
«,^,,
Z2. Nyt me tiedämme sinun catcki tieic>. Ia caicki mtnnn omani o»v»t fi.
tämän/ ja et sinä tarwtye että >»cu sinul- nun/ ja finun om«H«»at minun : ja»M»
ta kysy: fentahdcn me uscomme sinun nsolenlircastettnheiss.

cosca

sanon

>

,

sen

i

s

sans

>

.-

''

Jumalasta lähtenen.
zi. lEsus «asiats heitä:
te?

nyt «e

ja nyt tuli/

n.Enml»sMf»olemoil«as/ muttO

he

omot

mailmas/ ja mifts tulen sinms

Pyhs

IsH/tstte nljts/cuins
että te m»null« annoit/sinun Nimes tähden/«t»

joctiinen haiotetan o mille ns / ja minun ts he olifit yfi ntzncui»w«tin l
teyxinäni jätätte. En minä cuilengau
12. Costa minä olin heidän cansi»»»
yMänt ole/ Mä Isa on minun caoffant. moilmos / ntz» minii ksttin cheitssinun Psal.
.
IVAit,
»4- 27.
Näitä olen minä teille puhunut/ Nimesss: ne
annoit:tstt
että teillä minus rauha olis. Mailmas tin minä/jo ei ntzstä tengä» cadonnut/
on reille tusca: mucra olcat hyn»as tur- moonstcadoeuxenlapF/ «tl» Ramottu
e.,

-i

,

sas/minä «oitiu mailmau.

tsytetsifin,

,3.

Mult»

Evangelium.

>,.

iz. Mutta nyt minä tulen sinun tygöp/
ja puhun näitä mailmas/ että heisä olis

tue.

»/,

XVIII. iucu.
lEsus nämätolifiinonat/ JEsug
minun ilon täydellinen.
»T
meni
hän ulos Opetuslasten» mene
14. Minä annoin heille sinun sanas/ ja
Kedro» ojan yliye/ siellä trydt»
matlma wihats heitä / sillä ei he ole maoli krydima/ johon hän sisalmc- mag«
tlmast/ nyncntn en minätän matlmast ni ja hänen Opetuslapseus.
ha».
ole.
i. Mutta Zudas/ ivcaHänen petti/tie- Matth
15. En minä rucotle ettäs heitä poisot- si myös sen paican:
sillä lEsus tuli sin- ,6:z6.
tatsit mailmasta/ maan ettäs heitä pa- ne usein Opetuslasten»
cansia.
iuc:i»:
»varjelisit.
hasi
oli ivuckon cans- zy.
16. Ei he ole mailmast/ nyncuin en z. Cofca sijSludas
ja palweliat ylimaisildä »Sane
sans ottanut/
minätän mailmast ole.
tuli hänfin- rz: i).
Papetlda
ja
Phariseuxilöa/
17. Pyhitä heitä totndesas. Sinun ne lyhtyillä/tulisoitoilla/ ja
sola aseilla. Juda»
puhes on totuus.
lEsus liesi caicki mitä Malth
18. Nyncuin sinä minun lähetit mails!
tapahtuman pttl/ nyn 26:47
hänelle
nyn
myös
maan/
minä
iaherin heidän hän läxi ulos ja sanoi heille: Ketä te e- Marc.
mailmaan.
14:4).
iy. Ia minä pyhitän ltzeni heidän täh- tzttlä?
tue.»:
;.He
«vastaisit
händä:
lEsustaNatens/ että hekin olisit tvruudes pyhitetyt.
Sanot lEsus heille: Minä 47
jiiaic. 10. Mutta en minä amoasians heidän zarenusta.
Mutta
olen.
Judas / joca hänen pelti/
lein odestäns rucotle / maan myös nyden rmyös
heidän cansianö.
ehri- desi/ »otca heidän sanans cautta usco- seisot
6. Luin sijs lEsus sanoi heille: Mipäälleni.
mar
minun
M-isie 11.
nä olen/astuit he tacaperin/ »a langeiEttä he caicki yhtä olisit / nyncuin
llest.
sinä Isä nunue olet/ja minä sinus/ et- sit7. maahan.
Nyn hän taas kysyt heildä Ketä te
tä hekin meisä nyn yhtä olisit: että ma? Mutta
he sanoit; lEsusta Nattzittä
tlma »scois sinun minua lähettäncxt.
11. Ia minä annoin heille sen cunni- zarenusta.
8. lEsus mastats: Minä sanotn teilan/ cutn sinä minulle annoit: että he
etta minä olen. jos te sijs mmua ele/
yhtä olisit/ nyncuin mekin.yhtä olcmma.
nyn andacat näiden mennä.
tzittä/
/
olen
ja
heisä
iz. Minä
sinä minus/ y. Että se puhe täyteläisin/enin hän 0- Supr.
että he nyn yhdes täydelliset olisit/»a maen mina nystä yhtän cadot-' l?:n.
tlma ttcdäis että sinä minun lähetit: ja li sanonut:
cuins minulle annoit.
tanut/
että sinä heitä racastit/ nyncuins nunna 10. Nyn Simon Petarilla oli miecka/ Petari
racastit.
weti ulos / sa löi ylimmäisen olla
t-xpr, 14. Isä/ minä tahdon/ että cnsa minä jonga hän
palwcliata / ia hackaiopors ha- mucai»
Papin
U!ll> olen/
siellä nekin olisit minun canstant/ nen oittan cormanö: »onga palweliau
cuins minulle andanul olet: että hr mi- mmi oli Malchus.
nun cunniani näkisit/ jongasmtnullc an. 11. Nyn lEsus siinoi Pctarille: pistä
noit: sillä sinä racastit minua ennen miecaö tuppen eikö m»nun pidä »uoman
cutn matlman perustus lasiertu oli.
sitä Calckia cutn Isä minulle andvi?
iz.Wanhurscas Isä/ et mailma sinua 11. Nyn »oucko/ ja ylimmäinen pä'ätundenut/ mutta minä tunsin sinun: mtcs/ja ludalaisten palwcl,at kynntoja nämät ymmärsit että sinä minun lä- rit lEfupen ja sidoit hänen.
hetit.
iz. Ia weit ensin Hannapen tygö: sillä kuc.z:
16. Jäminä »ulistin heille sinun nt- hän oli Caiphan appi / joca oli sinä
mes/ »a mieläMstan: että se rackaus/ wuonna yllmmäiucn Pappi.
Supr.
jolla sinä minua racastct/ he»sä eliö/ja 14. Ia Carphas 01, se/ »oca Judalai- ii» zo.
minä myös heist.
sille oli neuivoaodanut/ ettäyhläihm^
>

:

;

».

stä

.k'

'S-tae-

«'

siä olts karpellinett «lidletta Cansan
vestä.

>

'

j

'

Chri. ft lömmlttcttt. Jo Petori seisoi myös
siuxen. hetdän consjons jo lämmitteli.
19. tV>ljn ylimmäinen Poppi tysyt

»>lEsuxeldo hänen
ITsts sistonsjoOpetuxestons.

luttitä

Col.

20.

Opetuslop-

lEfts mostois händä Mino 0:

pholdn len moilmo» edes julttsest puhunut: mi»
ni ott» Synagogas opettanut/ ja Templis / johonga Judalaisel jocapolcosto

cocontulemot/ ft e» »le mitä» soloisu-

»<s puhunut.

,

sev-

j

se

se

'

wett lEsuxen Caiphan
lEsut
Rastupaan. Mutta
mulel.
li amu:ja ei he mennet Rastupaau län Pj,
ettet he ty-ns saastutais/ waan söisit latu.

Simon Petart seurais JE- 28.

ja toinen opetuslapsi.
Opetuslapsi oli ylimmäisen
tuc.22:
Papin tuttawa / ja stsälmem lEsuxen
canha ylimmäisen Papin salyn.
iSMultaPetart jäi ulos ow«n eteen.nyn
tomen Opetuslapsi/ joca ylimmäisen
Papin tuttawa oli / meni ulos ja puhut
omemvartialle/ jatoi Petarin sisälle.
17.Nyn sanot owenwartta pyca Pecartlle: etkö sinä myös ole tämän miehen
Opetuslopsisto? Hän ftnol: en ott.
Petori 18. Mutto polmeliot / jotco htzlisti 0»lelds lit tulen tehnet/ silli kylmä oli/ seisoit

ja cohta

Pääsiäis

lamban.

xelda.

19. Ny» Pilatus meni ulos heidän tygöns/ ja sanst: mitä cannetta te tuot-

Mallh

tätä mtesiä wastan
Marc.
zo. He wastaisit/ ja sanoit hänelle: el- n: i.
let hän pahantektä olts/en me olis hän- iuc.rzl
dä sinun haldus andanet.
i.
ZI. Nan Pilatus sanot heille! ott«ca« Icli,
Late händä/ ja duomitcat händä teidän
,z
kinne jälken. Juvalaiset sanoit sijs hä„.'
nelle: meidän et sowi ketän tappa.
m,..,^
zl. Että lEsuxen puhe täyte täisin/ ,y
cuin hän sanoi/merkiten mtlläMoleckalla hänen piti cuoleman.
zz. Nyn Pilatus taas meni Rastupaan/ rutzui lEsuxen/ ja sanoi hänelle:
oletcos sinä Indalaisten Cuntngas?
Z4. JEsus wastais händä: sanotco sinä sen ttzestäs / eli omatco muut sen minusta sinulle sanonet?
Z5. Pilatus wastais olengo minä Juvalainen ? Sinun Cansas ja ylimmäiset Papit ylönannoit sinun minulle: m<täs tehnyt olet?
z6. JEsus mastats et minun waldacundan ole tästä mailmasta jos minun
waldgcundan olis tästä matlmasta/nyn
tosin minun Palmeltani olisit sotinet/et
en minä olts tullut Juvalaisille ylön?

te

,

Matth 15.
58.. Mutta

kielsi/

<

!

!7.Nijn Pekarl kaas
Cuckot lauloi.

e-

''

'

:

21. Mitäs »ninuldo kysyt? tysy nyldä/
jotco cuulit mitä mtnä heille puhunut
vlen: Cotzo/ ne tietämät mitä minä sanonut olen.
22. Mutta culn hin niiti puhui/ an-

doi yxi ntzstä volmelioisto/luin läsnä seisoit/ lEftxelle cormopuustin/ jo sonoi?
»tzngo sins »ostot ylimmäistä Poppio
2Z. JEsus mastats händä: jos minä
pahasti puhuin / nyn tunnusta se pahaxt: Mutta jos minä oikein puhuin / mtxts minua lyöt?
Match a4. Nyn Hannas lähetti hänen sidot»6:6y. tuna ylinnnätsen Papin Caiphan tygö.
suc-i»:
Mutta Simon Pelart seisoi ja
L5. lämmitteli: Nyn he sanoit hänelle: et:

:

:

annecuxi/ mutta et minun malvacundani ole täaldä.
Z7> Nyn Pilatus sanoi hänelle: nyn

sinä olet Cuningas? JEsus wastais
stnä sen sanot/ että minä olen'Cunin-

:

gas. Sitäwarten olen minä syndynyt/
ja sitäwarten mailmaan tullut/ että minä totuuden tunnustan.jocaioen joca oy
kö sinä ole myös hänenSpetnslapststans? totuudest/ se cuule minun äncni.
zB. Pilatus sanot hänelle: mikä on tokielsi/ ja stmoi: en ole.
Hän
,6.Sanot hänelle yxi ylimmäisen pa- tuus? Ja eutn hän sen sanonut oli/
pin palmelioist/ sen lango/ jongaPcla- meni hän taas ulos Juvalaisten tygö/
ri corwan potshaekais: engö minä si- ja sanot heille: en minä löydä yhrän
nua nähnyt lryvimaas hänen cansiansj syytä hänesä,
z?. Mutta

"'

i», iue.
»)7
Evangelium»
)
Pilatus
pyhft
sijtä-ajasia
i!
minun
Ia
händä
tapa/
teillä
sn
että
Mutta
Mlh pitä teille
Mutta
päästä:
Judalaisct
huusit/
sapäästämän yhden Päsiätsnä:
,7! lj.
jos sinä hänen päästät/nyn et siMarc. kahdottaco fijS että minä päästän reille noden:
ystämä: sillä jocainen
nä
ole
Keisarin
Judallatsten Cuntngan?
i,: 6,
Cuntugaxt/ hän on Keilekr
kjoca
taas
caickt/
itzene
Ntjn
sano40.
he huusit
,7. den et tätä/ maan Barabbas?: Mut- satita keastav.
sijö Pilatus tämä» puhe» Plle-i
-1: m Barabbas oli ryömäri.
»o-cuuli/mer hän JEsuxen ulos/>tus anXIX öurupaickan da est
Zä istut duomtölstulmelle/ sijhen
Pilatus orrt silloin JEsu- joca
«il«mutta
Hebre-«stinaiicutzuran Lithostrotoö/
i?xeu/jaruoskitzthänen.
lus»»
ltla
axiGabbatha.
ä. Ja sotamiehet määnfil
oli
Mutta
JEsumalmistus
pa14.
st Pääsiäisen
Cruunun orjancappurotst/
suua nte
kuudennella hetkellä. Jasxeu.
päimä/-lähes
ja
päähäns
hauen
puetit
sen hänen
-

-

>

-

l

<

:

/

hän sanot Juvalaisille:

purpura waatcesto.

Judalatsten CuKMH z. Ja
mngas. Ja annoit hänelle cormapuuWrc. steja.
,Si is. 4. Taas tuli Pilatus ulos/ ja sanot
heille catzocat/ minä nwnchänen teille
ulos/ «ltä te liedäisitte etten minä löydä yhtäu syytä HSoesä.
;.NYn JEsus meni ulos/ candatn
arjancappuratsta Cruunua >a purpu-

Motta he huusit: ota pois/ota pois/

händä. Pilatus sanot heille:
risttnnaul.tze
pitäkö minun ristlnnauittzeman teidän
Lnmngan? Ylimmäiset Papit mastat,

sit: ei meillä ole Cumngast/ maan Keisari.
iS.Nyn silloin hän andot hänen hcillo
ristinnaulitta. Mutta he ottc JEsuxen Matt»
.

-

japoismeit.

eoista waarelta. Ja hän sanot heille:
«ako ihmistä.
6. Mutta cosca ylimmälset Papit >a
palweliat hänen näit / huustthe/ sanoden: risttnnanlitze/ risttnuaulitzc hända.
te händä
Ptlams sanot heille: enottacat
jarlstlnnaulitcak. sillä minä löydä yh-

17. Ja hän cannoi

risttäns

/

.

sij-.»7! zz.
pai-'tuc5Z-iz;

ja meni

hen paickan joca cutzutan pääcallon

.

i

.

catzo teidän Eu-

ningc».

>

sanoit: Terme

eaxi/ mutta Hebreaxt Golgarha.
18. Siellä he ristinnaulttzit häneN/ja
caxi muuta hänen cansians cahden puo»
len/ mu»»

tä» syytä hänesä.

JEsuxen keskelle.

kirjoitti myös päal-

ja pani risti»
7. Wasta»sit händä Judala,set: meiltä on takt/ ja meidän takin, jälkenpitä paällx/ja oli näin kirjoitettu: JESUS

i

.

l

NAZARENUS lUDALAISTEN
hänen cuolemaa/ «llä hän teki ttzens Ju- CUNJNGAS.
«alan Pojaxi.
ac> Tämän paällekirjviluxen luki mon«
«. Costa sijS Pilatus tämän puhe»
da
Judalalsista: sillä se paecka oli läsnä
«oult/petkäts hän ivlelä «Nämmin.
ja sanot Caupnngtta/ j°sa It sus rlsttnnauiitlm.
viastupaan/
men,
taas
9
Grecax, ja
JEsuxelle: custa sina olet? Mutta e» Jaoli kirjoitettu Hebreaxt/
Latinaxt.
JEsus wastanuul häädä.
sanoit Juvalaisten ylimmäiset
»a. Ny» Pilatus sanot hänelle «tksö
Ptlacuxelle: älä ktr,olla: Juva.
«irä» minulle payu? tiedätkös että mi- Papit Euntngas:
maan että hän on sa«uu» on watda sinua rtstmnauitta/ >a laisten
olen
nonut Minä
Juvalaisten Cuningas.
»aisa siuua päästä?
mitä m«»ä kirjoiwastais
Pilatus
yhri. JEsus »astaiö e» sinulla «kis
kirjoitin.
minä
sen sijS
tän walsa minua mastan / zos et se oiui tin/
sn hä- ,z.
sotamiehet olit JEsu- Sota.
ylyäldä:
a»nertu
ftniähden
sinulle
he hänen miehet
»-xen
ristinnauiinnet/ottr
minun
synhi/
sinulle
nellä suremb»
Ma
!

:

:

ylsnando».

wa»ttenö/(ja le»c neljä osa/

S

cukltnzm so- heittä,
tänne-

Mt

1

rsii«n.

l'B
P.lohanntxM
io.iuc.
Ehri- <ami«htll«osa»/)ja hamen: mutta hame zö.SW nämätowak tapahtunet että Cxop.
täyteläisinä ei teidän pidä
stuxen ei ollut ommeltu/maan coconans ylhälda Ramattu
luuta rjckoma» hänes.
maat- ( alaspäin) cudottu.
Ijum.
14. Nijn he sanoitkesteaäns: ältäm täZ7- Ja taas töine» Kirjoitus sano: he y:
teista
arpa. tä ricsoco/ maan hetttäkäm tästä arpa saamat nähdä/ ketä he omat pistänet.
Zach,'
kenengä se pika »leman: että Ramqttu ZB.
jälken rucoili Pilasen
iv.
*^rustaJoseph Arimathiasi/(j«. Jks«<
he omat minun
Psal. täytetäisin/joca sano:
22; 19. maatieni itzell«nö jacanet/ja omat heittä- ca oli lEsuxen Opetuslapsi/ waan sala houdonet minun hamestani arpa. Jasoiamie- Judastm pelmon tähden/) että hän
l«n.
ltS saanut otta lEsuxen ruumin: ja Motth
het tosin näin teit.
25. ANUtta lEsuxen ristin tykönä sei- Pilatus sallei sen. Nyn hän ttilt ja vttt r?:
Marc,
häuen Äitins/ja hänen Äi- lEsuxen ruumin.
tins sisar Maria/ Cleopan emändä/ ja zy. Nijn lultmyös Nicodemus/ (joea
Maria Magdalena.
oli ensin yöllä lEsuxen tygö tullut/)ja kiic. rz,
»6. Cosca sizS JEsuS näki Äiti»/ ja S- toi.Mirrhamitjg Aloeca sccoitettua/lä- ;o.
petuslapftn sijnä seisoman jota hän ra- hes sata naula.
casti/sanoi hän Ättillens: Waimo/ ca- 40. Nyn he otit lEsuxen ruumin /ja z;
kääreit sen ljjnaiseen hywän hajullisten
tzo sinun poicas.
27. Sytte sanoi hän Opetuslapselle: yrtein cansia/nyncuin Juvalaisten tapa
catzo siunn Äitis. Ja sijtä hetkesi otti O- on haudata.
petuslapsi hänen tygöns.
41.Mutca sijnä paicas cuin hän ristin28.
cuin
oli krydimaa / ja kxydimaas
Sytte
jo
calcki
naulittin/
JEsus
tiesi
Psal. täytctyxi/
ja että Ramaitu läytecäisin/ vsi hauta/ johonga ei wieläkengän ollut
49:22.
pandu.
sanoi hän: Minä janon.
29. Oli sijs yxi astia pandu etickatatäy4». Syhen he panit lEsuxen Judalaiten. Ja he täytit sienen «ticalla/ja panit sten valmistus päivän tähde»/ että se
ymbarille Jsoppia/ japanit sen hä- hauta oli läsnä.
sen
nen suuns eteen
XX. jucu.
zo Cosca lEsus oli-tickata ottanut/
my. Mri«
sanothan: seontäytetty: cMsttpaäns/ X» A«cos/tuK Maria Magdalena M«g«-

-

l

-

'

/

cosca «tela pimiä. daleue
että malmistuspäimä oli/
haudalle / ja näkikimenllaPc.
ei ruumit pitänyt ristisao- poisotetuxi haudalda.
karlae
leman Sabbachina/ (sillä se Sabbathtn 2. Nijn hän juoxi ja tuli Simon Peta- veivät
päwä oli suuri) rucoilit sijs Judalaiset rin kygö/ja sen Opetuslapsen tygö/jota haudat
heidän fääriluuns piti ri- JEsus racasti/ ja sanoi heille: he omat -le.
Pilatusta/ että
eottaman/ ja he alas otettaman.
HERran polsocranet haudasta/ ja «o Marc.
i6ir.
z,. Ntzn sotamiehet tulit ja ncoit ensi- me tiedä cuhunga he hänen panit.
mZisen iu.it /ja toisen/joca hänencaos- z.
Pc-ar. mmi ulos/ja se töine 1«c.»4
oli risiinnaulitt».
t-Op-tuslapsi/ ja tulit haudalle.
sans Mutta
cosca
zz.
he tulit lEsuxen tygo/ 4.M«lta he juoxit cahden yunä /ja se
ja näic hauen zo ruollepi/nyn ei he ricto- tomesOpeiuslapsijusxi edellä nopemin
nei hänen luitans:
cumPecari/jytult ensin haudalle.
Z4> Waanyrisotamiehist awais hänen s.Jacui»hänitzens cumarsi/näti hän
sylkensMhalla/josta cohta muoti Weri lijnaisetpanduna: muica ei hän cuitenggn mennyt siMe.
)5. Ja joca tämän naki/ hän on sen to6. Nyn Siinon Petar: tuli
distanut / ja hänen tcdrstuxens on tosi: händä/,a meniha«taan/ja näkiseuraten
kääriia hän titta hanens totta
/ että lynatpanduna:
temyösuscoisitta.
!

>

.

Zl»

.

sanoman

.

sen

ts.luc.
,z»
ja
tähdet»/
JEsus/ seisoi Marc.
heidänkesteNäns/ ja sanoi hetke Man. 16:14.
ha olcon teikei
tuc. »4
20. Ja cuin hän sen simointt olt/osot,6.
tl hän heille käkens ja kylkens: Nyn i- CorOpetuslapset ihastuit että he näit i;: s.
HERran.
2l. Ja JEsus taas sanoi heille: Rau.

Evangelium.

7. Ia hitiltzna» joca hänen pääns
päällä oli ollut / et käärtlynan cansta/
yhtenpaickan.
waail«ri»äns käärittynä
8 Nyn meni myös toinen Opetuslapsi
sisälle/ joca ensinhaudalle tullut oli /ja

ptlwon

/

tukt

i

:

näki sen ja uscot.
y. Sillä et he wielä Ramattua ymmärtänet/ että hän oli ylösnousema

/

ha olcon teille: nyncuinJsä minun lähetti/ nyn minä myös lähetän teidän.
22. Ja cui» hän nämät sanonut oli/
Match n.
Maria seisoi ulcona hau- puhalsi hän heidän päällcns / ja sanoi
edes/ ja itki. Ja cosca heille: Otlacat Pyhä hengi.
li:
Malth
Marc. HZ» «h» jtki/cumarsi hän itzens hautaan, 2z. Joille te synnit andexi annatte/ iö:iy.
ii: 5
ig:
12. Ja näk: caxi Engeltta walkcisa nylle n-andexi annttan: ja joille te ne
ne omat pidetyt.
iB.
wäattcifa istuwan/yhden päänpuolcs/ja pidätte/Mutta
Thomas yxi cahdestaloi- Thotoisenjalcainpuoles/ stjnä cuin JEsu24.

cuolleista.

l

>

'

l

-

lö. Nyn ne Opetuslapset menit taas
yhte».

i

'

i

l 1

j

>

!

s

j

>

'

-

!

stakymmenest/ joca capoiftxi cutzutaa/ mas.
xen ruumis pandu oli.
ollut heidän cantzanö cosca Jesus tuli.
ci
hänelle:
waimo/
mitäs
iz.Ne sanoit
ttttt? Hän sanot heille: he owat minun 25. Nyn muut Opetuslapset sanoit HZHERran. Mutta
HERrani peisorcanet / ja en tiedä cu- nelle: me näimme
Maria hungahchäneuowal pannet.
hän sanoi heille: ellen minä näe hänen
naulan reike/ ja pistä sormeani
14.
cosca hän nämättaappc.tn/
sanonut oli/ käfisäns
«ahda
naulain
siaan/ ja pane kättäni hänen
ja
käänsi hän itzens
en minä ufto.
kylkcenS/
Irsuxe
tieunyt
että
seisoman/eikä
26.
se oli JEsus.
cahdexau päitva» perästä/ c
Opetuslapset taas sisällä/
Sanoi
Watmo/
hänelle:
15.
JEsus
cansians: Nyn JEmitäs itket? ketäs etzit? mutta hän luuli ja Thomas heidän
haldtaxi/ ja sanoi hänelle: sus tuli / cuin owet suljetut olit / ja
sen krydimaan
heidän kestclläns/ja sanot: RauHerra/ jos sinä Hänen poiscanooit/ nyn seisoiolcon
teille.
minulle cuhuugas hänen panit / ja ya
sano
minä tahdon hänen otta.
sanoi hän Thsmaxelle: pi,
16. JEsus sanot hänelle: Maria: nyn stä formes kanne/ ja catzö minua käsiäojenna tänne kätes/ ja pistä
hänkäänsi ttzens/ ja sanot hänelle: Rab- ni: ja kylkeeni/ja
minun
älä ole epäuscotnsn/
beni/ se on/ Mestari.
»?. JEsus sanoi hänelle: älä minun waan uscomainen.
28. Thomas wastats/ja sanoi hänelle:
rupe: silla en minä ole mickä ylöemennyt minuu Isani tygö: Waan mene minun HERran ja minun Jumalan.
iy. JEsuS sanot hänelle. ettäs näit
minun weljeini tygö/ ja sano heille: Mitygö/
minun
ja
plös
minun
Thomas/ nyn sinäuscsit: aunä menen
Isani
teidän Isänne tygö/ja minun Jumalani tuat omat ne jokea ei näe/ ja cutteugjn
tygö/ ja teidän Jumalanne tygö.
uscomat.
:8. Maria Magdalena tulija ilmoitti zo. Nyn teki myös JEsuS monda
Opetuslapsille/ että ha.i oli nähnyt muuta merckiä Opetuölastens nähden/ »t!
»H
HERran/ja että hän näitä hänelle sa- jokea et tasa Ktrjas ole kirjoitetut. '
nämät
omat
etkirjoitetut/
Mutta
zi.
JEsus noi.
ilmesty ry. Cosca sijs sen Sabbathin päiwön tä te uscotsitta/ että JEsus.on Ehriehto oli/ ja owet olit suljetut/ jvsa O- stus Jumalan Potea: ja että te saisitte
Opctuelap- petuslapset coeondunel olit Juvalaisten elämän nscon cautta hänen Nimeens.
XXj.iucu,
Ge
filleus.

P.lchanntxen
Nyn

342

«>»

luc.

XXI. iucu.
IZ'
JEsiiS tuli/otti letivän /a a»'
Jjtte ilmoitti Jesu» taas itzens bot heille/ nyn myös calan.
Ttherian meren i4.Tämäo»colmaskerta/cut«JEfu«
>

JTsas

,

ilmesty taas
Ope-,
tiisiap-

näin:

hän

ilmoitti

itzens

!

tykönä. ja

Opctnslapsillens ilmestyi/ sijtte cutn
hän oli ylöenostmt cuolleistais>
he stjö syönet olit/sanoi Je-

Chriа. Slmon Pttaxija Thomas/jocacasten
ynnä/ja NachanaSimon
Pctarille:
Simon
xoisex:c«tzutanolit
fillrns
tysy.
Tibe- el/ joca oli Galilean Canast/ ja Zebe- Jonan poira/racastackos minua enämbt mys
rian
deuxe» pojat/ ja caxt muuta hänen O- cuinnämät? Hän sanot: Ja HERra/
sinä tiedät että minä sinua racastan. Peta.
meren petuslapsistans.
tykönä z. Sanoi Simon Petari heille: mlnä Hän sanot hänelle: ruoki minun cart- Me.
menen calaan/ne sanoithänelle: me me- tzojant.
nemmä myös cansias. Nyn he menit i 6. Ja sanot tags toisen
ja astuit cohta wenhesen/ ja ri he sinä uelle: Simon Jonan potca/ racsstacyönäyittä»' saanet.
kos minua? Hän wastais: Ja HERj? amu oli/ nyn Jesus ra/ sinä tiedät että minä sinua rqcastan.
4. Mutta
seisoi rannalla: mutta ei Opetuslapset Sanot hän hänelle: ruoki minun lam-

esus

cosca
se

tiennet että oli JEsus.
daitanl.
lapset/ r?. Hän sanoi colmannen kerran Häget;. Nyn sanoi JEsus heille:
ongo teillä mican syvtäwäta? he wa- le: Simon Jonan Potca/ racastäckos
minua? Petari tuli murhekisext/ «ttq
siaisit hänbä: Ei.
б. Hän sanoi heille: lastecat wercko hän colmannen kerran sanot hänelle ":
oikialle paolelle weaehtä/ nyn te löy- racastackos minua: ja sanot hänelle :
dätte. Nyn he lastit/ ja tul» nyn paljo HERra/sinä tiedät catcki: sinä tidät etcaloja/ ettei he woinet wctä.
tä minä racastan sinua. JEsus sanot hä7. Nyn sanoi Opetuslypst/. jota JE- nelle : ruoki minun lambaitani.
racasti/Petartlle: HERra on. 18. Tottsefi/ tollsest jano» minä sinulCosca Simo» Petari cuuli/ että le coscasinä olit nusri/ nyn sinä wyöoli HERra/ «vyötti hän hamcn ymbä- tititzes/ ja menit cuhungas tahdoit:
rillenö(filla hän oli alasti) ja heitti itzens mutta
manhenet/ nyn sinä ojenmereen.
nat kätes/ jatoinen wyöttä sinun/ ja «le
,8. Mutto muut Octuslopstt tulit »en- cuhungo et sins tohdo.
hellä/ silli ei h« ollet coucono mooldo/ ,y. Mutta stn hän sonoi/ ondain tttti/
»oon lähes coxi ftto tynärätä/) jo »t> mtlls cuolemallo hänen plti cunnioitze»
dit »ercen coloinenS.
mon lumoloto. Jo cuin hän st»»9. Costo he sijc ellt moollt tUllet/ nsit nut olt/ftnol hän hänelle: sturo minua,
he htzltt/ ftcolon ntzden päälls pondu- 20 Petori käänsi ltzens/ jo »ol» ftn 5«//.

sus

se

sen

se

se

:

coscas

sen

Opetuslopftn sturowon / joto lEsus
na/ ft ltimin.
io lEfts ftnoi heille : tuocot tänne rocosti/ joco myös oli lEsuxen rinnoil-

: Her»
«ysia caloisto cuin te nyt soitte.
»o Ehtolifts moanul/ jo sanonut
petts?
on
Simon
meni
»veti
cuco
jo
joco
11.
»er- ro/
sinun
Petori
ft
con moolle/ tiynins fturio calojo/ ft- 21. Cosco sijs Petosi hinen niki/ ftlo j« colme cnudettatymmtndi: Jo n,i hsnleftfell«:HcrlO/mitistä tami?
woicko ntztä UllnmondO oli/ et cuiten. 22. lEsts stnol hänelle: jos min»
go» mercko «mennyt.
lohdolsin hsnen fthenostt olemon cui»

mitä sinun siihen tutt seu»
lEsts ftnelchtlltt: tulcotruolle: mlns tulen/
msnuo.
mutti ci nriksn Opetuslapsista ustold». ro sinä
sepn.mthändi kysys: cucos olet? sillä he 23 Ntzn meliesten seos uleskomt
cuo»ttony»
Opetuslapsen
he/ ette» ftn
tttfit ttn oleman HERron.

'

12.

?

~.,<

z,.

leman. Mutta ei JEsuö hänelle sanonut: ethän cuole: «aan / jos minä
tahdon hänen stjhenastt oleman cuin
minä tulen/mitä sinun stjhen tuke?
Tämä on se Opetuslapsi joca todista näistä/ja o» nämät kirjoittanut: ja

»f. mc.

»4'

me tiedämme hänen todifluxens tooext.
1;. On myös menba Muuta culn lEteki/ jos ne erinäns kirtoitettalstn/
su«
en minä luulis coco mailman wetäwän
nyt» Kirjoja/ cuin pidät» kirMettaman. Amcn.

P. lohannexen Evangelium in Loppu.
Toinen osa P Lucan Evangeliumist/

Apostolitten Teot.

ja pilwtwet hänen ylös

/

.

-

te.

-

1

elipu»

edestä.

>

iucu.

'

hetdäu filmäinS Chri.
siuxen
iv. Ia cuin he catzelit Tarwaftn hä- Tat
«sto ntzsti/ cutn lefts ru- nenmennesäns/catzo/ heidän tytönäns wase»
ftks tekemän «tti e» seisoi cax> miestä walkeisa tvaacreisa: afiuI.

Nnen olen minä tvsin O !
s Theöphile / puhunut coi-

Luc«»

11. Jotca myös sanoit; Galilean mie. mus.
het/mitä te seisottaja catzotta raitvai. 'Marc.
sen? tämä lEsus/ joca teildä ylösotet- reiily.
tin taiwasen/ on nyn tulema/ cuin te hä- tuc.l4;
nen tatwasen menewängin naitte.
kl,
ii. Stllom he valaisit lerusalemhn
>

pettomon.

Homon fijhen>itwan osti/jono hin
ylösottttin: sijttt cuin hsn Apostoleille/
«otto hin »olinnut oli/ Pyhän Hengen
coutta olt 'lostyn ondonut.
3. Joille hsn myös tirsimtftns jällen

>

>

'

2.

i

>

.

ett ltzens «limoxl osottonut meninoisil. «uorelda/joca Ol)ymäepi cuyutan/ ja
Lo merckeilli/ jo nimyl heille neljitym- on läsnä lerusalemtta Sabbathin marmendi pöiwi/ ft puhu» heille Jumalan can.

iz. Ia cuin he sisälle tulit/nyn he astuit
ylös
sijhen Salijn/cusa nämät oleskelit:
oli
4. Ia cuin hin heidän
coonnul/
49. tielsihin hettä lihtemist leruftlemist/ PetartjaJacvbuö/ja Johannes ja Andreas/Philippus ja Thomas/ Bartholoh. »00» etti he Ison lupoufto odotoifil/ lomeus
ja Matchens/ Jacebus Alphoin
josto te oletto(ftnothän)c«ullet minuldo:
psica
ja
Mollh 5. Sillä lohonnes tosin costi medellä/ cobt. StmomZelotep / ja luda» Jal- !'. mutta te cösteton Pyhällä Hengellä ei
,

»oldocunnosto.

>

>

'

luc. 24

Morc. monen pätwän perästä.
8.

l-

l«c3:
'6.

14. Nämät caickt

olit yxtmielisest py-

ja anomisrs/w aimoin tudlgp»
he sijs cocondunet olit / ty. sywäiset rncouxes
Marian
«'/
eantza/
ch
JEsuxen Äiti» ja ivatco,
ht hZneldi/ftnoden: HER.
,a / tälläaftllocos Isroelln»oldocun- hänen weljenö cansia.
6.

>s> KA nynä päiwtnä nousi Petari
: e» tetdä»
keskellä/ ja sanoi;
MuttO
heille
7.
hsn sonoi
tule tttts oico eli hette/ jotco Iss on ho- (jajoucko oli nimtldS yhten lähes capttymmcndä toista sata:.)
nen wotmoons ponnnt.
Pyhin
pitä
16. Se miehet ja weljet/ se Kirjoitus
soomon
8. Woon teidän
Hengen woiman/ >oca on tulewa teidän piti täykettänmn/ jonga Pyhä Heng>
piillenne. Io teidän pttä minun todt- oli Datvidin suun cautta
ennen
jtaftmolemon sttä lerusolemis/ etti sanonut: )oca nydcn johdatlajax tuli/
'6. coco Indeos ja Samartas/ lo sijtte ma- cuin lEftixcn otit kynnl t
'9! ilman irecn.
17.Sillähän oli meidän lucuumluet- loh.
cuin hin nämit sanonut oli/ tu/ja oli tämän ivtran meidän canstam iz? z,
9>
hin ylös heitin nihdens/ saanut.

I"h. non rokennot?
«

.

.

ludthsta

<.

">

Sz

18 Hän

'

r

'

>4»

MS

ApHoliM

z.iucu.
5- ss>J/n Jerusalemis asui Juda. Marc
Jumalala pelkäwätfiä 1: z.'
miehiä/caickinatsesta Cansasta/ cuin tai. iuc.j.
wan alla on.
»H.
6. Ia cosca tämä änt tapahtui nyn
coconnui suuri Cansan paljous/ja hämmästyit: sillä cukin cuult »yden puhutvan

se

se

>

saaman.
sen

j

sen

j j

!

j

i

se

,

se

,

i 1

.

iB. Hä» stjs on änsainnut pellon mäapakasta: ja hirtti itzens/ja on ker
yden
Nlatth
Vi 5- fteldä cahtia pacahtunut/ että caicki hänen sisäöyxens pncoistt ulos.
ry.Ja olt tiettäivä catckille cuin Je/
asumat/ että peldo heidän
rusalemis cuyutan:
kielelläns
Akeldama/ on/
weripcldo.
heidän omalla kielelläns.
Psaltartra- 7. Ja he ryhmistyir caicki / ja ihmettePsal. 20. Sillä on kirjoitettu
«9:26 matus: hänen coeons tukon tylmillc/ lit/sanoden keskenäns: cayo/ eikö näPsal etkä stjnä pidä asujanda oleman: ja toi- mat caicki/jotta puhumat/ ole Galileahänen ptspaudens
laiset ?
io?8: 21.pitä
Nyn pitä näistä miehtstä/jotca mei8. Ja cuinga me cukin cuulemma heidän canstäm ollet oivat / caicken
a- dän puhuman meidän omalla kielelläni/
jan cuin HERra JEsus meidän can- josa me syndynet yjemma?
y. Parchttja Medit/ «a Elamitlt/ja
siam ulos ja sisälle kämi/
Mesopoksmlas/ ja Jude.
22. Rumeten Johannexe» Castesta/ jotca
haman fijhen pätmän asti/ jona hän as/ ja Lappadoelas/Pontos. jaAsias/
meildä ylösotettiir/ yxi tuleman hänen 10. Phrygias ja Pamphilias / Egypylösnousemtsens todistajaxi/ ynnä mei- tis ja tibtan maan razoilla/ liki Kyrent/
ja muucaiatset Romista / Judalaisct ja
M«k- dän canstam.
/ Josephin
he
ehdolle
2z.
Ia
asetit
caxi
vdet
tbias
Zudalaifet.
ly my
joca cutzuttin Barsabas / ja lyäldy niir.Cretitja Arabit/me cuulemma hei«valimeldä Justus/ ja?)!arthiau.
dän puhuman meidän kieltlläm/ Jumatan A24. Ja he rucoiltt/ja sanoit: sinä lan suurta tecoja.
postojoca caicken sydämet tiedät/ 12. Nljn he caicki tyhmistyit/ ja epäilin vir- HERra/
cumman
sinä näistä cahdesta olet lit/ sanoden toinen toisellanö: mitä» luutaan. osota
«valinnut/
let tämän oleman?
25. Saaman tämän palweluxen ja Aiz.Waanmuut »auroit heitä/ ja
postoltn «iranarpaa/ josta Judas on noit he owat täynäns maktala myna.
poismtlpistynyt poismenemän stallens. 14.
Petari seisoi yhdentoista- Peta26. Ja he heitit heistä arwan/ ja arpa
»kymenen cansta/corotti äuens/ rt»
langeis Malthian päälle/ ja hän yli- ja puhui heille: te Judan miehet/ja catcmielisesi waltttt» yhdentoistakymmenen ki jotta asutte Jerusalemia/tämä olco»
Apostolin ftcaan.
teille tiettaivä ja ottacat minun sanani
>

asumma

sa-

,

:

saara»

U. tucu-

lic sätkivät

pyhän
Htttge

ik.
Matta

?

»

«

pätmästä.

ltsestcossa.

Ia humaus tapahtui äkist
nyncui»
suuri tuulispää olis
Taiwast/
tullut/ja täytti coco huonen/ cusa he oltt lstumas.
z. Ja heille näyt wylejkellyt kielet/nyncuin tuliset/ ja istuit cungin heidän paällens.
4. Za he täytettin caicki Pyhällä Hengellä/ja rupeisit puhuman muillakielii.
lä/ sen)ätten cuin Hengi andoi heidän
puhua.
2.

>

'

Ap»sK

teidän cormyn.

cuin myldcskymmenes päimä 15 Sillä et namätjuowuxis ole/ nyntäytettin/ olit he carckt yximie- cutn te lulecca: sillä nyt on colmas hetki
16. Waan tämä o» se/ cuin ennen
nottu on Joelin Prsphetan cautta:

fa-

17.Ja pitä tapahtuman wijmetstnä päi- 70,,.
Jumala) että mmä tahdon 2- ?/.

Mtnässano

wuodatta minun Hengestam caikcn lihan päälle: >a teidän poican ja tyttären Esa.
4^ll'
pitä ennustaman/)a teidän nuorucaisen

pitä näkyjä näkemän/ m teidän Wanhimban pitä unia unexuman.
18. Ja myc» minun palmeliaini päälle/

Zach.

12'. IS,

Ttot.

z.iuc»

i^z

le/ja minun pycaini päälle ntznä päivi- nen/ että hän oli hänen eupcns hedelmäsi
nä muodaeanminä minun Hengestimi/ja lrhän jälken herättämä Christuxen hä-

,

,

>

pitä ennustaman.
/
nen istulmellans istuman/
Ps-l.
?toel. heidän
iy. Ja minä annan tunnustähtejä ylzi. Näki hän ennen ja puhui Christu- >a. ia'
»:zo. hällä Taimahas/ ja merckeia alhalla xen ylöönoufemiftst/ ettei hänen sielu- /«/?'.
,»aan päällä/ mcten ja tulen ia samun ans ylönanncttu Helmetis/ etkä hänen
n:Zksuitztl».
lihans nähnyt turmellusta.
20. Auringon pitä muuttuman puneyZ2. Tämän JEsupen on Jumala hedexl/ ja Cuu merexi/ c.incn cum se suuri rättänyt/ jvnga todistajat me caickt 0lemma.
ja julkinen HErran pätmä omtulema.
21. Ja pitä tapahtuman/ että jocatnen
Hän on stjs Jumalan oikialle kädelASM. cuin anx huuta HERran nime / tule le zz.
cvrotettu/
ia on Jsäldä saanut lupause
ro: rz.
autuaxi.
xen Pyhästä Hengestä / hän on tämän
22.
E Israelin michct/cuulcat näi- muodmranut/culntenyt näeltä

llä sanoja: JEsuxcn Nazerc- letta.
nupen/sen miehen/joca teidän tykönqn Z4. Sillä ei Damid ole Taimasen ylös-

Psal.

on Jumalalda mahmistettu/ motmalli. astunut/maan hän sano HERra sanot llvi
sten tecoin/ ihmerte»/ ja mercketn sans- minun HERrakeni/istu minun oikialle
hauen cauttans tei- kädelleni.
sadän/ jotca Jumala
keskellänne teki/ nyncuin te itzekin z5. Syhenasti cuin minä panen sinun
:

tiedätte.

2Z. Sen joca Jumalan aiwoitun neuvon ja säännön jällen uloeannettu oli/
te »litta/ ja määräin miesten kätten cautta/ ristinnaulitzitte ja surmaisitte.
24. Jonga Jumala ylösherätti / ja
päästi cuoleman limuista / että oli
mahdotoin/ ettei hän piti sildä pidec-

se

Psal.

16: 8.

tämän.

.

1.

jalcais astinlaudaxi.
zö.Nynpträsijs totisesi caiken Israelia huonen tietämän/ että Jumala on
tämän JEs«xen/,onga te rtsttnnaulitzikta/HERraxijaChristuxexi tehnyt.
cuin he nämät cuulit/
Z7-

mihoilises sinun

käwt

se läpt heidän sydämenö/

ja sanoit Pelurille/ ja muille Apostoleille te miehet / rackat weljet / mitä
:

Sillä Damib sano hänestä: Minä meidän pitä tekemän?
olen aina HERran minun casmoni e- zB. Waan Petari sanoi heille: tehkät wc., 4:
teen pannut: sillä hän on minun oikial- parannus/ja andacan jocaincn hänens 47.
la puolellani/ etten minä horjahdat». rasta JEsuxcn Christnxen nimeen/
26. Sentähden ilotyt minun sydämeni/ syndejuandexi andamisext: nyn te saqkte
25.

ja minun li- Pyhän Hengen lahjan.
zy. Sillä teille ja teidän lapsillen on tä- Gen.
27. Sillä ct sinä ylönanna minun sie- mä lupaus annettu/ ja catkille joica i?: 7.
luani helmetis / etkä salli sinun Pyhäs taambana owat/cutca itiinänö HErra
näkemän turmellusta.
meihan lumglamcutzu.
28. Sinä olet minulle tiettckmäxi tehnyt 4-q. Aa monilla muillakin sanoilla toelämän ttet/sinä täytät minun ilolla st. disti han/ )« ueuwoi hettä/sanodcn: andacat keitän'autta tästä pahanelkisestä
nuncasmosedes.
z. Reg.
/
/
miehet rackat weljet olcon sugusta.
Colme
lupa rohktast teille puhua Paeriarchast 41,-lotca stjs miclellänS hanen
otit wastan/ne castcttln: jastnäpäimä- tuhatDamtdtst/ hän on sekä cuollut että hau- nä
lisändy: lähes colme tuhatta stelna. ta kääZ6. dattu/ja hänen hautans on meidän ty4».
päimän
he pysyit alati Äpvstolittcn länyhtönäm haman tähän
asti.
osallisudes / ja leiman tenä
Psal- zo. Että hän sijS oli Propheta/ ja tie.
päiwäil. st Jumalan hänekens malalla Manno- murtamlsesia rucoMS.
'

/

-

!

i

-s
sanans

>

ja minun kielen.: riemuttzi

han on myös lemämä toimosa.

4Z. Mutta vä.
t

Aposiolitkkn
;.iuc.
ämmästyssä
sij
Muita
zseaitzelle
tuli
tä
p-lco:
lapahiu4Z.
etsin hänelle
sielulle
h
ja tehttn Aplsiiolttcen cautt» monoa nut vl».
tl. Multa cofca tämä saattamatoin/
ihmettä »a merckiä.
44st Mutta cäicki jotca uscott/ slit joca paran» oli / piti lyens Petarinja
phoes/iapldttcaickl yhietsnä.
loyaonexen tygö/)noxi caicki Lnnsa
45. Ia he myit heidän hhmydcns za hämmSstyxis heisän tygön» porstoan/
'

>

-

k44

tamarans/ ja iaol> ne cackille/ jen jälken
'
tuin cuktn cärivitzi.
46. Ia he pysyit jocapäimä yrimielisest TempltS/ ia mursit jsca huonesa leipä/ »a otit ruocaa/ riemulla za sydämen
yxlkertaisudclla.
47. Kyttäin lumalata/ olit caiken
Caäsan suosiosi». Ia HERra kistiis jo-

jotcacutzucaa Salomonin.

sen

näki/ mastats Apoll,

lsraelin miehet/ lit tele,

mitä te tätä thmettelettä? eli mitä te wä«
meidän päällemme catzotte/ nyncutn me «oi-

ollstmma meid m omalla

moimallam eli mallijumallsuöeiiam tämän käymän saat- sia »j,.

tanet?
eäIE.
aucuaxtnicmaista Seuracn». rz. Abrahamin ja Isaachin ja Jaco- sux.i,
»allebtn Jumala/meidän Isaim Jumala/ nimeen
in iucuon bänen Poicans Jefuren kircastanut/
Petari ja Johannes menit jonga le ylönannoitce »a kielsit» Pilatusa Jo-F yjzA Templyn/ yhdtpännella xen edes/cosca hän duomiyi että hän piti
da"»-hetkellä,
päästettämän.
tekcvat
2. Ia yxi mies saattamatoin
14. Mutta le kielsitte sen Pyhän ja Matlh
jaactahanlgMjttns kohdusta/canneltin: jo»- Hurscan/za ano:ttr mllcn murhamiestä »7: »a.
Ep».
matjocapäimä

gk, he panit jocapäimä
menette»/ Ma cugutan

sen

annetta.
ia,
lpi Mutta elämän Pääruhijnan te
on Jumala cuolletsia he- inc.
man nyldä almua jocca Templyn menit. tapoitte:
z.Costa hän näki Petarin ja Johan- rättänyt/ jongarodtstazat me olemma. >Z.
cautta hänen nimens
nexen tahtoman mennä Templyn / anoi 16. Za
päälle / on hän täsä / jonga te näertä ja
hän heildä almua.
4. A?n Pecart Johannexen canffit ca- tunnetta/hänen ntmens mahmistanut:
hyt
hänen cauttanö/ andot tälle
faaot': Mo mei- kla
Templin

0-

CauniS/ an«-

»:

j

>

>

sen
uscon

se usco

>

dän päästen».

termeydens/ catein teidän nähtenne.
Petarij
nyt rackat meljet/minä tie- cuyu
!7«

''

5. Ia hä» cktz«liWl»ä«päästests/ töivoia heiloä sotain, fstapaus.
Ldäu että re sen tyhmydcst kehnet
Si Nya Pelari sanoi: hopiataja cuk- »letta/ayncuin teidän ylimm'tsennekin.
»a et minulla »le: «aan fita cuiNÄtnul- ,8. ;tia Jumala/ mitä hän caickem
jla o»/ anaän istinä fluulle: lEsuxen PrpphetainZ suun cautta olt ennustaChristuxca Nazaresnxeu nimeen uousti' nut / että yänen Thristuxens piti kärsi-

.ja käy.

män/sen' näin täytti.
7. Ia hän tartut hZtten 'i>itiHai, M. 19. Nyi tehkäl pärannus japalaitcat/
teen» ja ojeUst häMt aa ci»M hänen että teidän fyndtn poispyhitäisin:
wirckottamtscn «M tulemat HERran
fäärens ja
8. Ia hän carcats ylä»/ stifoi a tä«t/
edestä/
70. La lähettä sen/ josta teille ennen
ja meni heidän canstaus Templyn / täyon/ lEsuxen Christuxen.
deuD hypätest/jtskyNäÄlMaiaea
catÄi Cästfa nAihänea
ii. Jonga tosin tule Talmas omista/
y.
nyhin aicoin asti cuin ne catcki Mens a.>
jakytläwän Jumalala:
ro. Ia taufit hänen fixi/ jäeä almu» serclan/cuin Jumala ou puhunut caiccautta/
tähden istut Templtn Eannin owen e. kein pyhäin PropheltiiS
"

-

'

-

'

cMstNsMMstuit.

Ia

des:

ja

kähsttän

c»sc«

caswon
saarnarcu

tz« olit cäyuäns hekoajst'suurta hamasta mallman alusta.

suun

aa. Sillä

parin-

ouxem

Tim.

4'lue.

san

'45

-

»2.SlWMssee tosi» »«Ifille ftno» ylimätset/ ja Jstaelin wanhimat/ «vastanut: HErra ttldän Jumalan o» ttille y. Että me tänäpä» duomitan sen hy- u</ ja
herstlstosProphetan teldsn »elystsn/ «än työn cdcst sille sairalle miehelle/ jon- tunnu»
parattu on:
stus
ntznlutn minn»: cnulcat hs»zds caitts yq caulta han
10. Nyn olco» teille ja caikelle Jsra- Chri»
«ils hsn teille stno.
23. Ja pits tapohtuman/elts jocainen elin Cansalle ttettäwa/ että JEsuxen fiuxesi.
nimeen/,onga
stel»/ joco ei lsts Prophetola cnnle/ leChristujenNazarcnuxen
ristinaulttzltte/jonga Jumala cuolleiptts »>«lshäwttettömänConststo.
cautla tämä seiso teidän
14. Jo coicki Prophelot homosto Sa» sia herätti/
»uelisto/jo fijtte edespäin/ ntzn monda edesän cerwenä.
ii. Hän on se kiwi / joca teildä raken- Psal.
«ni» puhunut on/ owot myös calckt nötdailda hyljätty ou joca on vurkaklwexi 118: »
ls psi»i§ ennustonet.
!

'

:

«,.«»

"/

'

>

"'

.

>

.

sen

/

sen

>

>

Esa.
25.TeolettoPrephetatn/ ja
ltz. tullut:
<vel'' lonlopftt/ Mgolnmola meldän I. ii. Ja ei yhbcsZkän toiseö ole autuutta: 78: 16.
"'i'
sillä e» myös ole muuta Ntmc Taiwan Match
st.m consja «t./ sonoden: Abroho- alla
"'
71? 4!«
cotcki
»tll«:
ihmisille annettu / josa meidän pttä Rem.
sitmenesss
Pils
Ja
sinun
"'
tuleman.
pisllä
moon
antuaxi
Canftt
siunottomon.
cuin he nait Petarin ja SijZ.
2s.T<tlle en lumolo ensin Pottans iz
puhen rohkeulEstxen herättänyt/ ja cn hanen lä.
«,,'
_

i

"

"'

-

"

.

.

>

hettänyt letts fiunomo» / etts te cutin den/filla he ymmärsit heidän oppcmattotetdsn pohudeston pololoisit. ,
mixt ,a ktrjantaicamactomixi miehtxi/
ihmettelit hc/ jatunsit heidän / että he
»V iucu
JEsupcn cansia ollet olit.
Mutta cuin he näit sen ihmisen sei-Templm Est 14. hctdäo canstano
/ jcca parattu o«""
0) F
sowan
" Sadducenxel tuttt
ei
tainnet
milän
li/ he
sitä mastan pu°
Mu
hua.
2. Ja nsrtsstylt «tts h« Conft epettt/
1;. Mutka he käskit heitä «les Raadijo ilmoitit lEsux.» coutt» «lösnousta poismennä/ ja pidit nenwo keste.

semlsenluoueiste».
,a ponit hefton hnZmenexi tynni. s.lla

nane/
16. sanoden:

Mitä me näille miehille
teemme? Sillä julkinen mercki on hei30 ottehto.
dän cauttane tehty/joca caiktlle Jernsa4.Muttam°ndanysta/ ,"« stnan
on/ )» en me
«unltt/«stolt: ,a miesten lucu tutt tti- leminasuwaisikeriettäwä
taida kieldä:
hes wtzsi tuhatta.
17. Mutta ettei se cnämbi Cansan ke5.
toista poiwoni topoh» skelle haiote/nyn hassiacam heitä co- Apo.
siolit
"»om/ms heidon yl!Mt«ä»sens win/ettei he tästedes yhdeliengän ihmi- tteldär
jo ««nhimbons cocounnuit/ )0 Kirion- selletästä
puhuis.
nimestä
eppenelltrustttmis.
18. Ia he cutzuit heidän/ja caikcti kielsit saar6. Jo Honnoe yltmmomen Poppi/ heitä puhumasi ja opettamasi JEsuxen namas
.

,

.

MUtta

-

JEsu
ftCoiphas/ft Johannes/ >o Alexon- nimeen.
der/ja nyn monda cu»n ylimmäisten iy. Mutta Petari ja Johannes va- pcunt
Popptin sugusta oli.
staisit heitä/ ja sanoit: duemttcar iye/ «cm.
jo
on oikia Jumalan edes/ että me
tyheidän
,os
keskellins/
Nle7. Jo asetit
»än el. syit hetldi mills woimollo toicko k«° reirä enämmän cuulemma cuin Juma««den n««gi nim«n te oletta timin tehnet? lala.
««»!,
8. ss>ljn Petort tsynsns Pyhs ia. Sillä en me taida nytä puhumat
P«l«,
Henge stnol hlllle; Te Can» M/cuin me nähnet ja tuullet olemma.

se

"

-

«j,

"

'

T

Mutta

Apostolisten
s.iuc-.
»1. Mutta he uheatfit heltZ/ ja annoit »mtsesta/ ja suuri armo eli
caicketn
het.
heidän mennä/ ja ei löynnek mitän/ /»sta däu päälläns.
he olisit heitä waiwannet/ Cansan täh- Z4. Ja ei myös ollut yhtä» tarwitzepa
den: sillä caicki kyttt Jumalala/senedesi hetsä: sillä nyn monda/joilla pellot eli Caicki
tamacuin tapahtunut oli.
huonet olit/ ne he myit ja toit myytytn rm
Stllä se ihminen »li yliye neljän- hinnan:
kymmenen Pastajan wanha / josa tämä zs.Ja panitApostoltttenjalcai» eteen: panan
yhlti.

I I

i

»4«l

j

parandamtfen tunnusmercki tehty oli. ja jocaitzelle jaetltn oyncuin cukin «ar>
s<x«.
»5. VVUutkacuin hepäästetytplit/tulit witzi.
omains tygö/ ja ilmoitit Z6.
lyalda
ntJose»/ joca
mitä Pappein Päämiehet ja wanhtmAposioletlda cutzutan
mat heille sanonet olit.
Barnabas (se on nyn paljo sanott»
24. Cosca he sen cuulit/ corokit he yxi- cuin lohdutuxenpoica) !ew»t«/ Cyprifl
mielisest auens Jumalan tygö/ja sanoit: sucuisin/
HERra/ sinä olet Jumala/ joca Tai- Z7. Hänellä oli peldo/ se» hän myi/
wan jamaan/ ja meren / ja caickt mitä ja toi hinnan/ ja pani Apostolitten jalnysä on/tehnyt olet:
eteen.
Pftl. 25. Joca Dawidin sinun palweltas cain
v tucu2,1.
cautta puhunut olet: Mixi pacasuun
yxi mies / AnantaS ni- Ana.
nak kiucuitzewat/ ja Canstit turha ainias
X» n! A meldä/Saphtran hänen emän- laSa.
cowar?
cansiamyi
tawarans: phira
16. Maan Cuntngat yhten menewät/
mdans
2. Ia katki jotain hinnasta
ja päämiehet cocowat hcitäns/ HERra
cuoletieten: ja toi osan edes /ja
ivastan ja hänen Chrtsiustans wastan ? emandäns
«ai.
27. Sillä he omat tosin cocondunel si- pani Apsstolitten jalcain eteen.
Nyn
nun pyhä Poicae lEsusta mastan/ jonz.
Pctari sanot: Ananta/ mixt
ga sinä rvoitclit/ sckäHersdes että Pon> Saranas täytti sinun sydämcs/ Pyhä»
ttus Pilatus pacanain ja Israelin Can- Hengen edes ivalehtcleman/ ettäs jotakin pellon hinnasta kätkit?
cansia/
4. Etkös olis saanut sitä pitä / cosca
28. Tekemän mitä sinun kätes ja neuwos ennen aiconut olt/ että tapahtuman se sinulla ol)/ja se myytyckin oli sinua
pidäis.
hallusas? mixts sencaltaista olet sydäAps2y.Za nyt HErra/catzo heidän uhca- mces päästänyt? Et sinä ole ihmisten/
stolitia anna sinun palmelias caikella >waan Jumalan edes ivalehdellut.
ten ru- ustans/
5. Cosca Ananias nämät sanat cu«uscalluxella sinun sanas puhua.
cvtiS'.
langets hän maahan/ ja audoi hen»
zc>. Ia ojenna kätes parandaman / ja li/
etlämerkit/ja ihmec sinun pyhän Poi- lgens. Ia suuri pelco tuli caickel» uyden päälle jotca tämän cuulit.
cas JEfuxen nimen cautta tehdäisin.
6. Nyn nuoret miehet nousitja corjatcuin
olit/
lyckut
rucoillet
se
zi Ia
he
patcka josa he coosa olit/ ja he täytet. sit hänen/ poisweit ?a hautaisit hänen.
tapahdut liki colmen het,in caicki Pyhällä Hengellä/ ja puhuit 7.
perästä/että myöshäne»
Jumalan sana uscalluxella.
nydenpaljvudes/ jotca us- temändäns tuli sisälle/ eckä tiennyt w«tä
za.
oli yxi sydän ja yxi sielu: tapahtunut oli.
sanos
myös
kengän
»t
heistä sanonut mitän 8. Nyn Petari wastats händä
sijhen hincaicolettaco
pellon
cuin
oli/
waan
minulle/
sen
hänellä
omaxens/
kt olt hiillä yhteiset.
tdaan myynet? Mutta hän sanoi: viemzz.
Ja Apostolit todistit suurella wot- ma njjngln stjhen htnsaan.
malja HERran JEfuxen ylösnouse- ». Sanöi Perari hänelit; mizti te oktta
>
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«AKUtta

keskenä» HERran himmat/
<

kelta mielistynet

»47

heitä noutaman.

l

Henge kmsaman? Catzo nydcn jalat/
jotca sinunmieheö hautasit/ omat 0«e» edes/ /a pois wiewäl siuun.
ic>. Ja hän cohta langets
maahan hänen jalcams eieen/ja andoi hengenS.
Nyn nuoret miehet tultt sisälle/>a löysit hänen cuolluna/ ja he meit hänen ulos ja hautaisit michcns tygö.
11. Ja suuri pelco tul» coco Seuracunnalle/ja caikille nylle jotca tämän cuultt.
Apostolitten kätten caulla

Luc.

ja lähetit fangthuonen tygä

22.

Cosca palpeliat menit/ eikä heitä

!

tormsia loyiälttt/ vyn he

Ho-

M

monda

«ke-

tä

Cansan

mercklä

ja

palatsit ja

ilMvttit/
2Z. Sanoden Tornin me tosin löysimme kyllä wisust sich«luxi//a marriat
ulcona omen edes seisoman: mu«a
ca me sen amatsim/ en me kctäu sieldä
!

loylänet.

24.Losca ylimmäinen Pappi/ja Tem-

plin Esimies/ /a Pappein päämiehet

ihmet- näniäl cuultt/ epäilit he heisiä mixi
mymeingin

seas: Ja he »ltt caicki yxi-

se

tulis.
vät mieltsest Salomonin esihnonesa.
tuli
yxi ja ilmoitti heille/ saNyn
25.
fiillM ij. Mutta n nysiä muista uscaldanut noden: cayo/ ne
miehet jvtca le cornlja
ftmci- yxikän ihens anda heidän secans: maan
pamttg/omat
Templis/ja
tä.
seisomat opetCansa piti paljo heisiä.
tamaa Cansa.
jvucko
14. Ja
pahon enäni miehistä
s)^li» Esimies meni palmelioija ma,moista/ jotca HERran päälle
ja toi heidän suosiolla
«scoiti
(sillä he pettäisit Caosan het1;. Nyn että he cannoit sairaita ca- sieldä:
tuike/ja panil nytä muotcill-! ja paareil- tans kimittämän.)
le/ että Pctarin tulles aiuoasians hä- 27. Ja cuin he toit heidän/ asetit he Aposto
nen marjone ,ongun heistä oliö mar- heidän Raadin «teen: Ja ylimmäinen lit nou
Pappi kysyi heildä/
»in
jonnut.
16. Ia tuli myös suuri joucko cocon 28. Sanoden: emmengömeolecomast Raakicldäncc puhumasi Lansalie tä- din e»
lähimmäisistä Caupuugeista Jerusale- tettä nimeen?
myn/ ,a loit sairaita/ ja faastcusilda hän
Ja cayo/re olclta Jeru- teen.
hengildä maimatuita: jotca caicki parattio.
27>
noust ylimmäinen Pappi/
caicki jotca hänen cansianö
olit/ Sadduceusten tahco/ ja olit täynäns kymautta:
18. Ja palscaistt kätens Apostolitten
päälle/ ja panit heidän yhteiseen fan-

gihuonesen.

salemin täyttänet teidän opetuxellan/
ja tahdotta tämän ihmisen meren metä
meidän päällem.
29'
Petart ja muut Aposioja sanoit: e»S
tule tuulla Jumalata cuin ihmisiä.
zo. Meidän Jsaim Jumala herättt
JEsuxen/ ,onga te tapoitta ja ripusiit-

ta

puuhun.

Mutta HERran Eugeli amais zi. Sen on Jumala corottanut oikiJumali
!anEnn yöllä tormn omen/ ja mei heidän sieldä alie kädellcns Päämichexi ia Wapahtagelt ulos/ ja sanoi:
jaxi/ andaman Israelille parannusta
päästä 20. Mengät/seisocatja puhucat Zem- ja syndetn andexi audamusta.
Äposto-0 plis Cansalle caicki tämän elämän zr. Ja me olemma naiden sanain to
lit san- sanat.
distaM/ ja myös Pyhä Hengi/ jonga
gluoestst 21. Mutta cosca he
cuullt/ menit Jumala on »ylle andanut jvrca händä
he marham amulla Templyn ja opetit. cnulemat.
Nyn ylimmäinen Pappi mli/ za ne jot- zz. Mutta co<ca he nämöt cuultt/kami
ca hänen cansians olit/ cutzuit Raadin se läpitze heidän sydamens/ ja pidit neucocon/ ja cqick, Israelin tasten ma«- wo tappaxens heitä.
Z4-Nyn
T»
iy

z>

»-

sen

6.5uc,
ApWittt»
Pyhä
Henge
o«llt
ja
jotca
34''<?<>Ijtt nousi Roobist
Phort. btstus »I»/cäynäns/ joiden
me täloin- mtzsautta
hakdun
nimeldi
Gomoliel/
Ga»o
polj» pitt/ män wiran annamme.
lielln opettojo/ jesto colcki Canft
ulos- 4. Mutta me tahdomma rucsuxesja
pitimäldins
Apostoletto
neumo ft Mi
olla.
fanan palmelluxes pysywäiset
Aoo» »ttds.
puhekelpais caikelle joucolle
Ja
se
mtthtt/
§lotti'i
35- I<" s<"">l heillt Istoelin
ja he waliyit Stephanin/ miehen täycomohtocot itze ttitsn mits t« mielittä nän«
uscoja Pyhä Henge/ ja Philippnnäille
,/
mithille.
t>.L.
tehds
"''
pen/ja
päiivis
«nnen
näitä
Prochoron/ ja Nicanorin/ ja
nousi
;6. Sllls
Nicolain
jaParmena»/
»a
Theudos/ ja ftnoi hi»«ns «exitin/ntz» Timokin/
mie- fen udenJudalatse» Antiochiasta.
hinen tygens tuli lihes »«lliftto jetco
6.Nämäthe asetit Apostolttte» eteen:
sijtte lopetti»/ jo cotcki
stä: ,ocomielistyit/
jarncoilit/ ja panit kätenä heidän päalne
hojotettin
hämi.
)0
häneen
lens.
teltin.
caswot / ja OpeZ7. Tämän jälken nousi Judas Galrle- 7. Ja Jumalan fana
sangen
lucu
päimmä/
stuli
suurexiJerutuslasten
Nst meronlaftemisen mySs jakäänsija falemis:
ja suuri joucko Pappeja oli
huckui/
paljo cansa jälkens/hän
Usto.
«aicki jocca häneen mielistyit/ hajotetttn. myös ufcolle cuuliainen.
mattoolt
8.
joca
usco
Stephanus
teille:
lacatcat
ÄVBUtta
nyt
sanomminä
zB. Ja
mat
htaynäris ja wäkewyttä/ja tett th. ryceleheidän olla:
näistä miehistä / ja sallicat
seas. mät
tämä neumo «li teco on ihnusist/ meitä ja suuria tunustähttä cansa»
MS jostyhjän
nyn se
rauke.
9. Nyn nousit muutamat Ltbertinetn Stezy. Maan jos se on Jumalalda/ nyn Synagogasta/ ja Kyreneusten /ja Ale- ph«et te moi sitä tyhjäxi tehdä/ ettet te myös xandrinetn / ja jotca Cilirtasta ja Asia- »in
cansta. cantza.
sta olit / jarytelit Stephanin
sotinen Jumalata masta».
10. Ja ei he woinnet sitä wysautta ma4o.Nyncalcki mielistyit hänen neumoons: jacuin heApostolit sisälle cutzuit/ stan olla / ja sitä Henge / jonga cautta
nijn he hosuit heitä / ja kielsit heitä JE- hän puhui.
miehiä / jotca sanoit:
fuxen nimeen puhumasi/ ja päästit hei- men. Nyn he fääsit cuullet
puhuwa» pilcvlemma hane»
dän menemän.
pois
Raadm
mastan.
kasanoja
ja
iloiten
Jumalata
Nyn
menit
41.
he
Mosesta
11. Nyn he yllytit Cansan jaWanhim«desi/ että heolttmahdolliset pilcka kär- matjaKirjanoppenet/
j» mmit jakyntähden.
simän hänen »imens jocapaitvä
TempllS
hänen/ja
weit
niotit
hänen Raadin etee.
42. Ja_ei!acannet
ja joca huones opettamasi jasaarnamast iz. Ja asetit määrät todistajat sano- Wää.
man: ei tämä mies lacka puhumasiptlc-1rät toEvangeliumi JEsuxest Lhrtstuxest.
kasanoja
tätä pyhä sia ja Lakia mastan. distavi. iucu.
Stlläme
olemma cnullet hänen sa- jatSte
14.
noman: JEsus RazarenuS hämtttä ta. phani-

.^8

yrl

.

,

,

-

:

z

...

män sian/ jamuutta Säädyt/ jotca Mo- ta «va-

Seltzemen

»M«,

stan.

l

andoi.
s»s15.meille caickt
ne

jotca
lstutt/
tin '«o's'wäifts
pääklens/ janäit hänen cafhänen
catzott
2. Nyn ne coxttoistotymmeuba cutzu»!
mons «yncutn Engelin caswot.
cocon Opetuslasten joucon/ josonoit: e.
VIl. jucu.
ylönonnomme
.

s. «»le cohtulttnen että me

M

°

.«««.«<./«...««

ylimmäinen Pappi sanot: Ste.
phanämätnäi»?
Lienemätkö
V
uus
miehet
i.Waan hän fimoi:
luetttke
cuulcat:
ja
rackat mchet/ Isät/
cunni an

s<st.

ja

hän lupais

hänelle sen anda asuaxenö / ja hänen si«menellens häneu jälkens/ cosca ci hänellasta ollut.
Juma lä «vielä
6. Ia Jumala puhut hänellenai»: silaa lupaus nun siemenes pitä oleman muucalatnen
ja heidän ptlä sen orjaAbra- «terällä maalla/
ja pahasti sen cansia menetekemän/
si
hamil- män neljä sata ajastaica.
le.
7. Ja sen Cansan/ jota he palweleSen.
wat/
tahdon mmä duomita/ sanoi JuIZ.lZ-

.

cosca

suc«amme

saa-

?

ta/ei jalangan leveyttä/

S:
sijhen hautaan/ jongaAbraham oli Hei).
lapsilda
morin
rahalla ostanut Sichemis.
Lc Zji
lupaupe» aica lähe- iy.
17.
josta Jumala oli AbraJos».
hamille wanuvnut/casooi ja enant Can- 24:22»
sq Egyptis/
iz.Syhenastt enin toinen Cuningas Exod.
tuli/joca ci Jostphist mitän tiennyt.
1:
cawatast 7»
19 Tämä meidän
juonitteli / ja meni pahasti meidän I.
sätm cansia/ nyn että heidän piti nuoret
lapseus poishetttämän/ ettei he olis
net elä.
20.
aicansyndyl Moses/ ja Mostoli Jumalalle otollinen/ pelle.
ja elatettin colme Cuucautta Jsäns hno» Epod.

5

-

"45
caike» hänen sucuns/
Isän» Jacobin/ja
tvysi sielua cahdexettakymmendä.
15. Ia Jacob meni alas Egyptin ja c.49i
hän cuolt/ nyn myös meidän Isäin.
z».
16. Ja he wl«ttn Sichemyn/ja pandin

nesa.

,

>

Jumala ilmestyi Abrahamille
Jama- kunnian
cosca hän »li Messpomeidän
Jsiillem/
lavhv
/ enncncuin hän Haraniö asut
tamtas
eoätteot/ ja z. Ja sauoi hänelle: lähde sinun maal.
lupa»' das ja sugusias / j» tule fijhe» maahan
minä sinulle osotan.
set I- cvi»Silloin
4.
hän läxt Chaldeast ja asui
M.
Sen. Haranis. Ja cosca hänen Isän»cuol»ii. lut oli/ toi hä» hänen sieldä tähän maahan/ josa te nyt asutte.
5. Ja ei andanul hänelle sijnä perindö-

ja sijtte pitä heidän lähtemän/
2i. Mutta
ja minua täsä siasa palweleman.
hän «loshettetty oli/
8. Ja hän andot hänelle ymbärinsleic- otti Pharao» tytär hänen ja caswatti
(.25:24
sijm Jsaachin/ ttzellän» pojaxi.
«.29:52 kauxen lyton/ ja nyn hän
ymbarinsletckais
hänen cahdexande- 21. Ja Moses opettttin caikes Egypäc zo: ja
ja Jfaach sijttt Jacobin/
päiwänä:
na
5
tiläisten «ysaudes: ,a oli «otmallinen
ja Jacob caxttoistakymmendä Patriar- fanoifa jatöisä.
2Z.
zz. AKUtta
hän oli neljäkymne Patriarchat myit cateudest
9.
/ jouajastaica
mendä
JoseEgyptyn: Ja Jumala cahtui hänen sydämeen» wanha
phille.
mennä catzot.i?:y.

mala

:

cosca

2:2.

Hebr.

-

2.

cosca

oli hänen cansians:
man «eljejäns Israelin lapsia.
10.Japelasti hänen caikisia tufkistaus/ ,4.1 cutn hän näki yhdelle wääryttä Cxod.
ja andoi hänelle armon ja «ysauden tehtäwän/ autti hän händä/ ja costi ha.
ePharaon Egyptin Cuntngan
nen puolestans/ joca wääryttä kårset/
des/ja hän pani hänen Egyptin walda- ja loi Egyptin miehen.
miehexi/ja caiken hänen huvnens päälle.
weljens
ym«.41:54 11. AKUtta nälkä tulicaicken Egyp- 2;. Mutta hän luuli
kätens
märtämän/
että
hänen
Jumala
ptin ja Canaa» maahan/ ja
«apaute» andava:
oli
ja ei meidän Isäm löynnet cautta et heille
kusta:
ymmärtänet.
suuri
«aa»
He
rawindota.
Ja hän tuli totfna pänvanä het- 2.
Jacob cuult Egyptis dän26.tygöns/cosca
<42: e. 12. Mutta
he kestenäas rytelit/
jywtä ole wan/lähetti hän sinne meidän ja
rackat mteheitä/
sowitti
sanodeu:
Jsam enfimäise» kerran.
oletta
te toinen
weljexet:
te
mixi
iz. Ja cosca hän toistamisen heidän lä- het/
t.45t4 hetti/tutti» Joftph »eljtldäns: ja Jo- toisenne wääryttä tiette?
27. Mutta se joca lähimmäiselle»»
stphin sucn tuli Pharaolle tiettäväsi.
«ääryttä
teki/ lyttM händä/ sanoden:
ja
tuoda
14. Nyn Joseph lähetti andot
G-n.

28.

caswou

a

sen
'

cosca

T

5

«nca

'

Apsj?ol.ct,n

,;O

7

suc-

.

,

l

<

i

,

cuca sinun on pannut Päämiihexi ja potssysZistt sen heidän tylZns / ja palat.
sttsydqmesänsEgyptyn:
Duomarixi meidän ylttzem?
Wai rahdatcdS sinä Minun «Hu 40. Sanvden Aaconntlle: tee meille
tappa/cuiuS Egyptiläisen eiläi.» tapoit? jmnalna jokea mewan edellemme käwt- Juda»y Ny» Moses pakeni tämän pu- stt: sika en me kied, mikä Mosexelle/ ,0. laisten
he» tähden/ /a oli Madia» maacun- ca meidän Egypti» maasta ulostat / o» «paju.
malan
vas muucalatneu/josa hän caxi potra tapahtunut.
palwel
41.nynä
päiwmä
teit he »aflca»/ lut.
siltti.
jv.
neljänkymmenen ajastajan ja uhralstt epäjumalalle uhria / ja rte»
ilmestyi hänelle HER- muitzil kättens iäistä.
ran Engeki corwest,/ Sinat» wuorella/ 4!. Ny» Jumalakäänsi hänens/ja y,
lönandoi heroan/ palweleman Taiwan
pensan tulen liekifä.
41. Matta cutnMoseS sen näki/ ihmet- sotajoukko/ nyncuin Prophetain Rama. A«o«
teli hän stcä näkyä: ja cuin hän meni tus on kirjoitettu: olettaco le Israelin 5. »5.
lähes cayoman/nyn capahdui HLRra» huonesta minulle teuras uhriaja rnocaäni hänelle z
uhrca tchnet neljänäkymmenenä ajastatz». Minä olen sinun Jsäs Jumala/ cana corwesa?
Abrahamin Jumala/ ja Jsaachin Ju- 4Z. Ia te cannoitta Molochin majan/
ja tetdän Jumalan Remphan Tähden/
mala/ja Jacobin Jumala: Nijn
cayoa.
etkä
waptst/
joita cmma re teitte
tohtinut sinne
ntztä/
ses
ZZ Ja HLRra saaoi hänelle: rysu ta mina tahdon teidän potsiviedä edcmkengäsjalmoistas: siitä sta/ josas seisot/ mäßabelita.
»npyyhj maa.
44lsillä oli Todistuxen
h maja corwesa/ «yncuinse ol»
Z4. Minä ole» nähden nähnyt minun
Cxo».
Cansant tuscan Egyptis/ ja olen hei- säättänyt/ joca Mosexen cansia puhui/ Z«4°.
dän huocauxens cuullut/ ja älastulin etta hänen piti sen tekemän sen estcuwa» Hebr.
heitä ulosottaman: tule sijs nyt täane/ perän/jonga hän nähnyt vlt.
«!,.
minä lähetän sinun Eqypltzn.
45. Jonga myös meidän Istim wastauI°s.
/
zs. Tämän Mofexen jota he kielsit otit/ ja weir Josuan cansia fijhe» maafanoden: cuca sinun on pannut Pää- han/josapacanat asuit/ jvtca Jumala Z! »4.
miehext jaDuomartxi? tämän on Zu- häwtttt meidän Jsäim castvo» edestä/
Psal. !.
mala lähettänyt Päämtehexi ja wapah- haman Dawidin aican astt>
tajaxt/ Engelin käden cauttä/ jeca hä46. Joca löysi armo» Jumalan tykö- IZ2.
nä/ja anoi että hän slis majan löytä- 2.Lä»
nelle pensas ilmestyi.
'7 2nyt
Jacobin Jumalalle.
z6. Tämä johdatti heitä ulos/ ja teki
ihmeitä ja merckejä Egyptin maasa/ ja 47" Mutta Salomon rakensi hänelle 6:Z.Reg.
i.
punaises meres/ ja corwes / neljäkym- huonen.
48. Waan se caickein ylimmäinen et Esa.
mendä «jastaiea.
66:i.
Deut. Z7. Tämä on s« Moses joca sanoi Jf- asu kasilla tehdyis Templets / nsincutn
Prophelasayo:
teidän
lapsille:
18: 25' raeli»
JumaHERra
minun istuimeni/ ja /«/»-.
4y. Tatwns
herältä teille teidän «eljtstäne yhden maa
Fee/»-. lan
jalcqmi astinlauta. Mingä huo- i?i 24.
minun:
tei.
Prophetan/
nyncuin
jota
p
nen te sijS tahdotte minulle raketa /san»
däapitacuuleman.
Engelin
oli
HERra: eli/cuca »n minun leposiant? Steseuracmmas
zB. Ts«ä
Exo». cansta
;c>. Etkö minun käteni ole caickia näi- Phapuhui hänen cancor««s/
joca
»?: z.
tä
/
meidän
NIIS
ja
I- tehnyt?
§a»s Etnat» «uorella
ymbäriaSleickapuhen
-?"
51.
nuhteja
Tämä
elämän
sai
E
niscurit
Him cansia.
sydämestä ja corwi. le up«eille andaxens.
zg. Jota «Mttdäu Jsäm totellet/ waä sta/ te oletra aina Pyhä Henge »astcm/ pmisntzncuta caesia.
»«

>

i

»».

s /»e.

?es».

,f»

teidän Isänne/ nyn myös tekin. 6. Mutta Cansa otti «aarin ynmteliJer. nyncutn
Prsphetaista et teidän Isän sest)« wisust Phtlippuxen sanoista/cuul«
Luta
9: 26. 52.
ja he tapoit ne jotca
matnnonet?
len ja nähden ne merkit cmn hän teki:
Ezech.
44: y. manhurscan tulemisen ennustit/ Mga 7»Stllä rumat henget monesta läxitupettäjät ja murha«at te nyt olitta.
los/huurain suurella änellä: Ia monda
Lain Engelitten asctu- halwattuaia saaktamatctnda paranit.
Exed. xz. Jotca saitte
pitänet.
8. Ia suuri ilo tuli stjhen Caupungyn.
10: 1. xen cautla/ jota et t«
he »amät cuulit/ 9.
Gol. 54>
siellä oli yxi mies St- Simo
läpi
sydämens/
jocasijnäCauheidän
z« 19.
ja kiristelit hambatlans hänen päällcus. pungis ennen noituuxen rvirca plti/ja oli
55. Mutta että hän oli täynänö Pyhä Samarean Lansan wikinnyt/ sanoden
Henge/ catzahti hän ylös Taiwafen/ nä- itzens oleman ivngun
ro. Jota caicki seka pienet että suuret
ki Jumalan cunnian/ ja lEsuxen seiso-

sen

'

cosca
se

suuren.

man Jumalan oiktalla kädellä.
56. Ja sanot: Cayo/ minä näen Tai-

cunltt / sanodcn: Tämä on Jumalan

suuri on.
»atamoi/ ja ihmisen Pozan seisoman
11. Mutta he cuuldelit händä mielelläns/ että hän cauwan aica oli heitä noiJumalan oikialla kädellä.
57. Nyn he huustt suurella änellä / ja tuudellans willinyt.
tukitztt cormians/ ja carcalsiteaicki yxi- 12. Alutta
he uscoil Philippuxen

«,,

p^°. mieltsest hänen päällenS.

»voima/)vca

cosca

saarnais Jumalan Waldacunuast/
!!,"
58. Ia ajoit hänen ulos
JEsuxen Christuxev nimestä / nyn he
ja kimitit: Ia todistajat panit maat- casteltin sekä miehet että mainiot.
tens yhden nuorucaisen jalcain juuren/ iz.Nyn Simon myös itze uscot/ja cutn
jocaeutzuttin Saulus.
hän castcttu oli/wypy« hän Phllippuxen
/»/»..
5Y> Ja hc kimitit Stephanin/ joca r«- tykönä: Ja cmn hän näki ne merckil ja
22:20. coili/ ja sanot: HERra JEsu ota mi- suuret «voimalliset työt tapahtuman/
nyn han hämmästyi.
nun hengen:.
60. Nyn hän pant polwillcns/ ju huu14.
cosca Apostolit totea le.
änellä: HERra/ älä lue heilolit/ cuulit Samasi suurella
rusalemis
le tätä syndiä. Ja enin hän tämän sa- rian Jumalan sanan mastanottanen/
nonut oli/ nyn hän nuckut.
lähetit he heidän tygöne Pelartn ja JoVM iucu
hannexen.
Suur»
Saulus oli myös mielistynyt
15. Jotcacosca he sinne alas tulit/ rumatn»
hänencuolemaans. Nyn sinä koilit tchden edest/että he olisit saanet
Jerupäimanä nousi suuri maino Pyhän Hengen:
saleSeuracunda mastan /joca oli 16. (Silla ci hän ollut «vielä yhdengän
mts. Jerusalemis: «a haisisit catck: ymhärt nyden päälle alaslaskettu / «aan olit atJadan ja Samarian maacunda/ paitzi noastansHEßran JEsuxen nimeen cajoca
Caupungist/ ja

'

Apostoletta.

stetut.)

kätenS heidän päälJumalat»pelkämai- 17.Nyn he panit
Ja muutamat
Pyhän Hengen.
Stephanin/
cor,a:stl
malija
l«»s/ia
he
sait
miehet
ftt
18. ÄLHUtta cosca Simon näki että StmS
til händä suurest.
pyyt»
2.

Sau-

ws.

/

«"»Apostelitten katten päällepa.
z.Murea kaulus raateli Seuracunmylem»
-2»: 4. daa/ ja kämi huone huonelda/ «tri mie- ncmisen caurra Pyhä Hengi annetttn/
anda»
panetti
fangtuten.
9;
hän
heille
raha/
)awa:moc,a
het
tantzt
Hl
Sauoden;
xens
minullengmft
ymbärinö
andacat
iy.
Ph,. 4.
waelsit
päälle minä käteni Pyh»
lippuS
läruatsit Junaton sanaa. moima/että kenengä
Heage
Pyhän
Hengen.
tuk
Samarian
pyllippns
panen/
se
5. Nyn
saiS
saarna Caupungyn/,aarna»s
he»l!e Lvristu- 20. Waan Petart sanot hänelle sinun
Sama
rahas
rias.
xest.
>

>

Act-

ApWllttll
lutt
pitnnden?
robos olcon sinun c«nslOs codocuxes/et» losstnsa bone» «lomins
tss lumolon lohjo» l»ulet rahoilla o- fills hinen
34. Ntzn Eoworipolwtlio «ostois
stcltowon.
2i. Et sinun «le oft <its arpa tiss ft- Phllippusto: mini rucoilen sinuo / ft.
»OS: silli ei finun sydsmes ole oitta Iu- nostentstiProphemniltäpuhu? Itze!v"tt
stins eli Mokin toiststo ?
«olon edes.
22. Stntihden tee parannus stnun pa»
35 Ntzu Phtlippus o»«iS suuns ja "'"<
hudestas/ja rucoile Jumalala/että si- rupeis lastäKiriottuxeft hinelle saarna°."m
«un sydämes aftluxet sinulle onder» on- mon Evongettumito lEsuxest.
36. Io cuin he tttlli wotlsit/ tulit he
««toisin.
»3. Sills mins use» sinu» olewo» col- «veden tygö jo Comorlpolmelio sonoi "ft"'
cotzo/ täsi on «esi mikä ests minuo co- ''""'
teros stpes/ jo mssryten solmuft.
24. Ntzn Slmon mastois / jo stnoi stomoft?
rucotlcot te HERro minun «desiin/et- 37. Mutto Phtlippus sanot: jos fins
tei mitä» niisti/cuin te sonoillo/minun coikest stdimest ustot/ntzn topohtucon. Ms'.
päälleni tulis.
Hin «ostots/ jo stn»l mini uscon IE»
25. Mutta costo h« olit lodistonet jo ftfen Christuxen lumolon Poiari.
puhunet HEr:On stnon/ poloisit
38. Ntzn hin tssti seisotti» wounun t
Evongeliuml jo he ostutt molemot meteen: Philtppus
rnsolemtzn/ i« soornoisit
ja Camoripalmelio- johän casti honen.
mones Samarian tylis.
»s. «HssUttO HERron Engeli puhui 59» Mutto cosco he medestä ylösostuit/
ft»»i: nou. temmois HErmn Hengi Philippuxen/
se/jo mene lounoscn päin/ sitä tietä cuin joet Comorlpolmelio hända enä nähnyt: Phl»
lippus
mene olos Gozon puoleen: woon meni iloiten ltetins myöden.
lerusolemist
4c>. Mutto Phtlippus löyttin Ajotis starn»
joca kylmillä on.
27.NYN hän nousi jo meni: Io cotze/ ja maelsi ymbärlns ja sornois joco Co»- Azotil
yxi Ethtoplon mies/ Ethiepio» Drot, pungis Emongellumi/ sijhenasti c»tn
ningtn Contzocen wotmollinen Comori- hän lull Cesoreoan.
polmelio/joco oli pond» cotken hänt»
IX. ölttlt.
Sautoworons päälle/ft oli tullut leruftleSaulus puscui «ielä lus wat
myn rucollemon.
XR k uhcauxiä ja murhaa HER- no
28. Jopalois sieldä / istue» »«»»uira» Opetuslapsia wasta» / Chrimeni ylimmäisen Papi» stityitä
sons/ jo lutt Esolot Prophetst.
29. Ntzn Hengt sonoi Phtltppuxelle tygö/
Gal.i;
lsyjo mene lähemmä täts wounuo.
i. Ia anoi hänelbä Kirja Damgscmm
za. Ntzn Phtlippus juoxi lähemmä/ jo Synagozain lygö/culca ikänäns hänscn Act.»'
cuuli hinen lukeman Eftiot Prephe» tien miehistä eli «vaimoista löydäts/ ne 5.
tOt/joftnoi: ymmirrickös mitäs luet? hän olis wienvt sidottuna Jerusalem?»»
31. Mutta hin ftnol cuingo si,s minä z. Mutta cuin hän inaccusti/tapahdut
taidon ymmärtä/ ellei jocu minua joh- että hän Damascua lähestyt: jaökitzeldoto ? Jo hän ruc,ili Phtlippusto/ «tti dä leimahti «alkeus Tatwast ymbarins
hsn tulis jo istuis hänen consjons.
händä.
Kääkst.sj 32. Mutto ft cuin hin Ramatusta luki/ 4. Ja hän langeis maahan/ ja cuult kän
5. ott tsms: Hs» on ntzncuin lommos teu- änen hänellens sanoman: Saul/Saul/ Chrl.
roxt talutettu / ja bin oli snett ntzncuin mixts «vainot minua?
stuxm
corttzo kerltzisns edesi/ eits omonnut 5. Mutta hän sanot: cuca sinä olet/ uscoo».
ftutous.
HERra? ja HERrasonoi: Minä 0- z.c.
33. Hinen nöyrydesons »n hänen duo- len JEsus/ jotafina wainot/ työläs 0»
,s,
«ionspoisslett»/ mutta cuca taltan- sinus pottia tutcatsda wastan.
ö.Ntzs
«.

Y'
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:

:

:

'

:

:

«

:

«

:

ve,.

>.M

hämmästyt/ ja nyntuin fudkMtl/ jähän sai näkyns
uousija castetti».
fanoi: HESira / mitäs mtnna tahdot Mens:
iy.
hän otti ruoya/ nsin hän
hänelle:
Jacuin
tekemän? Ja HESira sanot
mahmtstui. Ja Saulus «li muutamat
«ouft ja mene Cgnpuvgyn / siellä sinulle päiwät
opetuslasten cansia Damascus»
sanotan/tuttä sinun pttä tekemän.
p. Mutta ne miehet/ jotta hänen seu- 20. Ja saarnats cohta Synagoga»
»apins olit/ seisoitHSmmäsiyxis: he cuu- Chrtsiuxest että hän on Jumalan Potea.
ltt tosin änen/ mutta ei heketän nähnet. 21. Nyn caicki jolca cuulit/ häm8. Ny» Saulus nousi maasta / ia et mästyit ia sanoit: eikö tämä ole se joca
«ähnyt ketän awowllla silmillä: Mutta catckta oytä häwttti lerusalemts/ jotc»
hetalntikhäudäkädestä/ ja weit Da- sitä nime rucoiltt?ettäJa tuli myös tänne sitä «srlcn
hän ne sidottuna
«ascoun.
y. Ja hän oli colme päinsä näkemä, wets ylimmäisille papeille?
22. Alutta Saulus tuli aina jslom-

tä/

«^

ja «i syönyt etkä juonut.
»«.Es)li» yxt Opetuslapsi oli Da- maxi/»aajot Juvalaisia tacapcrin/M.
mascuö / Ankntas nimeldä/ ra Damascus olit/ täydellisesi mahmt«los.
jolle HESira fauot näy»: Anania/ hän stain ettähanvn Ehristus.
monen pätmän perästä/ pi»z.
siivot: HESira/ räsä imnä olen.
hdit Juvalaiset neuwo kestenä-ns Juva». HERra sanoi hänelle:
nouse ja toppaxens
laiset
pyytähändä.
«ene sille cädulle/ joca Oikiaxt cutzutan/
24. Mutka Sauluxelle ilmsitsktin mät
ja kysy Juvan huonesa sitä joca Sau?«s Tarsilarsext cutzutan. sillä ratzo/ heidän wäjymisens. Ja he martioitzit SSttportis yötaja päinsä/ tappaxens händä. lusia
hän rucotle.
yhden
näys
»2. Ja hän näki
miehen/ 25. Nyu Opetuslapset otit hänen yöl- toppa.
«itnelda Ananias / sisälletulemao ja pa- lä/ päästit alas ylttze muurin ja lastit ».Cor.
neman kätens hänen päällens/ että hän Corts maahan.
n: zi.
26. Mutta cosca Saulus tuli Jeru- Gol.
sai» näkyns jällcus.
iz.Nyn Anantae wastais: HERra/ salemin/ tahdot ha» ttziäns anda Ope- n iBMini olen cuullul monelda tästä nuehk- tuslasten secan/ mutta he pettäisit caicki ka/cuinga paljon paha hän sinun py- händä/etkä usconet händä opekuslapsext. ZB.
otti hänen/ ja
hillcs ou tehnyt Jerusalcmis. ylim- wei27. Waan Barnabas
Apostolitten kygö/ ja jutteli heille
,4. Ja hänelle on nytkin «valda
hän tiellä HEOiran nähnyt oli/
Mäisildä Papeilda täällä tynnisito caic- cutuga
että
nimcs
rucsilewat.
hän oli puhunut hänen castans:
ja
jotca
ki ne/
sinun
Nyn sanot HERra hänelle: mene: ja cutnga hän oli rohkiast Damascus
puhunut.
sillä hän «n minulle «valittu Ase/ can- JEsuxen utmest
28. Ja nijn hän oli heidän cansian»
bamau minun nimeni pacanain/ja Culerusalemts/ kmvj sisälle ja ulos/ ja
«ingasten/ ja Israelin lasten «icen.
näyttä/
saarncus pelkamätä HEAranJLssxen
lö. Sillä minä tahdon hänelle
eninga paljo hänen pitä kärsimän mi- nimeen.
2y. Hän puhui myös ja campatli Grenun nimeni tähden.
wastan ; mutta ne pyysit häne«u» 17 Nyn Anantas meni sinne/ ja tuli kiläisiä
tappa.
tätens
dä
pant
hänen
lulfto huonesen sisälle ja
»llkyns pääö«ns/ja sanot: racas weljcn Eaul. zO. Cosca «eljet sen ymmärsit/eM he
jillens Se HERra lähetit minun/ joca sinulle iveii hänen Cesareaan/ ia lähetit Tqrj« la. ilmestyi tiellä jotas waclsit/ että sinä sumyn.
sttlon. säisil nätys jäkenS/ ja Pyhällä Hengel- zi. Ja ntzn Seuracunnilla olijarauha
Sacajkcs Judeas/ ja Galtleas/
lä täyteläisin.
?ö Jahäntvsilmistävs xutoisit rohtg martas/ja enänttiwacldain Herran pel«s«/
N
»««<

-

W

ApsssMltl»
O»»/ jä taytetttn Pyhän Hengen

dutuxella.

z».
-'

lsh.

tapahdut eoft» Petart »a- VV
»elfi jorapaicas/ että hän myös

tuli nijde»pyhäin tygö Ma Lyddas a-

X. jucu.

oli Ceftrcos yxi mltS/ nl. CottK
U meldäCorneltuS/ Sodonpää» lins
'»mies/ Itollon joucesto /
Sadss

2. Jumalinen j» lumolom Päs.
plttomiiuen c«»keu häutnhuontnscons- m«e«
fi«tt.
poln! olmuo Constllc/l» Ceso»
zz. Nyn hän löysi sielläyhden miehen/ so/
Eneas ntmeldä joca jo cahdexan aja- rucoili oloti lumoloto.
reos
olt wuotesa hal»attuna maannut. 3. Hän »iki ftttlsest niys liti yhde- nite
Petari statca
hänelle; Enea/ xättä hette psimssts lumolon Engell» «syl»,
paran- Z4. Ja Petart filnot pararcoa:
Chrtstus
sinun
nonfe tuttmon hsnen tygöns/ jo ftnowan hil»
ZEsus
da Eja teettze muoteö ja hän cohia nousi,
Corneli.
neaxen z;. Jacaickt Lyddan ja Saronan etsu- nelle:
4. Jo hin cotzeli hon«n päällens/ pel.
/

«atset näit hänen/ Ma tulit käätyxt jäslytjo sonot: Herro/ mitä o»? Hs»
HERrantygö.
stnol hänelle finun rucouxes ,0 Almus
Tabt- z6. MHUtta Joppes olt yxt Opetus- owot
tnlltt nmtstoon lumolon edes.
tha,
ntmeldä Tabitha/ jo- 5. Jo nyt lähetä miehiä loppee»/ jel
catulkiten on ntzn paljo sanottu cutn anna nouto Simon/ joca Petorix» c»»,
:

metzäwuoht tämä olt täynänö
tötlä ja Almua/ cutn hän tekt.

hytvtä yuto».
6. Hä» plti maja Simon Porckorilla/
Z7. Nyn tapahdut nynä pät«tnä / että jonga huone »n meren tyköni : hin ft»
sairasti /ja cuolt: jonga h» pefic ja no finulle mtts finun pift tetemän.
panit Salijn.
7. Ia cutn Engel»/ joea Csrneliust»
zB. Ja että Lydda olt läsnä Joppeta/ puhutteli/ poismeni/ cutzui hän coxi
cutn öpttuslapset cuulit Petarin siellä hänen polmeltotons/ jo yhden luma.
«leman/ läyetit he hänen tygöns caxt loto pettiwäisen sttomiehen/ntzstsjolc»
miestä rucotleman/ ettet hän wtzwyttelts hsnen tykönäns olestelit/
8. Jo hin jutteli coicki nomät nijlle/
heidän tygöns tulla.
Z9. Nyn Petart nousi ja tuli heidän jo lähetti ne loppee»,
eansians: ja cutn hän sinne tuli/«ett 9> <?" Oista pätmönä/costa he mol» Pels»
ollt/ jo Coxpnngtlo lähe- rin ni»
he hänen Salyn: Ja hänen ymdartlläns seisoit catcki lesket/ Ma itkit ia 0- styit/«enl Petori ylös coton päälle r«» ty.
sotit hänelle nytä hametta ja «aatteita coilemon/ liki cuudetto hecte.
cuin Tabitha heille tehnyt ost/ olle10. locutnhänisoiS/tohboihän
fanö heidän canstans.
rusto. Mutto cosco he hänelle »olml»
Peiart 40. Mutta cofca Petari olt heidän stlt/ tuli hän horroxtzn
herat- catcft ulosajanut: lafit HZn polwillens/ n. Io »iti Totwon outi/ ja «lastu«ä Ta- ja rucstlt: ja käänsi ttzens ruumm leman tygöns yhden ostion ntzncutn
tithan puoleen/ ja sanot: Tabitha/ nouse y- fturen ltznoistn neliildä
culmoldo fi.
euollui lös. nyn se awats silmäns: ja cutn dolun/ ioco alaslostetttn Taiwast
sta. hän Petart» näki/ nousi hän istualle. moon poill».
41. Ia hän audot hänen tältä ja ojensi 12 lost cli coickinoisio nelljalcaifi».
Hänen/ ja cuhui pyhät ja lesket/ ja an- «oan tläimitäja mttzillifii/ ja male«
dot hänen hetllen elämänä.
ltwoifio/ jo Totwon iindujo.
42. Jo ft lnll coltelle loppelle tiellä.
'3. Ia yxi inl tuli hinen tygöns:
psslle.
moni
jo
uscoi HERron
Petori/ nouse/ topo ja syö.
wäxi:
43 Ja topohdui etts hän wtz»yi 14. Petori stno, : «n suingon HER»
loppes couwon alca Simon Parcka- ro: fillä en ole minä itänäns syönyt
mttiln yhteisi <li ftostolsta.
rin tytöns,
/

se

sun»

:

,5.1»

Ttttt.

'S

10. iuc.

»5. Ja Znt sanot taas toisen kerran »11. Jii hän fastot heille j tt lceoätte/ ek°
hänelle: mitä Jumala en puhdistanut/ tti ole Mm tumallinen Judalakftn olla
jongunmuucalatsen tykönä eli hänen tyälä sinä sano sirä yhtetsexi.
16. Ja se tavahdui colme kertaa: ja gönS mennä: mutta Minulle osottt Inastia otettin jällens ylös Taiwasen. mala/ etten minä ketä-ihmistä yhteis»7>
cuin Petari itzelläns epäili uä eli saastaifha ptdäis:j
näky scvltö cuin hän nä- 2p. Sentähden minä myös epäile,«äki/ nyn catzo/ miehet Ma lähetetyt tä tulin/tetldä cutzuttu. Ny» miuä sij»
olit Corncltuxelda / kyselit Simoni» tetldä kysyn: mitä marken te minua
cutzuttta?
Huonetta/ ja seisoit owen edes.
18. Ja cutzutt yhden ulos/ ja kysyit zo. Ja Coruelius sanoi: minä olen
jos Simon/ i»ca lyalda nimeldä Pe- neljä päiwä sitten paastonnut tähän
cutzuton/ sitlli mojo pidäis.
hitti» asti/ ja rucotiin huonesani yh19. Mutto cuin Petort sitä nätyä a- dexännellä hetkellä/ja catzo/ ypi mies sei?
jottell/ sonoi Hengt hänelle cotzo/col- soi kyldämts «aatteis minun ebcsäoi.
me miestä etzi sinuo
zi. Ja sanoi: Cvrnelt/stnun rucouxes
20. Nouse sijs/ ostu olos jo mene il- on cuultu/ja finun almus omat Jumaman epiilemit Heidin canstons silli lan edes muistetut.
mlnä lähetin hetdsn.
z». Ryn lähetä Jvppeen / ja cutzuta
,1.
lyNtzn Petari astut alas miesten Simon/ joca Petartxi cutzman: hän
gö/ jotco hsnen tygöns Cornelmxeldo pila maja Simo» Parckart» husnesa/
lähetetyt olit/ jo sonot: cotzo/ mino se meren tykönä: ft puhuttele stnua tsfca
olen joto te etzitti: mtti worten tt tul- hän tule.
let oletto ?
zz. Ny» minä lähetin cohta sinun ty«
22. Mutto he stneit: Sadanpäämies gös ja sina tett hymi» ettäs tulit. I»
Cornelius/ hurstos jo Jumalat» pel- me olemma sijs taicki nyr Jumala»edes
fswiine» mics/ zollo on todistus coitel- cuulemas/ eätckia cuin sinulle on Jumado Judon Constldo/ on Pyhittä En- laldakäsketty.
gclildä tistyn stonut/ etti hinen pi- Z4.
Petari awais fuuns/ ja Peto»
ti sinun ondomon cutzua hnonestns/ finyt minä todexi löydän/ lln
«uldo stno)o cuulloxens.
ettei Jumala catzo ihmisien muoto
ftorn»
23, Nyn hin cutzui heitä sisälle/ jo otti
Z5. Waan caikisa Cansotsa/ jocä hän- CestHeidin majoon. Toisto/ piiwsni meni da pelkoja ttke wanhurscautta/seon J«. reoe.
Deut.
«Petori heidän consions jo muutomot malalle otollinen.
loppesio seuraisi» myös hindi. z6. Sen sanan/jonga Jumala Jsrae. »o: 17.
»eliet
Petari 24. Jo toisto pätwänä tultt he Cest- ltn lapsille lähetti/ ja julisti rauhan Je- 2.Por.
tule
Cornelius odotti
jo suxen Christuxea cautta: joca catcketn 19. 7»
Corne reaa»: »a cocon longons ja heitä/
porhot y- HEMraou.
Hiob.
cutzunut
lkstcn
o»
34» »9.
zy.Ti
tapahtiedätte
cuin
scn
sana»
stiMlms.
<rgö.
25 Mutto cesto Petari sisälle tuli/ tunut ymbärtns catken Judean/ ensin S«p.
6
Nl<ni»Cornettus händä »oston/ ja lon- «ljetttn Galileasi/ sen Lasien Men/ jo- Syr.
geis hänen jolcains luuren/ ja rucoil» sta Johannes saarnais:
händs.
zB. Cutnga Jumala oli woidellut le- 3;> »6
26. Mutto Petori nestt hindi/jo st- fuxen Nazarekhist Pyhällä Hengellä ja R»m.
«nol: nouse ylös/ Mä mini olen myös »voimalla / jvca «vaelsi ymbärmö/tott 2: il.
hyMä ja paransi cajckl jotca Perkcleldä Gal.
ihminen.
6.
-

:

:

:

:

>

-

:

«.

27,Iocuinhsn ott hindi puhutellut/ »aimattiu: sillälMnala olthSuen can-

meni han sisälle/ jo löysi mondo
tyllen.

2:

6ph»
cocon. siäns.
zy. Ja me etemmä eatckein nyden tobt- 6:9.

U,

siajar

ApöMttkl

»;<

N.i«c

Col. stojat c»l» hs» ludea» moacmnas j« de» »sy»/ yhden astian
hs»p,
tett: jonga he tapoit/ ja »tzneui» suure»: ltznatst» neljslds l»l> ««-,,<,
z: 25. leruftlemts
maldo oloslosset»» Tat»«st/ joc» tnll lygö».
Pet. ripustit punhu».

».

«17.

40. Sen Jumala heritll colmondena
pöiivins/j» ilmoitti häne».
41. Ei caiielle Cansalle/ «aan meille/
jotcaInmata oli ennen todistajaxi walinnut/ me jotca soimme ja soimme hänen cansian»/ stjtte cuin hän ylösnousi

cuolluista.
4e.

Ja hän kästi mettä Cansalle

saar-

»amasi/ <a todistaman että hän »n se/jo-

Jnmalalda »n säätty elawirten ja
cuslluitten Duomartjci.
3U 34. 4z. Hänestä caicki Prophetat todistaMich, vat/ että jocatnincutn
hänen pääl7t 18. lens/ pitä hänen nimen» cautta synnit
Jer.

c»

usco

andext saaman.
44.

Petart «ielä näitä puhui/

S»langeis Pyhä Hengi caickein

nyden päälle jotca puhen cuulit.
45. Nyn ne uscowaiset ymbärinsleicka-

juuri mtnu» tygönt.
6. Cuin mins coyoi»

Si»/ ft

Ll»»»,

sen psslle/sckil» nyt>
niin moo»nelyolcoisio

'

eläiml»

ti/jo pecelo/ja motettmoisio/ jo Toi»
monlindnjo.
7. M-ilco mini cnulln snen «ninulent
Petorl/ nouse/ topojo syö.
8. Mutto minä sonoin: en ftingo»
HERro : silli ci ott mtti» yhtetsts eli
ftostolsto minun suuhuni coston tullut.
9. Mutta sni mostois minuo toift»
kerro» Toimost: mitä lumoloon puh>
distonut/ili sins yhteiftxi.
ia. Io st topohdui celmoftt/ ja»tttltl
toos caicki ylös Toimasen.
Jo cotzo/ colme miestä stisoll coht»
ftnhnenentdes/ jest mi»i olin/ j»tc»
Cestreost olit minun peräni lähetttyl.
i2. Hengi tissi minu» epsittmst m«n»
ni heidän consjons: jo nsmst cuusi »elje seuraisi» «nyösminuo/ jomemenim»

sonomon:

sono

«.

«xest / jotca Pekarin cansia tullet olit/
hämmästyit: että paesnatngi» päälle
MÖ sen miehen huonesen.
Pyhän Hengen lahja «uodaletttn.^
13. Iohs» jutteli meille/ cuingo hi»
46. Sillä he cuulit heidän kielillä puoli
Engelin nähnyt huonesans seisoman
Ngn
ylistämän.
ja
human/ Jumalat»
ja

»astais Petart:

sanowan hänelle: lähetta miehiä Jop-

47. Taitaco jocu kieldä näitä / jotca 0- peen/ja anna nonta Simon/ joca
«atnyn Pyhän Hengen saanet tum me- rjxicuWM.
14. Hän on sanoma sinulle »e sanat/
kin/medellä castamasta?
48. Jahänkästi heitä casta HERran joiveq cautta sina mapart tulet/ ja calcNimeen; nyn he rucptltt händä siellä ki sinun huoueS.
1;. Mutta cofca minä rupeisin puhu- Act.!!
muutamita päimiä «tzpymän.
5.
man/ langeis Pyhä Hengi heidän päätXl. iucu.
«
k
päälmetdängin
hän
alusa
Apostolit ja «eljet jotca len«/utzncuin
Ymbö
4?.,
langeis.
.
""s
X» 1 M Jndeas olit/ cuulit että paca- lemme
16. Nyn minä muistin sen HERran
«eico«aJumala»
Johannes
lut nosana»/ cuinhän sanonnt oli:
-stan »tic.
te castetM Pytosin
casti
«edellä/mutta
ylös
Pift»
cuin
tuli
Petari
JerusaleIa
Hengellä.
wot
min/ rytelit ne hänen cansian»/ jotca hällä
17. Että nyt Jumala yhdencalcaisen
Peto- ymbärinsleickanxestaplit/
lahja»
eila
heille andoi cuin meillengin/ jokSinä
nyde»
mennyt
olet
z Eanoden:
ea
Aastan miesten tygö/ joilla esinahca on /j ja söit HERran lEsuxen Christuxen päälle
uscpimma: mMä minä olisin/ joca
heidän cansians. ~>a
Ptlori 4. Ny» Petari rnpeisheiöe järjestäns «otsin lteldä lumalata?
iL Cosca he nämät cnnlit/ «aickenis
stno / luetteleman / sanspey:
»nings 5. Minä olin Joppen Caupungis ru- he ja cunniottit Jumalala/ sauoden:
tihbm touxi»; jqtulin.hvkrojHn/ jq nämyh- ntzq on sij». Jumala. asäanut paca,

sana»

t

'

.

,

,

Mt.
itluc.
wekjen "mi,«alla.
mieIshanne/en'
Hlämähän.
«oilknM»
hajon- z. Ia cuin hän näki se» Judalaisillekel? tyll»
cz-Auejstcasijtä
i?.
«atnofta
«ci.
pyysi hän myös Pet,arita käsittähden pawan/
N
(ja
oli makianleiwän
tä
se
ymbärtnö hamanPhe4.J»uga
hän myös käsitti/ ja pant
«ija
«icta» ja Cypryn Amiochian asti/
ja andoi hänen neljän Mfangiuteen
sana-puhunet/«aan ai«eljännexen haldun wart,oita
miesten
noastans Judalaisille.
Pääsiäisen jät»
heidän hända: jä ajatteli hänen
»«»»Ja olimuutamita
eleen.
geliack segsan» Cyprist ja Lyrenest/ cosca ne ken asetta Cansan
mutMM tnlit Äntiochiaan/ puhuit he Grckcille/ x.Nijn Petari pidetti» torni»:
M ja Mrnaisit Evanzeltumt. HERrafta ta Seuracunnas tapahduit rucoupet
lackamata hänencdestans Jumala tygö.
Zsntis- JEsuxesta.
cuin Herodes tahdoi hänen edeschlas. »t.Ja HEölra» käsi oli heidSn can- 6. Jamacais
Petapi sinä yönä cahdea
otta
käännyt
joucko
ujcoi
ja
sianö: ja suuri
rvaihella/
sidottuna caxillä
sota miehen
HERran tygö.
ja wartM owen edes warkie
tuli
cahleilla/
i »s.
tämä sanoma heistä
»Seuracunnan corwille joca oitzittornia.
catzo/ HCRran Engeli seisoi Engeli
J«msal«mis »li/ ,a he lähetit Barna- 7.
».

:

'

l l

/

/

'

/

kirckauö pai- tuo
Pe
kylkeen/ tarin
lyckats
näki
Petarita
sti huonesa:
»z. Eosca hän sinn«tull/jaueuwsiJuma«opiast.
ja
caic- herätti hänen/
sanoi: noust
la» armon/ ihastuihän/ »a
ulos
kia mahwalla syöäm«llä HERrasi, py. Ja cahletputoisit hänen käsistänö.
faugiNijn
Engeli
8.
sanoi hänelle: sonnusia
fyMän;
teki nyn. Ja
14. Sillä hän oli jalo mies / ja täy- ja kengitä sinus. Ja hän

»an Äntiochiaan.

.

«än» PyhäHengeja usco/ ja suuri joucko Cansa euäni HERralle.
Tarfijn Sau-5. Nyn Barnabas meni
löysi hänen/
hän
jacuin
lusta etzimän:
toi hänHänen Äntiochiaan.
16. Ja tapahdut että he coco ajastaja»
vpe.
Seuracunnas ja opetit pal«pcounyuii
tuslaopetuslapsia ruwetti»
pset cu joCaäsaa/,a Christityji cutzuman.
Änttochias
tzutan ensin
27.Ja«y»S päiwinä tuli Prophetai«nsifi ta Jerusalemisi Äntiochiaan.
Antto >
28. Ja yxi heistä Agabus nimelda'/
chias «««sija
ilmoitti heille Hengen cautta/
Chri- caicken. mailmaan
sunren näl)än tule.
Mypi.
joca myös Claudius Keisarin aiwan:
Aga.
ius.
Spetusläpset ftäsit jotakin

hän sanoi »vielähänelle: pueitzeswaatminua.
teists/ ja seurameni
ulos/ ja senrais häny. Ia hän
da/ eikä tiennyt sitä tvdexi cuin Engelildä kehiin: «aa» luuli näyn näkemän».
is. Mutta cuin he menit ensimäisen
ja teisen wartion läxitze/ ja tulit rautaiseen ponyn/ joca wie Caupunghs/
nijn se aukeni heille itzestänö: ja he menit
ybtä catua myöden/ia
siftä ulos/ käyden
Engeli
cpcani
cohta
hänestä.
11. Ia cuin Petari toindui endiseöens/
tiedä»/ eltS
sanoi ha»; nyt minä totisesi
lähettänyt jamiHERra «n EngclinöxaManyt
nun Hersdexen kasisi
M caickcsta Juvan Cansan toiioosta.'
12. Ja cuin.hän tätä ajatellut ylt/ tukt
hän Marian/ Johannexen altim/ hua/

lähettä/ cuin cullakin waraoli/ nyden nen tygö/ joca Marcuxexi cuyuttin/ j.oweljein awuxi cuin Judcas asuit:
monda oli ceosa/jci rucoilit.
teiltin/ lähetit WnnZO.
katPetari porstuan oiz. Mutta
himmille Barnaban ,a Sauluxen
/ Rhode «imelpyca
ween
colcutti/
tuli
Xli.
öucu
Hero- ten cautta.
cuuldeleman.
des
sillä ajalla otti Cuningas dä/
tunsi/
14. Ja cuin hän Petatin
lappa X» D U Herodes muutamtta Seura/

sa

Jaco-

buptN

cosca

än/n

»cunnasta kynni/ waiwataxcns. ei hän owe iloa tähden awanmutcan
«aas
Uz

M

Apostolisten

llluc.
hen/ joca Herodes Tetrarchan cansia
rin porstuan edes seisoman.
caswacettu oii/ja Saulns.
2. Cosca sijö namät HERraa palvelit
ix. Nyn he sanoithänelle: oletcos hullu? »vaan hän sanoi torisest nyn oleman. ia paastolsit/ sanot Pyhä Hengi: ersitNyn he sanoit: se o» hänen Engelins. taeat mrnulle Baruabasia Saulus/ stj.
16. Mutta Petari colcuttt lackamat. hen työhön cuin niinä heidän olen «uCosta he awaisit/ »yn he näit hänen ja
hämmästyit.
z.la cuin he olit paastonnet jarncsil17. Alutta Han ivyttais kädclläns heizä let / ja käkens heidän päälle»» pannet/
waickeneman/ ja jutteli heille/ cuinga päästit he heidän menemän.
HERra oli hänen fangiudest ulosjoh. 4> Ja eutn he Pyhäldä Henzcldä lähedattanut tja sanoi: ilmoictacat näitä tetyk oltt/ menit he Seleueiaan/ ja purtvaau jusxl sisälle ja ilmoitti heille Peta-

.i>zp

V.

-läb^!.

Jacobille ja

meni
»8.

»veljille.

loiseenpaickan.

Ja läxi

...'

ulos ja jehdit siekdä Cypryn.

'

'

5. Ja eutn he Salaminas olit/ ttmoicosca päiwä tuki / nyn ei ttt he Jumalan
Judalaifien Sysotamiehille ollut wähin capi- nagogisa: ja heille oli myös Johannes
palweliana.
«a/ cunga Petari tullut oli.
hänen 6.
enin he
iy. Ja cuin Herodes piti
luodon läyltze makperäsäns/ cika hända löytänyt / andoi
elit/ haman Papho»
hän wartiartutkia ja käfti heitä rangat, asti/löysit he yhden welhon wäärän Prosta. Ja meni Judeast/ alas Cefarean/ phetan Juvalaisen/ longa nimi
ja wywyi siellä.
Jehu.
20. Ja Herodes oli wihoisans Tyro»
7. Joca oli Maanherran SerginS Serja Sidonin asuwaisille mutta he tulit
toimellisen miehen caktza. gms
Pauluxen/
yxlmieliscst hänen cygöns/ ja lepytit Cu- Se cutzui Äarnaban ja Eauluxen tPninga» Camaripalivelian Blastuxen/ gons/ ja halats cuulla Jumala» sana. lus.
ja anoit I>auha: sillä heidän maarun8. Muita heitä mastan seisoi Elimas
dans sai Cuningan maasta elacuxens.
on welho c stSa nyn tultttan hanen ni- mas
2i. MyUtta määrättynä päimänä »- me»s)ja pyyfi kääudä Maanhcnaa pois
wle st.
Herodes puetettu Cuninga- uscosta.
kW..
listsa kvaatteisa/ istuen duomioistuimel- y. Mutka Saulus (joca myös Pawala/ja piti puhen heidän tygöus.
lixi cutzucan ) oli täynäns Pyhä Henze/

sana»

sanan

sen

sen

:

se

-

Jumalan ä- catzoi hänen päällcns/
«i/jaei ihmisen.
10. Ja sanoi: o sinä Perkele» potea/
Engelt 2Z.JaHERran Engelilöi cohta hän- täysi caickcwilpiä ja petosta /ja caiken
lyö He dä/ ettei hän cunniata Jumalalle anda- wanhurscauden wihamies /ek stnä lacka
rodefi «ust Ja hän syötin madoilda/ ja andoi wäändclemast HERra» oikeita teitä.
11. Ja nyt catzo/HERran käsi on sinun
ja hän heugens.
24. Mutta Jumalan sana casmoi ja päälläs: ja sinun pitä sokeana oleman/
euole.
Mutta Causa huusi:

,

21.

«nä»t.
25. Mutta Barnabas ja Saulus palaisit Jerusalemiin/ cosca he olit palmeluxen päättänet/ja otit Johannexen canstans / joca myös Marcuxexi cutzuttin.
Xllj.

iucu-

Antiochion

ja ei näkemän auringota hettes aica. Ja
hänen päallens langeis cohta syngeys j»
pimeys: »a hän kämi ymbärins etzein cura händakädestä talutais.
ia. Cosca Maanherra näki/ mitä tapahdut/ uscoi hän ja ihmetteli HERra»

Seurocun- »petusta,
13-

ol» muutomita Prcphe.
epectalto/ Barnabas

costo Powoli/ja»e jott»
canhons eltt Pophost

«tzutttn/ftlutlusKyreneus/loMona-

Mutt»

l!<s^«toitaia
Simeol./

joco Nigerixi purjehdit/tulit hePomphilionPergeen/

H

k), ittt.
lttv
Johanne/ ercänl hetsiä/ja palais 16. HHlehet/ rackat weljet/ Abra.
sngun lapset/ jajotcs
Jerusalemia.
14. Mutta he waclflt Pergest ja tulit teifä owatlumalata pelkäwäiset/ teille
Anliochiaan/Pisidtan maacundan/ ja on tämän autuuden sana lähetetty.
menit Sabbahlina Synagogan / ja i27. Sillä Jerusalemin asuwaiset ja
stuit.
heidän ylimmäisens/ ettei he tätä tundeix Ia siitte cuiy laki ja Prophetat 0- net/ o«ac he myös Prophetain änet/joilit luetut/lähettit Synagogan Päämie- ta euuakinSabbathina iuetan/ duomihet heidän tygSns/ sanoden: miehetrac- tesans täyttänet;
kat weljet/ ongo teillä mitän Lansa »eu- ,8. Ia waicka ei he yhtän cuoleman
syytä löynnet/ anoit he cuitengin Pila-. Malth
womist/ nyn sanocat.

«tutta

!

4-.

Pawa

27; 14.
tuxelda että hän piti tapettaman.
ay. Ia cul» he caicki olit täyttänet/
na
mitä
kirjoitettu oli/ otit he hänen
sanoi: Israelin miehet/ja
tiochl- lala peitätte/ caulcat: Ma Juma- puun hänestä
päaldä/)« panit haukan.
«s.
17. Tämän Cansan
Jumala/ zo. Mutta Jumala herätti hänen Marc.
Er»d. walitzi meidän Isiim/Israelin
Mcorott tämän kuolluista.
iS: ist,
7. Cansan/ muucalaisna olles Egyptin zi. Ia han on nyldä nähty msnda päi«
ä-14. maalla/ja toi heidän fieldä ulos corkial- «ä/jotta hänen cansians Galtleast I«I»
rusalemyn ylöemcnnet olit / jotta owak
lakääsiwarrella.
Psal. 111. Ja kärfei heidän tapojans corwes/ hänen todistajanö Cansan edes.
Y5-10. lähes neljäkymmendä
zl.lameilmoitamme myös teille sen
Ex«d. iy. Ja peräti cadottiPastaica.
Canaan maalla lupsuxen/cutn Isille luwattin/ että Ju- !nc.!4i
>S: 8.
4.
seitzemen Cansa / ja arwaöa jacoi heille mala on sen meille heidän lapfilleuö täyt- Act.
2 r;
Jos. »hden maan.
tänyt/ herättäin lEsuxen,4: i20, Ia fijtte lähes neljä
jä wysi zj. Nyncuin koisesa Psalmisi» kirjoiZud. kymmeudä ajastaica andoisata
hän
heille tett» on: Sinä olet minunPotta»/ ta- Psal. a
Z!y.
7.
Propheian asti.
näpän
synnytm.
Duomarlt/Samuel
»Sam >l.
/ ja
Mutta sijtä että hän hänen kuollupyysit
Cuningasta
he
sistte
Z4.
Ia
«:
Jumala andoi heille Saulin/ Kisin po- ista herätti/ eikä sillen tule turmeöuxeen/ (Es,.
iSa» jan/ yhden miehen Ben Jaminin sugu- sanoi hän näin: Minä tahdon teille an- 55
5 ?.
?!-5. sta/neljäx kymmenex wuodexi.
da ne lujat Dawidin armot.
iSam 22. Ia cuin hän oli sen pois pannut/ )s. Sentähden hän myös sano toiseS
Psak.
ts
lö! n herätti hän Dawidin heidän Cuninga- paicas: et
Pyhäöturme- 16; 10,
sinä
salli
sinun
Psal. xens: josta hän myös todisti / ja sanoi: lusta näkewän.
k?.», Minä löysin Dawidin Jessen pojan/ z6. Sillä Dawid cosca hän ajallans. Reg.
miehen minun sydämeni jällen/joca on «li Jumalan tahto palwellut/nuckui/ ia a: lv.
«aicki minun tahtoni tekswä.
panoin Jsäins tygö/ja nät: turmclluxeu.
ksitj.
az Tämän siemenestä on Jumala lu- Z7. Multa se/ jonga Jumala herätti/

saarAn-

»delläus

nousija wytais käwaickencman/ ja

'

li

vettä

>!

,

MI.

pauxens perän/herättänyt lEsuxen
raelille Wapahcajaxi.

Is.

ei ole nähnyt turmellusta.

zB> Sentähden olco» teille tiettäwK-'
Johannes saarnats hä- miehet/ rackat weljet että tMe tämä»
z: 2. nen tulemifens edellä caikelle Israelin cautta ilmoiteta» syndeiu andexiandaMarc. Canfalle/ parannuxen eastitta/
m»s:
n 4.
25. Mutta cosca Johannes juorun zy. Ia caikista nysiä joista et te ivoinek
!uc. z: täyttänyt oli/sanoi hän: kenengä te tuu- Mosexen!ain cautta wanhurscaxi tulla/
Z. lelta minun olewan? en minä se ole/mut- tämän cautta jocainen «uin ufco tul,
ta catzo/ hän tule minun jälteni/ jonga wanhurscaxi.
tengiä en mnä »le kelwvötnen jalwsista 40. Catzocat sijs / «ttej teidän päällenne
rWman..
>

l

Matth

24. Nyncuin

:

l6t»

Habac
«5-

ApzstollM
ne st lule cui» Prövhttoll, c«nlt« stn»ttucn:
41. Cayocat te ylöncatzojat/

,4- luc'

XlV.'iutll.

lcontost topohdui/ «tts

ja ihme- XT »»h« ynns sisslmtnit Iudoloi»
telkät ja huckucat: sillä minä teen yhden
Synagogaan/ jo ntzn pu»
työ» teidän aicanau/fe» työ» M, et tei«lts fturi jouck» «lstoi
dän pidä ufcoman/jos joen savoisteille. lubaloisisto jo Grekilstsists.
4». /Z7Ssta Judalaiset Synagogasta
2. Mutta uscomottomotludalistt yl«
rucoilit pacanat että lyttt ja poholtit poconoin sielut »eljls "''/"'
«

3""
Sabbachtu «älts heille otztä sanoja pu- ««stan.
3. Ntz» he olit sielli couwo» Otto/ ft »f""''
hutaiS.
4z. Ja cosca Synagogan jsucks «rca- puhuit rohkiost HERroso/ joco ondoi
nt/ s-urais Pawalita ja Barnabasta todistuxen hinen ormons sonoihin/jo on»
monda Juvalaista/ ia myös monda Ju- dol merkit jo ihmet Heidin tittens cantt»
malista vtt» Juvalaista/ jotca heille pu- topohmo.
huit/ ja heitä neumoit Jumalan armosa 4, Ntz» st» Canpungin »iti ertoni:
pysymän.
muutomot pidit Indoloisten consja/
44- «AKUtta sijtte lähtmmäisnä sexo- jo muutomot Apostolitte» csnsia.
"""'

päiwänä eocounnui lähes caic- 5>
silS pocanstldo ja luda.
kiCaupungi Jumalan sana cunlcman.
coptno nousi / jo ynnä»
45. Cvsca Judalaiset näit Cansan/ Heidi» Poämlestens consja/ pilckamon
täytettt» he cateudesta/ ja sanoit «vastan ja kimittämän heitä.
«ylä cui>4Pawalilda sanotti» /mastan 6. Cuin he stn ymmärsit/ pakenit he

lycoonion Coupungeihin iystroo» ja
sanoden ja pilcats».
46. Nh» Pawaltja Barnabas puhuit Derbentzn/jo ymbärtns sitä töhimoarohkiast/ja sanoit: Teille piti ensin Ju- cundo:
malan sana puhuttaman: maan että te ?.Iä saarnaisit ntzsä Evangeliumlta.
itzennä mahdotts- S. KA yximies Lystras sairas salsen hyljätte/ ja luetta
max hancatckiften elämän/catzo/nijn me
amoista istui/ ramba hamast äikäännämme meitäm pacanain tygö.
tinscohdusta/jocaeiikänäns ollut käy47. Sillä ntzn o» HERra meitä kä- nyt.
skenyt;
Minä panin sinun pacanain y. TZmä tuuli Pamalin puhuman:
Esa. «valkeudext/
ettäs olisit autuus/ maan za cuin hän caizahti hänen pällens/ ja
t.
s?»
ärtjn astt.
näki hänellä uscon oleman lerwexj tulla/
48. Ia cuin pacanat sen tuulit/ tlot. 10. San,t han suurella änellä: ojenna
hit he/ ja cutinioittt HERran sana: sinus jalcatö päälle. Ia hän carcais ycuin
ja nij» monda

ijancatckisten lös ja kämi.
»ftst
11. Losca Tansa sen näki/mitä Pama4?.Ja HERran sana lemitettin cal- li tehnyt olt/corotit he änens iycaontken sijhen maacunvan.
an kielellä sanoven: jumalat owat ihmi50. Mutta Judalaiset yllytit jumali- sien hahmolla alas meioän tygöm mllet.
Pawa- sia ja cmmialtsta maimoja/ nyn «nyös IZ. Ia he cutzutt Barnaban lupiteriIlja
Caupungin ylimmäistä/ ja kehoittt
ja pamalin Mercuriuxext: sillä hän
Barna wäinon Pawalita ja Barnabasta wa- xi/
sanansaattaja.
oli
das uja he sysäisit heidän ulos maanäriJupiterin Pappi/ joca heidän
sta»:
IZ-Ia
losajekaupuszins coes oli / toi Härkiä ja
siäas.
tan.
;l. Muttahe pudistit komnn jalmoi- Seppelettä omen eteen / ja tahdot ynnä
stans heidän päällens/ ja tulit Jconio- Eaupuuzin mäen cansta uhraca.
Macch on. Nlln Opetuslapset täytettit»,ilolla 14. Cssca Apostolit Barnabas ja Pars? 54. jq Pyhällä Hengellä.
wal« fen cnnlit/ reivätsit he waaikens ja
earslämänsäätty oli.

l

l

'

-

?<öt.

»f-Lue.

"

'«»k» jch '««p.
«««lsitC«nfit»stt«<w/
cutnga
»5. Ia sanode» Miehet/ mtxl le ts. racunnan cocsisit/ilmoikie he/
olt
ransians
rehpaljo
heidän
lhmiset/nijn
?
myös
Jumala
tl «ette me olemmo
pacaooiste afroa oven a valanut.
,»uttu»ois«t cnln t«tl».la w« starnam. nyt/ja
»e teille Evangelmmi /ells tt letti» zp. Ja he tvyvytr siellä Opetnskasten
»WHt»rhist«,ä«nnslfitt«elö»snlu. ranka hetken atra. jm»,
XV.
»ol«n tyoö/j°ca teli Toiwan/ja maa»/
:

M.

N! I).

ja meren/ jo calckt mlts nysä on.
's. Joca «ndisills otwoillo ondoi colcli pacanat »«eld« omilla tttllsns.
,7. Waicka ei hsn itziäns «ndanut ol»

muutamat tulit alas

Judea- Wel-

ellet teitä jetu eri
ymbäriasleicata Mofqcen ta- puratym
wan jälkeä/nyn et te taida au-

sta ja opetit veljiä:

sus

bärtns»
l«llwa»lodistuxeta/tthd«»hy«äi/an. tuaxt tulla.
leicka.
et
ollut
ja
sijsrapina
ja
«At» meille Taiwast stte» hedelmili.
Costa
nousi/ ja
»pesijä
r».
campaus
ajat/tsyttsin
sydsmcm
Barnß.
meidsn
vähin
PawalMe
stt
että
Pavaiatst.
»lla ja ilolla.
baste heitä vastan: säsit he
,8.1« cntn he nslts ftnoit:: sttt he li jaBarnabas/ ja muutamita muita Gal.
Apostolitten jae
Canstn tuscall«hillltyxi/ettet he hetlle heistä/ piti menemän
wauhtmbain tygö ylös Jerusalemin/
«hrannet.
sinne «yis lull mnntami. tämän kysymyxen tähden.
Pawa. '?'
« iiwl.
ludoloisto Anttochiost ja z.Ja he saatcttin Seuracunnalda/
Phenician ja Samarian lättlän. Iconlosta / ja cum h« Conso» olit stot» ja waelsit
julistain
pacanain käändymystä/
pitze/
riepoilit
tlw»ttömän/
tanet
P«»alita
i. Cor.
ja
luulit ia saatit stmren ilon catkille weljillc.
»L. he hsnen ulos Coupungisto/
4. Costa he tulit Jerusalemyn/ otcttin
hsnen cnollexl. opetuslapset
hsnen he wastan Seuracunnalda ja Aposto,0. Mutta cesta
ymbsrillsns seisoit/ nonsi hsn ja meni leildaja wanhimmilda/ ja he iimoirik
Caupungihin ja «vaelsi toista pstws- cuinga suuria töitä Jumala heidän canstehnyt oli.
sans Nyn
»ä Varnaban cansia Derbenyn.
sijnä
olit
5.
nousit muutamat Pharistazi. Ja cuin he
saarnanet
Caupnngis Evangeltumi/ jamonda 0- sten lahcocunnasta/ jvcca uftonet oltt/
pettanet/palaisit he Lystraan ja Jco- sanoden:että heidän pitä ymbärtnsleicattaman ja kästettämän Mosexen La«ioon/ ja Antiochtaan:
sieluja/
pitä.
Opetuslasten
kia
-i. Wahtvistatn
ja neuwott heitä ustosa pysymän/ (sa« 6. Nyn Apostolit jaWanhtmmat co- Apsfivlitnoden) että meidän pitä monen «aiman con tulit/ tätä puhetta tutkiman.
7.
Costa suuri campaus 01. len ck'
cautta Jumalan «aldacundaan sisäll»t yst/ noust Petari/ ja sanoi couS
tuleman.
olitwalinuet
wanhimrackat welje»/ te tiedät- Jerucuin
he
heille:
miehet/
2Z. Ja
«at jocatyelle Seuracunnalle ja rucoil- te/ että Jumala cs.öwan ennen täcä aj- salemie
c.
letja paastonnet/ annoit he heidän sen ca/ walitzi meidän seastmme / estä paHERran haldun/jonga päälle he ustoik. canat piti minun suuni cautta Evange»4.
he waelsi» laptye Pistdtan ja ltumtn sanan cuuleinan ja ustoman.
Is Jumala fydänden tutki» todisti 10:20.
stulit Pamphiliaan:
cuin
olit
ja andoi heille Pyhän Hengen
saarnannet
heille/
sanaa
he
»5. Ja
Lciiuz
Perges/menit he alas Astaligta päin. nyncuin meillengtn:
26. Japurjehdit fieldä Antiochtaan/ y.Ja ei tehnyt yhtän exostusta mci-. Ack 10
»j z. jofa he olit Jumalan armoin haldun dän ja heidän wälillens/ puhdistain u4j.
annetut/ stjhm työhön cutn he toimitta, stolla heidän sydamens.
10. Mixi te sti» nyt kiufatte Juma»et olit.
lyta/
L
»:

"

j

:

>

;

-

.

ApdMtttll
»SL
Matth lata/ että te tahdotta Opetuslasten cau- tillä lomalla: Me Apostolit ja W«», Apofi,
-Z! 4. laan panna sen iken/ jota «t meidän I? hjmmot/ jo Weliet/toiwetommc ntzlle lille»
weljllle/jotco poconoisto Antiochios jo
sam/ engä me woinet canda Z
»irlot.
ii Waanme
Syrtos jo Cilicios

Rom.
«:Z.

uscomma HERran Jesuxen Lhristuxen armon cautta meidam
nyncuin

autuaxi rulewam/
hekin.
Ia catcki jvucko waickent/jä cuutdeli Barnabast ja PawMa/ jotca
juttelit/ cumga suuret merkit ja thmet oli Jumala heidän cauttans pacanoisa tehnyt.
sijtte cuin he waickenlt/
Zacobus/ ja sanot:
miehet/ rackat weljet/ cuulcat minua:
12.

owot/ terweytts. ,u, A,
24. Että me olemmo cuullet/ cuinga liochl.
muutomot meildi lähtenet/ owat teits «<«.
opillone exyttänet/ ja teldän sttlujo»

waiwonnel/. sonoben: teidän piti ttze»

ondomon ymbirtnstttcoto / 30 lain pitämän joiltt t» me ole tästenet :
25. Ntzn telpoiS metllt yximltllftst «»
connneille wolito miehtö jo tetdsn tygö».
:

ne lshtttä/mttdän rockan Bornabanj»
Powoli» consjo/
26. Jotcomiehet owot heidän sieluns
i4.Stmon jutteli cuinga Jumala ensin on cyinyt omrstaxens yhtä Cansa meidän HERrom lEsuxen Christuxen
nimen tähden oldlxi ondonet.
hänen nimellens pacanoista.
Zlmos i;. Ja tämän cansta Prophecain sa- 27. Ntzu me olemmo lähettänet Indo»
yi»» nat yhtä piläwät/ntzncuin kirjoitettu ön: jo Silon/ jotco myös sen suusanalla tell.
i6.Senjätken tahdon minä palata/ le llmoittomot.
ja Dawioin caalunen majan jäliens 28. Slllä ntzn trlpois PyhälleHengelle
raketa/ ja hänen reikens paicata/ ia jo mellle/ettet yhiän enämbäts rastout»

sen

to p»oH

ylössjeta:
ir.Että ne jotca ihmisistä jäänet oivat/
pitä HErran jälkcnkysymän/ nyn myös
caicki pacanat/ joisa minun vimeni auxhuuktu on/ sano HERra/ joca nämät
caicki teke.
iB.Jumalalle oivat caicki hänen työns

teloän piillenne pond«ma»/c»l«
nimic tarpellistt:
29 Etcä.e wilditte epäftmalitten nlj.
ria/ ja werro/ 10 likähttynyttsjo solo-

malan tygö käändywät:
ay. Waa» kirjoitaisim heidän tygöns/
«ttä he mättäisit epijumoloin soosto»fttto/jo stlomuotelitlo/ jo läkähtynytti jo merto.
.21, Silli Mosexello on muinaisetta
joc.oitzes Coupungis ntztä cum hsndä

sills lohdutuxestal
32. Mutto Judos jaSilas/ etts hett»
olit Prophetot/neumoit «onillo ftnoil»
lo weljiä/lO wohmistit heitä.
33. Jo cuin he siellä hetken aica wtz.
wytt/
weljildi jillens

wuoteutta: jos te ntztä wsldstte/ ntzn te
teette hyckw. Qlcoc hymisit.
32. Cosco he sijs olit lähtenet/tulit he
tiettäwät mailina» alusta.
Äntiochloon: jo cöcoisit Conftn poljo.
ip.Senlähden minä päätqn/ etten »ben/jo onnoit heille Kirjon.
me nycä häiritzis jotca pacanoista Ju31. Cutn he
oltt lutenet/ lhostuit he

cosco se

sen

lihetelttn he
hos Apdstolitten tygö.

ron«

'

joco Sobbothina 34, Ntzn Silon telpois siellä 0110.
stornomot/
Synogogos luetan.
35. Mutto Powolt jo Barnobas «H»
22. /c3.I!loln telpats Apostelellle jo »yitAntiochlosopettomosjo tlmoiltäcoco Seurocun- masHErlOn ftnoo monen mUu» consft.
non consjo / wolito heistäns miehis ,o 36. «WMto muutomoin psimiin pe- Paivs.
Antiochiaon lihetti/ Pomoltn jo Borristi / ftnoi Pamoli Barno- lt j«
nadon cansja/ nimtttatn/ ludan/ joca balle polattcom toos tocopertn wel)li Born«
cutzutttn Norftbos/ jo Silon/ »Mm- cotzomon coicktzn Coupungeihin/ jo,so bgstu»
maiset mlehet meljesten
me HERron
ilmoittanet olem. ltw«»
2Z,10 kirjoitit heidän köttens cautta/ ma/ cuinga he itzens pttimst.
tripu»
37. Mutta rolstfi.
:

seos

:

sono

Wl.

Multt» Bornobos ueumoi hetts gitzim me cohc» Mocebontaan menelohonnestottomon consjons/jocaMar» Min/ tttten tiybetlifest HERron meits
cutzunen hetlle Evangeliumtta starn»'
«»xext cutzuttin.
psitti
Mutto
man.
Pomoli
cohtulisen
zll.
sex/ ettel stls pltsnyt conho otettomon/ lt. A Osta me sijs Troadost
joco eli luopunut heistä Pomphilios/ et«idimme/ nyn me luoxim cohd»
tullut hetdän coni)ons työhön.
stons
Somolrocioon/lO toista pstmsns
59. Jo he rtztelit ntzn co»in testenäns/ Neopoltz».
«tlo he toinen toisestonS erconit: Jo ,2. Jo sieldi Philipptztl/joco »n MoBornobos otti Morcuxen consions/ ja cedenion moocunnon paicoupungi/ ja
37.

~

Purjehti Cyprtzn.
40. Mutto Pomoli »olitzi Sila» jo
«otcustt lumolon ormon holdun annettu »eljilds-41. Jo woelsi ymbäri Syrion joCili«ian/ ja »ohmtsti Seurocunnol.

Mom.

,d: 2i.

xvi. iucu.

hän

HM

tuli

Derbentzn

cuso

Coupungist/ wirron tygö/
topo oli
josa me istuin, jo puhuttelin»

rucoillo

:

»oimoft/ jetco sinne tullet oltt.
14. Jo yxt moimo/ lydl»

<»^

jo ly» Purpuroin myyjä Tyottron Caupun.

Jo cotzo/ siellä oli yxi gist/ lumolotO polmelemoinen/ cuuldeTimotheus nimel- li: jongo sydiinen HERro omois otto.
di/ uscoimoisen Judon moimon mon moori ntzstä cuin Pomolildo so-

Phil. 2
,9.
»Thess poico mutto Isi oli Greti.
j z: 2.
2. Silli oli hywä todistus
:

jotco lyslroS lo Iconioft olit.

meljlldi/

tohdelPomoli consjons moelPawa z. Tätioctt
jo ymbärlnsleickolS hinen
jsanda domon:
PMbä- ludolotste» tähden ,otco ntzsä poiceift
rtvslei»! olit sillä he tiesit caick. että hsnen I»
eatä säns oli Greti. Coupungeito
läpltze
Tims4. Mutio cuin he
pliixenem siä»
theu. »Otlfit/ onnolt he heille
«n. dyt cuin osetetutjotcootti Apostoleittaolit.,0
Wonhtmmildo
Ilrusolemls
5> 2ltM Sturocunnot wohwlstult usco»
so/ jo heldän lncnns enin» jocopiimä.
/

:

s.

on mopo Caupungi/ ja sijns Coupnngis
memuutomltopstwli olesttlimmo.
13, Io me menimmi lepopäiwänä «les

cosco

he

Phrygion ja

nottin.
15. Io cuin hä» jo hinen huonens costettuoli/ rucoili hän melto/ ftnoden:
jos te minun HERron uscolltsto piditte/ntzn tulcot mtnun huonesen» ja olcot
fijnä. Jo hän moott meitä.
16.
topohdui/costo me rucoufeen Polvameitä yxi pl- l< ajo
co/jollo noituxen hengi oli/ jeco Ison- ulos
lullens soolti
soolin noitumtsel» nouu»
lons,
den
i7.Timä noud»tti oloti Powolito ft h«ng?.
meitä/jo huusi sonoden: nämit miehet
omat ftn corteimmon lumolon pollvei
liat/ Mo meille autuuden tien tlmoit»
tawae.
18. Ja sitä hän teki monoa pätivät
pahaxi/käansi
otti
Suutta
thens/ja sanoi sille hengelle minä käften

Hmenimmä/cohtois
suur«n

moocunnon tipitze
Pyhättä
Hengelds
tieltin
heitä
»oelsit/
puhumost lumolon ftno Asios.
Pawait
7. Cosco he olit cullet Mysioon/ jokiu>
solsit«oeldo Blthymon läpltze/ mutto sinn» JEsuzcen Ehrtstuxen nimeen häne-

sen

:

stä ulosmennä

et Hengi sitä ftlltnut.

:

ja hän

«losläxt sillä het-

S>Coscahc fijö Mysian ohitze waelda- kellä.
»S- ANUtta
vet olit/menit he ales Troadan.
hänen Jsandäns
näyn
yöllä
yxt
näki
näit/ että heidän saalinS
Ja
9.
Pawalt
Nlacedontao mies seisoi / rucoilt hända poistuit/ otit heP«valin ja Silan kynja sanot: tuleMacedoniaan ja anta ni/ ja weit heidän Turulle Päämiesten
tygö.
meitä.
10. Ja sijtte cat» hän näyn näki / han- ,0. Ja «veit httdäv Esivallan «tee»/

cosea

:

'

.

X»

t»

ApösioliM

lö4

»s.tae.

evin päivä tali/ nijn Esi.
lähettikyläniapset sano»
svalda
man: päästä »e miehet.
laifet:
li. Ja opettavatuhtä tapoja/ joitaet
z6.Nhn torni» warttailmvttti nZmät
meidän sowi «astanolta etkä tehdä/ sillä, sanat Pavalille/ sansven: Estvald»
me olemma Romalatset.
on täskenyt teidän päästä / »engät fij»
2». Ia Lansa nousi ynnä heitä wasta»/ nyt ulos rauhas.
jaEsiwalda andot heidän vaattens re« xe.Mutta Pawali sanoi heille:he ovat
jakästi heitä piestä.
meidän julkisesi duomihemac piesnet /
Cosca he olit heidän juuri pahoin jotca olemma Romalaiset: ja heitja sanoit: itämät miehet meidän Lanpungtn hätritzewät / jotca ovat Juda-

.

l>tesuec/ heitithe heidän torntzn/ja kästtt
ivärtian visusti heitä wartioita.
»4. Zoca cui» hän sencaltatsen käsky»
lnt.it
fal / heitti heidän stsämmätseen wrnhin/
japMi heidän jalcapuuhun.
ls»Äutta puoli yön aitana/oli Pawali
jaSilas rucouxes / ylistätn lumalata
Pawa. kytoswirsiää ja fangjt/ jotca siellä oli ja jtt/ sen msöö cuultt.
Sila» »6. Nstntapahbuläkist suuri maanjä''

,

:

!5-

tänet tornyu/ ja nyt sala meldän ulos
fysävät ? Ei uyn/ «aan tukan he itze
meitä ottaman tääldä ulos.

slmoitit nämät
Ntzn kyläulapsct
jäliens:
ja he pelkäisanat Esivallalle
Romalaisixi cuulit:
si!/ että he heidän
zy. Ja tulit ja rucoiltt heitä/ ja veit
heidän ulos ja käskit heidän mennä
;8.

/

pois Caupungista.
40. Nijn he läxik tornista/ ja meni»
peloste. ristys/ nijn että tornin perustus «vapisi: Lydmn tygö: Ja cutn he veljet nähne»
tan fan ja cohta catcki owet aukenit/ja jo-caltzen olit/ ja heitä lohduttanet/ vaelsit he
zeudest M pääsin
makean».
17. Cösbg wartia heräts/ ja näki torXVII. tucu.
nin omer awoi csiewa»/ veti hän ulos
he Amphipelin jck
mieckans/ ja tahdot ttzeus surmata/ ja Xt M Appollonlan läpltze vaeldanet Pattaii
luuli fangit poispaennen.
li
H alit/tulit he Thessalomcaau/ na
28. Nhn Pawali huusi suurella änelSynagoga
Juvalaisten
iä/ ja sanoi: älä sinus mitän paha tee: »li.
Thef.
mc
olemma
catcki
täällä.
sillä
1. JaPawali / tavans jällen/ meni salsat
29. Nijn hän anoi kyntilätä/ menisi, sisälle heidän tygöns/ >a jutteli heille col. casi

-

cosca

saar-

l

.

sällejä langeis pelMyxis Pawalin ja me lepopäiväRamatuista:
Stlan jalcatn juuren.
z. Selitti ne ja todisti/ että Christuxen tuc.,4'
zo.la toi heidän ulos/ja sanot: Her- tuli kärsiä/ ja ylösnosta cuolluista: ja IS,
rat/mitä minun pita tekemän/ että että tämä JEsus/ jota minä (sanoi hän)
minä aukuaxi tulisin?
teille ilmoitan/ o» Christus.
HERran
zi. Mutta he sanoit:
4. Ja muutamat suostuit heihin / anpäälle/
ja
Chrtstuxen
«ho
sinä
dain
lEsuxeu
heitänsPawalin >a SilanseuraS/
nyn myös suuri joucko Jumalisista Gresinun huones antuaxi tule.
z,. Ja he puhuit hänelle HERran
»etftä/ ja ei vähä ylimmäisistä vaimot,
na/ ja raitille cum hänen huonesans olit. stane epäuscotset Judalatset J«d«»
zz. Ia hän otti heidän sillä hetkellä -5« AKUtta
tygöns laisten
'"»cadetit sitä/ ja
yöstä tygöns/ja pesi heidän haawans:
ja
muutamitapahanelkisitä
miehiä/ jouto- meteli.
ja hän rohta eastetttn/ caicki hänen
perhens.
väestä/ ja eocoisit heitäns yhten jouckon/ Rom.
Caupu»gts/ja tungithei. »o: zu
z4> Ja wet heidän cotians/ja val- nostit rapinan
eleen/ ja etzeit hei/
däns
pöydän/ja
että
hän
Jasonin
huonen
tloitzt
misti heille
coco huonens canha tulilumalan pääl- tä vledäxcns Cansan «teen. / riepoittt
S. Ja ettet he heitä lyönnet
le uscowsisexi,

usco

z

sa-

h«

l^

y.lue.

Ten

ja muutsmita weljls Cou- ta: Että hän saaraats heille Evangett»
pung»» Psimtefte» «t««n/ jo huusit: umt JEsuxesta/ ja ylösnousemisen cuol.
Nsmst coco moon ptzrtn wielttlistowol luista.
19. Ja he otit hänen ja veit oikeuden
moös tills
paickan/
ja sanoit: emmekö me mahda
tvastonottl:
lostn
Ia
«st coicki tttewst Ketstrin tsstys »«- tietä/ mikä vsi opetus tämä on / josta st.
stan/ sonoden tolstn Cunlngan olewan nä puhut?
20.Sillä sinä tuotat jotakinoutoo met.
nimittäin lEsuxen.
m«
~ I« he ttheilil Conson / ja Coupun» dan corvtllem. Sentähdea tahdom
ne
ovat.
nötts
cuulbtlit.
tietä/mitä
«in Päämiehet/ jotta
y Jo cutn he losouilda ja ntzldä mull» 21. (Multa catcki Athentst ja m»uca«
ollet mihingän muuhun
lm ottt vuhdtftuxen ottanet/ päästit he laiset vierat/ et
ja
sovellat cuin jotakin vtta
h,tl>H».
cuuldeleman.)
lpoma. l». »ÄV>Utta w«ljet uloelshttit cohta
Pavalt seisoi keskellä oike,
"työllä Powolin j« SilanBe. »2.
lisoor»
ja sanot: Athenan
/
«00»: Costa he sinne tulit menit he

ns»

sanoma»

n«B«»

Miehet/ minä »äen teidän caicktsa cap.
Synogegoon.
Indoloisten
cui»
palisaepäjumalisixt:
«.StllihtMftlotmostalsugust
ottt
juu»
2Z. Sillä minä käweltn täsä ymbäjotcoThesftlonlcos
olit/lotco
«e
tutttt
j«»
rins/ ja cayelin teidän Jumalan palve.
rt mtelelläns stnon »oston/ ,o
olisit,
ne
lustan/ ja löysin yhden Al-arin/ josa olt
jos
Ramatuito/
ntzn
covöimä
tundematlomalle Jumalalkirjoiteltu:
myös
12 Ntzn mondo helstä ustoit/ntzn

5

'

Jota te fijs tietämät palvelette/
cunntoltsisto Grttin »aimoista ,0 mte- le. minä
leike ilmoitan.
sen
histo ei horwot.
joca mailina» teki/'
24.
»3»
ludoloistt Thessolonicos
Hja catcktmitä!sijnä on/ HZ» on 7:4?.
Kl-ymmärsit / että lumolon ftna
ja maan HERra / ei HZ» asu Es».
ott myös BeltOS Po»olildo ilmoltettu/ Taiwanrakeluis
66: r.
Templets
/
käsillä
tulit he sinnekin jo tehoilit Conftn.
pakwclla/ etta Ps. ,«
Eikä
ulosiiähetit
cohta
25.
ihmisten
kasilla
meljel
Mutta
l4
nieren osti hän jotakin tarwitzis silla hän anda yli.
Pomoli» menemän homon jätl
Silos
sinne. tzencaickiajocattzelle elämän ja hengen.
«oon
ft Timochtus
,5. Jo ne jotco Powolito stottt/ joh» 26. Ja on tehnyt eaiken ihmisten sii»
dotit hänen homon Athenin: Io cuin cucunnan yhdestä verestä eaiken maa»
pyryn päälle asuman/ ja määräts athe sttt lifiyn Silan jo Thlmotheuxen
tyajat/ ja heidän asur nsens rajat:
woitut
etti
heitinS
hsnen
«noö/
he ritndiisit
27. Että heidän piti Jumalata «tzt.
«öns/ lsxit he motcon.
odotti A» män/jos he hänenraidaifit tuta ja löycä/
Vomo» is. <?k A cosco Powoll hettshengens
hä- waicka et hän tostn ok- eaucana yhdestäFthents/syttyi hänen
ltstor.
e- kän meistä.
Caup»ngtn'ai««»
no A» «es/.että hi» näti
28. Sillä häneja me elämme / ja ly. Ara.
väiumollftll.
ihenis.
cumme/
ja
ja olemma: »yncut» muuta- tus.
juttck
Indoloisten
1? Ntzn hän
mat
teidän
sanonet ovat:
Poecaistan
muiden )uw»listen consjo Synogogoso/
myös
olemma
con»
me
hänen fucuns. 14: V.
jolopäiwä
sillä
ntzden
myös
niin
Turnllo
2y. Että me fijs Jumalan sucua o«o/jotco tultt hänen tygöns.
nyn ei meidän pidä luulema» Jo».
iot
18 Jo muutomot Epicurettft Stoici lemma/
että Jumala on cullan eli hopian cli Esa.
-Pbilosovbi rtzteltt häne» consjons: jo kiven
joca
cuvan/
caitainen/ sen
ihmi- 40U»'
muutomot ftnoit: m,lä tämä lipilort
ja ajatuxe jättenon caiwettu,
tohtosonoo? Mnttomnut sonott: hsn sen taidon
exy,
nity tol)t«»an onloja jnmalito ilmolt» zo. Nyn on tostn Jumala nämät
Xz
:

:

:

.

.

<

»:

>

>

ApsMsttn
ilmsstta caikllle^ 8. Mutta Crispus Synagogan ylim- 'Cor.
la tah- ihmisille jocapaicas että he parannuxen mäinen
uscoi HERran päälle calken hä. 1: is.
to että tekisit.
nen huonens cansta. Ja monda Corinjr. Sillä hän on sen päiivän säättäcalckl
theist/ jotca cuulit/ uscott ja
ihmt- nyt/jona hän on maan pyrin duomitze- 9- N? Utta HERra sanotcastettin.
yöllä Pa.
fte au.! pa wanhurscaudes/sen miehen cautta/
näwyn cautta älä pel.
«uaxl jouga hän on säätänyt/ ja jscaiyelle il- kä/ waan puhu/ja älä walckene:
tulisit, moitta uscou/sijnä että hän hänen cuol. 10. Sillä minä olen sinun cansias/ta
ei yhdengän pidä carcaman sinun paah
luisia herätti.
i«> <sfHsc" h« cuulit cnollultten ylös- les wahingoiltaman sinua: sillä mtnul.
>. nousemiseu/»yn
muutomot nou- la on paljo Cansa täsa Caupungts.
11. Nyn han istui siellä ajastajan ja cum
roit sitä/ moon toiset ftnoit Vtt tohdomme sinuo sijtä wielä cuullello.
si cuucautta / ja opetti Hetlle-Jumalaii
zz.lo«tzu,Pomoli lixi heidän testel- slinaa.
tyxen ajat saldinut/ ja

l 1

:

:

dins.

iMptta coscä Gallio olt Maau.

34. Jo muutomot Miehet ripuit häneAchajas/ caycaisit
sä/ jo uscoil: loidengo myös Die- ludalatjct yximieltsest Pawaltn päälle/
ntsius olt/ yxi Raadista/ja yxt.vaimo ja weit hänen Duomiotstuimen eketn.
ntmeldä Damaris/ jo multo heidän ij Sanvden: Tämä neuwo Cansa Pawaconsjons.
palweleman Jumalat» mastoin Lakia. lin

seos

päälle
XVIII sucu.
i- Cosca Pawalt rupeis suutans aenjälten
lsxi
Pomoli
Gallio
»Pavoll
Athenost/ waman/sanoi
Judalaisille: jos cannetul, Corinthtzon.
olis jotakin ivääryttä / eli jotakin hir- tan
2. Io löysi siellä yhden IndoCerinmuista työtä tehty/ o Juvalaiset/ ntjn Maan,
/
nimelds
Aqwilo
«hls.
lotsen
Pon» olis cohtullmen/ että minä teitä cuulisin. herra»
Rom. tost stcuisili/ jocossten Itoliost tullut 15. Mutta jos kysymys on opista/ja sa- ran el6:j. ott/ jo Priscillon hinen emändäns/ (et. noista/ ja teidäuLaistan/ nyncatzocaci- de».
ti Cloudius ott käskenyt colcki ludaloi- tzc: en minä tahdo nydcnDuomari olla.
ftt Romifto po.smenns/) lotten tygö 16. Ia poiöajo» heidän Duomiotstui.
men edest.
hän meni.
z.Joelta hän oli yhdes miros/ wtz- i/.NYncaicki Grekit otit kynnt Sopyt hän heidän tykönäns/jo teki työtä: sthencn Syuagogan Päämiehen/ japiesilli hetdän mircons oli teldojo tehdä. xit hänen Duomioistuimen edes: ja et
lpow«- 4. Mutto hin opetti Synogogos jo» Gallio nytä mitan totellut.
ltnttyöt calepopiiwä/jo sai uscomon sekä lurB.
Pawalt oli wielä siellä Palvepitkän ajan/ja jätti weljet hy. li meue
/«c/>. dololset etti Grelit.Silos joTimothe20:3c" 5»
wasti/ ja purjehdi Syrtaan/ ja hänen Sv»
us Mocedoniost tulit/oli Po- cantzans-Priftilla ja Aqwtla/ ja hän riadn.'
watt hengtldi moodittu/ jo todisti Iu- ajeli päänsKenchreis: sillä hänellä oli' Num.
S;».
«tlä lEsus on Christus.
lupaus.
»oloisille/
s"°"
ja
mostonpuhuit
ptlckol/»/>.
6. Cosco he
iy. Ia tuli Ephesoon/ja jätti »e finne:
c;,, pudisti hän moottens/ jo ftnoi heil- mutta ttze hän meni Synagogaan / ja 2i: 24.
Mollh
teidän w«r«» olcon teidän päin puhui ludalatsteu canffa:
piille: vastedes mini menen miotoinao> Ia he rucoilit händä/ että hän enäna pacanain tygö.
män atca wywyis heidän tykönäns/ wag
7. Jo hin stjrsi »«Ms sieldä / jo meni ethä i tahtonut:
yhden huonesen/ jongo nimi olt Justus/ ii. Alutta jätti beidän hywäsii / sanovolmelemoinen/jongo den minun tule caiketi mennä lerusase ott Jumalala
lemya tälle juhlalle cutn nyt lähestyt:
hnone oli läsns Synogogota.
M »tta

soorna

«WUtta

l

'

_

.

>..

:

,5. jltt.

Me minä palajan/jos Junzala 6. Ia cuin Palvasi pani kätens heidän Maich
suo/ teidän tygönne. Ja nyi, hän läxi pZallens/tuli Pyhä Hengi heidän pääl. z:rr.
matean Ephesoft.
cMarc.
lens/ ja he puhuit kieNllä ja ennustit.
22. Ja tuli Cesareaan/ ylösmeni / ja
7. Ia caicki ne miehet olit lähes caxi- n 8.
terwehti Seuracundaa / ja meni alas totsiakymmendä.
j
!uc.
z,
Antiochiaan.
8. ?s>Jin hän meni Synagogan/ja 16.
Ja mietti siellä hetken aica/ ja me'-Harnais rohliasi colme Cuu- I»hi»
I
ni sijtte maccans/,a maelsi järjesiFns cautta/opetlija neuwoi
heitä Jumalan 26.
Galatianja Phrygian maacunnan lä- maidacuiinast.
H
pitze/ wahwistain cakckia Opetuslapsia. y. Mutta cuin muutamat heistä paa-liliPamaopils)s?ltn tuli Ephesoon yxi Judan duit/ ja ei usconet/ maan panettelit Her- ta
ti EApollonimejdä/Alexan- ran tietä yhteitzen Tansan edes / meni PphesoS
dxiast sucuisin/ puhel-as mies / ja mita- hä» poip heidän tyfons/ ja eroitti Hpe- caxl atpa Ramaluis.
tuslapfet/ja puhutjocapäitvä yhde mie- j«jasiai25. Tämä oli opetettu HERran tielle: hen Schoulue/joca cutzutttn Thrannus. ca.
c
ja oli palama hengesä/ puhui ja opetti ie?. Ia sttä tehtin caxi ajastatca/ nyn
«visusi HERrasta / ja «esi aiooasisns että caickl ne/ jotca Astas asuit/ fatc
Johannexen Casien.
cuulla HERran lEsuxen sanan/ sekä
Ntatta

<

z

i

.

"

EoscaAqwtlaja Priscilla

Juvalaiset että Grek.it.
il. Ia Jumala teki Pawali»

igtte»

>

26. Tämä rupeis rohkiast Synagogas

»pxttMyan.

l

hänenruullt/.ottt he hänen tygöns/ja cautta/ ei wähembiä töitä:
selitit tarkemmasi hänelle Jumalan tien. n.Nyn että hikilynat ja esilynat hä27. Mutta/uin hän tahdot mennä A- nen iholdans sairaisten päälle tuotin/ ja
chajaän/ kirjoitit meljetja neumoit Ope- taudit luomuit heistä./ ja pahat henget!° V'''
tuslapsia händä corjaman. Ja csfta heistä iilosläxtt,
hän sinne tuli/autti ha» paljo nytä jotta »Zmuutamat Juvalaiset mä«sceit armon cautta.
olit lumo- Nokclsit
28. Sillä hän moitti miehullisesi Judadat tu.
ja
jat/
HERran lE-,lewat
kiusaisit nurimta
jalftt/ ja osotti julkisesi Ramatuista / etpäällä
Nime
joilla
pahat
nyde»
suxen
tä JLfus on Lhrisiuö.
henget olit/ ja sanoit: me «vannotan,- häptän
XIX. tucu.
me teitä Jesuxen puolesta/ jvra Pamaii
tapahdut cosca Apollo oli
'

'

<?V

saarna.
Corinthos/cttäPama/imatcuylimaacundaan/ ja ,4. Ja muutamat «yven seas cuin tätä

»lli läpitze
'sxLl tuli Ephesoon:
z»h.
?!

ZS.

Mia Opetuslapsia.

He sanoit hauelle:

saanet

me

cuullet/jos Pyhä Hengi ltenekän.

ole

iS. Ja se ihminen/ josa paha hengitti/
carcais heidän päättens/ ,a «voitti heidän/ ja paiscais heidän alans / nhn että
he alasti ja haamoitettuna pääsit sijtä

z. Ja hän sanot heille: Millästä te 0He sanoit: Joha«mixen>
kastella.
4. Nyn sanoi Pamall: Johannes to- huonesta ulos pakeneman.
stn casti yaranmixen Castella/ sanoden 17. Ja tämä tuli liettämäxtsekä cailille
lette castetut?

-

.

Z«yao

sa-

15. Mutta paha hengi mastats / ja
l)lettaco te
not:
lEsuxen minä tunnen/,a Pamajhi
sijttecuin te uscotkte?
minä
tiedän / mutta mitkä te oietta?
»nsingän
m
'

Pyhän Hengen/

teit/ olit settzemen Scewan Juvalaisten
ylimmäisen Papin poica.

ja löysi muuta-

u

Cansalle/ että heidän piti uscoman
päälle ioca hänen iälkens tulewa oli/
ltt o»/ Christuxcn lEsuxen päälle.
5

5.

Nyn «e jotca

sen

cuulit

HERran lEsuxen Nimeen.

/

jotta Ephe. '
sen JuvalaisillejaettäpclcoGrekeille
tuli caictetu päälle/
asutr:
se sos
yltnimi
ja

HERran lEsuxen
casiettin ?etti».

suuresi

ill.J»

»S«

l». lue.
ftta» menns/ »tzn e! vpetuelopftl
Fuscoit/ lunnustlt jo ilmoitit het. hindi lostenet.
31. Io muutomot Päämiehet Asiost/
bin tecons.
iy. Jo mondo ntzstä jotca hembeits jotco hänen yftömäns olit/ lähetit hsnen
pitänyt
jo rucotlil ettet

Apöstollltttt

tuli myös mdniantzstö/ j»tca Ft»

hsnen
juontohorleitellet olit/ tott kirjot/ ja tygöns/
itzens andomo».
poltit caickein nähden Io
ntzden Cotzellnspoltan
32. Ia muutamat munta huusit/ ntz»
hindo lostettu olt/ ntzn löytttn mtzsitym- «tts
joucko 01l p«räti sec«sturosin/jo e.
hoptopenntngitä.
mendötuhotto
»tn oft ei tiennyt mtngätähden he olit
2c». Ntzn moimollisest casmoi HERtullet cocon.
ro» ftno/ jo mohlvistut.
21.
nämät toimitetut olit/ oi- 33. Ntzn muutomot Conftsta medit
Alexondrin / jongo ludoloistt eteen
Pomoli Henges Mocedoui' des
syöxtt.
Ntzn Alexonder mijttots kideltl» ft Achojon läpltze »oeldo leruftle»
lsns/jo
tohdoiedestsnsmostata
Conso»
ol»
mtz»/ ftnoden sij«t<-!lin minä siellä
lllt olen/ täyty minun myös Romtz» edes.
Z4. Costa he sijs ymmärsit / että hän
menns.
caicki yhten suu»
22. Ntz» hö» lähetti Mocedonioon Judalatnen oli/ husit he
ja
lähes
sanoit: Suurt
hun/
caxi
hette/
Tlmopolmelit/
«stxi ntzstä/ jotco hindi
on Epheftrein Diana.
jät
ja
mutta
Erastuxen/
itze
hän
theuxen
Z5enin Canceleri o!i hilli- C«pt.
hettext atca Asiaan.
Cansan/ sanot hän: Ephe- «M.
sillä ajalla nousi / ci wäDem». >Z>
on se ihminen/joca ci
cuca
sijtä
tiestä,
sonmthet/
capina
triuxen
/ että Epheson Caupungi paltvele
tiedä
hopiaseppä
yxi
Sillä
DemetriuS
meteli »4.
Ephe- nimeldä/ teki Dianalle hopiaisia Tem- sitä suurta naisjumalat» Dianat» / ja
Cuwa?
wähtn woitto/jok- sitäTaiwalltsta
fvö. plitä/jostanylleoliei
z6. Nyt/ ellei taita sanoa sitä «vastan/
ea firä ivirca pidit.
«tznasetlacac sijs teitä»/ jaälkätmitä»
25. Ne hän cutzui cocon/ ja jotca
tyhmäsi
tehkö.
työtä
teit ja sanoi: Miehet/
kaltaista
te tiedätte että meillä on tästä «virasta Z7> Silla te oletta nämät miehet tvetä.
«et «des/ jotca ei Kircon warcat/eikä tet.
elatus:
26.IolenzettejocuuttttO/ettetoln°. do»noisjumolan pilckojot ole.
st,s Demetrtuxello »ontzlle iol«stans Ephesos/mutto lähes coitest A. cos«:3°s
consjons wtrcolm»eh«to«ot/e»
honen
on
jo
tämä
kosnPowoll
ilscottonut
sios
oänyt pois poljo conso/ftnode ettei ne o- '"gun consjo tttemist/ nyn pldelän tot,
"ttus/ ovat myös Maanwanhim.
le lumolOt/cui» ihmisten käsillä tehdän. '"
"«" candocan tolnen t».stns päälle.
meidän
mira27. Ntzn et ainoastans
st«n maaro ole/ ette. Ft mellle höpiöx tu» 3Z- Mutta jos teillä on muuta candi
lls: mutta myös st» suuren nateftmo- misto/ntz» rolcatstacon to»mellises coco»
l«n Dianan Templi ei minökän pidetä/ "^s
j« hsnen csrtto cunnians on huckuwo/ 4°. Sllls moro on / etten meu.htest»
jocococoAfio/ft coicki moilmMlDvle. t"le tämän piimitftn coptnon tohden/
l)hton syyti «le/josto »ne to.doi.
28.Mutto c»sco he näm«t
tomon
metelin tihden ttttn tehds.
h« tiyten w»ho jo husit/ stn»den: fturi Mmo
»omot
,ocu»n
hi»
stnonut 01./ losi.hon
Epheserin
Diano.
»n
29, Jo coicki Coupungi tutt metelits Conftn menemin.
XX. iucu
«sytln/ jahe carcoisit yrimieliftst CoIjttecuin copino lockots/cutzul Pon"'
tzclluspolckon/ »o otit ktznni Gojuxen jo
Opetuslopset tygöns li mene
termehtl hettä / ja lsxt mol. M«ce»
Pa»olin motco cumpanit.
:

cosco

««

:

sen-

:

,<,.

Mult» cns» Pawali tahdos Can.

cans Maltdeniaan»

~

Ia

ems".

dsln-

kö?.

i

<

l

l

Mjehttwma / ja <n7..Ja cllitt hän ne MäötuNnät lvaelst/ 15. Sieldä «s
patwanä
limma
toisna
Chion cohdalle.
ja oli heitä monilla saneilla neuwonut/
t«l»m me Sasuli hän Grecan maalle.
Ja taas päiwä jättenTrogylliosa.
wywyimwe
I»
z. Ja wywyi siellä colme Cuucautta/ mson/ja
ja että Judalacsst wajyit händä/ cosca päiwä jällen ti lim me Milctesn.
Pawali »lisiconut purjehtia
hänen piti Syriaan menemän/ aicvi
ettei hänAsiasatca cuEphesonvhitze/
cautca.
palatta
Macedonian
hän
lutais:
4. Mutta Scpater Berreast seurats
sillähän kyruhti/ jos hänelle s.
händä Asian asti: «vaan Teffalonicast lismahdvllinvrollui/ Hvluniatpi Jerm
Aristarchus ja Secuudus/ ja Gajuö satemyn.
hän lähetti Mtletosi sa» .Pat»a,
Derbenist/ ja TimoiheuS: Mutta 17.
Trophimus.
Ephesooo/ ja culzutti li nevTychicus
ja
Astasta
»ckEL. Nämär läxii edellä/ ja odotit mei» Seuracunnan wanhimmat.
tä^Troadas.
18. Cosca he tulirchänen tygjnö/ sanot
Mutta me purjehdim jällen Pää- hän heille: te tiedätte cuinga mina olen Psp»
stäisen PHMppistä/ ja tulimma heidän ollut coiken ojan tetdäa tytönän/ensimät- >pej».
tygöus Troadaan wytenä päiwqnä/ja sest paiwäst/ tiitn minä Asiaän tulin:
ivywyimme steka seiycmen päiwä.
19 Palmelle» HERra catleöa sydä-

ja monilla kyyneleillä/
ja tiusauxllia/ jotca minulle Judalatunpuit leipä laiitäman/ saarpai/helöe st«i«ajhmts:st tapahduit:
10/ Eren minä »le mitan tarpelista
Pawali/ j» toisna päiwanä tahdot teildä
pudli yöhön
salaiiiiut/ jota en minä ole teille
matcusta/ pidensi
ilmoittanut/
ja olen teitä opettanutjnltlsti..
8. Ja monda fyntiläiä eli sytytetyt kisesr ja huoue huonclda.
i zi.
Todistain sekä JudalaiMe että
Salisa/ josa me olimma
y. Nyn yx! nuorucaiuen nimeldä En- Grekeike sitä käändymysi/ cuin Jumatychus/ istut ackunalla/ ja raukeis sy- lan tygö on/ja sitä usto/ zoca meidän
wään uneen/ ja Pawalin cauwan pu- HErzao JEsuxen Christuxen päälle on.
Ia nytcatzo/ minä sidottunaHcnhues/ tuli hän unelda woiduxi/ ja langeis alas colnianncst ullacvst: ja otct- gesä maicustan Jerusalemyn/ engä tiedä mitä minulle siellä tapahtuman pitä:
tin cnolluna ylös.
laja
iz. Waan että Pyhä Hengi jocaitzes
Volvo» 10. Nyu Pawali astut alas/
Caupungtö
otti
tunnusia/ ja
sitet ja
sylyns/
päällenS
ja
hänen
liheril fl» itzens : ällät capinottco/
oleman.
minun
cdesäni
sillä hänen murhet
tsnuo. ja sanot
14. Mutta en mma sijtä lucua pidä/
»uc«t« sicluns on wielä hänes.
paljo hengcstani / että mihän nousi/ ja taittt lcipä /ja engä tottelepäättäisin
sMro 11. Nyu
Minolla/ ja
nä
juoxuni
puheli
cauwan
heidän
>a
cansianS/
«loe. söi/
päiwän csitraman asti/ nyn han läxi ran jonga minä olen HERralda lEsuxelda saaunt/ todistaxeiit Lvangelmm»
matcans.
loit
eläNyn
11.
Jumalan armosta.
he
uuerucaisen
mänä/ja
fuurcst lohdutetuxi. 15. Ia nyt catzo/mina tiedän ettet t
nähdä minun castvozcmi/caick
me astuimma hahle»/ sillen
iz.
Assonyn/ ja t« joidenga cautta minä olen wacldaja Jumalan waldacunda
tahdo imma siellä Pawalin ona si lic nut/
nannut.
ja
oli
«ijn
kastenyt)
tahdot
itze
sillähän
maäta myöden mennä.
26. Eentähde» niiiiä todistan teille tänäpä
n/ «itä minä ole» »takoin caickein
cansiam
i4.Losca hän Assonismridän
yhten tuli/ stim mehäne» stsälle/ ,a »trestä.
17. Sillä
««limma N,itylt«aa».
P

7.

lepöpäilvä- men ttvyrydellä/

enMiäisna

cosca

Lpttiislapser coco'

saarnan

coosa.

.

t

,

sano

>

sen

tulitHtä

sen

saa

sa

:

saar-

?7v

ApSflolitttti
»i.jue.
2. Ia cuin me sieldä hahben löysimme/

27. Sillä «n minä ole estänyt itziäni/

ilmoittamasta

teille catckea

jocaPhenictaan Ha-Igitzi/ sijhen mc aia läxtmme maccan.
?s>ljn ottacatsijs itzestaane «aa- Z-Ia cut» Cyprus rupets nätymä»/
»rt/ja caikestaiaumasta/johon ja m«
mastmmalle puolelle jättää
Pyhä Hengi on tetdä» Pispotxt pannut/ netoltm/ purjehdimme Syriaan/ ,a tucaigeman lumalän Seuracunda/jon- limma Tyrson! siilä siellä viti se baari
ga hän omalla werelläns ansainnut o». tyhjättämän.
4. Ia cuin me löyflmmä Opetusta,
29. Sillä mtnä.tiedän minun lähtemieieuivoo.

Jumalan

stmm/

sen

seni jälken tuleman teidän secaan hir- pfla/ nyi, me olimma siellä scitzemen
pätmä. Ia ne sanoit Parakille Hen.
muiset sudet/ jotca et iaum» säästä:
gen
cautta/ ettei hänen pitänyt
Zo.
Ia
itze
tetstän nousemat miehet/
5.
k.
jotta määryttä puhumat Poiometäxens sqlemtj.i mcqemHn.
dll.-? Opetuslapsia perän».
5. Ia tapahdu!/ cosca me ne pätivät
zi. Sentähden malmocat muistat»/ et- olimma >viettane:/nyn me taximme makten minä colmena ajastaicana ole la« ean/ ja he saatit caicki meitä mainiot»
«ainnut yöllä ia päivällä teitä kyyneleil- ja lascen cansta ulos CaupunM/ ,a ipe
langeisim ranas polmjllemj»rucöllima.
lä neumomasta iyecutakin.
za. Ia nyt rackat mchet/ minä annan 6- Ia fijttt cuin me toinen toistam ter!
teidän Jumalan/ ja hänen armon» sa- wehdimma/ nyn me astuimma hahten: »o: zS,
nan haldun/ joca makemä on,teitä ra- waan he palaisit cotiaus.
keodamas/ ja andaman teille perinme päätimma meidän
7>
.

«

.

«ön catckein pyhitettyin feasa.
zz. E» minä ole yhdcngan hopiata eli
culda elicka «aatteita pyytänyt:
Z4. Waan te tye tiedätte että nämät
18: z. kädet omat minua tarpetsant/ ja »ytä
1. or jotca minun
cantzani olit/ palvellet.
Z5- Caicki olen minä meille osotcanut/
1
-tHess että nyn picä työtä tehtämän: hetckoia
2' 9« eorjattaman/ ja nmistainan
HERran

lEsuxen sanoja/

cutn

hän sanot:

a«t-

retkemme/ tulimme
Tyrosta Ptolomaidaan: termehdlinmst
«eljiä/ja olijyma päivän heidän tykönänS.
8. Toisna päimänq läxim me matta»/ Philip
jotca Pawalin cansia olimma/ >a tu- pus <k.
limma Ccfareaan: Ia menimmä Phi- vangt.
tlppus Eaangelistan huouesen/ (j»ca o- ltsia.
li yxi nysiä seigcmest) lajäimme hänen
tygsns.

s;k.

euambi on anda cuin occa.
9. Ia hänellä oli neljä tytärtä Netz6. Ia enin hän nämät sanonut oli/ yyltä/ jotca ennustit.
,o
langets hän polmillens/ ja rueoili catcIa että me olimma siellä monde»
kein heidän cansianö.
päiwa/ tuli alas ludeasta yxi Pro- AM
bny.
Z7. Ja suuri itcu tuli heille raitille/ pheta/
niineldä:
langeisit
,a
sa
Pawalin caulaan/ suu- ii. Cosca hän tuli meidän tygäm:
ta annoit hänen/murehtien suuresi sen
Han Pamalinmyön/ sitoi jalcan.S
sanan tähden/ cuin hän oli sanonut/ ja kälene
/ja sanoi: nyn sano Pyhä
«tlei Hetaan pitänyt enambl hänen cas- Hengi: sen miehen/ jonga tämä myö
wsjans näkemän. lasaam händä hah- pn/ pitä
Juvalaiset nyn JerusalemiS
ten.
sitoman/ ja andaman ylön pacanala
käsijn.
XXILuI».
tPawaia. Mutta cosca me
cuultmma/ ru'u pur- IH
me / että muut >oica sijnä
ja
lnownim/
MSUM
coilim/
lastein
heistä
sekä
jehti
cohdastans Lsoe» / ,ja cyisna olit/ ettet hänen pitänyt Jerusalemin
Ayroö.
pätmänä SWm»/j» siM P«. menemän.
karaa».
Zz. Nzn Päivaki »astaiö: Mitä t«
-

sen

Otttt

ie

75. Matki» »HM

iue

L?

»».

Meiie//»päsiaM«e «i-»un fydändäm? Siliä mmä oieit w<6mis/ «»«tinoasttms sidotta/niuita myös
Jeritsalemis HCSirau lEknxen Nimen tähden.
14. Ia tttethän
hlitzt
puhutla/ uun me sijhcn lydyimme / - M
noden taphkucsn HERtkin tahto.
ivaM- -.V- <??Ä ntzi/t» päiM» jSltch tukiisimi wälmixl/ ja inenittimä
Ilmene
lirusakeisiijn.
Zerusa
lemyn. .aä. Ia tulit Ämntamak Opetuslapset
meidän canstam/ ja toit yhCefartasta
dep masihan Opetuslapsi Cyprist/ ntnleNiä Mnastn/ jocameitä piti huone-

Kttle/ttlZ

sotki» ustoit pacanoi-

sta olemma me tlr,oittanet ja päättänet/zs,
tttet heidän tarwua väistä mttän pitämä». Waan etta he nhtä wiildätstk/jöd'

M epäjumalille owat uhratut/ ja werka/
jalätähkyayttä/jafalawuottntta.
»S. Ny» Pawati »tti ne miehet kygSnS/ japahdistt iycn» toisna päiwänä
i

heidän canstans/ja meni. Templyn/jä

~..»

''

ilmoitti että puhdlstuxen p«wat slit
iäytetyt/ stjhenasti cum jocattzenedestä

heidän feasans uhri oli ichmttu.
tosca

27.

j»

lähes seitzeme» Juda-

»»pätwä culunut oli/näit hänen loiste»

Judalaistt Ma Astasta olit Tem- capina
ottaman.
Ms/ jä kehotcit caikeo Cansan paistat- Pawa«
sensi/.Waan
lita «ame faimma leruft- fft tätens hänen päällenö/
cosca
lvcijet miekellän» meidä» -8. HnUtain/Israelin michet/auttae stan.
lemtzn/
cat: Tämä on se mies joca caickia caiki»
ivaflanotlt.
»Z. <?" SisuapZimänä meni Pamali paicots opetta «vastoin tätä Cansa/ ja
meidän cantzam Jacobin tygö/ Lakia ja tätä sta. Ia semmengin hän
on wienyt Grekil Templyn/ja rhwatscaicki tvafthimmat olit läsnä.
täinän pyhän sian.
termehtänyt/
oli
iy. Softä hän heitä
!y. (Sillä he olit knnen nähnet Tromitteli hän järjestän» mitä Jumala
oli hänik wircans cautta pacanain se- phimon Ephesost hänen canstans
pungis/ja he luulit että Pawali oli häos tehnyt.
20. Mutta culn he «ämät cuulit/ nen Templijn «vienyt.)
zo. Nyn coco Capungi nosti metelin/
kunnioitit he HERra: ja sanoit häja
wakii«oxitcocon: ja he otit Pawali»
cutnga
näet
racas
welt/
nelle: sinä
jsiönba tuhatta Judalacsta omat usco- kijnni/jariepoilit hänen ulos Temptist/
ttet/ ja ne teiickt Lain Huolesi kywat omat. ja cohea owec suljetti».
ne

/

/

/

/

'

/

21.

tä Mä opetat luopumista Mosexestcaitille Juvalaisille jotca pacanain seaö a.

"

cuin he tahdoit hanen kappa/
yltimnätnc sotajoucoy Pää-

Mutta he omat sinusta cuullel/ et-

mies

sai sanan/ että coco Jerusalemoli

suwät/ ja sanot: ei heidän pidä ym- kehottettu.otti
cohta fotawäke ja Sadänbärtns lctckaman heidän lapsians/ eikä zi.Se
tuli iuosten heidän tygönö.
macldama»,
päämiehiä/ja
jälken
säätytn
nhden
näit Eodanpääm eheq
pttä
on?
caikett
Mutta
he
22. Mikä stjs
Cansän
ja sotaväen/ lackaistt he Pawaltta hotäkemancocon/sillä heibän pitä

cosca
saaman
sumast. päämies lähestyi kynniottj
Wä sinun tullepi/
zz. Costa
2Z. Nyn tee siis se cuin me sinulle sa.
on
hänen ja
sitoa cahdellä cahlclneljä
/

nomma. Meillä täsä
kästt
miestä/ hän jakysyi/ cuca
Num. joilla on lupaus hetsans.
la:
hän oltö / el» mitä hän
oli
tehnyt?
6: iz.
ne
tygös/ja
puhdista
24. Ota
sinus heidZn eansiaue/ ja culuka jotakin hei- Z4. Mutta Cansasi huusi ypi sitä/ toilZ:iz. dän tähtens/ että he ajelisit pääne/ ja «en tätä: Costa ei hän ottein laivjiut
ffstähe -äicki ymmärtämät / ettei se mi- ymmärtä huminan tähden/ kästt yäs hä!
tän »lccutn he sinusta cuullet omat/ mut- nen iviedäleuHN.
ta etta sinäkin maMisit/ tjilncuins olisit Zs> Ia cuin hän trappuiy «een tuli/
.

Lawsittäwä.

V

»

täN'

HpeDtttil.

'TM

«anuektin käy soka«i«hildS Canstn mä.

/
kimallan tähde»;
z6. Sillä paljs Lansa noudatit häudä/
.

21.

Nch» minä ma sta isin,
sinäolex
HTiXy»? Häu sanot minulle: «mä sl«» J«sM Nazarethist/jota sinämaizrot.
«.

y. Muttaneyotoa mtuun cansiani olit/
Huutamripoisotahändä'.»'
kyllä kirckaude» ja peljästyit: »aa»
oli
»Zlt
letrij»
tuleZ7. Ia cofca Pamali
mallans/ sanot hän tÄodaupäämtthelle/ k/> he häae» pydäps mullet,?ca mium»
.
ongo minun tupa siuulle jotakin sanoa? puhutteli.
mitä
Hän sanot: tmdatcos Grecanktelen? minun minä sgualu:.HEltra/
-?8. Etkös siim ole se Egypti» mies/jocq
Mst tekemän? Mutta HTRpa
«stae» näitä pälwiä captna» nostit/ jg fauoi mtnulls: Nouftjamene Damas.
«ett corpee neljä tuhatta murhamiestä ? cuu»/ ja siellä sisulle sanotau caickt mitä
zy. Nyn Pnmalt sanoi: minä ole» Ju- smu» o» säätly lehdäxes.
dalainen Tarsist/ yxi cuulutsa» Caupuyll.lacöscaea minä uähjiyt senmalke»
gi» afumaiasn Ciliciasta/ ininärueoileu uden kirckaude» tähde» / talntettin minä
nyldä cuin lyinuä cavsiaui olit/ jä
minun puhua Cansalle.
käsistä
Dna/sallicuin
tuli»
nyn
/
Damast»»».
hän salli/ Pamali sei1». Ja
AiliMH
kädelläns
Canjamyttats
trapuilla/
ÄÄ
-zkUAsiMjoltiMjtWGe»
soi
as.
maikttus
tuli/
Ananias »naeldä/
puoleen: Cosca suuri
san
puhui hä» heille H-brea» kielellä/ ja hänellä oli hymä todistus caikildg luda- ?:
l».
laifilda/jotca siellä asuit/
XXI! eucu.
sanöii
ja
tygäui/
tuli
minua
Mol
ja
weljet
rackat
Isät/ rz.Hä»
Palvalin pu-'XT If A mulcat minun edestvastausta- sauoiminulle: racasmelM Saul/ saa
sinun päkä,s jällens. Ia minä castoj»
li/cuin minä teille sanon,
he Iu»ali,/!,(Losca he cuulit hänen he- sillä hetkestä hänen päällens.
sten e. hreäu kielellä heillens puhuman/ waicke- 14. Nh»o»häa sanoi: MtM.JjSins
Jumala sinun walmistanut/. että fi«
M. Mhcenammi». ja hau sanot:)
nuy pitä tunöema» hänen täMas/ ja
z. Minä olen Zlldan mies/ TarsosCi- »äkemäu
sen manhurstan / ja-.tuulema»
llctas syadynyi7'ja cäsä Laupungis casi
andä
o-uures/
häae»
saustanS.
warettu Gamallelin /alcaui
14.Sillä sinun pitä olemMUne» tp?
pek-itu >vis»ft Wanhimbain Laifa / ia olia lumalgn puolesta lymas / nyacum distajans caicktin ihmisten esiH/ nMä
->

-

.

~.

.

culiis nähnyt ja euullut olet.
rekin -aick- olecca tänäpä»
olen
tietä
matuonnut
cuolela
tätä
Act.
4. Ia
jci anna sinus cMa ja pestä pois fintt»
/ sitvtn la ylönasdain fangiuMan
z.
«stl
syndisia aurhuuda HERränuime..
pyn sekä miehiä että »aimoja.
17.
)>n rapahdoi / coscaminäleAct ?: 5. Nyncmn myös ylimmäinen Pappi/
palaisin/ja rucoM RAlm
mmun.kodtjacoco Wauhtmbatnioucko
stajäui omat / joilda minä otin lähetys- iZempllS/että minä ruli» horroxijn: ' htttä
!:

.

"

"

-8 Ia näin hänen minulle sanoma»: Paivakirjatstieljem tygö/ ja waeWDamail>npacuun/ ektä ininä ne/ jotca siellä olit/ slst riennä/akyrufilähde Jerusalemisi: silota
micanoi»
lä
«i
lerusalemyu
rauhe
sinun
mastan
ioöistustas
M-fivstkuna tuonut

kygj.
«usta
minä
HSRra/
he
iy.
sanoi»:
itze
Ia
Pama- 6. ?s>lj» tapahdut mimmmatcas ol- tietämät/
että minä panin tornyn ja pielt puhu
>!esaut / ja lähestytsäni Dameif- ptnjocaltzcs
Synagogas ntztä cuin sins»
»Zändy cuä puollpäiivän aican/ waiais äkildä
päälleönscoit.
ymba-«vse> M/i ksrckaus Taiwahast minua
ao. Ia cosca Stephanin fi»«» pakmecuuiias
meri muodalettin/ oltn miuä myös
langetsin
ja
maahan/
Ia minä
Z- llnäuen minulleni sanoman: Slllst/ sM lasms/ j« mtMhii, hänen cuokNSWS/
mlnästwainot?
Ssns/

Zmsta.
-

-Ztue.

Tes,.

h;

edes tähau paitvän aftt.
maM) ja marttoitzin vtzdey maiMesta/ Jumalän
Pappi Andnias-Hit, «.
ylimmäinen
1.
Nyn
ruin häncn tapoit.
cntn
läsnä seisoit/ lyödä hän- Htll.
zi. Ja hän sanot miuulld': mene: siliä kaski ntztä

lähetä» sinus cauma» pacanatn tä wasta suuta.
lyskon sinua
z. Pamali sanoi hänelle:
tehty seinä: istolwaltexi
Jumal.,/
sinä
22.
ruukit handä tähän fäyan
minua Lain Men/
sinä ja duomitze:
nyn he corvtit änens jäsalyödä
mastoin !aktd
minua
ja
käsket
noit: ota pois seucaltatne» ihminen
Mutta
läsnä
seisoit sanoit:
4.
neroin
maan pääidä: sillä et hänen ote lumalli- ktrviletco
ylimmäistä Jumalä Papsinä
nenolä.
,
2Z. Ja cuin he ny» huustt/ heikteltt Pia?
Pamali sanoi: «n mina tiennyt/ tkxsd.

wtnä

«>

-

?

.

«aatteitans japaiscaistt tomua tuuleen.
,4.Andol Sodanpäämies hänen micbä
leiryn/ ja kästi piestä ja tutkia/ että hän
olis saanut tietä/ mtngätähde» hänen
pääkeNs nyn huuttin.
25. Cosca hän händä nuorilla sidot/ sanot Pamali Sadanpäämiehelle/jvca läsuä seisot: ongosta teidän cohtullineuRa-

ntalaista hosua ilman

duomtgemata?

Cosca Sadanpäämies sen cuuli/
meni hän Sodanpäämiehen rygö / ilmoitti häuelle/ ja sanot: Mitäs tahdot
tehdä? sillä tämä mies on Romalatncn.
27. Nyn Sadanpäämies meni hänen
tygön</ja sanoi hänelle: sanos mtrmlle/
jos sinä olet Romalaineu! Hän sanot:
olen nyngin.
28. Ja Sodanpäämies mastats : mmä

rackat mei,et / händä yljmmäisext Papi- si: 2?.
xt: sillä kirjoitettu on: sinun Cansas ylimmäistä ci siuuu pidä kiroilema».
_

Pamali tiesi/ että heitä oli Phik.
ja toinen
osa Sadduceuxista /Raadin
5.
e- Att.
hän
osa Phariscuxista/huusi
des: miehet rackat weljei/ minä olen,»4: il.
Phartseus/ja Phartseuxen potra / mi6.

nun päälleni cannetan toimen ia cuoliuitien ylösnousemisen tähden.
7. Ia ruin hän sen sanonut oli: tuli' PH art»
ryta Phartseusten ja Sadduceusten wä- seuxet
jsSad
lille/ ja jsncko ercani.
8. Sillä Sadduceuxet sanomat: ettei duceucuolluittenylösnuftmista/ eikä Engelt- xet tulo
tä/ «ikä Hengiä vie: mutta Phariseu- w<« erixet tunnustamat molemmat oleman. purat»
ylen suurilla rahalla tämän Caupungtn y. Nyn tuli suuri huuto/ ja Kirjanop- stt>.
dtkeude» maittanut. Mutta Pama<i sa- pmctPhaiiseustenlahgosta nousii/ kil- Match
»5.
stöt: minä olen myös syndyuyt(Roma. moittektt ja sanoit: en me mitän pahaa
lainen.)
löydä täsä miehestä/ jos Hengi taicka
ly.Aa he läxtt cvhta hane» tyköäns Engclt o» hänelle puhunut/ nyn en me
Jumalata mastan sotia.
tvtkimast: Ja Sodanpäämies rupcis mahda
ptlkawän stjttecuin hän sai tietä hänen »o. Ia että suuri rapina nousi/ pelkäis
Monialaisen oleman/ että han hänen si- Sodanpäämies/ cite» he Pawaltta ric.
-

j

t l

?

i j

!

»6.

tonut oli.

Pawa. zs,
tahdot
totsna päimänä
Ii »ietietä / mingäwisummast
hän
tän tähden hänen päällensJudalaisilda canSia», nettin/ja päästi hänen siteistä / ja kästt
tta etee ylimmäiset Papit/ ja ratten hetdan
Maadms tulla cocon/ja andot Pawaltn
tulla heidän eleens.
Pawa-

liwafia H»
ede.

liäns

ki rewaisis/ja kästi sotawaenalasmrnnä/
ja potötemmata hända heidän seastanS/
j« leiryn wtedä.

yöllä

11.

sen

jäSken/

seifst

hänen tykönäns/ ja
sanot: oltwchwasturwas Pawali: sil>>
lä nyncutn fina olet minusta Jerusalemis todistanut/ nyn sinun pitä Romisakin todistaman.
xxikl. iucu
pätwä tuli/ ceooisit hel°
coscamuutamat
Jjn Pamali ratzahti Raadin 12.
racludalaisista/
Miehet
ja sanoi!
weljet/ mina dim catkella ja sadattelit

tunnM waeldanut

Vj

heidän
ttzevö sanoden/ etteipitanyp

-

.5.

/

a/.

-..^..

"pitänyt ennen syömän M juoman/ cuin

.

-

'»».L»«.

päamiesiä/ ,a sanoi: töäkmistacatcaxi lähetti
sgta sotamiestä menemän Cefareaan/ ja
Pa«a.

he Pawalin olisit tappanet.
lz. Ja nylä oli tnä cuin neljäkymmen. seitzcmenkyuimendärätzasmiestä/ja capi
bä miestä/Ma tämä» malan tehnet olit. sata keihäsmiestä colmannella hetkelli ltn
Maa».
Jud«. i4> Ne menit ylimmäisten Pappetn/ MS:
tygö/
0ja
ja
tvanhimbatn
me
täiset
sanoit:
walmistaeat muutamia jchtia/ tyaö.
24.1
tväjy. lemmasadatuxillameitämkironnet/ ei että
he Pawalin oyden päälle istuttamat/
ennen einettä matstawam/ cutn me
ja

a

tvätPa

Pa«

»»alita, «alin tapamme.
15. Nyt stjs tlmoittacat Sadanpää-

wtewät lerivenä Felixen
himmantygö:
25. Ja tirotttt Kirjan tällä tawalla :

ja Raadille/ että hän huomehänen teidän eteen/ nyncuin te
Felipeke terwl«
«ahdotsttta jotakin todembala häncldä yttä:
tiedusta/ mutta ennencutn hän lähesty/ 27. Tämän miehen olit Juvalaiset ky»,
olemma me ivalmit händä tappama». niottanet/ jatahdoit hänen rappa. Nyt»
»6.
Pawalin sisaren poica hei- tulin minä parballans foraisäellä secaä/
wajymtsens cuult/ meni ja cemmaisin hänen pote/ että minä ymhän L«iryn/ja ilmoitti nämät Pawaltlle. märsin hänenRomalaisen oltivan.
i/.NynPawalt cuyui yhden Savan28 Ia cosca mtna pyysin syytä rietä/
päämiehtstä tygöns/ ia sanoi: wi« tä- mistä he händä nuhtelit nyn minä wem
mä onorucainen Sadanpäämiehen ty- hänen heidänRaadins eteen.
gö: sillä hänellä on jotakin hänelle sa- 29. Ia löysin cannetta«anhäne» päätlens heidän Latins kysymyMä. Ja et
nomist.
18. Ny» hän otti sen ja saatti hänen cuitcngan heilläollut yhtän cUolsMaäeki
Sodanpäämiehen tygö/ ja sanoi: si sitehin syytä.
dottu Pawali cutzui minun tygöns/ ja zo. Ia cutn minulle sijtä wSjymiftstä
rucoilt minua tätä nuorucatsta sinun ilmoittttin/ jota Juvalaiset hänelle waltygös saatta/ jolla on sinulle jotakin sa> mistit lähetin minä cohca hänen sinut»
tygös / jo
piillecondotzl»

miehelle

na tois

/

/

/

sonot» hänen

nomist.

i9> NtznSodanpäimieS rupeis hinen lens: mtti teille on hindä »ostan/ ntz»
läteens/ja «e, hänen erlnäns/ jo ty- sonocot Moonmonhtmmo» edtss. Ole
stli hsnelds : mtts ft on cntn sinullo on hywästi.
minulle ilmoittomlst?
zi.
Sotomtehet ottt Piwaltn/
20. Ntzn hsn ftnoi ludalatset omat
Fntznculn
heille käsketty oli/ jt,
päättänet sinuarucoillo/ ettis huome- »ett hänen yöllä Ancipotrlbttn.
«a tuotalsit Powoll» Roodi» ««»/
Jo toisto pätwänä annoit he ro.
«tzncuin he jotottn lodemboto häneldä tzosmiesten händä fturata/ ft poloisic

<KA

:

tMuldeklsit.

leirtzn.
Mutta älä hetts tottele ? Ms eCosco he tulit Ceftreoon/ft annotl
mttsts wä- Kirjon Moonmonhtmmolle/ntznhe oft»
jy händs/ jotco omot heltsns ftdotto- ttt myös Pawaltn hinen eteens.
«tt/ ei «nn«n syömin, tili juomons/
,4. Costa Moonwonhin oli Kirja»
culn he häne» toppaisit/ jo ht omot lukenut/jo
kysynyt custa moocunnost»
«M »olmit/ odoltomos sinun lupomi- hinen piti olemon/ jo etti hin ymmärsi
«tas'
hinen C.llciafta oleman/
nuo- 35. M.ni tahdon sinuo cuulla/ ftno,
lasti
-6
»rucatsen m«tca»s/ jo hoosti hiin/ cosco myös sinun psillecandolos
hsndä tellengsn sanomasi/ «tti hsn ni- tulemat «des. >a kästi hsntn kitkt Ht»
«ätyintlleilmotltannt
21.

~.

nsmb, culn nelftkymmenhä

">

iysi<«

oli.

cssi Vadan.

lodtleaßaodlhuonesen.

»4. lucu,

XXIV./M-

päiwän perästä meni

Paive-

rz. Et he myös taida ntztä mahmista/

cuin he nyt «inu» päälleni candamat.

54. Mutta sen minä sinulle tunnustan/
että
minä tämän tien cautta/ jonga he«.
selwät«elivttan
Tertulluxe»
cansta Maan- riseuraxi cutzuwat/ nyn palmelcn minu»
Maan, panhtpman tygö / Pawalita wastan. Jsäini Jumalala/ että minä uscon caiccuin Laisa ja Prophetais kirjottetut
hlrran 2. Ia cuin hän oli eleen cutzuttu / ru- kiomat:
«dtS, pets Tercullus candaman/ fanoden:
z. Me elämme hywäs rauhas sinun 15. Ja pidä» fen toimen Jumala» puo-

s Anamas ylimmäinen Pappi/

I«,Ml
csn-

sen

cautcas/ ,a ne asiat cu»n täsä Eansas oi. leen/jota hekin itze odottamat/ ettäcuoltzeinja hywtn tehdyt owat -sinun toimel- luitten ylösnousemus pitä oleman/ sekä
ias / woimalltnen Felix / me aina ja >o° wanhurscasten että määräin:
16. Ja sentähden minä harjoitan itzj.
esipyjssiy hymäx otamme caikella kycoäni aina pitämän pahendamatcoman 0pella.
4. Waan etten minä sinua cauman my- ma» tunnon Jumalan ja ihmisten edes.
«vytäis/ rucoiicn minä sinua ettäs pi. »7.
minä monen ajaperästä tulin Almuista
kimmäldäs meitä cuulisit/stnun wacudes
ja uhria Cansalleni tekemän
tähden.
löynnet
Sillä
me
»lemma
«äman
>B. Joisa mumamar JuvalaisetAsiast
5.
miehen ivahingolltsext/ jvca nosta rapi- löysit minun puhdistettuna Templis / ilnan caikille Juvalaisille ymbäri coco man yhdetäkän capiuattija metclttä.
«aan pyrin / ja »n Nazareusten eriseu. iy. Joidenga tulis sinun tykönäs läsnä
olla ja caud»jos heille jotakin on minua
ran Päämies:

cosca

:

.

5. Hän o»

Zk//.

kiusannut

Templtäkin ry-

wastan.

w»ta / jongatähden Me ottmma hänen ao. Eli fanocan nämät itze/jos he jotakynni/ ja tahboimma duomtta hänen kin iväaryttä orvat minusa löytäuet/
ca minä seisoin Raadin edes.
meidän Lakimme jälkcu.
tähde»/
7. Mutta Sobanpäämies Lystas tuli 21. Mutta tämän yhden
Hzurella «Zellä sijhen secaan/ ja päästi cuin minä heidän seasanö setsoisam cuol.

cos-

sanan

hänen meidän käststäm.
8. Jakästt hänen päällccaudajans tulla sinun tygös: iosta sinä taidat itze rutkiten ymmärtä catkista nystä cuin me hänen päallenö cannamme.

luitten ylösnousemtsest huudin / minä
tetldä tänäpän duomitan.
22.

Felix tämän cuuli/ mymyt.
tiesi tä-

o»>tt hän heitä: sillä hän
män tien menon: Ia sanot:

cosca iysi-

Ja Juvalaiset tähän myös mieli- as Sadanpäämies alas tule / nyn minä
stytt/ sanoden nyn oleman.
tahdon lutkia teidän asian.
25. Ja käski Sadanpäämiehen kätke
cosca
Pawali mastats/
Pawalin/jaandoi
hänen saada leivon/
»Maanmanhin händä myttais
«uus
puhuman: Että minä tiedän sinun mon- eikä yhdengä» hänen omians tieldäi»
da ajastatca ollen tämän Cansan Duo- händä palwelemast/ tatcka käymäst hämarina/tahdon minä pelkämät edestäni nen tykönäns.
psimäin p«»
pe24. '»HlAUtto muutomaln
muutamat» piimit»
«vastata.
n. S»llä sinä taidat ymmärrä / ettei
»rasta
rästä rultZcltx«mandai>sDr«°
tul.Ftltx emändäisDru»
ja cu.
ioco ludolollitl.
oit/ zo
cu«
evämbt ole cuin caxttoistakymmendä päi- stllon
cansta/ ,oca
Juvalainen ol»/
sillan conho/
ylösmenin
eteens/
etee«is/
cuuldelt
cuultztli
sijtlecuin
minä
tzutci
tzucct
Pawaltn
Pomoli»
za
«o
händä
händH
mä/
Jerusale«yn rucvileman.
uscosta Christuxen
Chrtstuxen päälle.
2;.
12. Ja ei he ot« minua Templisäkan
Multa cuin hin
hän puhui »onhurstli»»
25. Mutto
manhurscAlöytänet campatlemast yhdengä» cansia/ ndestja
puhtast elimist/
ndtstlo puhtost
elämäsi/ )oja tulemaijitulemolsemaV«omiost«/p«llästyt
peljästyt F«ltx/
»t eapinaca nostamasi Cansan sesis/ et sta Duomiosta/
Felix/ ,a>a »o9.

Synagogis/ etkäCaustmgis,

stgis:
ftais:

Mene'Mä! halvalla matcas: rusalemin/ f» siellä näistä oiseudellq seis» «äX«i
Kais:! cqsca
ftrlht,
minä saan tilan/ nyn minä minun tdefäni?
«aan
10. Mutta Pawali sausl: minä seiso»
smuy tygöni cutzutan.
myös Pamalsida hänellens Keisarin oikeuden edes ja sima tule m»,
/

nuaduomita/ en minä ole JUdalaifike
mitän määryttä tehnyt/ cuin sinä t Heli»
parammi» tiedät.
11. Sillä jos minä olenjsnznn maht»goittamet/ eli minun hcngenirickonut/
nyn en minä tahdo mältä caolemata/ j»<
ei taas mitan nysiä ole/ cuin he minun
päällenicandaivat/ nyn et yxtkän tatd»
minua anoa heidän käsijns/minä turman

annettaman/ että hä» olts

hänen
Pääästänyt: jongatähden hän myös nsein hänen tygöns cntzuttt/ ja puheli
hänen canhans.
Cosca cari ajasiaica culunut oli/
Pawa. tuli PorctuS
Festus Felixen siaan.
Ilo»
Juvalaisten mtelfangl. Mutta Felix tahdot
ja jätti Pamalin sidottuna.
dä
nsuta/
t«a caxi
ajastaiXXV. iucu.
K«»sarihtn.
ca.
sijs Festus oli tullut maaSilloin Festus puhutteli Raadta/
Por- -1» cunda»/ meni hän Cesareasta col- ia li.
mastats
Kcisarihin fina turwaifit/
»tus Fe
mannen pätmän perästä ylös le- Keisarin tygö picä myös sinun menemän. Cunim
stuS.
rusalemyn.

l

,

»?.

'

:

iz. «»AKUtta cuin muntamat päiwät gas A.

>

Ntzn ylimmäinen Poppi/ ,0 ylimtuli Cuningas Ain, mäiset ludolotsisto tulit hinen eteens grippa ja Berntce alas Lesarean Festu, »riM
«oston/ rucoiltl hindä/
väille Pomoltto
sta terwehrämän.
).lapyyl<t hineldä ftosioto hindi 14.
ccmne.
Ia cuin he siellä monda päimä mywnston/ että hin cutzutots hinen le. myit/ jutteli FeiiusPamalinafianCustuxen rusolemtzn Jo wilyic hända tappa- ntngallc/ja sanoi: yxi mies on jänyt Fele,»», tiellä.
«des
lixeldä sidottuna/
4. Ntzn Festus wostots / etti Pomoli
15- Josta / cnin minä Jerusalemis 0ptti hywin titkettämiti Ctftreos/ joet» ltn/ ylimmäiset Papit/ ja Judalaiste»
li hi» tohdoi ttze plon sinne «oeldo.
manhimmat tulit ja tlmoitit minulle /
5. Jotco sijs letdin stosou/ftnoi hin/ pyytäin duomiota hanen päällens.
woimolliset emot/ ne tulcon olos mei' 16. Joille mrnä mastaisin: ei se ole Rodin contzam / ft jos jotokin miirytti marern capa/ että jocu ihminen ennen
on täsi mithes / ntz» condoco» hinen anneta»
surmata cuin se / jonga päälle
pösllens.
päällecanbajat rmnallens
cannetan/saa
6.
sijs oli hetdin tytö- ja saa tilan edestäns mastata candesia.
hän
/sOsco mtzpyuyt eni cuin tymme>
17: Scntähden cosca he tänne cocon tjlnen piimi/ lsxt hin olos Ceftreoon lit/ istuin minä cohca toisna päimänä
Jo toisno piiminä istui hin Duomio- wywyttelemät diiomiolstuimclla/ ja kätstuiintlla/ jo listi Powoll» edestuodo. siin miehen edescuoda.
Costo hi» olt «destullut/ seisoit n» 1?. Cosca päällecandajat kulit/ nynet
ludololstt ymbärillä/jotco olit leru- he yhtän syytä edestuonet «ysiä cuin miolos tullet/ft «de«toltm«ndo nä luulin:
solemisio
jo fturto wico Powolito woston/ joito
19. Mutto htllls olt muutomito t»Ly.
myxtH händä woston heidän toicouxt»
«the wotnet wohwisto:
8. Sillä hän mostois edestons En stons/jo yyZest cuolluest lEsuxest/jenga
minä ole mttöi» rickonut Indoloisten Pomoli lcdisti «liwin.
«ngä
en
Vama»

2>

:

:

:

lokia/

sian.

Templ.o/

Keiftrita wa-

20. Woon
psilin/

P«tv«» 9.os>ljn Ftstus tahdot ludoloistt» nut mennä
lllur»
nouto/ woftois Powoll. duomltto.
«

la/ joftn»l: loheotcoslHennöylösle.

lysymyxeste»

mtns jeXhsn olls lohtcl»

siells ni«j»H
,

u.Mutt»

»6. lue,

s« alasia en ollut minua
«Ml» «ft»PalMHcktils tifians
Cansani
ftae
Jerusalcmis:
annoin
«lnä
«l»/
tutltmism
K«is««n
hsntnkstketts/fijhtnasti tuln niinä hs» 5. Jotta minun ennen omat tunbenet/
(jos he tahtvifittodista/) että minä se»
«en Keiftrtn tyglUclltttslfin.
catcken ahAgrippa
ftn,, Festuxellet meidän jumalan palwclupen
V)I>"
<l- »ntttH
»nyös mielelläni keramman eriseuran jälkeo elin Pharifits »tests. Hin stnoi: htismena ftnt st» seus.
6. Ja minä seison nyt täsä oikeuden ens hsnds cnnlla.psiwsnil
toimon tähden sen lupauxen päälle/
des
tuli Agrippa
I» tolfta
TIM«. j«21.Bernlce
joca
Jumalalda on meidän Jsillemta«w»,
suurella ««udella/ josiftl»
best / 'nyn euin

"'

jo Ca». pahtunut
7. Johonga ne meidän caxitolstakym«lpos pungin ylimmäisten contza ja Powol»
menda
sucucnnda toimomat tulemans/
jälten.
Festuxentsstyn
tnoti»«le<
palmellen Jumalalayötä ja päimä. Tä24. Ia Festus stnoi : Cnnlngas A»
grtppa/ ja coickt miehet/ jotta tsss mei» män toimon tähden cannetan Judalai/
dsn consftm oletta/ te näette sen/ joft» silda minun päälleni ratas Cuninga»
Agrippa.
mtnna
rujonck»
on
caicki Juvalaisten
L. Mipt luetan mahdottomap «stoa
loillut/ I«ruftlemts ja myös läsllä/ hu-

,«n A> menit Rostupon/

Päämiesten

:

/

se

tat»/ettei hine» pidäis enslnbi elämin. teidän tykönä»/ että Jumala cuollet he»s.MuttOlutnmins ymmärsin/ ettei rättä?
tosin lunkin itzellcni että
hi» ollut mlts» cuolemon onsioto teh- y.
minun piti paljo maftahacosia
nyt/ft etts hsn myös ttze turwois Kei»
sortz»/ ntz» mins ai»»in hsntn sinne ls» tekemän/JEsupen Najarcnuxeu Nime
.

.

mafian.
h«tts.
»6.
minulla ole mltsn wohw» Iv. Nyncuin minä myös tein Jerusaja salpaisin monda Pyhä fangt
Herrolle kirjoitta: sentshden tuolin mi» lemts:
«xyn/ enin minä yltmmäifildä Papetld»

teidän eteen/ jo enimmille» sins hsnen
Agrippa/ että cosca
«t««S

»»»

Cuningos

hänen osions »tftmmost tutkimisin mi-

nulla olis jotakin tirjoi.tomisto :
27. Stlls st on minun nshdexeni toiMeloi»/ «tts hs» sidottuna lähetetä»/ j»
«l hsne» fyyläns ilmotltto.
xxvi. iucu.
grtppa stnoi Pomolille :
«
« li fim," "» l«pa pnhu" edestss.
USilloin Powoll ojensi tätens ja
Hgr p.

cosca

olin saanut mallan/ ja
he tapetti»/
mielistyi» minäkin heidän duomions.
ii.

Ja rangaistn heitä usein

jocattzes

Synagogas/ ja maadetn heitä pilcksman: ja olin heitä mafian ylönpaldisefi
mimmattu/ja mainoifin heitä haman ul-

cocaupungeihtn.
i». Jongatahden minä myös matcuylimmäisten Pappein
fiin Damascuun
moimallaja kästyllä/
ij, Puolipslwin oicon/ rocos Cuntn»
«asiats edestsns:
noin mtns tiellä yhden tirckouden
gos/
/
pidän
rocos
i. Minä
ltzeni onnelista
/
tänäpsn
Toiwosto / tirckommon cutn Auringon
Cuningos Agrippo että mlns
joco mattens ymbärtns wolol»
potsien/
»ostoto caitista ntzstä
ston sinun «desis
wo«
cuin minun päälleni ludoloifildo con» minun/ »a ne jotca minun confjoni

v?bu H

.««»«

!,"
'

"

«lsit.

neton.

14. Eosta me stjs caicki maahan laa'.-ltzatengin/ etto sins tttdst coicki to»
ludololsienkysympxet.
Sentsh«ot jo
aetfimma/ c«ulin «iLä!änen puhuvaa
Hebrean kieliä:
den rucoilen mlns sinuo/ «ttss tsrfiwsl. MMuAe joi
vainot? työ»
minuo
Sank/
Saul/mixiSmtnua
tuulisit.
Ilstst
tutcainsa vastan pottia.
on
tietämät
käs
sinun
4>
ludoloistt
tosin

sanoman

'

lliimsnl homosi

n»»lu-

»5.

Ny» minä sanoin:

A

HERra/ cucas

vlttZ

ApojioitkttN

»7»

Hän sanoi: Minä oltn JEsus jota sinä wainet.
,6. Mutta nouse ylös/ ja seiso jalwotlPawa. las:
sillä sitäwarte» minä sinulle ilmelin cu,

olet?

zy.iuc.
Cuntngas
Agrippa
Ufcottcos
Prophetat? minä tiedän/ ettäs ustot.
18. Ryn Agrippa sa»i Pawaltll»
,7.

et paljo puujU ettes nuuua
stityjt.

saa Lhrt-

:

Kumus styin/ «ttaZmina aseta» sinun palweltaAposto xt/ja nyden t-odlstajax! cutns näit/ nyn iyt Pawqlt.sanoi: Minä kotitöisin
lin «tr. myös nyden cuin minä »tela sinulle tl- Jnmalaldq/ettei pujuruis wähä ettän
paljo/ettet ainoastans sinä/mutta myös
can. moittawa olen. sinun päästä
17. Ja tahdon
tästä Can- catcki jotca minua ianapän cuulewat/
sasta ja pacanoista/ jotde» tygö minä tyltsit sencaltatsext cuin mtnäkm dleu/
paitzi näitä siteitä.
nyt sinun lähetän/
18. Heidän stlmiäns alsaman / ja heizo. Ja cuin hän namät sanonut oli/
tä pimeydest walkeuten käändämän/ eltäi nousi tzmlingas ylös/ ja Maanwap-

se

he eriäisit Satauan ivallast Jumalan ty- hi»/ ja Peruice/ ja jotca heidän cans.
gö/ saaman syndein andexiandamtsta/ ja fans istunet olic.
perimistä ynnä nyden cansia/ jotca py- z,. Ja cuiu he poismenit / puhuit he
kejkenäns/ sanoden: eipä tämä mies ohitetä» uscon caukta minun päälleni.
ty. ?s)Jjn siis/ racas Cuningas A- le niitän tehnyt/ cuin cuoleman «li sitek
Agrlpgrippa en minä ollut sille tai- ansainnut on.
näylle
Agrippa
cowacorwainen:
Mutta
»alliselle
zi.
sanoi Festuxelle.: pan
20. Waan ilmoitin ensin nylle/ jotca kyllä tämä mies olis taitt» pääfiä/ellej duomiP«.
Dämastus ja Jerusalemis owat/ ja hän oils Keifarihin turwannut.
catkes Juha» maacunnas/ ja myös päsalisi.
XXVil.iucu
canoille/ että he parannuxen tekisit/ ja
sijttecuin päätetty.oli/ Pawa,
käännyisit Jumalan puoleen / jatekisit
meidän
piti Italiaan pur- li läheS' R
parannuxen kelivollisia töitä.
«jehtiman/ annoit he Pawa- ielän
11 Tämän tähden owat Juvalaiset mimutdemfangeiycantza yhnun Templis kynniottanet/ ja tahdoit dcn Sadanpäämiehen
joca c«- w>y»,
zi. minun surmata:
sotajoucosia.
tzuttin Julius/Keisarin
22. Mutto lumolon «mun olen minä
I. Costa me sijS asmimma Adramystonut/ jo scissnut tähän pölmän osti to- tin hahten/ ja meidän piti purjehtima»
distoi» setä pienille että suurille / engä Afiaki ohttze/ laskin, me ulos maaida.J»
mitä» muuta ftnoden cui» Prophetotjo meidän cansiam oltArlstarchus/ MaMoses omot sononel tuttmoxi:
kedonian mieö/ Thejsalontcastä.
2;. Etti Christuxen piti kärsimän/ jo
z. Jame tultmma toisna päiwänä
olemon ensimäistn cuolluitten ylssno». Stdonyn. Ja Juliusmeni hywäsi Paftmisest julistomos »olteutto tälle con- walin cansia/ ja saliin hauen mcpnä yjo poconoille.
'

»

'

t

stäwäins tygö/ ja heiliä holhotta.

ftlle

hsn näin edestonS »astois/ 4. Ja cuin me sielsä ulos lastim/ ny»
Astus. zt,ft»oi Festus suurella äuellö: me purjehdim Cyprtn ohitze: että wa«
Pomoli/ sini hulluttelet/ st suur. oppi sta tuulet olithnllutto sinuo.
5. Ja cuin me sen meren/ jocä Cili25. Ntzn hän sonoi e» minä hullltt- cian ja Pamphilian cohsalla on/ ylitze
:

:

:

:

purjehdim/
tsas on.

ja

kulim Myraan/ joca!y-

.6. Ja siellä löysi Sadanpäämies yhden Alexandria» hahden/joca Italiaa»
purjehti/pani hän meidän sijhen.
7, Costa M monda pätwä httast pur-

jehdim

>

tele/ «voimallinen Feste/ »oon totu»
de» ja toimen ftnolO puhun
26. Silli kyllä Cuningos »omit tietä/ jongottMiä mins myös rohkiost
puhu» ja en minä luule »ätsti mtton
«lemon hineldi ftlolu» sillä <i tämä
ele louckoft tapahtunut.

''

'

«ti»r

»7.ius.

jthdima/fttuscatla Gniboon ftOlvntlm- Ts »ohi» ilina meldsu piillem tsynyt/
ma tttcn m« pissnet tuuleldo/»tznme ntzn mtidon elimsm loiwo oli jo cotcki

«73

pur,«hdimmoCrelan ola/ Saltnonen pois.

sen

cosco me couwon aica
Fmo

osim.

8. Jo culn me tufiln
ohitze poi»
stömätä/ sillotn
Po»
sim/ ntzn me tullm yhten polckon/ ftco »alt hetdän ttstellens/jo ftnotseisoi
O mie.
countx» fttomox» cutzuton/ jota lifti het/ teidän olis tullut minuo cuullo/ j»
oli loston Coupnngl.
Crelosio ulos losieo/ etti me olisi»
9» /l7bsco poljo aica ett culunut/ jo »ilttsnet tatncoltaisen lustan jo»a»
Hl-purjehdus oli jo moorollintn/ hlngon.
jaPooston oico el» jo culunut/ «««moi 22. Jo nyttin minä «eu«on ttlti/ ol- "vbut
cot hymis uscolluxes/ ei teisti pxitin " hao»
Pawo. Pawol» helti/
x.mitt,
lineu- 10. Sonoden Armot mtehet/ mtnä hucu/ mutto olnoostons hooxi.
>»s tol. «Hen/ «to purjthbus lule «oorollisex 25. Stllä minun lytsnsni seisoi tsni
Wallt ja wahtngolltsex ei ainoostons colulle yönä lumolon Engelt/jongo oma mi»
ja hohdelle/ mutta myös metdän hm» ni olen/ jotomtnä »nyös polwettn/
gellem.
24. Jo ftnoi: ili petti Powoll/ si.
.
.

«.

....

:

«

:

nTMNttaSadanpssmies ustoi «ns», nun piti Keisorin eteen ofttettomon:
Io cotzo/ Iumolo»» sinulle lohjottto»
Hohdtnhtlidtato jo

min

ls/ cntn Powottn ftnojo.
12. loculn ei fttomo ollut sowtlios
«li tollnkj 0110/ntzn h« tntmmitttn mielistyit siihen nemvoon/ etti fitlds pitt
potelostettomon/ joe he lollottn muo»o olisit «vomet tullo Phentcion lolme
pitämän. loco on Cr«ton fttamaetelslänbt ja luooepohft pätn.
iz. Mutta

Etelätuuli rupeis puhaldamon/ luulit he otcoimistns edes»
»iywin/ jo cosco ht lixtt Assosto/pur.
jthdit ht Creton ehitze.
ich
14 Muttoti couwan oicoiittt»/ löi
piille angora puusta tuuli/joco lilspohlax cutzuton.
15» Jo cuin hooxi tuli «otto»/ e»ks
»oinut tuuldo woston seiso/ lo stim me
ftn tuulen hoidun cuttemon.
16. Ia cuin me tulim yhden »ihon
sooren tygö/ joca cutzmOn Cloudo/
saimmeotin,
tuscalla menhesen rnweto/ jongo me
omuxtm/
i7.10 sido.mmt hohten/ peljäten «llei
Pitänyt cortzn ftttumon/10 helostil
Pama- ftn
purjen/ jo onnolt culte.
atts
li 'ule
meren 'B. Mutto cosc» suurl ilma piilleks.
cnln

nut ne coickt

jehiimot.

cutn

sinn»

conszos

pur-

25. Sentähden miehet/ olcot hywäs
uscalluxes fills m>ni »ston Iumolo»
piille/ että se ntzn topohtu cuin minulle
saneltu on.
26. Multa yhten luoton ptlä meidän
:

cultemon.

neljistoistokymmenesyz
»X-joudui/ tultmmo Mt puoliyö»
oiconAdrtoon/ jo hooximtehel luulit
soomuttomons jongun moocunnon.

28.10 he htitit uloe

luodirihmon/j»

löysit coxltymmendi tynoriti symixi/

cesto ht tulit »shi edemmi/ heilit he
toosulos luodirihmon/ jo löysit wtzsi»
loistokymmendi tynirits.
29,

Ntzn he pettäisit

johonguncarthin/

louckonoumous

heiltt
Anckurlto peritti hohto /
psi«sn

)0

>

ulos nelj»
jo toiwoil
'

zo. Mutto cuin hooximtthtt pyM
hohdeft pOeto/ lyckoisil he mmhtn me.
reen/ silli ojotuxello/ että he tohdoty
Anckurlto »icd» ulos- hohden ieulosto.
z«. Ntzn Pomoli ftnoi SOdanpssmle»
helle/io sotomithilltl tlZel nimit hoh.

he toisto Psiwins colun ulos.
hitin »l/hellit
19. Jo colmonden» päimsui hettim des pyst/tt tt ftmgonHMennepiistä.
m« emillä kosillom ulos' hohden coluxo. ,2. Ntzn sotomiehflhöckoisit pois »elt.
20. Mutto cuin en me moneno pii. h«n pestm/ jg annoit
ftn pudota.
»Sns Anringota engä lähte nähnet/ei.
3»
iz.l»
-

...

»8. i«c.
meille wähinbä rtckallie» halu:
i. Sillä he teit meille walktan/ jacatc.
ki meidän wastanottt / sen saten ja wtlm,
tähden cut» meidän päällemme tuli.
z. ANUtta cssca Pawali cosots ca>.

ApöstoticttN

Mu- zz.
tuin patwa rupels walkenewo het.
»euwoi Pawali caickta
tä syö- heitä ruoca ottaman/ sanoden tänäpätwä/
Vän. pän on neljästoistakymmtncs
«ui» te odottanet olecca/ jasyömätäo.
risuja ja pani walkiallc/tuit
let/ ja ette mitän ole cygönue oktanet: yxi
carcais hänen
palawudesta/ja
kärine
teitä
ne>n»on
minä
Z4- Sentähden
ruoca ottaman: joca on teille terwe. käceens.
Pws.
rippn- lita p«,
ydext: sillä ei yhdengän teidän päästän 4. Cosca Eansa näki kärme»
wan hänenkädefins/sanoit he ksskenäns: ne tik.
«idä hiuscarwa pucoman.
/ ot- Caiketi tämä ihminen on imehenlappa- me/ja
oli
hän
sen
sanonut
Z5- Ia
on on «l.
ti hän letwan/ lakytti Jumalat» catc- ja/jota ei costo salli elä/ watcka hän
pääsnyt.
syömän.
meren
rupeiö
hädästä
ja
?cin nähden/ mursi/
tenA
itzens wahwlstlt/ 5. Mutta hän pudisti karmea tuleen/ ilo,»»
zS.Ia cuinhe catcki
eikä mitän kipua tundenut.
wahin,
rupelsit he myös syömän.
S. Mutta he odstit hänen ajettuman
z/. Mutta meitä oli hahdesa catckt
:

'

se

cosca

maahan laugewan ja cuolewS:
Hhten/ caxi sata seiyemenkymmcndä ja eltcohta
cuin
waa»
he camvan sitä odotit/ näit he
cuusi heuge.
ettei
mican wahingola tapahtn.
hänen
olit
raivttut/
he
kevensit
cosca
"zB. Ja
mielen/ ja sanoit hämereen.
nut/
he
teisen
jywät
sait
he hahden/ ja heitit
nen
nyn
et
lumalaxi.
päiwä
oli/
cosca
Z9tundenel maata/mutta ha- 7.sWUlta wähän matcan tacanasijollt se» luodon Päämiehcllä/
«vatzit nhden lahden »osa randa oli/joaga päälle he mieleit anda hahden ajaa/ jongantmi oli Publius/maancartanst/
joca mettä wastanottt/ ja piti meidän
jos he olisit tatnnct.
colme päiivä.
ylösottaolit
cunnialisest wierananS
Haari
Ia cuin he Anckuritpäästit
että
Nyn
tapahdut
8.
Publtuxen Isä Pub»,
perälaumereen
/ja
eulke «et/ läxit he
watzaukjpua.
jon. uxenZ
ja
wilatautta
/
satratsti
asetit purjen tuuleen an- ga
maall«.<«in sittt/ja
tygö Pawali meni / rucstli i» pant säautc,
noit juostaranda cohdem
kätcns hänen päällens/ja paransi hänen. mnwi.
4i Waan cosca me tulim yhden niemen
lutauy. Cosca fI)S se oli tehty / tulit myös
tygö/ louckandui haaxt/jasen keula tartmuut
sairat stjtä luodosta ja paratttn.
jäi
tui kynnt ja
seisoman/ mutta rastart 10. Jotca
myös meille teit pal,o cunnt.
aldoin
waöallens
mäestä.
tuli
cuin
me fieldä purjehdtmma/p».
«ta/
ja
neuwo
oli
4i. Mutta sotamiesten
fanzeja lappa / ettetjocu ntdenolis potöca- nit he meidän myötäm mitä me tarwi.

distlk»

tzim.
»annut.
Sadanpämies
ii.
tahdot
colmcnCuucauden perä.
Mutta
Pa4z.
me sieldä A«alita wapahta/ ja est» heidän sijtä neueutn
että
luodon tynytä
/'joca
/
uida
taisit
ja
hahdesa
wosia käski
lexandrtan
he ensin lhens ulosandatsit ja maalla könä »lt taltve pitänyt/ joilla oli lipun

sen

i

pääsisit:
merckt caxotnen.
11. Ia cut» me tullmma Gyracusaan/
44. Mutta muitalaitat» päälle/ muutamita taas hahden cappaltlla. Ja nyn olimma me siellä colme päiwä.
tapahdu» että jocainen tuli terwenä iz. Ia cuin me sieldä ymbärt purjeh.
maalle.
»tmma/ja tulimma Rhegtoon/ ja päl.
xxvin. iueu.
wä jälk-npuhalsi! ounat tuuli / nyn että
pääsnet
Melite
ome toisna päiwänä tulimma Puteolyn. PnlSScosca me terwenä
limma/ tunsimma me että se 14. Cosca me sieldä löysimmä weljet/ l< tule
luotoMelttextcutzutan: Mut- «Sn Mtttii rntojlhjn olcman heidän tykö.!Rs.

s« Hansa

osottau»s»

»an» mym
i

«j

»än» stiqemenpäivät

ja nijn «eku-

-s. M.
Poi.
ttettavä/ettäsikäjscss«Mon
rasta

,zs

paicas vastaa sanotan.
»j. Ja tuta hr olit hänelle pätväa
/
Apptforu»
määrännet
nhn tuli monda hänen tymeitä
tulit he
«astanchamau
joille hän selitti jatodisti
majaa»/
göns
ta Trelabernijn. Cofca Pawali heidän
timma

mechä/

,s
'''A.
jaopetti heille

«.««,
'

Jumalan waldacnnnast/jaProphetaist/
«äkt/ kijttihänJumalata/ jasaiuscal- JEsuxest/Mosepen
laisi
luxen.
i 6. Mutta cuin me Skomijn tultmma/ huomenestehtosenDstt.
»4. Ja muutamat ufcoit «e cuin sanotandot Sadanpäämies fangit Sodanpäämiehen haldun. Mutta Pavalt sal- ti»/mutta muutamat ei usconetcanlttttn olema» tyelläus yhden sotamiehen »s. AKUtta cuin he tulit rijtaisexi keskenans/ menit he matcans/
«ansta/ jota hänestä otti maartn.päiwä» että
Pavalt oli yhden sanan sanonut:
i7.<V>Jjn tapahdut colmen
-e- hjälken/ että Pamalt cuyui t»- Pyhä Hengi on oikein meidän Jstllem
ton ylimmäiset Judalaisista. Ja cosea Esaian Propheta» cautta puhunut.
Miehet lS.Sanoden: Mene tämä» Canfan,
he tulit cocon/sanoi hänoleheille:
mttän tehnyt tyz§ /ja san»: torvillanne pttä teidän
veljet/ maicka «n minä
rt ymmärtämän/ ja silmilCansa/ eli Isäin säätytä mastan/cutten- cuulemao/ja
näkemän/ja eitundemä: m^..^
pitä
teidän
ginvien minä sidottuna «uuettu Jerusa- läne
»7. Sillä tämän Cansan sydän o» colemista Romaret» käsijn:minun tutkinet/ vettu/ja
he cuulewat rascast corwillans/
rB. Jotca/cosca he olit
„I
päästä
/ ettei yhtän heu> ja panemat filmäns? «mben. Ettei he!7'
minua
tahdoit
joscus
ole.
näkis/ «itä corwillans
"'"'
'

""'

~
'

"

.

'

genrtcosta minufa
ry. Mutta cofta Judalatstt sitä masta
sanoit/täydyt minun turvata Ketsaryn/
«inyn/ että minulla olts jotakincandaminun Cansani päälle.
«tst
,0. Tämän syyn tähden ole» minä cukettä nähdä
hunut teitä/ että minä satsin
olen
minä
Istaelt»
puhutella:
ia
sillä
»otmon tähden tälläcahlella sidottu.
-1. ?s)Jjn he sanoit hänelle: «n me

filmtllens

'/

cu«lis/et myös ymmärräts sydämellû/
eikä käändäis heitän»/ että minä heitä
parannaistn.
ill.Rhn olco» se teille tiettämä'/ että
tämä Jumalan autuus on lähetetty palaneille / ja he myös se» cuulewat.
ay. Ja cuin hän näitä puhunut oli/läxii
paljo teskeän».
Juvalaiset pois/ja kyselittäyttä
zo. Mutta Pavaltoli
caxi aja- Pa»ck>

statca omas palckahuonefansja otti! soor.
catcki mastan cuin hänen tygönS tnlit: no Ro»
fieldä
myös
oi
/ eikä jvtaruta pazi. Ja saarnats Jumala» waldacun- ml, co.
ja meille ilmoittanut
ja opetti HERrasta JEstpcsta xl ajo»
nast/
puhunut.
hatta sinusta me
cuulla
caikella uscalluxella / ja ei stolc»,
Christoxesta
tahdom finulba
Mutta
kieldänyt.
yxitän
handä
seuon:
tästä
sillä
«ltä si»W» mtelesäs
loppu.
Apostolitttn Tecom

ole ttrja saanet sinustJudeasta/
tullut/
yxtkän veljistä ole

»«

s I

>

>

»

Epistola
Apostolin P. Pawalin
tygö.
Romarein

7. itttU.

Pova«tthlä

kinr.

3?l^ttto/

2.<longahän e»ennen Prophetalns Rom»
t«uttopyhisä Romotulft luwannut/) la.sia.
!- Hä""P°',asta»e/ tjoca on Dowt» Act.lZ,
dinsiemtntstolihan puolesta syndynyt: »

.Z»

P. PawaWHpifiola

'.iltc.

ilmoitettu Ju. woimo iyeculltngln uscowoistlle outun- luM,.
molon Pojoxi sildi Hengeldi joco py- dexi. Ensin Judoloisellt ntznmyisGrt. i«m
hitti/että hin on ylösnostut cuolluista/) kille.
wel»«
fto»/lefts Christus meidän HErIOM. 17. Sillä sijnä st wanhurscaus / joca cell!»,
5. jongo coutto me ottm.no Armon jo lumolon «des telpo/ tlmotteton usco. usi,.
Apostolin miron saanet/ uscon cuul.ot» sto uscohon ntznculn kirjoitettu on: w«M
ftdexi coickc.» pocanoin stos/häne» Ni. Wonhurscon pitä elämin uscosta.
«ulu«.
«cns päälle.
ls.
lumolon miho ilmesty bext.
4.

Ia on »atelvssii

:

6. lotsto tekin otttto/ lEstx<»

stux«n cutzutut.

Chri»

caiten ihmtjien

In» Htt:

«viilyden tihdln/ 2: 4.
7. Colktlle/jelco Romiso omot/ lujotco t-otuudcn mirydes pltimit»
G<,f.
molon rockotlle/ jo cntzututlle lHhille:
19. Sentähden st culn toitonlumo» z:n.
Armo olcon telein consjon/ 10 Rouho losto luto/ on heille tttttimä sillä Ju- Coickt
Jumalaldo meldin Isildim/ jo HER» molo hclllt sen ilmotttt.
ihmi.
20. Sillä hänen näkymättömät me- set o«
Kyttä roldo lEftxtldo Christuxeldo.
Juma« 8. ANsiu kytän minä Jumalataat/ nens/ tzoncoickiuen moimanSio lum<p mol

molottomnden

jo

:

cautta/ tei- lnbens nihdin homost moilmon lliomi» syndl»
dän
catcketn
teidän
useaan stst/ jotco ymmirretin ntzstä cutn ieh- set/ j«
tähtcn/
«ttä
heidän
mailmasa mainita». todista, »yt omot ettei he toldois htttsns syyt. cuole.
usons caikesa
y. Sillä Jumala on minun
mahoy
tömixi ftnoo.
«desi. jan/
minä hengcsäni hänen Poi21. Etti he tunsit lumolon/ io ei y. wic«»
sota
Ikä. cans Evangeliumis palvelen/ että milistinet hindi ntznculn Inmoloto/ «tö pist
wöitze
<
lackamat
teitä
moon milpistelit omtft oio» lize.
nä
muistan.
ktzttänet
siarna lo Oiucoillenaina minun rucsuxifani/
heidän lirjetöin sydamens siömi.
cuxiftns/ft
man
Evan. että minä satsin jollakin tavalla vih- on piminnyt.
doin jsscus/ jos Jumala tahto/ onnel22. Cosco he itzens mtzftxi luulit/ ntz»
zeliu- ltft»
tie» tulla teidän tygönne.
h« omot tyhmäxi tulltt.
mtta.
2,.
il. Sillä minä ikäwöttzen teitä nähIo omot cotemottomon Iumolo»
dä/ että minä jotain hengellistä lahja cunnlon muuttonel cotoivoisen ihmt»
teille jacaisin/ että te wahwlstetux tu- sen/ lo linouin jo nch.ijottolsten ja
lisit.
motelemoifte» cumon muötotsexi.
iz. Se on/ että minä silisin ynnä tei24. Senrshdenon myös lumolo hel«
dän cantzan lohdutuxen/ ufcon cautta dän laskenut sydamens himoihin/ soo»
«un meille kestenäm on/ sekä teidän stoutt,»/ hämäiftmsn testtuins om»
että mtnu»
runlnistons
iz. Mutta «n minä tahdo teildä sala25. Jotco lumolon totuude» owat
ta/ rackat weljet/ että minä olen usein molhext muucoott/ ja omot cunnlolt.
lata

:

:

:

tulla teidän tygön/ (ja olen lonttft polwelltt«nämmä» luondocap.
«ähänasti estetty/) että minä tcidängm potttto cuin iuoftto/ ioco on siunott»
seafan jonzun hedelmän saisin/ ngncuin tzoncotckisest/ Amen.
,26. Sentähden ou Jumala hetds» n»
mutdengin pacanatn feas.
14. Minä olen welcapää Grekeille lsnondonut hspislisiln himoihin
«tts
myös hetdän motmons omot muutto»
ja tyhmille.
sa muucalatsille/wysatlle
15. Sentähde» nyn paljo cuin mtnu- ml luonnollisen loman luondo woston.
on/ olen minä teillekin jotca Ronnsa
27. Ntzn myös Mlchet omot ylönonvletta valmisEvangeliumita
danet moimon luonnollisen pitämisen/
«a».
toinen
puolen hlmoiftus polo.
«lll» id. Sillä en minä häpe Christuxen net/ miehet mttste» cansja riettouoen
ftol» EvangtttmMy; sillä si o»
llhnei/ ft ftanet/ ntznculn pttitl»/
gtcoinut

:

sa

saarna-

l

tMuisens

pakcan

ei

lat» tuta/ny»

jyyn mtelchk»/

ma. lehdi»,

.

sielun päälle/

itz« heisäns.

..lue.
joca paha teke /

he tahtonet Juma- valaisen ntzn myös Grekin.

Jumala lasit Hildan häitekemän nycä cutn ei so-

ensist Ju-

.

,l^

,o. Mutta ylistys / ruunia ja rauha
jocattzelle ruin hywa teke/ ensist Juvalai-

selle/ nyn myös Grekllle.

ii. Sillä ei Jumala catzs ihmisen
lawuoteutta/ Coirutta/ ahneutta/Pa. muodon jMen.
Paca.
hutta: täyuäns Cateutta/ murha/ Ry. ie. Catckijorca ilmau Laita omat syn- »at
dtä lchnet/nijden pitä myös ilman Laita duomtta/ Petosta/ Pahansuomuttä:

caickia wääryttä/ Sa.

zo. Cormancuiscukteliat/panetteliak/ huckuman: jacaickijotcaiaisomatfyn- tan lumlhajat/ häwäisejät/ ylpiät/ viä tehnet/ ne pitä Lain cautta duomit- onnon
Jumalat»pahain
pesät/

äyckäril/

neumoin

wan> taman.
Lain
iz. Sillä ei ne ole Jumalan edes wan- jätten,
zi. Tompelit/ lyton rickojat/ halutts- hurscat/jorca Lain cuulewat mutta ne
mat/ sowittamaltomat/ armottomat. jotca Lain töillänö täyttämät/ ne pitä
za. Jotca Jumalan oikiuden tietämät manhurscaxi tuleman.
(että ne cutn näitä tekemät/ omat cuo.
pacanat/ joilla et Lakia
14. Sillä
leman ansannet) ei ainoastans nytä tee/ »le/ tekemät luonnostans sitä cuin Laki etmutta myäs suostumat nyhio/jotca nytä no/ nijn he/ maicka ei heillä Lakiole/ 0tekemät.
11. jucu.
mak itze heiSens Laki:
Eeytähden/o ihminen/et sinä 15. Että he osottamat Lain työn vlewan
taida itziäs syyklömäxi tehdä/ kirjoitetun heidän sydämihins/ ja nyr»
todista/ ja heiheidän oma tundons ynnäitzepäällens
candän
ajatuxenö
josa
Sillä
keskenäoö
mttzet:
stnä toista
buomitzec/ stinä sinä ttzes duomiyet/ettäs dawat eli myös heitänö syyltömäpi tekemät:
»ykä teet/ cuins duomiyet.
z. Mutta me tiedämme että Jumalan 16. Sina päimänä/ csfca Jumala ihon duomttzema minun
misten
duomio onoikla / nyden päälle jotca

hemmillens tottelemattomat/

:

cosca

«iky«äthy

W >a

luomi-

Mat

Mtta/

«n>at

>M<
syndt-

<ki.

sen-

caltaisia tercmäk.
z. Eli luuletcos/ o ihminen/ sinä joca
nytä daomitzet jotca sencalcaista tekemäk / ja stnä myäs rujta reet/ että stnä
mäldät Jumalan duomion?
4. Esi cayocos ylä» hänen hymydens/
kärsimisen» ja pitkämlelifydenö rtckauden/etestltdä että Jumalan hywys meta stuua parannuxeen?
Mutka sinun cowudeS ja cacumattpcyrtutat.stua wiman sydgmes jälken/
pätmänä
/ cosca Jumthan
han ttzcöes
malan oiktaduomio ilmandu.
6. Joca anda itzecullengtn hänen
;.

»e«s perän:

7. Rylle/ jotca pyytämät ylistystä/ c«s«iata ja catomaroinda meno kärstmtsel-

salaisuder

Evangeliummi perästä

stuxen cautta.
17.

JEsuxen Chri-

eutzutan Judalatseyt/

sinä luotat iges Lakijn ja ker-Judas
laiset
seat sinuas Jumalasta/
18. Ja tiedät hänen tahtons/ja että si- pitä
nä olet laista neuwottu/ nyn sinä
/

telet ne parhat.
ly.

mitta-

Ia luulet itzes sokiaitt johbattajaxi/-man

ja nydenmalkeudexi/jotcapimeis omat/
20. Ja tyhmäin cuxittajaxt/ jalasten lan ktropettajat»/ ja sinullas olema» muodon'joirr.
tunLala
ja totuuden tunnon Laisa.
2i.Sinäjoca sijs opetat toisti,/ jaet Men»
ttziäs opeta? joca saarnat ei pidä marastaman /ja sinä itze marastat?
:

22. Joca sanot: ei pidä huorin tehtäman/ja sinä itze txet huorin? jocacaulä hymifätöisä/ yancaicklsen elämän.
S- Mutta nyitcjotca rtztaisetomat/ei- hisiut epäiumalica./ ja raatelet sttq Jukä cuule totutta/ maan cuulemat maä- malalda cuin hauen tuje?
ryccä/o» tulema närkästys jamthao
Z.Z. Joca kerscat ttziäs Läistä/ja hamäicungin
jëw»
ihmift»
9.Murhe

j. iltt.
P. «pawalln Epistola
vielä
ffjtte
?
ylitzttiMistlls
pidät»
d»v
lal»
»ilncuin
stMlue»
s«tlu««.lat«
mtttaman?
Sillä
ttids»
tshttnne
tnle
luma.
Est.Z»: la» nimi pilcaluxi pacanain
(lchncuiu mtttä ptlcata»/ ja
stas / ntzn» 8. Ja etmuutamat
<z.
puhuvat««idä» fantzncnt»
kjech. lul" ktrftltetlu o».
novan) «ltä meidän ptdäis tekemän paymbirinsletckaus
kelpa/
l«: l?. »5»
sins loin pidät: mutta jos ha/ että stjti hyvä t«lt» ? Jotdea cad»»
'

loinylitzetäyt?

28. Sillä et ft oleludoloinen/jeco ul»
conoisest IndolOlnen on ei myös se ole
ymbärtnstttckous cuin nlclmoists lihos
:

topohtu
»9. Mutta
:

joco sis» ouo»/ludoloinen/
ft sydämen ymbä»
ssllistst solottu ymbsrinslelckous/

joco
rlnsttickous on
Henges topohtu/ ei booksto«ie/jongo y.
listys <il ole ihmisildä/ woon lumololdo.
111. imu.
Juvalainen o» param-

laisct s- X»

nntä ymbärtnsletcka-

tvac ole

«anäs
paca- lä enM on

»aita

Jumala

2.

Tofin/ sangen paljo. Stl-

se että heille on uscottu mitä
puhunut on.
/

Z. Mutta ettei muutamat ntztä ufco.
mat-. . »j«t/mikä fljtä on? Pidätstö heidän epä-

varem.

tus on oitia.

9.

Slemmaco me pa.
NHJtSstä stjs?
Mutta
cutn
»
I>

he? Emmeenfin- Juma,
gän: stllä me olemma ennen osottanet/ lan
e»
että sekä Juvalaiset/ ja Grekit ovat des».
caicki synnin alla.
«vat he
l<?. Nyncuin kirjoitettu sn: Et ole mole»
kengän vanhurscas/ et yxikän.
mat
11. Ei oleyhtäkän ymmärtäväistä/ et
syndl.
ole ketä» joca etzi Jumalata.
set.
ynnä
poikennet
pol-S
ja
il. Catck: ovat
kelvottomaxi tullet: Li ole yhtä» joca Pftl.
14.r.
hyvä teke/ei yhtäkä».
iz. Heidän curcknns on avojoi» hauta / heidän kieltllens he pettävät: ky- Pst»'
kärme» myrcky on heidän huuldens alla- " «;
i4.Jotd»n suuon täynaus kirousta ja
haikeutta,
.

sinä olet loin rlckojo/ ntzn sinun ymbä»

rlnstttckonxes on estnohoxl tullut.
26. Jos sijs efinohco l«ln oitluden pl»
ts/ «itö hsnen estnoycons ptds luelto»
«on hänelle ymbyrinstttckouxexi?
27. Jo st joco lnonnoftons «finahca o»
ja täyttä lain / pttä sinua duomiytmon/
joca bootstomln j« ymbsrinslelckouxen

i;. Heidän jalcains ovat «optat verta
wuodattaman.
16. Heidän teisäns on sula tusca ja sy- vstl.
7.
dämen kipu.
Prov«!
17. Ja ei he rauhan tietä tundeset.
18. Et ole Jumalan pelco heidän stl- '6.
Esa. 5?
matnsedes.
me tiedämme/että calciy. Mutta
ki enin Laki sano/ hän
nijlle jotta Pst'«
e.
pitä
Lain alta omat / että jocainen
pttä
caike»
mailman
ja
tukittaman/
3?"
! ,
oleman.
Jumalan edes micapään
20. Smtähden ettei yxtkän Liha taida

sen sen sano

suu
«ston» Jumala» afcon turhaxi tekemän?
4. Pois se: Waan parammln olcon
«sal. Jumala totinen/ waan joca ihminen
»S: li. Mlehtella i Phncutn kirjoitettu »n: «tolisit Äkta fanotsas/ ja voittaisit Lain töiden cäutta hänen edesäns man- stäiva»
P/al.
S. cokafinä duomitan.
hurscaxt tulla: Mä Lain cautta synnl» hurscaväärydem
stjs
kUullez
meidän
Jos
Juma. tundotnle.
lanotkeptta ylistä / micästä me sajnom21. Mutta nyt on sewanhurscausjoca Waan
ma? Lngo Jumala wäärä/ että hän sij- Jumalaa edes kelpa ilman Laila jukistet- senM
tä wthastu ? (minä puhun ihmisten ta. tu/ Lain ja Prophetatn cautta todistettu,
22. Se Jumalan manhurscauö < sano» tuman
valla)
6. Pois se: Cutnga Jumala stjtte tal. minä) joca tule JEsuxenLhrtstuxen us<autla
«TtM.
«

/

rj.

«;

;.

ron cautta/ catckein tygö/ ja caickeln
»atsmailma buomtca?
7. Sillä jos. Jumalan totuus mtnun päälle/ jotca uscomat: Sillä ei ole yh- Ehrivalheni cautta cunnialisemmaxt tulis/ täneroitusta:
hinwvltstyxeM?/ Mjnzätähdtnmmag ?Z,HtöätMjotv»th« stnhiä tehne»/ paM.

iW««UM

'

w

4»lue.

sano:

«D

Dabtd
Au- Davk
ft««h<M»K«M?«»ftll«ep<» Ile»«. «.NjjntMthmtsen/jolle
tav» »n sen
Jumala »a», bint»Fls.
distn»4.Ht«nl«»«tll«an«nfi«<«n«»an. hurftauden luke ilman töitä:
hnrftari/hsne, «rmesians / ft» lunastu» 7. Autuatowat ne/ jvtdenga «ääry- xest.
dtt!»«at andepi annetut/ ja jotdenga Psal.
sen ca«l«c»,t« e» Icftxes Cbrtsluxes. syuntt
r.
peitetyt oivat.
»5» Jonga Jumala on «rmon.ftuimext
jolle
Autuas
»o
«ies/
Jumala
b.
«ftttanm/nston cantta hsnen »erefsns/
SY<S
lue.
«sottaftns sitä »anhurftoutto/«nln hs» ei y.syndtä
ettSAsijs
lievekö
tämä
autuus
syli»
»«»
/
ainoastans
ttlpa
«dtllstoiwsistt»
«dessns
ymbärtnsleickanxelle tullut/ eltckä myös bradein «ndext «ndamlstn cantta/
Abra- hamo,6. Ioit« Jumala kärsinyt «»/ os«tl«» esinahalle? Nynbä me
rms hänt» «onhurscoultaus tälli «ftl» hamille luetti» ufto «anhurscaudexi. li ene»
10/etts hän ttze »anhurftasolis/ j» st» ,0. Cutngasta se hänelle luetti» ? co- ymbLymbartnSleickanxeS/ eli «si- klllSsra hän oli
lvonhnrscari tttts / joc» Ikstlen
jlaon.
«ahasl Et ymbärlnöleitkauxe»/ «aan ltick«c
lista
sijs on ttlfcaus? S« on «sinahas.
»nlosstljettu. Mtngs lo,» coul. ii. Ja sat ymbäriusleickaaxen merkin wan«
«a? Tötbtnioin coutto? E»/woan us» wahwisiuicexi/ että hän oli ufton cautta hur«
«anhurftaxi tehty/ joca hänellä «fina- ftas.
«n loln coutto.
oli: että hänen piti oleman kaik- Gen.
»«.Ntzn «« sijs stn siri pibsmm,/ «t. has
kein
Isä esiuahasa/ että 17: rr.
«a«t»
uftowaisteu
uscon
«Z ihminen tule »anhurscoxi
nylkktn
wanhurftaudexi lueratfin:
tl» ilma» lal» töitä.
zy. Ell ongo Jumala «lnoostam, I«° ».Ja hän tulis myös ymbsrtnsletckauxen Jsäxt/ ei ainoastans nyden jotcU
»ololste» Inmola l .Eilö hän ole myös ymbärinsletcatntsta
fyndynet o»«t;
pacan«tng<»
»ocanain Jumala? Tosin
myös
nhdcn/jotca
mutta
st» ufton jäl'
Aumala
waelda«at/joca
meidän
kiä
y«bs.
Isän Abrajoc»
on
yxl
zo. Etts
Jumala/
«sinahas oli.
»lnsltickauxen lete »auhnrstaxi uscosta/ haminSillä
se lupaus/ että hänen piti
rz.
j« «finaha» «ston cautta.
perilltsexi
tuleman: el ole Amailma»
zi. Teengi me lain tyh,äxi nsto» taut»
että
hänen
fiemeuileos lain
brahamille/
»«on
mt
to? Pois st:
»ahwiftamme
cautta tapahtunet/ «aa» ufton «anhurscauden cautta.
!V /ucll.
14 Sillä jos ne/ jotca laista owat/
mei.
«e
n
stnommo
Apdfio
oivat perilliset/ ntzn usco on turha ja lul<puh»
paus on hucka» tullut:
Abro»
15. Sillä Laki kehoitta wihan: sillä
hamist.
ei Lakia ole/ et siellä ole myös yltcusa
yekäymisiä.
hänellä on kerscomist/ moon et lumo- iS.Sentahdentuleseuscesta/ että sen
lupaus
pitä armosta oleman / että
mitä Romottu stne? Abro. pirä
caitillc
oleman
siemenille/
wahwa
"""""'
G<n.
«» sille
«: 6
atnoastanö cum Lain alla on:
myös
mutta
sille joca Abrahamin
Gol.
<i lu«o
joca on meidän catckein Jsäm.
on/
costa
palcko o mesta/moon ansiosta»
i7.(Nhncuin kirjoitettu on: Minä ase- Gm
I«c.
Muto joca et työtä tee/ moon
tiu
«2Z. senpiäUt joco
sinun monen pacanan Jsäxi) Me- 17- 5.

se

sauomma:

I

«sco.

se

>

'

MKn

«

se

?Mutt'o

!ek^U'"

us-

usco

lumolattemonmonhur.
edes jonga sinä «ftonut »kt/
stort teke/ hänen »sconß!«etan hänelle matan
joca cuollec eläwäxi teke/ ja kntzu ne
»o«hu.scaud<N'
jorca
/

Aa

'L<

Ma ei ole lWtltl»

5

P.PawallnVptsoll»

s^iue.

c». Stlls Christus / cosc»' nle »i«l»
,8. Ia hsn uscoi sen toiwon/ joft ei hticot olimmo/ o» ajallans Iumololto»
toi»» ollut/ etts hsne» piti oleman mo» motn edestä cnollut.
»en pacanan Istn/ stn jslten cni» hs» 7.Tuscollo nyt jocu cuolts wonhu»»
nelle sanottu oll : nyn plts sinun sieme»
edestä / «hts hyws» edest mtts»
»es oleman.
mor jocu lohdeis cuollo.
G«n. ly. Jo ei hsn tullut hticoxi »scost/ ei» 8. Mutt» Jumala ylistä rackanttans
»8: 6c ts coyonut cuollutta rnumistons/ ehti meidsn cohtam/ ells cosca me «tels
«.
hän jo lihes ftta ajostotca »anha oli/ syndiftt olimma / on Christus meidsn
«itä Soran cuollutta cohtua.
edestäm cnollut.
20. Mutta et hin epäillyt «»sings»
9. Ntz» me sil< paljo ensmmi» »ar.
canttons »viha» «dests/ el»
lumolon lupouxesto «päuscollo Noo» jellan hsnen
oli wohma «stos/ ja «ndoi Jumalalle ts me nyt hinen »erens coutto »on»
ennnion.
hurscaxi tullet »ttmma.
2i. Jo oli coickeln «ohmin sijtä/ «tts
ic». S.lls »»s me Jumalan cansja »«
Miii lulnolo lupa/ stn ho» myös »ol limma sowlleluthsne» Poicans cuole»
mo» castta/ costa me mieli hsne» wt.
t«hdä-22. Sentshden ft o» myös hänelle hollifens olimmo / paljo «»smmin m»
»onyurscoudexi luettu.
autuoxi t»ttin»«o hänen elsmsns caul>
Hjn ei ft ott oinsostons hsnen <a/ etts me sowitetut ottmma.
25.
11. Motto e» ai»»oasta»s si,t» / «»a»
»-iihtens tirjoitttlu/ «lts st hsme lcrstammo myös me«csm Inmolo.
nelle luettu oli/
24. Mutto myös meidän tihtem/joil- sto/ meidsn HERran lEsuxen Chri.
le se myös pttä luettomon/costa mest» stuxen cautta/ jcngo cautta m« nyt o»
psslle uscomma/ joca meidä» HER- lemma fomtnnon saanet,
ie.
nijucuin yhden ib. We».
ron lEftxe»cuolleista hersltt/
on synd» mail- tans
syndtin
mtidä»
o»
cautta
25. Joca
lähden
«losonnett» / jo meldsu wanhurftau. ma» tullut/ja synnin cautta cuolema/ Ada,
ja nyn on cuolema tullut catckcin ihmt-1mm ja
Den tshden ylösherstelty.
V. iucu
sten :päälle/ että caicki owat syndiä t«h- Lhristupen
»a»,
net
Tti m« sijs ottmma uscosta
Mitä
Lakin
oli
mailmas:
fyndt
mttlls
iz.
Sillä
waihel»
on
asti
tU/ hurscoxl tu««t/ntzn
Hvoncusa et Lakia ole/ ei fiellä syndiä la.
l»urfca°
lumolon consjo/ meids» Multa
lueta.
Ge».
«den/
HERran lEsuxen Christuxen 14. Waan cuolema
mallcht Adamista z: d»
coutta
ioco
asti/ nycäkin jotca ei syndiä
«sco- 2. Jooga cautta myös meillä oli tygö- Mosepen
ollet
sencaldatsella ylttzekäymtseltu» kiymys Usceft tshän Armohon/ joft tehner
Avam/joca
cutn
»n
lä
me
m«ltsm
esicuiva/ cutn
ft.semmo/ja,ersiämme
lu- jälken
le/ hetulema
oli.
cunntan
molon
toimesta.
delmä
et nyn lahjan cansta ole
»o hyö- 1- Mutto ei oinoostons fijts/waon me 15.
synnin: staä jos monda
dvlys terscommo myös meitäm «atmoift»
yhden synnin tähden cuoiiet/
«n
silli «e tiedämme/ «Us wotwa ftatt» omat
nyn »n paljo enämmin Jumalan Arm«
lkph
kärsimisen
4 Mutta kärsimys coellettmuxen/coet- ja lahja sen yhden ihmisen lesupenLhrt2» 18.
stupen armosa m»nen päälle runsast tultoiwon:
lelemus
,:
lac.
hspissn
totwo
«i
lut.
anna
tuls.M>«tto
la ectslulNOlon rackaus on wuodac«ttu iS. Ia ei nyncuin (se tuli) yhden cantmeidän stdämiyi»/ Pyhs» Hengen tajocasyndiä teki/ nyn myös lahja:
sillä duomio on tosi» yhdestä cadotuxeen:
«»»tta/ joca meille» annett» cm.
»«

olifit.

sco»

:
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<

l

?
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:

-liä

sen

HHUcta
sen

:

'

,

mutta

ttössättin tygs.
«utta lahja

scautee».

«tltt.

Mdlitsta synnistä wanhur, «tten m.' tssttdes syndis palwells.
7. Sills st jol« tuollut o»/ hän on sy»l>

,z?

17. Sillä jos cuolema on yhden syn- ntstä wonhurstoxt tehty.
«. Mutta jos me olemma
nin tähden «alliunut/sen yhden cautta:
Christ«r«n
paljo «nämmin ne/ jotca saawat Armon cansja cuollet/ »tzn me «stemma/ «tts m«
ja «anhurscaudeu lahja» yldäkyllätsy- ftomme myös elä hsnen causjans :
den/pttä «allitzcman elämäs yhden lE9.latledsmme/etlei Christus/ joca
Chrtstuxe» cautta.
cnolttista ylösherätetty on / sille» cnott/
18. Nyncuin sijs yhdeu synnin cautta eitä cuolema fta tästedes hsne» päällens
«n cadotus tullut catckein ihmisten pääl- «voldo.
le: nyn on inyös yhden «anhurscaudeu lo.Stllä st cul» hsn cuollut on/ hän
«autta elämä» «anhurscaus tukut catc- synnille cuoll yhden kerron: «vaon st
«uin hän elä/ senhän elä lumololle.
kein ihmisten päälle.
i». Ntzn myös te sixt teits» pttstst/ et»
ry. Sillä nyucui» yhden ihmisen cuule«attomude» tähden moud» »»at syudi- ts te oletto cuollet synnille/ mutto elätte
siext tullet: nyn myös mouda tnlewatyh- lumololle/ lEsuxen Chrisiuxen mei.
dä» HERron coutto.
den c uultaisuden tähde» «anhurscaxt.
20.
Laki »n mySs tähän tul- 12. cX>ljn ältät sollico synnin wolltta
teldän cuolewalfts ruumiso».
lut/ että syndi suuremmaxi tusyndi on fuurexi tukut/ ne/ ntzn että le hsndä ««lisittä hänen hi«
lis : mutta
stjuä onArmo ylöupaldisexi tullut:
moisons.
21. Että nyncuin syndi on «vallinnut
l). Io ältät ondaco teidän jäsenitä»
«»olemaan/ nyn myös Armo on «allttze- «viiryden sotoosext synnillt mutto «n»
«a «anhurscaudeu cautta/yancaicktseen docot teitin lumololle/ ntznculn cuollei»
«lämään/ lEsuxeu Chrtstuxe» meidän sto tlimöx tnlltt/ jo tttdsnjistntnnt I»«
molollt monhurscouden sotoosext.
HERran cautta.
Vl. iuctt
14. Sillä «i synnin plds teits mollltze.
ettet t« «le loin/ »oon Armo»
«on/
sijs
pitä
meidän
Cuinga ny. l>» I » man?Pttäkömeidän wtelä fyn- «lla.
olemau/että Armo fuurem- N-AUingasta sijs? Pitäkö meidän
den tutulis?
tekemän/ etten me Lain
le elä/
2. Pois se. Me ivtca synnille cuollet 0- alla ole/ivaan Armoni Pois se.
jotca
16. Ettekö te tiedä / että jolle le annatte loh.
»wat lemma/ cuiuzasta meidän »ielä pidäis
synä
tyennepalweltaxicuuleman/
senpalwe- »:j-s>
elämän?
«anjotca liat le elettä / jolle te cuuliaiset oletta/
että
me
Ettäkö
te
tiedä/
caicki/
z.
hursca.
olemmalesuxes Christuxes castetut/ me taicka synnille cuolemaxt/ eli cuultatsnxi tul- olemma
delle wanhurscaudexi?
hänen cuolemahans castetut?
let.
4. Nyn me olemma stjs hänen cansians 17. Mutta Jumalan olcon kytsö / että
haudatut Casten cautta cuolemaban: te »litta synmn palweliat / mutta nyt te
että nyncuin Christus oncuolleista Isän oletta sydämestä» cuuliaiset/ sen opin eeunnia» cautta ylösherätetty: nyn pitä sicuwalle/ johongate annetut »letta.
meidänginvdes elämäs waeldaman:
18. Ia että te otetta wapadetut synni5. Sillä jos me ynnä häuen cansians stä/ nyn te oletta wauhurscauden palweolemma istutetut yhdcncaltaiseen kuole- liaxi tullet.
maan/nyn me myös tulemma yhdencal79. Minä puhun ihmisten taivalla/ teidän lihanheickoude» tähden. Sillä nyn»aisexi ylösnousemisesi»:
S.Tiettu / että meidän wanha ih- cui» te ennen annoitta teidän jäsenen
«tuen on risttnnaulittu hänen canstans/ saastaisutta ja wääryttä palwelema»
että synnin »nami» pitä turmeldaman/ «ääryten: ntzn »iidarat »iyt teidän jä>

suxen

sen

cusa
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>

sano-

sen
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senen
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7 M
»iti tilan käskystä/ ja Dmsts
kehoitti mtnusa catckiaaista htm»,,.
«»5
?. Sillä ilma» Laita olt syndt caoSut/
«liu
mataen
ilmaa
/
mutta
minä
talia»
liat
»auhurstanCosta stjs käsky tuli/ nyn ftndt taas »ir«
ldssta.
ai. Mitä hebelmätä stjs teidän silloin -cois/ ja minä cuoltn.
ayfiä «li / jotta te nyt häpettä? Sillä 10. Ia ny» löytttn / että st käsky cal»
miaullt »li elämäxt/tnlt »tnslle cnole»
«tzden loppn on cuolema.
Mutta «ctä te nyt oletta synnistä maxt.
»apa» /ja Jumalan palweltaxt tullee/ 11. Sillä stadi joca otti tilaa käfiystt
«yn teillä on teidän hedelmän pyhyken: petti miau»/ ja tappoi sen cautta.
».kaktoacnttenatntyestäns pyhä/ ja l.ri,
mutta lopuxi yancatckinen elämä:
«i,
palcka/
synnin
käsky »a myös Pyhä/ »ttia ja hymä.
»z. Sillä cuolema on
mutta tzancatcktue» elämä on Jumala» ij.o»zosists«cui»hy«äon/ minulle
lahja ICsnxesLhrtstnxes meidän Her. rnolemax» tnllnt ? Pois st. Ratt» «cst
stadi synuix aähtäistn / oa HS» «taala
rasam.
cautta cuolema» saattanut/
VI! tuc».
st» hy»ä»ylitze
määränsynutxi tulis/ tä»
«ttä
Werca
stadt
Tkekä te tiedä/ rackat «eljet/<fil.
vs «aitattawille) stoa cautta.
kat»
puhun
lä
minä
Hen«
14. Sillä me tiedämme «ttä katt »» HK
oyumosta/ W»'
kaki
«allitze
ihmistä/
smst
lihallinen,
ole»
gellineu:
«aa» miuä
joca.
cauman cuin hän «lä ?
ttha»
mte-.Sillä «atm»/ joca miehenhalluS synnin ala myyty.
rtzt»
mitä
minä
t«Z/
helle on/ nyncau»»» cuin «ies elä/on häneen 15. Sillä en minätiedä
annet- lailla
etten minä tee sitä cuin minä tahdon/
mattajosmiescuole/nya
sidottu:
tu on. k«ia on miehen kaista «apa.
«aan ficä cain minä «ihan / teen mina.
i.Cor. z. Sentähden sos hän -toisen miehen »S Muttajos minä teen jota en minä
5:.-9. cansia o» miehens eläis/ nyn hän huora- tahdo/ nyn minä suostunLakyn/ että st
on hyvä.
xi cutzutan: Mutta jos mies cuole / ny»
tu17. Nyn en minä sttä «nä tee / «aa»
«apa/ettet
oa
hän
huoraxt
HS» laista
joca minus asu.
fyndi
l«/jo« hän loisen miehen cansia o».
Sillä
minä tiedän ettei «innsa <st
«elje»»/
18.
myös/minun
aletta
te
Nyn
4.
) mitä» hywä as»,
minun
Ruumin
s»
lihasani
kaille cuolstetut/ Christuxen
minulla
sn/ «aan täyttä hy»
cautta: että teidän pttä toisen cansia o- Sillä tahto
löydä.
«n
minä
ylösnosnut
wä/
sttä
cuolluista/
«emän/ joca on
Sillä sitä hywä jota minä tahdon/
»trS me Jumalalle hedelmän candatfim. en minä
tee: «aan paha / jota en minj
ne
olimma/nyn
5. Sillä coscamc Lihas
teen
minä.
syndein himo» jotta tain cautta olit met- tahdo/
/
sän jäsenisäm/ «aicntit cuolemalle he- 10. Mutta jos minä teen joca en mien
minä
nyu
sttä «nä tee/waa»
nä tahdo/
delmä saattaman.
minus
fyndijoca
as».
a. Multa nyt me »lemma kaista vakäin / jo;
löydän

k»

8. Mnttasyndi

'

>

senen
tvanhurstantka paltyelemaa py.
hytt».
»a.sillä cssca ke alitta synnin paltve«yate alittamapa»

zi. Nyn minä
ttzesäni
pahdetut/ ja hänelle cuollet/ josa me kynpahus
ta
Hengen
palmeltflm
tahto hy«ä tehdä/ että
ziipidettin: «ttä m»
kynnirippu.
«udtstuxes/ ja et bosksta»tn wa«hude«.
halu Jumala»
7. lÄWZtästä «e sist sanomma? On. a». Sillä minulla on puolestaLain
ihmisen
sisällisen
Mut- laktzu/
»irca
kaki shndt? Pois
tain »mon il- ta en minä muutot» syndiä »lts tnnde- »z. Mutta minä näen toisen
minna
mielent
toca
-nun
soti
zäsenistnt/
maitta nut/ «Lei kai» kantta. Sillä «a minä »lis
ja stta minua sang, xl st»
ka?!a
«>e»
tiennyt/
Lat»
»lis
«astan/
ftMtä. himostaca» mltän
jota
Ex»o. stasmmsiKMSPthätztHdjtztiM.

nunusa

'

se.

TS» '7»

ötöliltittln! lys?.

liue.

.^Z

«ntta jos t«tl. letka.
i
»4. MtnZivjheljälne» ihminen: cuca teidän?itS enslema»:
päästä minun tästä kuoleman ruumista Z han työt Heagen cantta c»ol«ta«e/ manit»
t« saatte elä.
haa
25. Minä kytän Jumalata / JEsnxen njjn
Silla
caicki jotca Jumalan Hengil- löit»
14.
cautta.
meidä»
HERram
Christuxen
lapftt. HenNya minä iye palmelen nyt mielelläni lä vaicutetan/ ne omac Jumalan
l
orjuden
Stlläet
te
ole
synnin
1;.
saanet
Hen. g««.
JumalanLakia/ mutta Lihallani
/ että teidän «teläptdäis pettämän/
ge
takia.
VIII. Luc».
mutta te aletta saanet walittuln lasten
ei »le nyt yhtä» cadstnfia/ Hengen/
josa me huudamme - Abba ra- Sal.
ojotca
nys:<.

>

2.rt».
16.Se Hengi todista meidä» Hengem
lapset. «7.
raasta/että me olemma Jumalan
nya
Lapset/
me
olemma
me 017. Jos
lemma myös perilliset: nimittäin/ Ju- lohdn-.
malaa perilliset/ja Christuxen canstape- tus rlrilliset: josme muutoin ynnä kärsimme/ sttn ja

l

..

ras M.

j

JEsuxesChristaxes

että me ynnä hänen canstaus kunniaan «urht
allq,
tulisimma.
!

H» il

a -le Äl-Hwac/ ja ei ma«M »haa/ »aan
siitän EVLFHeagm iälkem joca
eläivaxt
Mtta 2. Sillä Hengen Laki/
mjvt. teke Christuxes JEsuxes/ on minua
«Lhri fynain ja cuolemaa Laista mapahtanut.
lluxes z. Sillä se cui» Laille »li mahdocota/
»«t sttä hä» Lihan cautta -li hetcoxt tullut/
stu Jumala teki/ ja lihetttPotcans
sylldtsen lihan hahmos / ja »uomitzt
synnin LthitS synnin cautta.
4. Että se Lain manhnrscaus «etia
täytetyxt tutts/ jotca emme Lihan jäl»en «aeila/maan H«»ge«t jälkeä. /
5. Sillä ne jotca lihan jälke» omat ajatttlemat nytä cui» lihan omat i Mut-

vetämän

sen

möitzemys odotta

ta ne jotca hengen jälkenowat/ ajattele- moitusta.

20. Että

Lihan halu

on cu-lema: ja

Hengen halu on elämä ja rauha.
7. Että Lihan halu on mtha Jumalata

sen

sipi mtuä pidä» / ettet
nykytfeu ajan «atmas
ole
cuauian merta/ ruin meille ilmoiteta».
19. Sillä itämä luondocappale» tkä18.

Jumalan lasten tl-

luondocappale on turmekn»

xen alaannettu/ mastoin oma tahtoans/
maan

sen tähde»/

jocane alaandauu»

»n/toimosa.
21. Että myös itze luoadoeappale piti
/ ettei se «le Jumala» Laille cuu«asiaa
orjudcsta mapaxt tulema»/
turmeluxen
mstckan.
se
ltatnen: stlläet
lasten cunntan mapauteen.
«.Mutta jotca lihasa omat/ ei ne tat- Jumalan
Sillä
me tiedämme/ että jocaiue»
22.
da olla Jumalalle otolliset.
luondocappale
huora ja ahdisteta» ain»
heage9. Mutta ette ole «hasa/ «aan

asu tet.

tähänastt meidän eanstam.
2Z. Mutta et ainoastan» «e/ «aa»
Heu- myös
iye me joillaHengen uttset omat/
omans.
ai/ei se ole hänm
ny»
huoramme
ttzelläm/ odottat» sitä lapflp
rua,0. Jos stjsChristus tetfl on/
ruumt» laaastusta.
ottamtsta/»«>eidä»
synnin
muteuollut
tähden:
mis tosia ou
Sillä
me
olemma
24.
totmofa «apch.
ya Hengi »n elämä «auhnrscandentShd?.
jos toimo näky/ nyactsi»
betut/
Mutta
Hengi
joca
JEsuxen
Joa «,t st»
sillä cuinga joc» kaira koj»»
tetsä: uyn ote toimo: näke?
«noSatsta ylösherätti/ asucuollutstahejonga hän
«yö»s»/ joea Christuxen
25. Mutta jos fits toltvomm» jy.
»Stti/ on tetdSn cuolematstt runmtn
lh.
tekemä/
Henlämtxt
stn tetsä asumatsen
stNlifts.
geaeaatla.
»s. WUtt» »lj» «yil» H«ZI a»tt»
12. csZLJtnrnms uyt ole/ rackat «el«elds» h.ttt»nua«.«i«i
»j«t / «elcapää» Lihalle/ ttha»
ilkubs««ti«dzn»ttz»,Mjllst/ »tznwwtu.
Men elämän.
W,
Al,,
fii/jos muutoin 3»mala» Hengi
sä: mutta jolla «t «le Christuxen

/

««

«-

/

<«.

,

LL)«

V'PaMi«Eplstott

»aan

5»

iuc.

li« 7 Htltgl rusolle meldän ebestim lon rock«u°tst»tr»llia/jo<a »n «lEtures
'"
sanomattomilla huocouxilla.
»elds» HERrostm.
sydämet
Mutta
joco
27.
cotzo/ hsn tie»
IX. iucu
lö mlts Hengen mteles on stlls hsn rustno» totuuden Chrislu. M,»,
Pyhsl»
tolle
edtsts lumolon tohdon
wotthlele/ ntzncm» y.»,».
jälten.
:

28. Mutta me tiedämme

ntzlle

jotca

lumoloto rocostowol/ cotcki coppolet
ynns porhoxi täsndywän ntzlle jotca
/

»imottuxtn jillt» cntzututomot,
29. Sllli jotco hi» sn «descoyonut/
«e hi» on Poicans cumon coltoistxi sää»
tinyt/ että ho» olis esicoinen mon«n »«l»
jen leskellä.
zo. Multa jotca hsn o» fiätsnyt/ n«
hsn on myHs cuyunut: jo jolco hsn cu»
tzunuton/ nehän on myös »onhurscoxi
tehnyt: jo jotco hä» »onhurscoxi teli/
n»hän onmyös cunnioltsexi tthnyt.

o» D

<^^'» Mlnun OMOtUNdON MiNU» lON» ftss/i,
2.

sioni Pyhss Hcnges todtsto/ hyuz!
Eltä minullo on suuri murht ja a» mistst.

linomointn tipu sydämesäni.
z. Mins olen pyynnyt kirottuna oll»

Christuxeldomlnm, welleinj tshdt»/ jot<
ca lihon puolista minun tangoni o»«l:
4. Jotca owot Isr«elttol / jotden o»
losten Oikeus/jo Cunnla/ft ltzlot/jo l«.

li/jo lumolon polwelus/ jo lupouxet.
5. Jotden myös Isät omot / joista
CHRISTUS lihon puolesto synbynyt
on/joco o» lumolo ylltzt «tikein ylisttt.

z». »AlÄiltästi m« sijs näihin sonomo ? Ty6.tzoncoicktsest/ Ame».
etts Jumalansa. El »«.
«WUttoeintzn/
Jumala on m«ldsn «de»
M eine «le ><«««!.
fiäm/ cuco mol mettä woston ollo
caicki
jotca
Israelit/
ei
Israelisi owot. «en «le
52. loco omocon Poicons ormahta»
7. Ei myös ne ole caicki lapset/ jotco A> tMh«nl/ «oon ondoi hsnen coickein meidän
siemen owot: Woon Iftachts tunnl
edestäm/ eltöftä hän «yös «nuo metlli brohomin
pils sinulle siemen cutzuttaman.
stM
«oickia hänen consjons
8. Se on/ »e ole
lapset/ jällen,
?

?

«.
lumolon
Cuca tahto lumolon »alittui»
jolco
puolesto
löpset owot: mutto Gen.
lihon
päälle conda? Jumala on joca tet» »5»
ne jotco lupouxen löpset o»«l/ ne sieme»
n»
hurscaxi.
;4.Cuca on joeotohto c«d«tto?Chrisius nexi lueto».
9. Sillä läms o» lupouxe» ftna tällä Ge».
e» cnollut. Jo/Hän on myös ylösherstet»
»«<
ty / on myös lumolon oikiollo kädellä ajolla mtns tulen / jo Sorollo pits potco »«:
oleman.
myös
rucoile meidän edestäm.
jeco
35. Cuco pitä meitii lumolon rockau» io. tMlUtta ei ainoastans/ multa Ei «ns!
myös Rebecka sijtti yhdestä I- ost/
d«st« troittomon? »oiwoco/ tli ohdistus/
tli wolno/ «li nältä/«li olostomus / eli stochtfi meidsn Issstsm.
»««n
mttcko ? ntzncutn t.rjoitettu en: 11. Sillä enne cui» lapset synnyittä»/ «m«sl
hätä/tli
Pfal. Stnun tshtes me cuoleteton yli päiwä: j»cosc« «i h«»ielä hyws «tts paha teh»«l
44: »Z'
me pidttän ntzncuin t««rositttowot lam- vllet/ etts Jumala» ai»oit«s ptdäis w«.
liyemlft» jälten ftls,w«ln«n ottman/.iei
bat.
töide»
tshden/ »aa» cutzujo» «rmost/
z7> Multa ntzss coitlso me ylitze woi>
tämme hänen couttons/ joco mettä onr«- ,2. S«»otttn hsnelle: Suuremman pl.

«ft.

;;.

"'<

:

<"

se

»

ls «shembsls palmlttma».
",'^l
«stonul.
1,.
Nijnculn
kirjoltettu»»:
sijtä/
mlnsol«n
«ttet
Sillä
Jacobia
zB.
wah»o
«U«ttmo/ että elämä / etti Engelit/ eiks «ins rscostin/ mutto Eftuta »ihatfi».
me ftnommo? b»a« Kysy»
Esiwollot/ etti »stewytzet/etts nykyiset/ l-»,
tytsllch »säryttä ? m>,« >«
«itä tultwoiset/
sywyys
/
wsl«'
Eitä
corteus/
eikä
tll
39.
locu Pois se.
«nu luondocoppale toid» meits luma» »5> Sllls hsn ftn» Mostxelle: Joto »"Me
mins
'

Homatcln eygs.

lo.htt. '5'
pttä tapahtuma» «änhurstaudext / että Os 2:
mahta/ ja tahdon olla laupias/ jolle mi- HERra lekehäwityxen maanpäällä.
»Z.
«S laupias olen.
Ja nyn cutn Esaias ennen sanoi: Os.i,
K»d- IS.RY» et st nyt ole st» joca tahto/ ellet29.HERraZebaoth
olismeille siemen- 10.
st!'?' «ikä
joca juoxe/ «aan sea jora ar- dä jättänyt/ nyn me oltsimma ollet cutn
Esa.
«tnä ärmahdaujk-sijZ nyhä «ahbon ar-

se»

.

,

«odoma/ ja stncaltatstt cutnGomorra. lvi 2,.
Jumalan.
Y»d. mahta/nimittäin
i/.Stllä Ramattn sano Pharaolle: zs.
me sijs sanomma? Me S-2Z.
pud. juuri
stntähben olen minäfinun herättäpacanat / jotca et Esa, „
»sänomma:
nyt / «sottaxent minun «otmaut sinusa/ ole
eyinet / omat saanet 9«anhurscautta
«tlä minun nimen caikesa «aasa jult- «anhurscauden/ mutta sen «anhurscau- Syy
stettatsin.
den joca uscosta on.
molem
ii Ryn hän sijs armahta ketä hän tahzi. Mutta Israel joca «anhurscauden byn S»
to/ja paadutta kenengä hän tahto»
takia on eyiuyt/ et ole «anhurscauden sijn.
?s)ltn sinä sanot minulle: mitä tak»a saanut.
Zolnen
z2.Mingätähden? Ettei he sitä ufcs,
sijs nuhtele? sillä cuca taikystnyncutn tai» töistä «tzeit. Silta
sia/mutta
hänen
tahtons
olla?
«astan
my»
20. Ja tosin/ O ihminen/ cuca
la he o«at loncanet ttzenö!o»ckauöti«ek.
sinä
«»difest
joca Jumalat» «astan rytelet? zz. Nyncutn kirjoitettu »n: Cayo/ Esa.
»asia. olet/
Sanoc» työ tekiällens? Mixts «inu» mmä panen Ztonynlouckauskiween/ ja 8:
«esi. taincaltatsexi tehnyt olet?
pahennuxen callton: ja jocaine» cutn S-2».
yo.
21. Etkö Sawenwalajalla ole sawen hänen päällens «sco/ et pidä häptään

päällä «alda yhdestä cappalesta tehdä tuleman.
yhtä astiata cunntalistxi/ jatoista huo-

noxi?

vijä«ineu
»pah.

22.

Sentähden jos Jumala tahto wt-

hans osotta/

ja wotmans ilmoitta/ on

x. iuru

minun sydämeni haja

rucouö on

Jumalan tygö

edestä että he autu/

hän suurellakärsimisellä kärsinyt hänen
ax» rulisit.
jotca owat cadvtuxte» 2. Sillä minä annan heille todistoxen/
ivthans
astioita/
«Zu. walmtstctut.
että heillä on kywaus Jumalan puoleen/ Kerrot
malan
tan
az.Ja että hän tietläiväxi tekis cun- »nurca ei taidon jällen.
«tliuntans rickauden laupiudens asteoille/ z. Sillä e» he ymmärrä Jumalan wan- mmgä*
left. jotca HZ» cunniaha» on rvalmtstanut. hurftautta/waanpytäwätoma wanhur- tähden

24. Jotca hän myös cutzuuut on/ n»Mttlain/ mettä et ainoa stanö Juvalaisista/ ivaan myös pacanoista.
hän myös Sscan cautta
Paca- 2s. Nyncuin
t Minä tahdon cutzua scn minua
«la
»aliye. Cansaxeni/ jocaet ollut mmun Cansan:
ja m.nun rackaxent / joca ci minun rac«»»/
ka»
»>I«- S.ollutta».
»alatJa pitä tapahtuman/ että sijnä

sano

scauttanö wahwista/ eikä

ole

Jumalan Juda-

laiset
wanhnrscaudclle cuoliaisel:
4. Slllä Christus onLainloppu/joca. «wat
hylj».
ttzellc uscowaiseve wanhurscaudexi.
Sillä Nloses kirjoitta stjtä wanhur- tyt.
ja
scaudest cuiu laista on/etta cuca ihminen tain
«scon
ne teke/ hänen pilä nysä elämän.
6. Mutta se wanhurseauS cuin uscosta wansydämesäs:

en- bursr»
on/sano »äin: älä sano
«ven eheille sanoitin: «tteole mi. ca tahto ylösastua taiwasen ?
jämi- nm» Lansa»: siellä pitä heitä elawä» -7. Se on Lhnstusta tänne alas tieoda. rotrus.
»««/
Eli/ cuca tahto alasastua sywyte»? se tev.ii:
Jumalan lapsix» cutzutcaman.
Esa»as huuta Israelin ede- on Chtisiustacuollcista »alléns tuoda.
kPr»,
27.
phcstä: jos Israelin lasten lucn oltsnyu- -8. Waan mitä hän/ sano? Se sana on Ejech.
laista culn sanda meresa / nyn cultengtn tähtet juuri sinun tykänäs mmittäin/ sinun »vz rr,
suusas ja sydämesäs: Tämä on se sa- Deut.i»
»ah- autuaxi tulewat.
»Pe- -i. SM culuttämus ja lyheMmyy na uscofia/jota m, saaruamma.
3. SM

ili hyl.

patcas cniu

P.

'

'

».«t.

M. We».
io<'fl»i f«ltSa< t«a»a.
«<»««<
JEsuxe»/ »aa.
st«>»t »«s»fi« ««tilli»,
että Jumala »a haut» yH M I»«tll« Ca«st»s »,!,«»»,»» ll l«h.
stst ftdämesä»/
euallutsta herättänyt / »tz» sinä tulet an»
M Mns ole» myss dull,
kuaxt:
AbrahtMl» siemene» In»«,
»o. Sillä sydämen usealla «e »auhur- sts/ V«» Ia«inl» stgnfia.
l«isi«
fcaxt tulemma/ ja suu» tuanusiuxella me 2. Ei I»««l« ole Eanstns hyljinnyt/ «ltt «)«
jonga hs»eM«n o»t»»b«n»t. Etteki te t»«ckt,
«utuaxi tulemma.
il. SISZ Ram atk» sano: jocatneu ttetzs Ultsëmatt» Eliasta ft»o ? «l». l« hyijz
Eft- cuin uscohZnen paaSsus/ et pt»ä häpi- ga ruMe
hsN
Jumalala Israeli »asis/ l»«.
»S: »S.
ääu tulemaa.
ftnoden:
r». El ole yhts» ereltllska Indolaiste»
HERr» / he o«« t«pp»»tt H,»» r. Siegj« Greli» »slills fills yxi on caickein Prophetas/ j» sinunAltarts «liftanel/
i?: l».
HERra/ rttas caickein cohta»/ jotco laminsyxtttsnijsin/ j« heetzintätml.
nungi» hengeni.
hsnds rucoilewat.
Sills
jecolne» cul» HERr»» Ni. 4. Mntta mits Jumala»»»slaus st.
Joel. «nxens huuto/ tule autuaxi.
ne hsnelle Minä ole» iyelleni jättänyt
M«tta'cuingo
»4.
he
sits
auxens
huuscitzem»» tuhotta miestä jotc» et ole
Custa «»«/jonga päälle ei
«mlnä.
heuscenet? Jo Boalinedesä polwens «iwuttanel.
he ftnnscomot/jostoeih» ott cuul- 5. Ntzn on jiänyttte» Canft tsllstin
xl tele. «inga
»sinen let? Mutta cuinga he «ulewat ilman ajalla tapahtunut Armo» »atttzenttse»
jätte».
«sco starnaftta?
/ ellei hei»
6. Mutta jos se »rm»sta on / ntz» «ist
saada» ti'5. Ia culngo he starnawot
o»
ole
kirjoitettu
lähetetä
O
«nä töistä stlls e» «rm, muutoin «rNtzncui»
Est. «»lnga
cui»
jalat
owat
-mo
suloiset
ntzden
5,: 7.
oliscan. Multa jos se on tötsts /ntzn
julistamat ntzden cutn hyws ju» «i st sillen armo ole/ muutoin ei tys «s
ranh»
Noh.
oletyö.
lyiF. list«»«».
»6. M»tl» ei he ole caicki Evangelin- 7» /rUingosta sijs Jota Israel etzi/
«ille cunliolstt: stlls Estios stno:
ei hi» ott stonut: mutt» »a.
i7» HERra cuca usco meidän saar- litut st» owot sto»let / jo ne muut o»«t
»am? Ntzn tutt sijs Vsco cuullosta/mut» poolunel.
«l l. z, ««110 Iumolo»stno» coutto.
8. (Ntzncuin kirjoitettu on lumolo Est.
l». Mutto minä stnon «ltö he sitä on «ndanut heille vpplniscoistn Hengen/ e:
Pstl. ole cuullet Heidin inens tosin on lihtt. silmät ettei he nätts ja corwat ettet he Match
ly: 5.1 nyt «icken moilmoan/ jaheidän ftnons cuulis) tähän päims» «stt.
iz: ,4.
«allman srtzn.
H. I« Da»lb stno hetds» pöytsus loh.
Erm», ly. Woa» mtns stnon «iköst Israel tnlcon h«ille paulaxt/ ja sttimexi/ ja po» «:40.
fiuxet tlelsnyt l Ensimäinen Moses sono: hennuxext/ j« cosioxt.
Acl.2«»
Ixd». Mlns tahdon teitäjocayllytts cateuteen st» ie». Heidän filmsns ftelcon ettel he ns»
ei minu» Conftn kis/ jatotta oino heidän sellins.
lalfien Canftn cantta
Pst,
llyljs» ol«/ ja tyhlnon Conftn caulto tohdon 11.
minä sijs ftnon: o»otco 6yz,5.
«iftst. »lno teits hirfytelli.
i-he sentähden hettins louconet/
D«ut. »2. Multa Eftios on roykio jo ftno että heidän piti iongemä Peis se: moo»
z»; tzl. Mns ol«» nyldä löytty/ jotcoet minuo Heidin longemiststonstopodul poconeilEs», «tzinet/joottn ntzlle ilmandunut jotco le autuus että hän sois h«its ltzmoxi
Ss'.l. «tminm, kysynet,
heidän tähtens.
2i. Mutta Israelille hs» ft»e
coco 12. Mutta jos heidän longemlstns »n
psiws» olen «ins tsteni ojendonut totte» moilmo» rickaus/ jo heidän wshennolemotzom»» ja »astahaceist» Canftn z«s en pacanain rickaus cutnZo polj»
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syaF.

'

«nam»

M

»l»iuc.

RMtlttin lyzs»

tM«««lt te ltjelllmylznltts ) «tts paat».
«nslmull» Heldsn tsytellisydtne?
pnhu»/
«tns
»»»»n puottttatn Israelille tullut/sij.
poconollle
tetlle
iz. Sillä

«tts mtns paconoin Apesioli olen/ htnasticuinpeicanal» tsydtllisys »lis.
2«,.la»tz»«icki Isrotl pits autuaxi
»lisiä» mini minun »irconi.
towatt
tuttmon.
jollakin
Ntzncuintirfttttttuon: stl». ''' '»
14. Jos minä txiidsiisin
la ntzls/ jotca mtnnn lihoni e«ot/ ltz» ««Ziomsta/ joca paifts/ ja jumolatto.
«ovi ftodo/ jo muulomottin heistä o». «an menon Jacobista poietssnds.
27. 1» tsms on llttnnu» lijtsni heidän
tuoxt sootto.
«nsjans/cost»
on
mtns potsoton hetds,
hyljämistns
»5. Sillä fts heldän
moilmon sowlnd»/ mitasta heidän cor. syndins.
28.Evongellumt» puolest» tosin owot
jomiftns muuta on cuin eläms cuolttt»iholllftt tttdsn lohten: mutta »alitztmt»
sto?
16.Sills jos olcu on pyhs/ ny» on stn puolista rocosttton heitä Isin» lähde.
myös coc» taikina.- ja fts juuri on 29. Sllls ei Iu«ol« lohjojans ja «tzumistons «du.
pyhä/ ntzn owot «yös oxol.
I».
Kieles ,7. «Duna jos muutamat oxifta «> ;c>.Silläntzncuinett<ls»nmtnen
psslle usconet/ «aan nyt te olett»
poco»
murtunet/ jo sins/ jeco «alan
«psuftons cantl» fta.
". ". metziöljypm, olit/ olet ntzhin)ällens lauvinden Heidin
net,
"?"'' istutettu/ jo olet sijti juuresta jo sen
myös nyt usconet sits Pa»»,
öl)ypuun liho»udesto eftllistxi tullut/ ji. Ntzn et he ol« on lopahttlnut/etts
«h»
"«5/
'"bn" 18. Ntzn ili ylpeile oxio woston: mut. louptutto/cuin teille
lnetlele
topohduie.
lonpius
heillengin
"tzU' to ies sinä hetts «oston ylpeilet/ ntzn ,2.
Silli lumolo on coickt epinston a» luma.
""'t' tiedä ettet sinä juurlo conno/ »aan
losultenut/ »ttshsncaickiaarmohdois. lantut.
stans» juuri condo sinuo.
zz.
fits! lumolon rtckouden/ jo! "st"'''
iy. Ntzn sinä sonot: oxat owot murt""»"
jotunnon symytti "'«
«nel/ «tlä minun piti sijhen jillenstftu»
duo»
«lllnga luttlwottomot owat
«,

'

'

>,

'»

hinen

tettomon.

°"°
ft kisiltämättömZl hinen tiens! N'''
he omot murtunet Heidi» «ions/
miettn M»
«piustons tihden/ mutto sini pysyt 34. Sills cuoo on HERran
nyt? Eli «ca on hsn«» nnttvonando»
röpckiä/
V,li
»oon
ott
"'".
«sten coutto.
jons ollut?
peltä:
jotottn «nnen
o»
Elt
cuca
hin«ll«
,5.
21. Sillä jos ei lumolo luonnolisio
ondonut/ joto hänelle pidiis jällens ma» "«»'
vxia ormohtonut / cotze/ el hin sinuo»
xettoman?
con ormohdo.
?»'!>
z6. Silli hinesii/ jo tftnen «uttans/
22. Stnlihdtn cotzo täsi lumolon
olcon
«n»
coicki:
hänelle
owot
jo
nysä/
hänesä
hymyttä jo ongorutto onaorutto
"".
jotco longtistt: mutto hymyltä ltze si- niotzoncoickisest/Ame».
Xli. iucu.
nusos/ jos sinä otnoostons hymydts pyneuwon
mins teits/ rackat Nen»
ljn
p°islelc«tan.
ftt: muutoin sinäkin
ellei
M»
»eljet/
F
lumolon loupiuden wovttl
he het.
23. Io ne jällens isiutclon/
te onnoifitte teidän °ft.'
ells
on
pysy:
'«coutto/
epiuscostns
silli lutttoto
tin
elä«Hxi/pyhaxi/jo Ju. mon/
«otmollinen heni iillens »stutlomon.
joco on ttidän fthy'
24. Silli jos sini olet luonnoksesta molollt olollistxiichrixi/
«'» tSl>
poljveluxe».
)0 olet
toimiUtnen

2c>.Öittin:

°>M

.

'»

:

..

mastoin
metziöliypuusto corsittu/
luondo'hymöiu öljypuuhun lsmteltu/

I»»alc«

2.

h'»'
Jo sltst sowtttoco teitän tömä» «o» Eph.

cuingo polio «»lämmin ne/ ,olco luenno» ilmon muoto» jälten/ »oltnmuuttOtOt 5: »7»
ttitzs» mitttn vdistuxe» coutto/
«tsel owot / liidin «maonöl)yp«uhuns »titsn
te coetlelisitta/miks lumolon hy- ».Tyess
«lts
Gmecon?
otolllnt»ja töydeMnl» tahto olts. 4?,.
<n «inä tohdo sololatetl. »s/
iy h
z. Sillä
weljtt/ tätä

rockat

stloiftt»

P. Pswslin Eplsssla

',4
~

Cor.
il.

«:

minä satt«nfij<z «r»ost«/anneltu on/j«cM,

seasan «n/ «lei yxils»
»««stans enämbi pidäis cuin
tule
Me cuin teidän

»).

tu<.

cuin teist o»/ nynpitäkät rauha caickeia

ihmisien cansia.

ly.Ältätttzecosiaco/ minun rackani/

Hiv.
"i

'4.

Deul.

«aan andacat Jumalan wthan sia >aa- Z»!,s.
Eph.
hänen
4, 7. ptlä: »aan p ilälän cohtnlisest itzestäns/ da. Sillä kirjoitettu sn: Minun »n co- Hed.

sen jällen cuinlnmala on cullengin ns»

si»/ minä tahdon cosia / san» HERra.
!».
»o. Sentähdenios sinun «ihollises is»/ Pro».
Cor. 4. Sillä nijnculn meillä sn yhdes r««. nyn syötä händä: ja jos hän san»/ oij» »!;».
"111. mismondajaftndä/ mutta ei caitilla js» juota häudä: Sillä coscas tämän teet/
'°!

conmltanjacanul.

!.

nqn sinä tuliset htzlet hänen pääns päälle
senillä ole yhtäläinen lyö:
s.Äijnm«ltl»ol«mm» «onda yrl r«u<
cocot.^
mls Ehristuxes Multa leslenäm olem. nc. Älä anna finuas tvoitetta pahalda/
«na me loinen toisen, jäsenet.
«aan wpita sinä paha hywällä.
6. Ia meillä owa« moninaiset lahjat
Xlii. jucu.
sijtä Armosi» cuin meille annettu on.
olco» Esiwallalle/jolla Neu»,
Jos jollatinon Prophetia/ ntjn olcon uwalda
on/ alammatnen: sisiä Esi««
ftoncanfia yhteinen.
ei Esiwalda »le muutoin cuin lal»
7. Jos jollatins» jocu wirca/ nijn pi.
lumalalda: newallatjolcao. cuullat,
tätä» wlrastans »aarin. Jos jocu opet» wat/ lumalalba
ftnolt,
ne säätyc owat.
«a/ nijn ottacan opetnxefians «aarin.
n. Sentähden jocaineu cuin ttzens E- ma».
8. Jos jocn neuwo »ijn pitälä» neu. fiwalda
wasian asetta/ se on Jumalan Sap.
wostans »aarin. loejocu anda/ »ij» säätyä «asian:
Mutta ne softa wasian 6: 4.
nndaca» yritertaisudes. Jos jocu halli, owat/ saawatduomisn päällens.
TitZ:,
ye/nijn pitälä» siitä murhe». Jos jecu
Sillä «e softa »vallan päällä ow«t/ '.Pci.
z.
armaht«/nijn tehtä» se» ilolla.
eivle hywinteftiille/ maan pahoille pcl. IZ.
Amos. 9.
rackaus «ilpitöin. Wl. woxt. Elles tahdo Esiwalda peljätä/
3:15.
paha/ ja chnnirippucae nyn tee hywä/ja sinä saat häneldä khtoxe.
Hywäsis.
4. Sillä hän on Jumalan palwelia siEph< ' »v. WeljelNnen rackaus olcon fydäme- nun hytväxes. Waan sos sinä paha teet/
linen teidän leskenä». EnnettMn töine nyn peliä: sillä et hän miecka hucka»
canna. Sillä hän on Jumala» palwelia
loisens cun»lata telemäs.
ii. Mät olcat hitat tsisän. olcal p«. sa cosiasa sille rangatftuxexi soca paha
ta»al h«»g«fä. Palwelcat HERra.
teke.
,2. Olcat
Sentähden tule alammatnen olla /
toiwosa iloiset. KärstVälftl
«t ainoastans wthan tähden/ waa« myös
murhef». Olcat alati rucouxisa.
iz. lacacat »man Pyhäin larpell. Ot< omantunnon tähden.
6. Sillä sentähden te myös «veron Mätacat mielellä» huoneftn.
P<l> 14. Siunatcal wainollisian: Slunal» xatte: sillä he owat Jumalan palweliat/
caeza ällät sadalelcs.
soiden sencaltatfisia tule lucua pitä.
15. Ilottcat iloisten canha/ja ltlelst 7- ?s>Js» andacac sijs caitille mitä te
itlewäifie» cansta.
oletta: sille «ero/ MttS
16. Olcat leskenä» ylimieliset. Hllat jolle wero tule: sille tulli jolle tulli tu. 12: 22.
ltzestä» paljo pitälö/ »aan pitätät teitä» le: sille pelco/ jolle pelco tule: sille N«u»s
Prov. nöyräinc«ltats»a. Mät itziänylinwtj. cunnta/jollecunnta tule.
lZhtm8. Älkät iellengän welwolliset olcy/ mäistä
sanaMts^
«sa ,7. Mläl lellenAä» paha pahalla co« waan atuoastane että te totyen loista» racosta
stacs. Ahleroitcat sitä cuin.««nnialint» racastatte: sillä soca toisia racasia/ se oy ma».
P«t. on tiltckein ihmistm edes.
täyttänyt lain.
Exo».
z:»«
,z. Jos mahdollinen env ntz»M« 9 Sika se Ei sinun pidä hu»rinteft. 20!
:

/

.

'

">

»

/

»«

;

»sn:
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Ei fitlll» pldä taMMi,': Et fi. 7. Silla ei yritän »elsiä ltzcllens elä/
n»n pldi »arastaman: Et sinun pidä eikä yxltän itzellens cuole.
~.
peut. »äiriiä tobisiuft sanoman Et sinun pi. z. Sillä jos me elämme/ nhn me HEr.
~,!,.
dä himvitzema» Ia mitä muuta tästy rall» elämme: jos me cuolemma/ nij»
Mtth on/se tähän sanaan suljetan:
sinun pltä me HER«ll« cuolemma, Sentähdm
/
i. joco me elämme eli cuolemma/ntjn me
ly.
racastaman
ntzncutn
2»!
lählmmiistäs
HERran omat olemma.
Sal. s: tziäs.
ro.Et rackaut tee lähimmäiselle mitä» 9. Sillä sentähden on Myös ChrlsiÄs
14.
paha: fenkähden on rackaus Lain täyi- enollutja ylietldsnut/ jaMenseläroiirt
tämys.
tullut/ että hän olie cuolluttten ja elö»tl<
A että me se» tiedämme/nimit- lenHEßra.
'»^^
Nttlvd
l«.lf: msn

:

:

:

ajan/ että nyt o» alea u- ic>.
sinä «veljes duömi.
Sillä meidän aulnubcm
Eli mixis sinä nxljes y l" lv.
nosta.
nesta
MS on nyt lahemLänäcuin silloin cosca me löncatzot? sillä me asetttan caicki Chrijaratstuxen duomioistuimen eteen.
«ifielä, «ftotmma.
Pöonculunut/ ja pätva on tul- 11. Sillä lirjoltettu o»: M» totta Esi»,
lnt. Sentähde» hyljätkäm pimeyden cut» minä elän/ sano HEÄlra/ minua 4l:»l>
työt/ ja pnkecavmmtam vaikeuden so- pltä caicki polwet cumarlaman/ j« calc. Phil.
li lielet pitä Jumala» tunnustaman.
2: »o.
taaseilla.
ii»c.»: ij. Waelbaeam soweltast nyncuin ,2. Sentähden jocaitze»
Milstä pltä e.
»4. päivällä/ ei ylönsyömiset eikä juopu>
Jumalalle lugun tetemän.
Sat. k- mists et canimiois etkä haureudes. Et destäns
iz. Hlläm sijs tästedes toinen toistan,
»i.
rydasja cateudes:
tmomilc,/ »aan duomltca» parannuin
Pct. 14. Waan pukecal päällen HERra nijn/e<tei yrilän «itjens «teen pan» louc»
4: k- JEfus Christus/ ja älkät holhock» tausta eli pahetlnufta.
ruumlstan hauremen.
»4. Vl)lnä tiedän'/ ja olen »ah»»
XIV. iucu.
lEstxes/ ettei mi.
Ntuva
Eickouscotsta corjatcat/ ti cam- lZ» itztftäns yhteisiä »le/waänjoca jota»
«ikein
lin yhteiferi luule/ hänelle se on yhtetn?.
rydoisa.
!.Pxikylläustosaavanacaic,"'
Cbrl15. Mutta jos sinun «eljes sinun rua.
fiillises
kinaista syödä/ waan heicko syö stas furullisex tule / Ntjn et sinä sijlle wa»
vapau caalta.
«La rackaudes. Hlä sitä ruallas cadota/
dt««lä- z.loca syö/ älkänsitä ylöncatzoco/ jo- jongatähde» Chrisius on cnollu».
mäo. ca ei syö: ja se joca «i syö/ ältän duo» 16. Sentähden ftwitttitat ntz»/ ettei
mttco sitä cutn syö: sillä Jumala on teidän hywyttH» taltetais.
17.Sillä ei Jumalan »Macuuba ole
hänen wastanottanut.
joca toisen palvcli- ruoca ja juoma/ miltta »anhurscaus/
olet
Cnca
4.
sinä
Joe. 4: ata dnomiyet? Omalle
Isänallens hän j«rauha/ ja ilo Pyhäs Henges.
18. Sillä joca nysa
seiso eli lange. Mutta hän laitan ylösojetta: sillä Jumala on «voimallinen hän- hän on Jumalalle otollinen/ ja ihmisille
lelwollinen.
dä ylösojcusaman.
5. M eroitta yhden pälwän toisesta/ iy. Sentähden noudatläcam nijtä cuin
toinen pitä caicki päivät yhtäiäisnZ. Jo- rauhan sopiwat/ ja sitä cuin testenäm
kainen «kcon vahva omasa miclesäns. parannuxexi tule.
?K
6. Joca päivää tottele/ sen hän HEr. 20. Mi rnan tähde» Jumalan työtä
ralle teke: ja joca ei päivää tottele /se turmele. Caicki tosin owat puhtat w«5
myös sen HERralle teke. Joca syö/ hän fille ihmiselle on st paha )oca syö oman
syö HCCralle: sillä hän kyttä Jumala- lundens pahennuxen cantza.
S» on hy»ä eltls liha Ms / »tIH 'i>
la: ja jocaet syö/ se ei syö HEAralle/

e«»»ot,
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'
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jakyttä Jumalala,

93 b Z

»tzna

Pyhiin Pälvtilln Epistola'
lslue.
Senpilä,»
Esaias:
»t/na jois/eli jolall» josta »eljes louc. i2. Ia taas sauo
landu/ taicka pahene/ellckä heicoxitule. leman Jesse» juure» / joca on noustua E^
22. Joe sinulla on »sco / nijn pidä se l» pacanoltahaUitzeman/jonga päälle pa.
on/jot» canactolwomanpltä.
zesäs Jumalan edes. Autuas
nijfä
/
«uinhä» iz. Mutta toiwon Jumala täyttäkin
«t t«e itzelleys «malunb»
,
teitä caitell» riemulla,a rauhalla/ usco«ettele.
Pyhän Hengen »»iman
2Z. Mutta joca fijtä epäile ja cuilengin sa/ että teillä
P<N»«.
syö / se on cadotettu: sillä ei hän syönyt caulta täydellinen tolwo »lts.
l'pno
uscosa: mutta caicki enin et uftosia ole/ i- M)Uttami!»« tiedänhy»ästl/rac>
»?«>lat weljeni/ teistä / «tta te olet. V""»
se o» syndi.

;?B

,

„.

XV. im».
ta hy»yttä läynäns/ callella tundemimeidän / jotca wäkewät ftlla täytetyt/ että t« »oitte töine»toi. ""
olcmma/tule heickoin woimat- ftanne neuiv».
M^
hetcko- X» « »comntta
rohkärsiä/ eitä tyel- 15. Mini olen cultengin puolittain
jlakärsikirjoitkelivata.
liast teidän tygö»/ rackat »eljet/
män ja
teille
läkelwatca»
nijncuin
tanut/
mnistuttaln
ftnar. "»n»'
yximte 2. Nyn jscainen meistä
o- himmäiselleos si)«ä cuin hywa on / p«- mon puolesta/ cuin minulle Jumalalda
Neuvo

«iset

.

>

.

'

on annettu.
rannuxext
lyellens
kekwan16. Että Minun pitä olema» pacanaia
ei
Sillä
Chrtstuscan
Psal. z. waannyncuin kirjoitettu on: heiseas lesuxen Lhrifiuxenpalwelta»/ Ju6?: li. nat/
dän pilckans/ totea sinua pilckaisit/ lau- malan Evangeliumita- uhramas/ ettji
pacanatktn olisit Jumalalle otollinen uhgeisit minun päälleni.
/
4. Sillä mitä enne» kirjoitettu on se ri/ Pyhän Hengen cautt» pyhitetty.
»n meille opixi kirjoitettu/ että meillä »7. Sentähden- minulla on ft/ josta
kärfimiscnja Ramattui» lohdutuxc caut- minä JEsuxes Ehristuxes kerstan/ nysä
cuin Zulnaian swat.
tgtoiwoolts.
iz. Sillä e» minä rohkene mitä» pue. Mutta kärsimisen ja lohdnturen Inteille
yxiettä
tesi-stenän
hua nysta enin ejThrtstus min» kauttani
mäla/ andacon
pacauat» cyuliatsudext/
Lhrtsiuxen
waituttänui
JEsuxen
mieliset olisitta/
työllä/
sayaSaj»
perän:
ry. Merckein ja thmetten «oimasa/
6. Etlä le yximtelisest yhdestä suusta kyettä mimeidän
ja
HERran Jumalan Hengen mäellä. Ny»
täisilte Jumalitta/
ja nysä ymbänä
hamasta
Jerusalemtst
Isä.
JEsuxen Christuxe» loinen
toistan/ riys ISyrtcon asti olen caicki Christu,
7. Sentähden corjatcat
nyncuin Christusktn on meitä Jumalan xen Evangeliumilla täyttänyt.
Ennu- cunniaxi corjannut.
Ia minä olen ollut ahkera Evangeliumtta
minä
saarnaman// joifa Christuxe»
8.
Chrisanon:
fiuxet
Jesus
ollut etten minä muuet
ymbärtosletckauxc
nimi
mainittu
pacaon ollut
rakennais:
riatn«u palwelta Jumalan totuuden tähden/ calaise» perustuxen päällä
kirjoitettu M joille Esi».
nyncuin
»i.
cuin
Maan
lupausta
Isille ensingän
tzumi- wahwtstaman sitä
»5.
ei
hänestä julistettu ollut / ny- !N
iup«
ftst. tapahtunut oli.
ja jotca ei cuulltt
2.SS> y. Mutta että pacanat laupiuden ede- den pitä sen näkemän:
tull»
ymmärtämä».
22: ;o. stä Jumalala kyttäisit: nyncum kirjoi- ole/ nyden pitä
Viomyös
minä
ole»
2!.
«»sei
n
mtnä
Sentähden
kytän
sinua
Psäi. tettu sn: Senrähve»
tygön
tulemast.
zz: lv. pncanain seas/ja weisa» sinunNimelles. estetty teidän
HtspD,
2z. Mutta nyt ettei minun ole »Stfa ntaai»
Deut. 10. Ja taas hän sano: Jloitcae pacaolen
jo
/
ja
minä
maacunnisa «nä sta
Ztt sZ. »at Hänen-Lansansa cansia.
tyzön- matt»,
Psal. 11. Ja »aas: Kyltäkät HERSXA caic- monda wuotta halainnut teidän
staifiS»
ki pgcanat/ jg «Mi Ea«sa ylistäkä» ne tulla:
,4.V«a'

kemau.

:

!

-

händä,

l6.i«s.
»57
nyncuinPyhät,
ftpi. Ia
HERrasa/
cosca
24.SeMhbtN
joisa» waellan / ntjn minä tulen lcidcm ly. elcat hänelle cailis asiols awulllstt/
on mo.
minä
teitä
M
hän
etta
hän
tarwitze:
sa
minä
tolwen/
cosca
«on: M
iiljn mluä saan nelle awnllmen ollut/ ia itze minulle,
stn cautta matcusian/
/
teildä
nyn
sinne saace. z. Erwettälät Prtscat ja Aqwi. P"w«.
ja
leiban nähdä
lal/ minun auttaitani Chrl- läsle
laisin. Cultengin/että minä ennen sailerwet.
lEsnies:
fin terran mmuni teistä ilahutta.
mu»
hengecaulans
minun
«wM
minä
waellan
Jer».
4>lel<a
nyt
25.«M>Utta
"»salemyn/ Pyhille palwellusta ni tähdenMlxi andanet: Joita enmi-lamita
/

zXsDarttn tygs.
,

minä Hlspant-

"

<»

nä aluoastans kyttä «aan caicki paty«ta
Achaja.
ja
canatngin Seuracunnat.
Maccd»ui«ft»
R°mis
Seura
löy.
cunnda/joca
z.Nijnmyös
sitä
sia owat mtelclläns Jerusalemin
on. Terwettöläl E> Act.
hiä Pyhiä »arten yhteitzen a»un coon» heidän huonesans
penetusta/ minun rackatndam/ joca on «8:«.
utincn Chrlstuxes.
mielellsns tehuet/
l. Cor.
27. He owat
nyncuin he sijhen heille welcapiiättin 6. Terwettätät Mariat/ joca paljo
uäk».
o»at: Cllläios pacanat owat heidän wniwa meistä
hengellisestä tawarasials osallisexi tul. 7.TerwettätätAndronicnstja luniat/
/
let/ nyn on cohtulinen/ «ttä h« myös minun langoiani ja cantzafangejani
Apostolttten
tawaral»
seas/
jotcaowat cuulutsal
beitä heidän ruumillistlla
jotca myös olit ennen minua Christu,
lans palwelewat.
asia» päättä» f-s.
28. Costa minä sijs
«yt olen/ja heille tämän hedelmän z. Terwettöläl Amplial/minun ralultnnut/ tahdo» minä teidän cauttan Astani HERrasa.
y. Terwettätät UrbanustF/ meidän
Hispaniaan palata.
mmä
Chrlstuxes/ ja Stachyni
29. Mutta minä ttebän/
tulen minun racastani.
minä
että
tulen/
tygonne
teidän
Cbristuxen Evangeliumin täydellisellä iv.TerwettäkStAptllet/ jsra on cseteldu Chrtstuxes. Terwetläkät Aristöbu.
flnnauxtlla. minä neuwon teitä/ rac. lin
perhettä.
30.
K«st<
minun la»,
meidän
HERran
ii.TerwettäkätHerodioni
weljet/
hetbän
"»tat
ja
Hm. gvant. Terwetläkät Narctssuxen perhet.
»ucoil. «<Esux<n Christuxen cautta/
la «de. «en rackauden cautta/ että te minun täjotca owat HERrasa.
rucouxie minun ii. Terwettäkät Tryphenat ja Tryphostans. caneani tilwotttelifitle
:
HERrasa- Tertygö
fat/ jotca työtä tekemät
edestäni Jumalan
minun racastani/ jsc»
,1 Että minä ludeas epiuscotfista wetläkät Perfidat
«elalttttalsin Ia että minu» palwc. paljo työtä tehnytvn HERrasa.
ollsPyhille otollinen. iz. Terweltäkät Rufust »alittua Her-lvren
lyginne
)a hänen ja minun äitiäni.
,2 Että minä ilolla mdän
ja mi.
cautta/
14. Terwetläkät Asyncritust /a Phletahdon

tekemän

:

26. S:llä ne

sen

sen

«sca

:

rasa

«ulill» humalan

gontat/Hermani/ Patrobac/ Hermest/
nuanitmnä reidän canftan wirwocaisin.
canstans owat.
Multa rauhan Jumal» olc»n lei- ja weljejä jotca heidän
ja JuliPhilologust
Terwetläkät
Amen.
15.
,an
»än caickei» canhan/
at/ Nereustja hänen stsarcans/.ja Lcaickia Pyhiä jotca o«at heiannan teldän hatdun lympat/ja
dän canhan».
lö. Terwetläkät keitän kesienän pyhäl,'"""""" lä suunandamtsella. Lhnstufen Seura»ast«n°<t<.lsitla kunnat terwettäwäl teitä»
«
«.

«,.««.«

v?a

handl

«33
Neuvo
»airia

,7.

P.PaWallnEplsiolcl
l.jM.
teitä/ rac. ty«klrjälirjoitln/l<rwetä»iett«Her!asa
AKUtta minä neuwon
että te «»alaisitta »l. Teitä terwetlö Gaj,«/ min»» j«

«pellal «ripnraisuden ja patjennuxen malcan
lacart. saamita/sicä oppia wastan/ cuin te»p«
«»man. plntt olttta: ja wälltälät «ytä:
»8. Sillä el sencaltaisel HERra IEsusta Christusta palwele/waan oma wa».
zanS: ja »lellelewälmakeilla puhetllans
,a ltehacoltzewtstllans yxtlerlaisten sy.

«ilen Seuracnnnan holhoja. Teitä ter.
»«ttä Erastus/ Caupungi» raha»hal«
dia/ j« Qwartus weli.
24. Meidän HERran lEsur«u Chri.
stuxen Arm, olcon teidän caickei» c«n.
§an/

Ame»/.

hänelle/ joca »oi
»ah. Psz«i
"ista minun Ewanzeliumin ja lEsuxen läbe.
Christuxen saarnan jälken / sen salailu, ,»««52
25. Multa

Sillä teidän cuullaisuden »n calkll.
jongacahde» minä tloltzen den ilmestyxenjällen/jocayä!sina<c,in »m,«l.
teidän yltyen Multa minä tahdo»/ «t> o» salattu ollut:
~
lä teidän pltä hy»äsä »tjsat oleman / ja 26. Mutta »yt ilmoitettu ja tlettäwiixt
«.

.

~

.„

iy.

:

'

pahudes yxtlertaistt.
tehl, Pr»phetaln Ramattuln cautta /
20. Mutta rauhan Jumala tallatcon yancaickisen
Jumalan käskyn jälten/ V°
Satana» pian teidän jalcatn «la. Met. stö cuuliaisudexi/caickein pacanaln seas».
dan HERran lEsuxen Christuxen Ar.
27. Jumalalle/ joca yrinäns »tjsa«
Mo olcon teidän canjja». Ame».
«,, olcon cunnla
lEsuxen Chrtstur.««
11.
terweltäwäl Thimotheus cautta ijancaickistst/ Ame».
anttaja»/ ja locius/ ja
Romarein lygö tlrjolteltll Corl««°
Jason/ ja Sosipater / »inun langoni. thost7 Kenchrean Seuracunnan paltve22.Mincl Terttus/ joca tämän iähe. luspycan Pheben cansia.

A«.
,»:

l<
-

edellinen Epistola
P. Pawalin
Corintherein tygö.
l. iucu.

Va««'
t°.ltä
Corm.

'h««.
tä.

MH. fw A
VMI
2
Sille Jumalan
l.

«

~

""''

Seuracuun.lle/
_.

2.

l«ea ny xenshuutaVat/jocaiyes

lN?öl.o» teille

«

.

nm oi.

Xltusta

8> I«a myös teitä loppun asti »ahtvi.
jo- sta «lä le oll«tt«
.

>

ja Rauha
,

".

""<

yheencaltaise» puhcn pitäisit.

lä/ ja ettei ceidän stasan e-.stur°ja olis/
Jumalan waan olcat stmttelul yhdes
mieles 'ja >,h.
"
"

tähtenne/ sen
"i" teille JEsnxes Chrt5""°"anntteuc."-

"b>y<
8ä»N«
yan»sä/l«!l«ftop«sajalnnd«m»s«s;

,-

it.

N

'°'

lum«aina

l.Thlst

me.eän HERran

heidän xamei.

F»
Uux°W
bä» /^«s ? 3li'mal«ean.
W?."/'
»eille

«nd«.

6. Sillä saarna Chrisiuxesia on ttlfi
wahwistettu:

lEsnxe C rl.
ettet telldä josacusa lahiasa ml.
""/'"
lä!i i».ulu/>olcacl>oc.u«e meidän HER.
Jumala»
°»cautta /ia Sosthenes ran
lEsuxen Christuren
.«.«,.«.,,

des

„.

neuwos!

Sillä minun corwini on tullut tel-

<W ««ckstl »elj«/ Cljloen perhe» cautta/
'

»

'

!>«"

~

etta

Ätt.
W »«.

riidat

svat

Cttinthtttin ,ygs.

teidän telkenä».

12. Nhn minä sanon sttä/että cutin teiMini olen Pawalin /minä ostä sano!
Apollon/minä Cephaxen/minä

len

siuxe».

ez.ltenelö Chrisius

Chri-

jaettu? wat ongo

ei monda

s. iucu.

tvsimalltsta/ ei myös monda

suuresta sugusta:

!

27. Waan ne cutn mailman edes hullut on/ on Jumala valinnut/ että hän Matth
11: »s,

Nchsat häptään saattäis: Ja

ne cuin

heic»t on mailman edes/ on Jumala «vaPtuvalitttdäiicdcstänristiu«a»littu?Eli linnut / että hän wäkewät häpiöän saacplejcaco te Pawalin nimeencastctut?
ta-i»:
»4. Minä kytän Jumalata/etten minä
28. Ja ne alimmaisesta sugusta ja ylenole yhtän teistä castanut/ waa» Chrispu- catzocut matlmasa/ on Jumala «valinpenjaGajuxen:
nut: janecuineimttäqvle/ että hän «e
15.Ettei kengän saa sanoa/ ettäminä jotca jotakin owäl/turhax! teki».
minun nimeeni kelän rastin.
29. Ettei hänen, edesäns yxikäy liha
iö. Minä eastin myös Stephanan per- lerscaie.
een/ stjtte en mina tiedä jos minä jongun zo,Mutta te vketta hänestä Christuxes Jer.
muun castanut olen.
JEsnres/ joca meille on Jumalalda teh- rz: 5.
17. Sillä ci Christus minua lähettänyt ty ivyfaudext/ja wanhurscaudexi/ ja pykastaman / waan Evangeltumi saarna- Hydexi/ ja lunastuxexi:
man/ et sanan mysaudella/ ettei Chrtstuzi. Että oyncucu kirjoitettu on: joca Jer.Yt
pen ristt turhan meni».
ttziän» kerfta / hän kerscatca» händäns 2.»4.
Cor.
»8. Sillä se puhe rististä on nhlle hullu. HEr-aia.
lv: r?,
u»/j»tcs cadotetan: Mutta metlle/jotca
11. iucuautuaxi tulemma/ «n se Jumalii woima.
rackat weliet/ cofta minätt! Wofiv
-

Act.

st/r,
»!l.

'

VISM.
md

-

«ty. Sillä kirjoitettu on: Minä cadotqn wysaste» wysauden/ jaymmärtäwäi-

»»:

K.

«st.

.

zz; i».

steu ymmärryxcnmtnä hyljän.
cuinga
20. Cujafla on ivysas? Cusafta onkir- teille Jumalan todistusta.
ja»oppmul? Cusasta tämä» mailman 2. Sillä en minä itziänt pitänyt teidän hän
tuskia »n? Eits Jumala ole tämän ma- seasan mitätän tietämäni waan ainoa- saarvS
ilman wyfauttahulludexi tehnyt?
stans JEstrxen Christuxen /ja sen rtjiin- nutoi,
21. Silla että Jumalan wysaudes et naulitun.L'»/«atlma tundcnut Jumalala wysauden z. Ja mina olin teidän canstau heickou- i: 17.
kautta / nyn telpats Jumalalle tyhmän des/ja pelmos/ ja suure» mapistuxe». A«t.
saarna» caulta nytä wapahla / jocca sen 4. Ja minun puhen ja saarnan et ol- 1»: r.r«
«scomat.
lut caunistetui» sanoi» ihmisten mysau22. Sentähde» että Judalaiset merc- den jälkcn/ mutta Hengen ja «voima»
?tS anomat/ ja Grekit wysaurca etziwät. vsotuxes:
2Z. Multa me saarnamme risttnnauli5. Ettei teidän uscon clis ihmisten wtz«
»un Christupe» Judalqtsike pahenuxext/ saubes/ mntla Jumalanwcimas.
6. Mutta me puhumma stjtä ivysau- MikS
ja Grekeille huöud epi.
24. Mutra cuhutuille seka Juvalaisille desta cuin on täydellisten tyionstt Ei tä- Evan«ttä Grekeille saarnamma me Chrtstu- män mailman wysaudesta/ eikä tämän gelium
xen Jumala» woimap! ja Jumalan nch- mailman Päämiesten jotca huckuwat. »n.
"

«st.

li ands
dän tygönne tulin/ en minä
ttecä
engäsy-'
lutcorkioiliasanoilla/
wällä wysaudella / ilmoittama mitä ja

faudept.
7. Waan me puhumma stjtä. salatusta
mysamJumala
Sillä
hulluus
o»
Jumalan mysaudesta / jonga
Jumalan
25.
Li cuin ihmiset: ja Jumalan heickons on on ennen mailman alcua säätänyt meidän cunuiaxem.
wäkcwämbi cuin ihmiset.
26. Z« näette rackat «veljet/ letdän cu- 8. Jota ei yxikan tämän mailman päätzumism/ «m monda lihallista vysast/ miehistä tundenlltSillä jos he olisit
tnndenet

TA»

Esa.

P.PMllnl.CpiM

f.

lUl».

cut» palwellat/ jolbe» tantta te
tmtdittei/ »ff» et he sltsKunnian HTR- muut
oletta
usconel / ja nyncuin Inmala culra risiinnaulinaet.
andanut on.
lengin
y. W»än nhnculn kirjoitettu on: joiolen istuttanut/ Apoll» e» c««
V.
Minä
corwa
oli
nähnyt/
et
ole
etkä
tä silmä
Mutta
Jumala oncas»on»»<
cuuilut / ja ei ihmisen fhdämeen ole astu- ftanut:
«almisiaNär vanut.
nut/ joit» Jumala o»
7. Nyn'ei mitän »le joca istutta/ etkä
jotca hända rarastckvat.
joca casta/ waa» Jumala joca castvon
il10. Mutta meille on Jumala
moittanut Hengin» caäcra : stllä Hengi anta.
fywydetktn.
caick: tutkistele/8. Mutta joca istutta ja joca casta/
palckans työns
11. Sillä cuca ihminen titta mitä jh- »wat yhtä: cumbittn

Me

se»

se

se

se

Jnmalä»

mifteon/ waanihmiscn Hengi jocähäaela ön ? ND myös/ ei yxikäa tiedä mi-tä Jumala» »n/ «aan Jumalan Hengi.
11. Mutta «n me ole saanet tämän mailMan henge: «aqn sen Hengen / ,oca
Jumalasta on/etkLine tiedäisimme/ mi-

jällen.

saa

se

9. Sillä me «lemma Jumalan a.pulai»
set/te elettä Jumalan peldo/ j«Inm«»

lan rakennus.
10. Sen Jumalan armon jälte» cuii»
minulle annettu o»/ olen min» perustu»

tä meille Jumalalda annettu »n.
xeu lastenut/nijncilin taitawa'rakendaja/
lj. Jota me myös-puhumina / ei »yllä waan toinen sen päälle ralenda mutta
«vysaus opet- catzocan locainec»/ cu»nga häy st» päälle
sanoilla cnii» inhimillinen
Hengi opet- rakenda.
Pyhä
«aan
cuin
-..
ta:
Mä
/ ja me duomitzeinma hengelliset
perustusta ei taida yt
a
n.
Sillä
munkä
asiat
Mitä" httigMstst.
luon.
xikän panna/ maan sen cuin panda on/ «o hti«
nollin! i4.Mätka ei lnonnslliuen ihminen PM. jocaouJEsusLH r istu».'
«ui» Jumalan Hengen on.Jos nyt jocu rakenda tämä» peru- denpp,
Hmm! märrä-Ntztä
«voi he- «at stllä ne omat hänelle hulluUs/ ja ei stuxen päälle/ culda/ hopiaca / callitaki- rustugellisis taida kZflttä/sillä ne hengellisest duomitä. «iä/puita/heinjä/olkia:"
xe»
ij. Joeaitzen teko tule julkisexi.: Siliä Chri15. Mutta heugtlltne» duomttze tosin
«siois. catckia/
«aanei hänketoSkäu duomita.
päiwä onsenselittäwä/ jocätulesa il- siuxeu
Esa.
4s: ij. ickSillä. cuca on tiennyt H ERran mandu:KmtiMOaW» cllsgin teko tygö.
mielen/j joca tahto hänen nevwoanda? on/sen tullcoWe. /
t4.lotzl°Mn'ceco pysy/ cnrnhänsen
»i i4. Äkutkdt meillä »n Ehristuxen mtett.
!
Ilk. jucu
Päälle
rakMänukon/nhn.hän saa palleani
mtuä
tninPawaIF. Jos jongunteco pala/ nyn hän
li nuh- AO» »»t teille puhua nyacmn henMutta hän tule itze auluagelisille/
Äähtngon
waannljncuin
lihallitele Co
/ tjtzncuin tapsille
tuke» cauttä>
pi/c«itenziuiiyncutn
sille
ChxiPlrlnthe. jles°.
-»---e
tiepä teitänne Jumalan
M
Ettekö
te
'
teitten
i> 9itesca minä olenrisille juoda andä- 'Gemjktlxf/ ja eträ-JMMn Hengi asu
rhtoja
6:-»?.
nÄ/
sillä ei tesitä «ielä tttfä?
heidän woknet.ja en ruoca:
a.Cor.
Templin
nytkä»
jocu
et
te
«ielä
«oi.
turJos
Ja
Jumalan
epetcanitli / sen Inmata turmele: Silla Ju- 6;iS.
;. Sillä te otetta «ielä lihallise l. Siljains
nffncauwan cuin teidän seasan cateus/ maliin Templi on pyhä / nyncuin tekin
lähden lä
ja rma/ ja eripuraisus on / ettäkö te ole otetta.
Älkän kengän ttzlänS pettäkö: Jos
lthalliset/j'ä «aellasihmiste eawan jälke?
4. Sillä cosea jöÄ fanöu Minä olen 'jöcu SsW lyenS kuule-«tzsaxi laza mail.
Palvalta: ja toinen: Minä Apollon/ masa/ tulcoä tyhmäxieliä hän mysari
'
>
kultS!
Fttekö te sijs ole lihalliset?
?spollo/
Sillä
tämä»
ja
mikä
mailina»
«hsaus sn
H5. MikäsiäPavali»»/
19.
:

'

,

l

"

.

!

-

se

"

"

.

saa

:

"

se

-

hulluus

Esrinlhtttln iIM

»"
4. lue.
Hnllattö Jumakikntpbänä. Sillä kirjot- K. /Tllllä minälunseu/ että luma- Minä
«ett» on: Hän käsittä kattavat eavaon meitä vhmetfiä Aposio- mailletta
eteen
lndesans.
asettanut
surmatta- ma he!
Job. 10. Ia taas: HERra ti«cä vysä- via s silli me olemmanyncnin
matlman / jaEn»:«.
däu
ovat.
gelein/ja ihmisten thmcpi tullet.
Ps-l. pen»i.ajatuxet että «e turhat
pltä.
Sentähden älkän yxikän ihmisistä ic>. Me olemma tompelit Christnxen
yi!".
kerstatco.
tähde»/mutta te totmelliset Christuxes.
11. Sillä caickt ovat teidän oman: L- me heicot / mutta le väkevät: le cunnt,
tts Pavali cli Apollo/eli Cephas/ tatc- aliset/ mutta me ylöncotzotut.
lla «atlma/elt elämä/ «li cuvlema/ taicka ii. Haman tähän hetken asti kärfimvykyiset «li tulevaiset caicki ovat t«i- mä me nälkä ja xano / ja olemma alasti/
däk:
ja Meitä lyövän cormalle/ ja ei «mille ole
uz. Mutta te oletta Christuxen: vaan vahva asuinsia:
ii. Ia me näemme vaiva työtä tehden Act.
Chrlftus on Jumalan.
I V iutU.
omilla käfilläm: Costa meitä soimman/ »0i,4.
pilakin «että Christu. nyn me hyvästi lausumma: cosca mettä i.Thess
me
9.
ftn palwtliain»/ ja Jumalan wainotan/ oyn kärsimmo.
,«n la.'
piicatan/
nyn
meitä
me
ru»Thess
iz.
Costa
!>««
sal«isuden hnoncnholdiaina.
»: »2 Mutta «inoastans se huo» coilemma i me olemma tulle» ntzncutn
«ttne
tuogioixi / ja caisteio st>ast«i«
mailman
fe««etztlän/ettäj«c»uscolli.
«»haltlain
sudexi tähän päivää asti.
5"/ stxi löyttätsin.

t

:

.

A««.

i

>:

««.»<

'«U
"""'

Mutta »ähän minä sijtä tottelen/et» »4. En minä näitä kirjoita hävätstäxetä minä teildä duomitan/eli inhimillstl» nt teitä / maan minä neumon nyncnm
dä päiwälds: j« en minä itzelän o»«mi<e minunrackaita lapsiani:
i;. Sillä ehkä teillä olis kymmenen ku«inuant.
4. Sillä en minätiedä mitä» cansiani: hattaMestarita Christuxes/ vijn et teilmult» «n minä sentähden »onhurscaxi lä cuttengan olemenda Isä: sillä minä
tehty ole »aan HERra on st jocami. ole» teitä Christuxes JEsuxee siittänyt
Evangeliumin caulta.
uun duomitze.
16. Sentähden neumon minä teitä / olduomitco
ennen
at.
ällät
Sentähden
z.
««/ sijheuasti cuin HERra tule/ joca »e. cae minun tamottajani.
<ln «alteuten saatta/ c»tn piwtydes p«i» 17. Sentähden lähetin minä teille Ti,
tetytowat/ ja ilmoitta sydänden aiwoi» motheuren/joca on minun racae ia uscol.
cunnian luma. Line» poicant HERrasa / joca pttä mui»nxet: silloin cnlin
stuttaman teille minun tieni/ jokeaovat
lald«.
/ ngncui» minä jocapaicas
«.
weljet/
olen
Christuxes
näitä/
rackat
«ssUtta
"<>«mä minustani ja Apollosta caikisaSeuracunnts vpetlln.
ulostoimiltanut teidän tähtenne: että iZ. Voutia muutamat oivat teistä
paisunet/ nyncutn en minä tet«
«e meistä oppisilta/ «tlei kengän enämtä
tuleva oliscan.
et.
tygvnne
on/
dän
«jattelis/
cuin
lirioittttu
itzestäns
«ei yxitän toinen toistans »asian pidä iy. Mutta ennen paljo aica tulen minä
»ongun lähden itziäne ylöspaisuttaman. teidän cygön/jos HEOira tahto/ia tahpaisunultten sanota/
7. Sillä «uca sinun eroilla? Taicka don tietä/et nyden
mitä sinulla on / jota et sinä »le saanut ? mutia voimaa.
iv. Sillä Jumalan waldacunda ei ole
Jos sinä sijs saanut olet / mitäs terstat/ puhesa/
waan voimasa.
et
«lis?
ntzncm» sinä saanut / jo tt
oletta ri° ii. Cumman te tahdotta? että minä
z. Jo t« «l<tt« rawitut
tvitzalla teidän tygönne/ kaista raceastuntt/ilman mtita te »allitzetta/ ja tulen
siweyhellä? '
taupella/jaHengen
0 josta te tosin »alliWlta/ että mllin
c
cgntzan
H
zeldän
w«ll!tz<si«.
;.

:

saa

'

«

» »

.

zoz

P. «palvalin l'. Vpissolc,

v.

<j.

Fl«.

12. Sillä

mitä minun tule duomica ny.
iucu.
tä/ jotta ulcona owat? Ettekö te nytä
Aposto
Äydelltsest cuuln teidän feastn duomitze/jotca sisällä owat?
li pane
/ ja
huoruus
sencaltainen huo- iz. Mutta Jumala ne duomitze/ jotca
Panjosta et pacanatcan sanoa ulcona owat. Ajacat
ttzeki» paha poia
naan
ny» että jocu Jsäns e- tykönne.
huorin
pitä.
tekiän mändä
Vi. iucu.
2. Ja t« oletta paisunet / ja enämmin
Corinettä se joca sencaltaisen
murehtinet/
jocu teistä/ jolla ontoisen
thos. työn tehnyt on / teidän seasta» poisotsjotakin afiata/ rohkene st »uh.
cansia
tev.
ti» V U
ja ei pyhäin tele Co
rlliS. taisin.
z. Mutta minä tosin/ joca nyncuin
rlnlhe.
ruumin puolesi pois olen/ cuitengin henEttekö te tiedä/ että pyhät pitä ma- «itä/
ges tykönä olen / olen jo nyncuin tykönä ilma
duomitzema» ? Ja jos mailma pitä että.hpx
olewa sen duominnut/ että hän/ joca
tetdä»
canttan duomtttaman/ ettekö te.xyteiit
«y» tehnyt on/
fijs kelpa pienimbttä asioita duomme- paca.
4. Meidän HERra» JEsuxen Chrinall/K.
stuxen Nimeen/ teidän cocontulcmisesan/ man?
z. Ettekö te tiedä/ että meidän pttäEn- Duo»
pnnä minun hcugeui causia/meidän Hergeleitäkinduomitzema»? Cutnga fljS tt marltran JEsuxenLhrisiuxen woimalla/
ajalllfia asioita?
ten e5. AnnetanSacanan haldun lihan ca-4. Cosca sijs teillä on jotaruta asiat» dt».
dotuxexi/ että hengi autuaxi tuli» HER- ajallisesi hywydest/ nyn te otatte ne jokea
ran JEsuxen päiwänä.
Seuracunnas ylöncatzotut oivat/ ja
6. E» vie teidän kerstauxeune hywä : tatte
Duomarixi.
Gal. ettekö te tiedä/ että wahä hapatus caiken
Tetlle
minä sanoi, näitä häpiäxi.
5tatkinan hapatta?
ny» yhtän wyfasta ole teidän seaEtkö
7- Sentähden peratcat se «vanha taikijoca tatdais duomita / «eljens wä«
na/ että te olifitta vsi taikina/ nyncuin te ltllä?
happamattomat oletta: Sillä meidän
Pääsiäis Lambam on meidän edestämme
ustomattomain edes.
uhrattu/ joca on Chrisius.
Nyn on siis caiteti wica teidän sta. ««^
7.
8. Sentähden pitäkam meidän Juh« tomen toisen»,
cantza käytte Match
'"'
lam/ci wanhas hapatuxcs/eikä pahuden
<e
wää. !">«:
parackin
Mixe
ja wäärydcn hapatuxes/ waan wacuden
tärs»? Mlxet te ennen suo teitä»
happamattomas taiktnas.

sen

"

'

'

'

ase-

sa»

za totuden

Neu-

«o ereittä-

y.

«MliJnä
»

olen teille

.H
Uingoltta
lähetyskirjas

ettei teidän pidätö

'

secandumsn huorintekiäin eansi».
man
10.Jaeicaiketi tämän mailmaa huohet. rimettäin cansia/ eli ghneitten/ eltraatansju- reliain/ eli «päjumalden paiwelioitten /
malat- sillä nyn tults teidän mattmasta pois>

«omista

paeta.

?

"'

««tjtten/

Mutta nyt minä olen kirjoittanut/ ic,. Eila «varasten/ eikä ahnetten/ eilä
ettei teidän pidänyhtn seeanduman/ jos juomaritten/eitä pilckaitte»/ «iki raa»
jocu/ joca westexi cuyutan / olts huorin- leliain pidä Jumalan »aldacunda pe»
eekiä/ taicka ahne / eli epäjumalden Pal- rimän.
melta/ taicka pilckaja/ eli juomari/ taic- 11. 1« stncaltaistt e« muutamat olitta/
ka raatetta: alkät semaitaise» xpnka WMt»olttta pestyt/ l« oltltg pyhlte«
syökö:
lyt/
11.

's«

z.Waan teitze wäärydenja wahingon
"t »7»
teette/ ja semmengin teldän «veljille»,
9. Ettekö te tiedä/ ettei «väärät pidä
Jumalan »aldacunda perimä» ? Hlkä<- Gal. 5:
«fyt»: eikä huortncekiäin / eikä epujumalde» palweltain/ että salawuoteisten/ Eph.
«itä pthmiäin / eilä miesten cantza m«» l, 5»

lygS.
7 i«cu.
lyt/ tt oletta »anynrseaxl tullet HEr,an hellä ole »akis tUu!nil!«»is / »aa» »ailEfnxen nimen cautta / j« meidän I«» molla.
»alamme Hengen cautta.
Hlkät toinen toistanne välttäkö/ joll"/''' i2.
on minulla «yalda / «««n lei se ole molembain suosiosta herkext/
l«:»i.
caicki ole hy»äxi Cattisa on että teille jout» olis paastota jarucoika:
minulla »alda/ muttae» Mlnä tenengän Ja tulcat xättens yhteu/ ettei Satana»
teitä kiusats teidän himon htllimättömyalamenainen ole.
IZ. Ruoca on watzalle säätty / ja vaha den puolesta.
ruallc: mutta Jumala on tämän ja,sen S. Mutta sen sanon mlnä teille suomihucuttawa. Et ruumis hle säälty huoru- sen/ja ei käskyn jäikev.
»aa«HE9irqlle/ jj, HESira ru«.
7. Sillä minä tahdoisin/ että caicki ihivaiva- iritlle,
miset «ijn olifitcnin minäkin »l.»: mutII ti-l
Mutta Jumala on HERran he. ta jocattzeka »n oma lahja Jumalaisa/
!>'«l4.
rättänhk/ oy» hätt on myös meitäkin yhdellä nyn/ja loisella «äin.
8. Waan minä sanon naimattomille
herättävä.
ruoe,c. voimalla»»
Ettekö tiedä/ että teidän ruumiani jaLestille: Se on heille hyvä/ jos hesovärEhrlstuxen jäsenet? Ptdäistö sij» wat nyncutn minäkin.
minun Christuxen jäsenet porton jäseni9. Waan ellei he vot heitäus
nyn oaica»: Sillä parambt on naida/
jci tekemän? Pois se.
16. Taicka ettekö te tiepä / että se joca cuin pala.
ryhty/ nyn hän on yxt ruumis 10. Mutta nainelle kästen/ en minä/ Avio,
portohon
Se».»
? Sillä he tulevat/
ettet «aimonpidämie- väki
sano hän/ vaanHEßra/
2.' sen cansia
eriämän.
yhdexi
lihaxi.
«1 mahhsstans
Matth caxi
17. Mutka joca HERraan ryhty/ se n, Multa ios hän eriä/ nyn okcoo nai- da yhmat»/ taicka
miehens cansta: ja destä eMarc on yxt hengi hänen cansians.
>B. Wälttäkät huorutta. Caicki synnit älkön mies hyliatkö vaimoans.
ritä.
z'
17. Waan muille sanon minä/ ja et
«ny ruin ihminen teke / ovat ulcona ruumiMatth
vaan joca huorin teke /se tele syn- HERra: jos jollakin veljellä o» usco- 5iZ7.
sta omas
dtä
matoin vaimo/ja se mielisty hänen cans- Lc lyt
ruumisans.
.5 ry. Wat ettekö te tiedä / että teidän sans asuman / älkön sitä itzestänS eroit- 9-
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Corimhtttin

.

i

;

'

:

l

'

'

!

?'
5
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?:rz.

teisä on/jonga te Jumalalda saitta/

«ttepä te ole teidän omanne?
ao. Sillä te oletta rallista ostetut: cun»
«jvittacat stjs Jumalata teidän ruumi-

»Prt- san/ jateidän
"ry.
Avios.

ja

ovat.

Jumalan

Vll Sucu.
nysiä cuin ke minulle kir-

n»i»

kß

miehelle/ «t-

-

vaimoon ryhdy.

taco.

usco-

>

ruumin o» Pyhän Hengen Templt/joca

Ja

sen

!

7. Mutta huorudeu lähden
pitäkön cukin oman watmons/ja jocaine
tä cutzunut:
pitäkö» oman miehens.
andacan
vaimolle
Mies
velvollisen 16. Sillä cuingas tiedät vaimo/ jos si«et 5
myös vaechd «ie. nä Miehts taidat amuaxisaatta? Eli sintzn
mielisuosion:
k. 7. hxg,.
nä mies cuingas tiedät/ jos sinä taidat
4. Et ole watmslla valda omalle ruu- vaimosautuaxisaatta.
mittens/ »aan «tehettä: Ei myösmie» 17. Cuttmginoyncuin Jumala cullengitt
Ec?
"

!

»

Marc.

jos jollakin vaimolla on
ro:
matoin mies/ja hä» tahto
cansta asua/ älkön händä ttzestä.is «roittaco.
14. Stllä uscomatoin mies on vaimon»
cautta pyhitetty / ja uscomatoin «aim»
on pyhitetty miehens cautta: muutoin
olisit teidän lapsenua saastaiset / vaan
uyt ovat pyhitetyt.
1;. Mutta jos uscomatoin ltzens eroitta/ nyn olcan eroitcttu. Eipä «eli taicka
sisar ole sidottu orjuteen semmuotoists
menvismulta rauhas on Jumala meiiz.

11,

P.Pw«llnl.GMlH

H«4

z.iueli.

gln tm jatannl i Jocalne» »y, »aeldazi. Ia jotca tätä m«ilm« »iljelelväl,
ea»/ cut» HERra o» hänen cutzunut: ellei he sitä »äärin täyttäts : sillä lä»
janynmlnälin caitisa Seuracnnnist» mä» mallman men» «u mene»ä.
32. Mutta minä t«hd»lsin/ «ttä te tl,
säädän.
iB. Jos joc»ymbärtnsleicatt» »n c»» m»n murheta olisitta »almatotn totW<rc« tz«tu/ iillä» se esinahca pyytäkö. I»« tele nytä e»in HERran on/ c»ing«hä«
«lt
j,tu on «stnahas l»tz,t«»/ ältän st «n» ne» pitä HERralle lelpaman.
Ty et e» oacc»
«»il.
33. Mutta joca »»»/ hi»
ltziiins ymbärinsleicata.
sti, le. iy. Vmbännsleickaus ei ole »itä»/ mallifift/ c«l»z« hän emännällens »el.
«Hn au. ,ttH esinahca mitä» ole/ »aa» luma» pais.
tundest lan tästyin pltämys.
34. Namit «mal eritetyt/ »aimo j»
Eph.
joca ei »»tl» »le/ se m»r«htl
20. locatne» pysytin fijnH «ntzunrl»
5» t« ses/ johonga hän «ntzuttu on.
nittä «in HE3lr«n o»al/ «ttä hän p»,
2«. Sinä olet orjaxl cnyutt» ? älä sitä ha »lts sttci ruumilla «tts hengellä:
murehdi cmtengi» jos sinä taidat »a- M«lta joca naitu »n/ «»rehti «»il.
-paxi tulla/ nijn nautltze sitä parammln. «allistst/c»»i»g» hi»en pitil «t«h«<e»<
22. Stllä joc« orjaxi on HERrasa lelpaman.
ml«s
«utzuttu/ st on HERran »apa: Ny» 35. Mutta sencnltaistt»
myös joca «vapaxt on cutzlttt»/ hän o» teidän tarpexene: et että minä paula»
teidän päällenne heittäisin/ »«»» että t«
Christuxen orja.
ällät
soweliafti ja hywtn HERrasa ttznnl.
F«o»'. »i.Te oletta «allista ostetut/
rippuifitte/ ilman eroittamala.
«- 25. ihmisten orjat olco.
«. Pet.
Itzecutin/ rackat »eljet/ j«sa HH» zS, Mutta jos joc» luule/ ettei se st.
«,z. cutzutl» on/ olcan sijns Jumalan ty- »l hänen »ettzellens/ sijtte culn hän j»
naita»ls on/ «itä saa toisin olla/ »tz»
Nei» könä.
et ole minulla t«hkä»mitä hän tahto/ «t hs» syndiH
Hein e» »5. AKUtta neitzeist
lästyä: cultengin t«/ sallican hänen huolla.
»smäfl.
nyncuin
mtnu»
»euwoni/
37. Mutta joca seiso wahwana syds,
minä
laupluden saanut HErralda ustollisn» mesins/ ja ti ole »aadittu / »aan hä.
»tllä on oma «htons/ j« päättä sen
ollaxeni.
»6. Mt»ii luulen sijs hywäxi/ ny. sydämesiins/ että hän tahto hänen nel»
kyisen lustan tähde»/ että ihmisen on yens pitä/ se tcke hy»i».
33. Sentähden joca naitta/s« tele hy«
nyn hywä olla.,
mutta joca et naita/ hän tetepa,
olet
«tn/
Sinä
»aimoon
sidottu?
älä
27.
pyydä ero. Slnä olet »almotoi»? nijn remmi».
39. Waimo «n sidottu lakyn/nynca», ""llt.
slä pyydä «aimoa.
«au
cuin hänen mithens elä : »aan ?l.»,
myös
alet »ainut/
,3. Mutta jos sinä
hänen miehens cuollnt o»/ ny»
,l sinä syndiä tehnyt: Ia jos neltzy
Cut» HH» »» »apa toistllt hnolema»/ tello
huoli/ ei hängs» syndiä tehnyt:
jengin stnc»ltatstt saawat walwan hän tahto/ alnoastans että se HER»
tapahlu.
tuumlseens. Mutta minä säägiiisin
40. Waan hä» on autnambi/ minm»
Mielelläni tettä.
lnullaxeni/ jos hän silläns pysy sillä C„K».
29. Mutta sen minä sanon/ rackat minä
?
luultn/ tttä «inullalin on Inm«> g« «pH.
enä
lyhetty.
Mitä
»eljet/ aica on
Vill. iucu.
jnma.
joilla »aimot on/olcan nijncuin el hetl» lan Htnzl.
lal» ui)
Päjumaldtn
uhrtlsta tiedän»,
olistan.
me että tallilla meillä on tieto, reincs.
;o. Ia jotca ltl«»ät/ «ijncnin ei he
ny»,
pats»lt«/ «ntt« rackaus ftolda.
»tklfickän; Ia jotca tlottzewat/
m«n
:
ostq»«t/
ei
jolca
«lolylstan
«uin
Ia
:

szz.

sure

se

:

sa»»n

.

sanon
.

sen

cosca

rasa

:

zz

Mijncnln «l. na«tltzis«n,

««

y.lttt.
av;
Corimktttin l»i«8.
ole»
ke
i Sillä oletta mi- -Att.
Mutta jos jvtu kuule hänens jotakin mtnä tosi» ttillt
tietämän/ «t ha» »ielä mttän tiedä/ cuin nun Apostolin «trcant sinetti HEriafa. p;k.
z. Ntzlle/ jotca minulda kyst>«ät/on tähanin tullö tietä.
mä
minun. edes«astauxent:
z. Mutta jos jocu lumalata racasta/ 4.Eikö
meillä »le «alda syödä ja juoda? HänelS on tuttu häneldä.
meillä ole «alda sisarta «at- lä ott
sijtä
Eikö
/
ruasta 5.
4. Nyn me nyt tiedämme
tuin epäjumalille uhrata»/ ettei yhtän moxt canhamme ymbärins «tedä/ Nyu- «apaV

»»«>

».

«päjumalatamailmas oleckan/ ja ettei cutn muillekin Apostoleilla/ jaHEßran ns «al«eljtlläja Cephaxella?
yhtän «uuta lumalata ole/ cuinyxi.
mo
6. Eli minullayxtnäns ja Barnaballa myöowat
jotca
ju5. Ja watcka muutamat
eli ei ole «alda et työtä tehdä?
malat cuyutan/ olcon Taiwasa
tän»
jumalamonda
7. Cuca soti coscan omalla culutuxel-. pitä/ic.
päällä:
«aan
(nqncuin
«ynatarhan
et
ja
lans? Cuca
istutta/
la/ ja monda Hena on:)
Ott».
yxt Juma- syö sen hedelmästä? Eli cuca carja cai. palck»
6.NH» on cuittugin meillä
?
syö
ei
carian
/
rtescasta
j»
la/ Isä/ josta cäicki omat ja me HSnesä: tze/g.Puhuneng»
minä uäitSHmisten ta- hänen
yxi HErra lEsus Christus/ jsngacau».
saarna
sttä sano ?
»a caickt owat/ ja me hänen cauttanö. ivalla ? Eikä myös Laki
stans.
kirjottettu:'
lais on
7. Mutta ct jocaitzella ole tieto: fillä y. Sillä Mofextn
Deot.
muutamat tekevät heillens omantunnon Ei sinun pidä sitoman kynni rihtätappa.,»5:4.
epäjumalista/ ja syömät nyncuinseolts «au härjänffuuta. Sureneco Jumala r.TtM.
,

.

'

se

I 5 että heidän

härkiä?

.

epäjumalille uhrattu:

10. Taicka/letkö hän sitä caiketi meidän
omatuudoos on heicko/ nhnse saastuteta.
S. Mutta etruoca «eitä saata otollt- tähdemme sano? Sillä meidän tähleme
syömme / «n »n kirjoitettu: Että jocakyndä/ häsexi Jumalan edes: jos me/ ellen
me taas nen pitä loivosakyndämön/jajocarihme sttä rtckammaxi tule
syö/embS me sentähden töyhemäxi tule. ,ä tappa/häue pitä toivos» rthtätappaosallisexi tulis. Ro«.
Nimit- 9. Maan catzocat/ ettei tämä teidän man/että hän toiwostanS
ri. Joö mc olemma teille hengellisiä
täin wapauden tulls heitoille pohennuxexi:
on / jos me teidän
«itzu/et- 10. Sillä jos sinun/ jolla tieto on/ jocu kylvänet / paljoco
leiheic. näke atrtoitzewan epäjumalden huoneisa/ ruumillifla nytämme?
ii. Jos muut owat täsä wallas osalliset
koja pa eikö stjtä omatuudo/ jocaheicko «n / yllyteidän tykönä» / mixem me sijs paljoehelais. tetä epäjumalden uhria syömän?
Rom.
11. Ia nyn sinun tietos cautta sinua »ämmin? Mutta embä me ole sttä «al14:15- «eijes huckandu/ joca heicko on/ jonga- da pitänet/ «aan me kärsimme caicki,
Rom. tähden Chrisius on kuollut.
naista/ eten me Chrtstuxen.Evaogeliu>4:«:
te nyn syndjä teette mille milan estettä teki».
Mutta
Seul.
Pawa- weljiänwasta»/ ja särjette heidän heieon iz. Ettekö te tiedä/ että ne jotta uhIt »pet- omantundons/ «ynte Chrtsiusta vastan rawat/ u« syömät uhrista? Ia ne,Hi:
jotca Aitarita walmtstawat/ ne Alta»a oi. syndtä teette.
kein
ij. Sentähden josruoca minunroeljent rista osalltsext tulemat?
vautt- pahennats/ nhn e» minä ttänäns föis li» 14. NHn on myös HCRra säännyt/ Matth
että ne jotca Evangelium: ilmoittavat/,!VUV.
heman ha/ etten minä weljeänt pahennats.

se

j

se

>

>

se

cosca

,

5

».

saama».

Ehri-

pitä Evangeljumista elatuxens
IX ö?tcu.
Ngö minä ole Apostoli ? Engö 15. Mutta «n minä »le cnitenga» mi.
ivapa,
minä wapa ole? Engö minä tä» näistä tehnyt. Wga» en minä senutta 0meidän HENra JEsust Chri- tähden sitä kirjotta/ että nyn pidäis mi.
walla
nähnyt? Ettekö te olemt- «un canstani tapahtuman. Parpmbt
»lämäl «««työni HERrasa?
olts minun ruolla/ cutn että jocu «i,
ttnp.
»ynkerscamisenityMtteliö.

tlillisiä

Lcz

»ö.Mtta

10. iue.
,t. Mlttta että minä Eoa»g«t«»mi
X- iucu.
s«ar»»n/ »iln et«i»u» talwitasijtä iyc»
-n-minä tahdo sitä "teildä/ «<„,
»Hmän: silla minn» tule st tehdä. W»i ö§t r^tlvtljet/salata/että
metU
«inua/ ellon «i»ä Ev«ngeliu«i il.
owac
caicki pilwei,
moita.
alla ollet/ ja caicki meren läpt17. Sillä jos minä se» mielelläni tee»/ tze waeldanet.
nyn minulla o» palcka Alutta jos «mii -.la caicki
Mosexcldacasietut »ilme. «rm.
yl<önmi«len sen teen/ nyn on st »trc» cul- fäjamcres?.
s.
tengin m»»»lleustotl».
Ia omat caicki yhtäläisiä hengellisiä «ro»
18. Mitästä siis minu» palckani o» ? ruoca syönet.
~.
eltä minä Chriftuxe»Evangeliumi sa»r»
4.Ja caicki yhtäläistä hengellistä jus, c-i-..',
nan/ ja teen sen ilman mitätä»/ ellen mi. ma juonet. Sillä joit sijtä hengellcse.
«.!«'«
nä turmelis wapautlant Evangeli». stä talliosia/ joca he
seuralS; Mukia c.i?'<z
heitä
mis.
callio oli
«'^
«hlä minä ole» «v»p« lpcal» se 5. Matta eiChrisius.
Masu '9' / nyn minä
heisiä
mosda
ollet
Juma.
olen cultengin minun»
hän tzesta
jocaitzen palweliaxi/ että minä lalle otolliset: sillä he maahan lyötti»
"b"VI
lailta
cormesa.

hllt?,

eleet?

:

'

«.'

usiammat woitta»sin>
6.
esicuva'WUtta nämätolitmetke
2" °len luoalaisille tehty nijncui»
me paha htmottzis/ntzn,
että
minä
w»it»
ludalatnen/
Juvalaiset nyn. cuiohehimsttzit.
tenspa
ranau- "'!«"- 2Me cuin lain alia owat /
sijs

hänes/
cuulioll

p«xl.

cui»lai» alamen/ että minä »e/ jotca
tain alla o»al/ woitt<risin.
2i. Nylle cui» ilman laita owac/ ny»,
cni» ilma» lalta olisi» ( »atcka e» «inä
ilma» taita Jumalan «des ole / waan olen Christuxen lais ) «ttä minä ne/ jotca
«lmon laita «»at/ «voittaisin.
22. Heickoille ole» Minä tehty nyncui»
heicko/ että «l»ä heickot woittaisin. Mi,
nä olen caikille tehty caickixi/ «ttä min»

7. Älkät
olcs epäjumaldc» pakmeliat/ noncuin muutamat heistä: ny»,
cuin klrjoitettu on: Cansa istu» syö. Ex,».'
mä» ia juoman/ ja nousit mäsiä- 31:6.
mä».

huorintehkö/ nhncuin
heistä
saa-

8. Älkämmc

muukamae
itzens huorudella
stutit/ ja langetsit yhtenä päivänä cöl-

'l^»
mecolmalcakymmcnoä tuhatta.
Älkämme
9.
Lhrtstusia kiusaec»/ uhn- "UM.
cuin myös muutamat heisiä kiusaisit/
taiteli muutamat autuaxi saattaisin.
ja surmatti» kärmetldä.
minä teen Evangeliu23. Mutta
Ällät napisco/ nyncutn muutamlnlähden/ ettäminä sijtä osallistxi tu- mat10.heisiä
napisit/ ja hucatti» cadot- "»''
lisin.
»ajalda.
,?«.«
Mtelö te lltbä/ että ne / jolta ly. ir. Ntuita caicki »ämät tulit hetdcku
""°"'.
juoxewat/caicki tosin he juocohcans cficumaxi/maan on kirjoitettu
xewat/ waan yxi palcan «nnättä ? Juo» meille carttamiscxi/jotdenga päälle ma""'""
st«t sijs nyn että te täsitälsitte.
ilman loput tullet omat.
»5. Mutta jocainen cuin kilvoittele/
». Seutahdca joca luule
seisomana/
kalkista hän itzens potspit». Ne tosin fl- catzocan ettei hän lange.
»äwarten/että he ccuowaisen Cruunun rz. Eipä yxikän kiusaus ole teitä käsittänyt/ maan inhimillinen: Mutsatsi» : Mutta me/catomattoman.
a». Mitta «a minä nya juoxe/ cul» tie» ta Jumala on uscollinen/
joca et sallt
tämättömän puoleen: ja minä kilwotl- teitä kiusata ylitze teidän moiman/maa»
telen/ et «yn cuin tuulda ptexetn.
hän teke kiusauxest lopun/ että te
a?. Waan mtnä curitau ruumistani/ moisilta kärsiä.
La «laspainaa sitä/ etten minä muille 14. Sentähden/minunrackani/ paet"'

sen

se

"n

sen

parnals/jattze Hyl/Sttä»äsct tuli».

ut «päj«Mdknpalwclnsia.

»5.

Minä

Co«'M«ln,ygs.

11. iuc.
«7
puhun nyncutn totmellt. Silla maa on HERrllv/ ja eaicktmk.
duomitcatte mitä mi- täsijnäon.
t
esellinä
sano».
29. Mutta minä sanon omasta tunsiM 16. Se
et sinun/«aan toisen: sillä min»
liiinhe
siunattu Calcki / jota me stu- nosta:
namma/ eikö
Mole Christuxen »eren galähden minun «apauden duomitan
omaldatunnolda?
<
ehrt. osallisus? Se lcipä/ jonga me mur- toisen
kytoxella
MS rawme/ eikö se ole Christuxen Ruu- zo. Sillä cosca minä
nautitzcn/ nttxistä minuapilcatansenesienet/ min osallisue?
-hloli- 17. Sillä se on yxi leipä/ nyn mekin tdcstä cutn minä kytän?
siseus. monda olemina yxi ruumis/ sillä m« zi. Jos te nyt syötte eli juotte/ eli mitä 5.,
caickt yhdestä leiwästä olemma osalliset, te
t teette/ nyn tehkät catcki Jumalan cun18. CayocacJsraeli lihan jälken/ eikö »taxi.
»
ne ivtca uhria syömät/ ole Marista oZ2. Klcat ilman pahennusta sekä Juvaettä Greketlle/ja Jumalan Seulaisille/
falliset?
l
ry. Mitästä stjs minä sano» ? että e- rac-unnalle.
päiumalat jotakin owat/ eli jos epäjuzz. Nyncuin minä caikisa räikille kelja en eyi oma parastani/ «aan momalden uhri jotakin on?
pan/
s
-o. Muttii sen Minä sänon: mitä nen/että
»
he autuaxi tulisit.
XI. iucu.
pacanat uhrawat/ sen he Perkeleille
Lcat minun seurojani/ nyncuin
«hratvat ja et Jumalalle. En minä
tahdo/ että teidän pitä oleman Perke- ,
Christuxe».
leipä osalliset.
2. MUtta minä kytän teitä/
2i. Et te taida HERran Calckia juorackat weljeni/ että te minua
da/ ja Perkelttte» Calckia. Et te tai- caikisa muistotta / ja että te pidätte ne
da osalliset olla HERran pöydästä/ säädyt / jvtca minä teille annoin.
jaPerkelttte» pöydästä.
z. Mutta minä tahdon/ ettii teidän pi-,Eph.
2i. Eli tahdommaco me HERRA tä tietämän / että Chnsius on jocaitzcn
»?.
härsyttöä ? Ollemmaco me händä »ä- miehen pää: mutta mies on «aimo»
pää/ja Jumala on Chrtstuxen pää.
kewämmät?
Pawa2z. Catcki tosi» «wat minulle luwallt4. locainen mies cuinrucoille eli Pro. li opet.
ole
tarpelliset.
»aan
et
caickt
Caicjotakin
pitä
pääns
päÄlä/
phetera/ja
se ta/ että
set/
ö! 12. kt owat minulle luwalliset/ mutta et häwätsepääns.
caickt tapahdu parannuxexi.
Mutta jocainen «aimo cuin rucoile miehet
pitä m
24. Älkän kengän oma parastanö ea- eli Prophetera peittämättömällä päälKallt
lä / häwätse pääns: Sillä on nyin- cotleheidän tzoco/ »aan toisen.
man «»
myycuin se ajeld» olis.
jällens 25. Catcki mitä teurashnonesa
«oisyödä dän/ nyn syökät/ ja älkät omantunnon 6. Sillä ellei «aimo anna häntäns
peiltä / nyn kerittäkän myös hänen hiu- päin/tt
«Icki- tähden kyselkö:
ja caic- xens. Maan eitä se on ruma / että «ai26.
»v
Sillä
maa
HERran/
aalsta
mon pidäis keritty eli ajcldu oleman/
vioca/ ki mitä sijnä on.
jocu «ftomatoin nyn peiltäkän pääns.
27. Mutta
«inya»
pan» teitä »teraxi eutzu/ ja te menuä tah- 7. Mutta et miehen pidä päätäns peitNieihe dvtta/ nyn syökätja eatckta mitä teidän tämän- sillä hän on Jumalan Cuwa ja
älkät omantunnon Cunnia. Mutta «aimo on miehenruulilan «tenne tuodan/
nia.
yahen tähden kyselkö,
8. Sillä «i mies vl« «aimosta / mntt»
28. Mutta jos joen silloin teille
nais.
«päjumaldea
nots:
«aimo
on nnehcstä.
tämä on
uhri/
Aal.
»4.1. nyn älkät syökö/ hänen tähtenS/ joca y. Ia et mies ole luotu «aimon tähden/ Gen.i;
ö-;o:
ilmoitti / ja vmamunvvn tähden, mutta «atmo.on luoltt miehen tähden, is.
iv.SeaU.
'
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ip. »pii»«.lin l. GpifisU
10. SentHhhm pitä »aimo» pitämän te»/ «a sanoi Tämä Calckl
se ust Te.
»oin»»» pääns päällä/ E«g«lttt«n tähde. stamenti mi»u» weresänl/ st tehlät/ »tj»
,1. Munloin ei ol» mies pait» »atm»«/ »stinculnttjuotla/ minun muistoxeni.
26. Sillä nyn usein cui» te syötte tästä
«itä »«imo paltzi «iestä HERrasa.
12. Sillä »ijnc»in»a»M!» »n miehestä/ leilvistä/ja justta tästä Caltista/ piti
ntz» »n myös «les »aimo» caxlt» mut- teidän HERran cuoleman julistaman/ ,","??
ta caicki Jumalasta.
fijh«»asttcui»hänl»le.
U""'
i3.Duo»ttcacitze lestencmne/ «ng«s« 27. Sentäh»>en j»c» lel»ott»mast syö ?«''
«unis/ e«H »aimo a»oipû I»«alat« tästä lelwästä/ ja juo HErra» Caltifta/
«coile?
se on »icapää HERran ruumistn ja»e» v!^
14. Eilö luondoc»» sitä teille «pet»/
«taseon «iehelle häpiäxt/ j«s hauella 28. Mutl» coetelca» ihminen ltziäns/
»n pillit hiuxet.
ja ny» syölän tästä lelwästä/jajuocan tä.
".'"»'
15 Mutta »aimon se «nniaxi/ etti sta Coltista.
hänellä on pittät hiuxet/fillä hiuxet o«at 29. Sillä j»ca syö taicka juo telwotto.
hänelle peiltexi annetllt.
mast/ hin syö ja juo duomion ttzelläns/
16. Mutta jos jocu näly rytainen ole, ettei hä» HERran ruumista erotta.
w»n/«i m«i»«eitä I»mal«n Seuracu», 30. Sentähden on myös monda heick»
nall» st tapa ole.
ja sairasta teidän seasan/ja m»ni mac«.
Nuhle.» »7.
cuin «ninä tätä teille »l. 3». Sillä jos me itzemme duomitzemme/
l« Co,
"Umotta» / en minä teitä tytä/ nijn en me ensingän dnomitut olis.
rt»lh«» ettet le cocon tule parsnnuxexi/ »aan p«» 32. Waa» costa me duomitan / «y» me
rein pa hen»»xexi.
HERralta curitttan/etten me mallma»
hoj« la 18. Sillä ensi»/ costa te Seuraeunba» cantza ca>»teeais.
poj» t»lett« / nyn »ninä cu»len eripuralsndtt 33. Sentähden/ rackat »eljent/costa t«
HER» oleman teidä» stasan/ ,jonga nti»ä myös cocon tuletta syömän/ nyn odotta cat toi»
hä EH puollltal» »ston.
ne» loista».
tollisel» 19. Silli» teidän stasan pitll myös eri» 34. Mutta jos jocu isoa/ hä» syö/ö»
la ol» seurat oleman / että »e jotca coelellnt cotonans/ eltet te cocon tulis cadoluxexi.
«<«.
«At/teidän stasan ilm»it«tlaisin.
Ne muut minä tulduani tahdo»totmill».
»0. />7osca te sijs cocon tuletta yhten/
Xli.
hengellisistä lahjoista/rac.
st «leHEßran Ehtoltsta pltä.
»1. Sillä jocat»»» ennstlä syödä oma» XT
kat weljet/ en minä tahdo teil»
I
M
«htollistns/yxi lft/ jatotnenjusxlson.
salata.
22. Waieliö teillä huoneita ole/ joisa
i. Te tiedätte että te skett»
<« syödä jajuoda saatte? Taicka ylöncapaeanac ollet / ja täynet «ijden myckäta
Kertoi
Seuracunnan/ ja epäjumalden tygö/
mtedyeo.
hetdaa tzottaco te Jumala»
ne/ joilla ei mitä» ote? Mitä litta.
häwäisettä
Patoa»
«de»
minun pttä teille sanoma»? Pitäkö mi» z- Sentähden teen minä teille tiettävä. K vpetMs «un
teitä kyttämän? täsäen minä kytä. Pi/ ettet vxikän joca Jumalan Hengen tacufla
Chria».
minä olen sen HERratda caultapuhu/JEsusta kiroile/ ja ei yrt. henget»
siuxen
minä myös teille fän taida lEsusta cutzua HERraxi/maä ils»
oman
lahja»
annoin: Sillä HERra ZEsus/ stnä Pyhän Hengen caulta.
afttux? yönä
jona hän petettin / otti leiman:
4.QAHjat omat moninaiset/ mutta tultViti
Matth
»d: »6. 24. Ja »hitti/ murst/ja sanoi: Sttacat/
Rypien Hengi.
Marc. fyökät/ tämä on minun Ruumin/ joca 5.Ja wirat omac moninaiset/ mutta
14:22.'teidän edestä» muretan: se tehkätte mi- vxi on HERra.
»uc.2z; nun mutstoxeni.
6. Ja moimat omat moninaiset/ mutta
Nhin myös Talkin Ehtolisen jäl- yxi on Jumala/ jocgcgickt caiktsa mat»9.
cuttg.
?. Mutta
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7.«luttajötttiizeL< qnuktan Hengen a; Ja jolta me luu?e«ma häpiälkstmmäxi ruumisa/ nyden päälle mo
myös ilmoitus tarpext.
enimmän
eunnian panemma: Ia jot.
Hengen
caut.
8. Sillä yhdelleannetan
aytä
häjymmäxt
nakywät/ »yllä on enin
ca
puhua
puhua
wysaudesta/
ta
»iktiN
toiselle
Spetts

käyttä-

tiedosta/

sen yhden

Hengen eautta:

toiscke usco sijtä yhdeHengestä: Toiselle lahjat lcrvext

y. Mutta

mä».

stä

/

cannistusia:
24. Sillä jotca meisä caunit omat/
ei ne mitä» tarwitze Alutta Jumala
on ruumin cocon lyttänyt/ ja sille
:

,

tehdä/fijnäyhves Hengee:
an.
10. Toiselle voimallista, töitä tehdä/ puuttuvaiselle cnämmän cunnian
henget eroit- vanut:

toiselle moninaiset kielet/ toiselle
moninaisten kieldcn selitys.
11. Mutta «ämät caicki ft yxt Hengi
waicutta/ jacain cullmgin »mans nynruin hän tahto.
on yxt/
Vtt» 12./Tl JSä nync»in ruumis jäsendä/
vertahänellä on monda
yhden ruumin jäsenet/ «h.
uxen kamutta caicki
ruu>
heitä on usta/ owat cuitcngin yxt
min jä- ruumis: nyn myös Chrifius.
ta/

.

myös ybdeö
lz. Sillä me olemma
yhdcxi
caicki
ruvmixl
caft-tut:
Hcnges
Skom.
että Grekct/ ja orjat
»: 4.
sekä Judalaisttcaicki
me olemma yhcen
ja wapalt ja
Hengeen juotetut.
jaftl,/
i4. Slllä ei ruumis ele yxi

senistä.

'

»aan «sia.

.

,

2;. Ettei eripuraisutka ruumis olis/
»aan caicki jäsenet pttä toinen loisestans surun pitämän.

26. Ja jos yxi jäsen kärsi jotakin/
nyn calcki muut jäsenet cansia kärst.
vät: Ja jos yxi jäsen cunniasa pidetän/ nyn caicki jäsenet myös rtemui-

tzewar.
-7. VN Utta le oletta Christuxen Rom.
ruumis ja jäsenet/ jocainen ll 5.
Eph.
jällen.
osans
Seura,
<: »
on
pannut
18. Ia Jumala
Prophe.
cuodan «usin Apostolit/ sijtte
tat/senjälken opettajat/sijtte «voimalli,
set työt/ jällen» paranbamtstn lahjat/»wut/ha«ltuxtt/ moninaiset kielet.
zy.Swatco caicki Apostolit? Owatco
caicki Prophetat? Owatc» caickt Opettajat? Sngo catkilla wvimallisettyöt?
zo. Ongo caikilla parandamtsco lahjat? Puhutvacco «aickt moninaisista tielika? Taitawatco caicki setittä.
zi. Matta noudattaca» te parahita,
-

!

toiselle ennustus/ toiselle

«n «lnö ole
Jos jolca sanols
minä
ole
en
ruumista:
käsi/ sentähden
Eikö hän scnwuoxt ole ruumista?
r 6. Ja jos corwa sanois: en minä
ole silmä / senkähden en minä ole ruuole ?
mista Eikö hän senwuoxiruumista olis/
lahjoja / ja wielä minäteille eorktama»
17. Jos ceco ruumis silmänä
cunnen
caicki
osotan.
cuulo?
se
eusast sijs sijs Jos?
Xli!, tucu.
haisi»
lona/ eusast
ihmisien,ja Engelein Pawaminä
pannut
ny»
on Jumala
18. Mutta
jaet minulla ll ylistä
puhuifin/
jäsenet ermäns itzecungin ruumihis/ AOV kielistä
nyn
minä olisin racka»
packautta/
olis
«Yncuin hän o» tahtonut. yxi jäsen/
enin helisepä masts/ taicka kili- ulca
ry, Wa>jos caick» olisit
hänen
cutä sijtte ruumis »lts? Multa nyt on sepä culcuine».
propheterata
minä
ruumis.
taidaisin/
j»s
tarpclyxi
waan
~Ia
jäfendä/
monda
caickt salaisudet licdälsin / ja catten lisude20. Mutta ei silmä taida kädelle sa> ja
tiedon/ja minulla ol«s caicki usco/ nyn stans.
n?: en minä sinua tartvlye:
e»
mina
pää
jalwotlle
että minä «uoret sijrräisin/ ja et olis
2,. Eli taas
minulla rackautca/ nyn en minä mitä»
«että tarwitze.
olis.
ne
ruu22. Waan paljo euämmin
jos minä'catten tawarani culnnäkyz. Iaköyhäin
jäsenet/
hncommaxt
,otca
min
ramtnnoxt: ja jos minä
tatfin
mät/ cpjqt carpellrftmmat.
15.

:

:

.

:

Dp

annaisin

«o

P. PHtvalin l. Epistola

,4.<uc

annatsin ruumini poltetta/ ja ei olis mi- min/ että « prrphtttttisitta: silli! st jo.
nuUa rackautta / nyn e, st olis Minulle ca prophetera / on suurembi cuin st joca
mitän hyödyllinen /
kielillä puhu/ paitzi sitä ,os hän sen stlit.
Sen
4. Rackaus o» »ärfiwäinen ja laupias. tä/ettäSeuracundasais sijtä paranuxe.
omai< Ei rackaus cadehtt/ei rackaus ole ylpiä/ 6. Waan nyt rackat «veljeni/ jos
sudest ei hän paisu
minä tulen teidän tygsnne kielillä pu.
»«tarf. Eihän täytä itzens sopimattockast/ huin/nntä minä olisin teille tarpellinen/
pest. ei hän omans edzi / ei hän ivihaan syty/ ellen minä puhuis teille eli ilmoituren
ei hän paha aMtele/
«ntta/ eli tiedon cautta/ eli Prophecian
6Eihänwärydeställoitze/ multahan cautta/taicka opin cautta ?
tlotye totudesta:
7. Cultengin ne hengettömät jotca ä7. Caicki hän wedättä/ caicki hän usco/ nen andawat/ joco st on hullu eli cancatckt hän toiwo/ caicki hän kärst.
dele/ costa <i ne anna ert ända feEttä
8. Et rackaus coscan wäsy. Waicka stans/ cuinga s» lietän mitä huilulla
ivah- Prophetiat lackawat/ ja kielet waickene- eli candelella soitettu on?
wana wat/ja tieto cato.
8. Ia jos wastitorwi anda ymmär.
pysy. y. Sillä
mc ymmärrämme puolittain/ tämättömän änen iyestäns/ cuca ttttä
:

se

ja Propheteramma puolittain.

cosca täydellinen tule
lacka.

10. Mutta

waja

/

sijtte

11. Cosca minä olin lapst/ ny» minä
puhuin cuin lapsi/ minulla oli lapsen
mieli/ja aiattelin cuin lapsi: Mutta sijtte cuin minä miehext tulin / nyn minä
hyljäisin lapselliset.
,2. Sillä nyt me näeniä nyucutn Spei-

sotaan hangita?

y. Nyn myös te/ jos te kielillä puhutta/ ja ette puhu selkiäsi / cuinga st ymmärretä»/mitä puhuttu on? Silläte
puhutta tuulehen.
iv. Moninaiset tosin owat änet mailmas/ ja et yhtän nysiä ole änetöindä.
ii. Sentähden/ ell«n minä tiedä ä»
nen toinba/ nijn minä olen puhujalle
outo ja joca puhu/ on myös mi-

listä tapauxesa/ mutta silloin casivosta
se
castvohon: Nyt minä tunnen puolittain/ nulle o»to
waan silloin minä tunnen/nyncuin minä «2. Nyn tekin/ että
:

:

tuttu olen.

te

ahkerasi hen-

gellisiä lahjoja etzlttt/ nyn ahleroitcat/
IZ. Mutta nyt jääwat Vsco/ Tsiwo/ Senrocunnan parannuxext/ että tcll.
Racka- Rackaus/namZt colme: waan rackaus lä kyllä olls.
«tta ja'on suurin nysiä,
13. Sentähden/ joca kielillä puhu/ st
hcngelXIV. iutU
rucollcan/ että hän sen taidais myös
iay>o)a

rackautta/olcak ah. seltttä.
Sillä jos minä kielellä rucoilen/
A kerat hengellisten lahjain jälkeu; nyn14.minun
hengen rucoile mutta mi>-A-Hmutta enimmän Prophetera:

tami-

nn» mieleni on hedelmätöin.
15. Cuingasta st sijs on ? minä ru-

th«:mm. mifille puhu/ waan Jumalalle. HZn
Sillä coilen hengesä/ ja rucoilen m«)ös mieei kengän cuule/ waan hän puh»salatsu. lesäni: Minä »vetsan hengesä/ ja wei.
prophe
i.

Sillä jocakielillä puhu / et

san «nyös mielesänt.
detHcngesä.
Mutta
joca
puhu
Prophetera/se
z.
th- 16. Mutta costa sinä hengesä siunat/
senlah mtsilleparannuxexi/janeuwori/ jaloh. cuingasta se joca oppematcoman
sia»
»a en- outuxexi.
«n/pitä sinun tytoxehes Amen stncnen
4. Joca kielillä puhu / hänparanda i- man? sillä ei hän ymmärrä mitäs
cuin
mutta >oca Proph«tera/hän Seu- sanot?
puhua racunnan paranda.
17. Sinä tosin hywästi kytät/ Waan
kielillä.
VZuita minä tahdsist» että te catckt «i st toinen sijtä parane.
kielillä p-chuisittg/ muttg payo enänp,
.8. Mins
t rami-

;

Cttiythtttin' lpgS.
18. Minä tytän minun lumalatani/
että minä laidan usiammalla kielellä
puhua/ cuin te caicki.
iy. Multa Seuracunnas tahdon mi.
nä parammin «ysi sana puhua mi,
n«n mielestäni/ «uita neuwoxeni en/

nen cuin kymmenen

llllä.

tuhatta

sana tie»

«L

ivc.

ilmoitus topahtu/ ny» olcan «simainen äneti.
31. Sillä/tylli te caicki prophetera.
ta taitatte/yxi toisenne perän / että
caickl oppisit/ ja tulisit »<uwotuxi>.
32.11, Prophetain Henget owat Pro»
phttain «lammatstt.
33. Sillä ei Jumala ole

secaseural-

«eljet/älkiit olco lapset subtn/ waan rauha» Jumala/ nyn.
taibosa waan olcat lapset po- cuin cailisa Pyhäin Seuracunnist».
hudesa/mutta, olcat taidosa täydelllstt. 34.
waiwon pitä Seura- Wal«
on kirjoiteltu : MinH tah2i.
«nisä äneti olemamsillä el Hell- mol e«
kon puhua tälle Cansalle loisilla tie- le «le sallittu puhua /waan että he owat saa jul.
Esa. llllä/ jatoisilla huultU«/ja et he sijtle. alammalstl/nyncui» myös lati sano. listst.o,
»zni. tä» minua cuule/
HERra.
35. Mutta jos he jotain oppia tahto- pelta
22. Ny» sijs lieltt owa» mertixi/ <i wat/ nyn lysytän miehildäns cotona. Sennylle jolca ustowat / «aan nylle jot. Sillä häjysi» se waimollle sopl/ että racu».
ea ei usco : Mutta «i Prophettat ole he Seuracunuas puhuwat:
»a».
«scottomain/ waan «stollisten tähdt». 36. Eli ongo Jumalan sana «isiä ».Tim.
23. Sentähden jos coco Seuracunda tullut? Taicka ong» st ainoastans lei- 2:12.
yht«n paickan cocounnuls/ja caicki pu> dän lygönne tullut?
Gen,
huisit tiellllä/ ja sinne tulisit oppe37. Jos jocu luule hanens Prophe» z: 16,
«attomat/ taicka ustomattomat/ eikö taxi/ «li Hengelllsext/ se tutktcan mitä mins teille kirjoita»/ «ttä ne owat
he teitä mielipuolixi sanois?
jos t« caicki propheteral. HERran käskyt.
silta/ j« sinne tulls joc» nstomatoin 38. Mutta jos jocu on tietämatöin/
taicka oppematoin/ ja hän nuhdella»- st olcon tittämätöin.
sin caltilda/ ja duomitaisi» caitilda: 39> Sentähdtn/ rackat »eljet/ ah.
25. Ia nijn hänen sydamens ftlaudet teroitcat prophtterata/ ja ällät tiellö
julli tulisit/ ja hän langeis casivoillens/ kielillä puhumasi.
ja «coilis Jumalala/ tunnustain että
4c,. Mutta calcki sttvellaft ja säädyt»
I»mal« olis totisesi teisti.
listft tapahtucon.
XV iucu.
st on/ rackat »eljet ?
Culn»
te cocon tulelta/ nyn cul»
Hl-costa
minä teen teille ttettäwä.
g«nä-laki» teistä on Psalmi/ hänellä on
/)> H « xi/ rackat »elstt/ sen Evange- tan »>
mät opetus/ hänellä on kieli/ hänellä on
Mliumin cuin minä teille ilmoi. wah.
l«Yj«< ilmoitus / hänellä on selitys : ne ta° O^il^lln/jonga te myös
saanet olet- wtste,
ottein paheucon caicki parannuxexi.
lan
ta/josa te myös seisotte:
täyte- »7.
jocu kielellä puhu/ se puhu2. Jonga canttate myös autuaxi tulet, cuol,
Jos
<6n> can itze toisna/ taicka «ninnätin ttze ta/ jos te sen pidätte cuin minä teille o- luitten
colmandena/ ja »«orottain/ ja yxi lm ilmoittanut/ elltt te huckan ol« us- Ylös»
:

sano

'

sen selittatän.
Ellei
l«ns. j«

Jumalalle.

-

hän selittäjä ole/ nyn olcan
Seuracunnasa äneti/ j« puhuca» itzel28.

conet,

noilse»

sen

3. Sillä mlnä olen
ensin teille anda» mus.
nut/jenga minä myös saanut olen/ että
Chnstus on cuolluc meidän syndeimme

Mutta Prophetat puhucan itze lähden Ramaltuin jällen
toisna/ eli itze colmandena / ja ne 4. Ia «ta hän oli haudattu/ ja ylös.
«uut dnomttcan,
nousi colmanden päiwöni/ Ralnaltuln
3«.1a josjolleculle tykönä istwalle Mten: .
Dd»
)'l<»
2y.

:

l.

4,.

«LL.

El-isiola

~.

iucu.

j.liiettäh-in ttähtln Cepy«xeloa? j« ylösnosnut: ,« »n tullut utisexi nucknsijttt ntjldä cahdeldatoistatymmeneldä nnittenstasä.
s. Sen jätten hän näytin ufiammald» 21. Sillä että ihmisen cautta «olema
:

on myös ihmisen canttlt euo«n<
sadalda »eljeldä yhdellä on/nijn
ylösuoustmus.
itt«»
joista
monda
»ltlä
tlä»ät/
tzaawalla
22. GM nyncuin caicklAd««lS t»,le.
mutta «utamat »wat nuckunet.
»a»
hän
lacobllda:
chn he «»yös cMt pitä EhiGuft^
7.Silälähtn nähtinAp»stoletlda.
ja senjälten caltilda
eläwifl tehlH«än.
8. Waa» caitein wlj««in/on hän myös 23. MNtta eulln jarjestyxesins',
Act. 9: minuld«»ähty/
nijncuin testen synd,- Christus/sijtte ne jotca Christuxen o«»«
tui» »ydeldä
/

:

o»»l/hänen tulemisesans.

neldä.

24. Sylte o» loppu/ «osta hä» «nd«
9. Sillä minä olen calleln huonoin A»
pdstolittt» stas/ «»g» ol« telwolltnen A» «aldacunna» Jumalan ja Isän haloun:
postolixt cutzutta/ että minä olen luma» ja pane pois caiks» hcrrauden ja caiten
mallan ja ivoima».
lan «lenracunda »alnonnnt.
Psal.
».ia. Mutta Jumala» armosta minä
»5. Sillä hane» tule hallita/ sljhenasti »o: ,
jalcatns
pane
jahän«armon» cuin hän caicki mtholliseas
len/stcuinnltnäolen
H«br.
menun coh»a»i el ole tyhjä ollut/ »aan ala.
>!
!?.
jotapotSl6.Wijmeinenmth»lltne»/
minä olen «näm«än lyötä tehnyt/ «in
is:
muut caicki multa en cuttengan mlnä/ pannan/oncuolema.
«aa» Jumalan armo/ joc« mtnusa »».
»7. Sillä hän on caickt hänen jalcatns Ps.k.
heittänyt. Mutta
ala
eli
me
hän sano/ »: 7.
fijs
ii. Olisin
minä he/näin
namme/ja nai» te oletta myös »sconet. että ealckt hänen alans heitetyt owat/
Htbr.
jos Christus saarnat»» ntzn s» julki/ että on eroitettu/joca hä- »: S.
12.
caicki
«laheitti.
ylösnosnexi/mixisijs nelle
Muutamat sanomat/ ei ,8. Cssca nyt caicki hänen alansheite.
teldi»
tyxi tulemat/ MM myösitzePoica hä«olluitlt» ylösnousemista olewan?
nen alansheitetän/ joca caicki hänen aylösnouse13. Mutta «llel cuolluilten
jumala caicki catkisa olls.
mus »le/Nijn ei Christnscan ylösnosnut. Zansheitii/että
ne muutain tekemät/ zokca
ry.Mitä
ylösnosnut/
jollet
14. Mntt»
Christus
t»rha/ja lei- h-ttäns casta andawat cuolluitlen päälle/
nijn on mtldän
jollei cuollel ylösnouse? Mtxthe siisanmyös
vän uston on
«rha.
damac cusllmtten päälle heitänscasta?
me
löytän
to15 Ia
Jumala»»äärixi
zo. Mipt myös me joca aica maaras
me
to.
distajxt: että
Jumalala »nilan
olemma?
ylösherälon
ol«mma/
että
hän
dist«n«t
länyt Christuxen jota «i hänole ylishe. 31. Mini c»«l<njoi«pä<wä«eitän ter»
scamistu puolesta/cui» minulla on Chri.
lättänyt/ tllet cuollet ylösnouse.
ylösnouse/eipä
Silli
stuxes
lEsuxes meidän HERrasam.
jollei
16
«ollet
32. Joe minä olen ihmisten lamalla E>
Christuscan ylösnosnntole.
ml»
17. Mutta ellei Christus «l« ylösnos. phesos peloin cantza stllnut/ mitä st
"l«<
»u«autt«/tll««olletylösnouse?
Syö«ut/nyn on ttidä» «ston turha: I« te
tämja juocam: sillä hnomena me cuo» ''"'
oletta wielä teidän sy»n«isän
tB.Ny» owat myös n» jotca Christu» lemma.
33. Ällät a»d«co pettä leltön paha»
x«S nuckunet »wat/ «dotttut,
jaaritnxet
tur»ele»«t hy»llt ta««t.
,9. Jos
läsä tlä«ä«
on toiwo Christuxen päälle/ nyn «e o»
hurstafti/ ja ältäl
muita lh. syndiä eehtö: sillä «i muutamat Inma»
l««ma
«.

:

:

,

cosca

saar-

'

'

se

s««san

saarnamme
:

:

:

34.Vlösh«rätläl

Lolof.

«i «S.

»isiä.

,o.M«tttcj nyt yu

lasta mitä» titbii. HäpisximtnänättaV

Christus «ysselsta tMsIMVN'

3l.W«a»

Corinchtttin

saeiocan

«ingasta

e«ilu»

ze. Waan

mus

37>Ia jonga sinä tylwat/e» se ole st ruu»

jocu

:

tygs.

ltl.lueU'

>»j

50. Mutta minä sanon/ rackat veljet/

cuolletylösnoustlval? Ia mingäcaltai- ei liha ja »eri taida Jumalan valda»
cunda periä/ja eiturmeldu pidätarme»
luitten silla ruumilla he tulewat?
lematvinda perimän.
/
tylwät
el
cuins
tompell/
se
ylös36. Slnä
minä sano» teille salaisit»
51.
nouse- tule eläwäxi/ ellei hän ensin «ole.

zacuol

»'den:

«nmetosincaickikkuca/viSS

«o ta- l»i<S jo« tule»a on/«aan paljas jywä/ caicki me muutetan.
;i. Ajan rahdlisa / silmän räpäyxes/
pahtu- nl«iMi«/«lsun jywä ell jo« muu.
»ymeisellä Basunalla i Sillä Baslma
va.
3».Mmta Jumala anda hänelle
»in nylunin hä» tahdot/ ja «llengtn soi/ ja cuoöet pitä turkneiemaroinna ylösnouseman/ja me tulemma muutetuji.
sie«enell«oman ruumins.
:
yhteläint»
ole
liha
SZ. Sillä tämä catoma pitä pukeman
39<«Vcaicki liha
waa» toinen on ihmisten liha/t»in» on päällens catvmattomude» / ja cuvlev»
«arjm» liha/toin»N,on «lain / toinen «n puke päällens cuolemattoMuden.
54. Mutta cstsca catova puke päällens
ltftduin.
- 4-0. Ia o««t taiwalllset runmit/ ja catomattvmuden/ ja cuoleva puke pääle
Mutta toinen tircaus lens euolemauomuden /on;silloin täytetä»
se sana cuin kirjoitetta Euolema on Es».
ja
en «aiwallifilla/ loinen maalisilla.
4,.T°inen kirckaus on Auling°lla/ja nieltyvoitosa.
I.
?
eoinen lirckaus Cuu»a/ja toinen tirckaus 55. Cuolema/ cusa »n sinun?otas Hel- Qse.
on
«oittos
sinun
Tahdeilla: Sillä yxi Tähti «oitta «oi» vetti/cusa
ota on synbi/ ja !z: '4«
t« lirckaudes.
56. Mutta cuoleman
»n
'.Joh.
»oima
Laki.
synnin
ylösnouse,
42. Nyn «nis tuollultten
«ns. Se lylloelän tur«elluxes /ja y. 57. Mutta kytos olcon Jumalan / jeca 5i
meille voiton an danut on meidän HESk»
lösnonst tm«el«m«toln :
ra»
JEsuxen Christusen cautta.
lyl»elänhuo«»»a/ja
43.Ve
tylwetii»
58.
Sentähden/ minunrackat veljeni/
heickoudest,/
:
S«
se lunntast» »ät««yd«sä.
olc« vahvat / järkähtymätä/ ja aina
ia vlisnoust
yldäkylläiset HERran töisä/ että te tie»
44. Se lylwetän luonnollinen ruu.
«is / ja ylösnouse hengellinen ruumis, dätte/ «ttei teidän työn ele iurha HEr»
rasa.
Meillä o» luonnolllut»
XV l. jum.
hengellinm ruumis.
4s.Nijn«ln«yi«lirjoitettuon: En»
awu»
Pawa»
G«n. simainen th«in«nAd«m on tehty eläwä» X» 1 1 varten / cuin minä Galtstiaa lt an»
«7. Ii sieluxi: ia »tzmeMe» Ada« elä»ä«>i
»Srliracuvntlle säänvyt »len: apua
te myös. tchkät.
walHengext.
«etewälsexi hengellinen »j ole
46. Multa
«K> >. GpsimöiDij Söbbäjtzina ottacan vatsil,
st
n»äM«/»aau s«l»»nnollin<»/s«»jällttl jolakyenteistä tygöns jotakin/ja cvotca» l- le.
»varans jätten / «ttet östen silloin cosca rafale.
ft hengellinen.
wis>.
47 Ensimätnen ihminen «n maasta j« minä tulen/nytä hakeM, ruveta.
«««»tne»/ toinen ihminen «n itze H3t» z. Multa cuin minä tullut oley/ jotca
te kirjoilla walitzetia / ne minä tahdo»
»a T«iw«st«.
4«.MingälaltHi»«n maalinen on/ lähellä viemän teidän tabjHan lerusa««-

,

'

.

°

'

s«

maaliset/ ja«in»
gäealtainen t«i»a»t«e» on/ sencaltaiftt

ftncaltaistt owat

lemjjn.

.

Jos taas nhn on sovelias /"että wl«ä itze sinne vaella»/ nyuhe saavat«t»
e»at myös <at»«lliftt.
4y. Ia nyncui» me olemma landane» nun cansiant vaelda.
«y«s «eidö,
Mutta mina tahdon teidän tygsnne
«««lisin c«»«/ »tzn pitä
«»«.
«ndaman
»usta/ cosia niiuä Macedvvian cautta
«aestaa.
Ddz
4.

LLTL

~

il.

P. lp»aw<»lln

TMela

;.

iue.

uelelllz/ «l«tä leibä» pidäis muihettt. eul» Jumalasta/ «« puhumma luma>
ma«/»aan että te ymmärräifitte stn t. lancas»on«b««Chrjst»x<s.
111. iucu.
rMolnaistu, rackande»/«<» minulla «n
teidä» cohtanne.
me sijs ttziämme taas Pa»z,
eli Mrwitzemmaco <« w«.
5. Jos jocu on «urhen mattan s«att«.
nu»/ ei hän olt minua murhellistx» s«al.
ny»«in «»»lamat/ tytos, st« »lr,
«anut/wa«» puolittain/etten minäteitä
teidän tygöyne/ «li tytos» cans j»
,
»lrjateilbä? .
caickiarasitäis.
nirey.
c>.M«lt«tyllsstjnH on/<llästn»en«l» i. Te oletta «netdsn ltr,a«.««idä» si», dens
d»mlhim««lirjolletut/joca cattildaih. le»st«.
da ny» rangaist» o». ,
7. Että,l«tästtdes sitä «nämmän hända «»sildä tuta» ja luetan :
ux«n
ar«ah»aisttta/ia lohdutaisilta/ettei hän 3. Ia t« oletta ilmoitetut/ ellji te Chrl. puole,
vppois ylönpaldises murhes,
st»xen lähelystirja oletta/ meidän pal- st„.
8. Sentähden»«uwo» minä teitä/ että weluxem canlta walmistett»/ eiPlätillä
le hänen cohtansrackantta osotaisitta
kirjoitettu/ waan eläwän Jumalan He»,
,9. Sillä sentähden minä myös olen gellä/ «ikiwisijn tauluihin/»aanlihalli,
»irjoiltanut/ coettllaxen ttltä/ jos le o, fijn sydämen lauluiht».
l«ta «lcklhin cuulialstt.
4. Mutta stncaltaine» ustallue on ANdel
jo«lle te jolaitt and«xi meillä
ic,. Mutta
Jun,»,
Christuxen cautta Jumalan puo- »«»«n
«Nnalte/ st» minä »uyös andex» an» leen:
n»n: sillä jolla minä jotain «ndexi an> 5. Ei nyn/ «ttä me ylemmä itze meistäm calcki
«oi»/ st» «i»ä «»dexi annot» teidän töh. s»»eliat jotakin ajatteleman/ nijncuin mllä
««ne Christuxen pu»l«sta / ellen m« Sa» ly» meistäm/ waan jos me olemma jo» hän fij.
lanalta woileluxt tulis:
hougun sowelial/ nyn on se lumalalda. nä toi.
ii. Sillä «pii melldi «le jalattu/ mitä
6. Joca meitä someliaxi tehnyt o».y« mitta»
hänenmielesäus «n.
den Testamendtn »irca pitämä»/ei boot» nul »li.
Pawa> 12. AsHUtta cnin mini tuli» Trotl,' stawin/ waan Hengen: sillä bo»tsta»i VKsiii
l< ylistä
Evan»
Chrlstnxe Evangeli»«i. cuolelta/»aan Hengi tele elä«äxi.
/ ja minulle awatti» o»t
»lr. ta
7. Mutta jos sillä «tralla joca boot- geli».
«ns j« HERrasa/ Ny» et minulla ollut yhtä» stawin cautta «olettaja tiwthin «wat> mil« j«
«itä lepo hengesänl/ ellen minä Tilust minun tuoli/ oli stncaltaine»tisckaus/nisn et- sennir»
tei Israelm lapset «inn«t catzoa Most» ca/eni.
hänloi «elj«i löy»nyt;
mitta.
i3i Mutta cuin minä olin heitä» hy- xen castvoihin/hänen «swoins lirckau» cuinla
t<« j«
nutol». »asti jättänyt/ nlenin minä sieltä Ma» de» »Hyden/ joca cuilengin cato.
l«t»niaan.
8. Mixei sijs pali» «ämmin fil> loin
14. Muttatijtetty »lconJumala/ jo- lä »iralla/ joca Hengen anda/ pidäis wtrca.
« «ina anda meille woilon Christuxts/
lirckaus oleman ?
exod:
ja julista jocapaicas hänen lundemtsens 9. Sillä/ jos Miralla/joca c«d»lux«st Z4! zo«
haju» meidän cauttam.
saarna/ tirckaus 011/ pallo «ämmin sil1». Sillä m« olemma Jumalalle yxi lä Miralla joca manhurstaudest saarna/
hywähaju Christuxes/ setä nyten seas «nylönpaldinentirckaus.
jotca auluaxi tulemat/ että myös nijten lo.Sllla st toinen joca kircastettu 011/
jotca huckuw«l.
t» ole ensingän tirckautcxi luetrapa / st»
16, Näille tosin surman haju cuolema- ylönpaldistntirckauden suhten.
maxi/ «uttatoisille elämän haju elämä- n.Slllä jos sillä ollklrckaus/ jocaca»
xl, Ia cuca on nyt tähän kelwollinen? to/paljo cnammin o» sillä tirckaus/ j,c«
17. Silläembä meole sencaltaisct «in p>,sy.
«nucamat/ jotca Jumala sana myy- 12. Että meillä sijs ftncallainen loitv»
jkendelewiit/ «a«» wacudesta/ ja «M- on/ nijn me puhumme rohliast.
13 Ia
.

:

'

saarnama»

seas

CorilichertlN sygc<.

Ia u, Mt« »,««<« Nofts/ »o. sisastjKis/ ett» se

.

«««< I»
«swoitltns peitten pani/
loppua
«inne»
«tz«
lapset
ftaelin
«

s«

joca «to.

heidä» taitons olit paatu»
Slllä«hän päiwänasti/cosca »an»
st P«it«
ha Teftamentlä luetan/ .pysy lacka.
poisottamata/ joca Christuxes
15. Mutta tähän, piuvin «ftt,/ eosta
Mosest lutt«n/ lippu j« peite heidä» sydamens eoesä.
ib. Mutta costa he palajarvat HERran puoleen/ nyn peicepoisotetan.Mutta
»7.5111ä HERra on Hengi.
«fa HERran Heugi,«n/.si)na on wa»
uaus.
18. Mut:a me caicki awoimella «smolcatzelemma/nyn.
la/HEr«n ttrckaUtta
«in Speilisä/j« me muuteta» siehen
«waan tirckaude!ia,nyncklrcka»ten>nyn'

«

««nmt

14. Waan

«WM,.

l?w«?'
?l.

»oima da l»

sure:
«pöilt.

tzens.

luette»

mMä ou packo/mut» l««llä

hänen/

9. M« kärsimme »aino mutta mei» hänen
täylönannelta: mealaspainetan/mut» »ira»
/

«

ftns
taeumehucu.
10. Me ywbärinswiemmä aina HEr» kärsi-

,

,

-"?

Meillä on jocapalcas aUlstus/mut»

la en me sitä

««,.

'

4.1a«.1ue.

«n lEsuxen cuoleman meidän ruuMl- min pi
sam/ että HERran lEsuxmelämäkin »:/ j»

millä
iltnoltettälsin.
ta» «lna cuolemaan lEsuxen tähden/ tzens
että lesuxengin elämä meidän c«ole«at. lohdut»
»a.
Sts lihasam llmoilettaisin.
meidän ruumijam

ii.Silläme/ jo/ca elämme/ylönanne- hänl,

12.

Sentähden on «olema meisä choi»

mallinen/mutta leisä elämä.
y«,,
13. Muna tttä meillä on yxi
gi/ nyncuin t.rjoittttu ont Mi»ä us»
cotn/sentähden minä puhuin: Nyn me
«in HERran Hengestä.
myös ustomma/ ja sentähden «e myis
IV .ucu.
puhumma.
Entöhden etls meillä stncaltai, 14. Ia tiedämme
joca HERran
wirca on/ sen jälten «in
meidängln
herätti/
«ttä
hän
lEsuxen
meidän «»htam tapahtu»
cautta heralla /ja asetta meitä

A'

sen

lEsuxen
»ut on/ nyn en me suutu.
cantzan.
2.Waanwäldämmtnes«laistthc,ptät/ teidän
i;. Sillä «icki-teidän tahten tapahtu/
/ «ngapets«walubelia
monein ty°
«denS >««««« waella
me että st ylönpaldtnen Armo
yltstyxexi
x«««lumala«sa»a turmele/«aan
cautta
rnnsast
Jumalan
toxen
««m. ilmoitammetotuden/ )» mellan» ,«llff«st kulis.
ihmisten omatundo cohlan Iu- 16. Sentähden en n» wasy / waicka
3ä«a, or» caickein
««lanetzeo osotatnme.
meidän nlconatnen ihminen turmella»/
m«d«»
nvn sisällinen cuitengi» pätwä päiwäk.
Evan» 3.l°s nyt
on «ylle pmetty,°lca
ny»
se
pettetly
z«uu.
däudistctan:
M!» w! cadotemn.
17. Sillä meidän tvaiwam / joca ajal5t««..5. «n
mailman
Jumala
4. loist» tsmän
linen ja kewtä on saatta meille yaiicatc««.
«stomatlomitten «ldo s°w«
ki.scn ja määrättömän cumiian: waa»
tei Evangeltnml» paiste htllle pldais
18. Jotta ecke näkmrälsia catzo/
waltstaman/io. näkymättömiä:
Chrlstux«n kirckaudesta
sillä näkywärsct owat
«onJumalan cuwa.
ajalliset/ mukia näkymättömät yan- P<l»a»
,^.
5. Sillä en me itze meistämme saarna/ catckiftr.

«.

«n u.
scoli..

.

luol7-

.

/

««

.
'

'

V.

.

/

Ja ale-

Sucu.

...oh^

tiedämme/että jos ta- fziäns
Illä me
majan meidän maallinen jamuihuone purjetan/ meikem ole- «°tule,
«an rakennuxen lumalalda/ »custst
ei
huorien käsillä tehdyn/ joca on yan- cunn.
asia.
taickjne» Taikvahisa.
fa«t»
Et
i.loca

?'S

P.

Epistola

6. iut.

At myös huscämma/ikamötke» catcki omatcuollet. Jahän »n
että me Meidän majallam/joca tälmasta «ttckein ebest cuollut/ että n« sentähden
jotca eläo» puetetnxt tulistmma.
Mät/ ei nyt «nä eläiö itzellens / maan HSApoc. z. Jos me'muutoin puetettuna/ja ei «elle/jora heidän edestû cuollut ja y.
lS: ix. alasti täyttäisin.
om
lösuostut
4. Sillä me jotca täsii majas olemm»/
16. Sentähden en me tästedes lihan
huocamMa että me rasitetut olemma/ puoksta ketä» tunne. Ja jos me olemma
josa «n me tahdo rijsuttuua/maan pue- Christuxen liha» puolesta tundeuek/ ny»
tettuna olla/ että cuolematnen«lämäl. en me cuiteugan sillen tunne.

se

dänteltäisin.
17. Sentähden jos jocu on Christuxes/ Esal.
5. Mutta joca meitä stjhen malmisia/ nynhänönnflluondocappale: M mä. 41:'»
on Jumala/ jöca myös hengen on Hat omat cadonnet/ cav» catckt omat u.
semeille
pandlxt andaM.
dexi tullet.
6. Nyn me olemma sentähden aina hy. »8. Mutta ne catctt omat
Saa»
mäs tUrmas/ja tiedämme/ että nijncau, joca meitä on He canffans Jumalasta/
stwtttanut
Van cmn me ruumtsa asumma/ nyn me JEsuxen Christuxen cautta/ »a anddt mitä
hänen
öZemma caucana HERrasta.
meille Miran sovinnosta saarnata.
«ircäs
(
7. Sillä me maellamma uscofa/ ja 19. Sillä Jumala oli ChrtstoxeS »a
on.
'n catzomifes.)
ja ei l«.
sovitti matlmanitze

,

/

/

>

,

i l 1

'

'

l

B.Mutta meillä 0» turma/ ja paljo tenut heille heidän syndtans/ ja on meija
Aalamma enämmin olla caucana poi< sowindosaarnan säännyt.
ruumista / ja mennä asuman HERran 10. Nyn olemma me Christuxen puo- Neu»»
tygö.^
lesta käskyläiset: Sillä Jumala »eumo paosu»
9. Sentähden joco me cotona olemma/ meidän cauttam. Ny» me rucotlemma
eli ulcona wacllamma/ nyn me ahkeroi- sijs Christuxen puolesta/ etläteluma. NMltttz
HtMma sijcä / että me hänellekelpaisin:. lan canha somitta.
Zlom.
10. Sillä meidän caickein pitä tuleman
11. Sillä hän o» se»/joca et
mitänHnZ4'. « Christuxen Duomioistutmen eteen/ että nistä tiennyt/meidän tdestäm syunixt teh.
/
jocatnen sais senjälken enin hän eläisäns nyt että me hänes tulistmma
sixt «an»
tehnyt on/olcen se hymä eli paha.
hurscaudexi/ joca Jumalan «des telpa.
sijS tiedämme/ että HTrVl. jucu
Wasta
KTtäpitämepeljättamän/nyn
me neujällens
me nyncuin apulaiset Neuva
tvirclls momma ihmisiä/ mutta Jumalalle olemteitä / ettet te
U-umomme
nuhtet.
edest ma me julkiset: Cuttcngtn miuä toimen/ ö» D malan Armo hucka» ottais.I». toma»
wastan että me olemma myös julki «idäugin o.
i. Sillä hän sano: Minä oelä»ääriäz masa tunnosan.
len otollisella ajalla stnua cuullut/ ja 0- mä».
ii. En me taaskersca itziäm teidän ede- len
Äpesto
sinua autuuden pätmänä auttanut.
leika. st»/ maan me annamme teille tilan kers- Catzs/ nyt «n otollinen aiea / catzo / nyt Es».
49! Scataxen meistä: että teilläkin olis kersca- on autuuden pätmä.
nytä
jotca
mist
vastan/
ttztäns casmotn z. Ältäm kellengän josacufit pahenusta
jälkenkerscamat/ ja ci sydämen jälken. andaco/ettei meidän mircam lattetais:
lz. Sillajos me tyhmistynet olemma/ 4. Waan osottaeam mettäm caikisa anyu me sen Jumalalle olemma: eli jos sioisi»/
nyncuin Jumalan palmeliat:
me

taidosaölemma/ nynmetrilletaido- suurefa tärsimisesä/ maivotsa/ hädisii/
surutsa/
»4. SM Christuxen rackaus maali
Haamoifa / favgtuxifa/ captnotsa/ Erinomettä:
töisa/ malmomistsa/ paastotfa/
maisesi
15. Että me sen nyn pidämme / että jos
5. Puhtas elämäs/ latdosa / pitkämie- kärsimt
M »n cyollut calckeln edestä/ nyn h« ltsydesä/ fuloisudes/ Pyhäsä Henge-l sen/«,
st/
>

'

sa olemma.

CttiNlllMlk tygs.

,lI
7. lur,
pelmosa.
Jumalan
s!i/
7. Totuuden sanasti/ Jumalan wäesa/ I.Wastanottacat meitä/ enmekcllen«oanhurseauden sotaasetten eautta vitt» gSn »vääryttä tehnet / en me kstän tur.
mestet/ en me keneldäkän mträn waatinet.
allaja wafemalla puolella.
z. Cunntancautta ja yilcan/ panet»- z.Sencaltatstaensano minä teille ca. I- lie.
pen ja kytoxen caucra: nyncuin »lttteli- doruxext: Sillä mtnä olen ennen sano- wiltä/
nt/ ja cuueogin roaat:
nut/ «itä te olecta meidän sydämisäm yn- Mä että ha»
y. Nyarutn tnodemattomat/ ja cutten. nä cuollajä ynnä elä.
gin kutut: ntjnrm» cuolevaisel/xa eatzo/ 4. Mma puhun teille suuresta rohteu- ylistä
me elämme, nyncuin rangaistut /ja et della / minä terscan paljo itziänt teistä heidän
minä olen lohdutuxella täytecty: mipä cuuliakpnitengan »apetut:
iv. Nyncuin murheötsek/ jacnitengt» olen ylsnpaldtfts ilo» cattesa meidän! suttons
ja paaina iloiset, nyncuinköyhät/ muttacut- waiwasam.
nynmvuda
Sillä
me
tulimrannu»
cosca
rickaxe tckewälster:
Macedoniaan
vengin
puin ne joillaet mitan ole / ja joiden cm- ma/et meidän lihallem ollut yhtä» lep»/ stan».
waan catktsa pa»coisq olimma me wa«»
tcngtn catckt omatowat.
«i.TeEortnlerit/ mejhänsuumonhä- »vatut/ ulcona sota/ sisällä pelco.
«eus avannut teidän cohtanne/ meidän 6. Mutia Jumala joca nöyriä lohdutta/hän lohdutti meitä Tituxen tulemiHdämem »n lewinnyt.
»i Et te ole ahtaalla metsä: Mutta sella.
4tze teisiin te ahtaalla »letta.
7.Waan et ainoastans hänen tulemi-

lvtlptttömäfä packäudest»/

.

täin pyhyttä

j

j

-

iz.Minä

sano»

nyncuin lapsilleni/

että te myös minua n»astan teitänne nyn
astetatfitta/ia lewittäkät teitän.
,4. Mät «vetäkö yestä epäuskoisten
koitta,
cnnstn: sillä mitä oitenden v» «ääryden
män uf eansia tekemist? Eli mitä osallisutta o»
comat.

tomaia

seura.
ken

l

'

valkeudella pimeyden cansia?
»xrJa mikä sowtndo on Chrifiuxella
Beltaltn csnsia ? Taicka mitä osa o» us«olllsella uftomattoman cansia?
»6. Eli cuinga Jumalan Templt sopi
«»Sjumalde» cansia? Sillä te «letta e.
läwan Jumalan Templit/ nyncutn J«.
mala sano: Minä tahdon hctsä asua/
ja heisä «vaelda/ ja minätahdon olla het«äalumalan»/ja heidän pitä oleman

nntaun Cansian.
»7. Sentähden paetcat heidän stastans/
».
ja eroittacat tettän /
HERra: jä
ältäj saasialsehen rmvetco/ ja ny» minä
torjan teitä:
18. Ja olen teidän Jstn/ ja teidän pi.
tä oleman minun pottani ja tyttäreni/

»a:

Palva.
liyäät»
ta neu»vnS.

san»

HERra.

Vll^ucu.

tei teille pidäte meistä joscus wahtngot»
oleman.

iv.Stllä se murhe/ flca Jumalan mie-

len jälkenrapahlu/ saatca catumtftn autuuoexi/jjotaei yxikäncadu. Mutta matlman murhe saatta cuolrman.
11. Sillä catzo/ että ce oltita Jumala»
mielen jälken murhell,set/ cninga suure»

ahkeruden se ontetsäwaicuttanut? Ia
tosin «desivostauxen/ »ärkästyxen/ peltoon/

itäwöttzemisen

/

hywauden ja co-

Ttä meistänyt senkaltaiset lupa. sto». Te otetta catkisa teitän puhtaxi cusetotvat/ mlrmn rackam/ puh- soitanettasäafiasa.
distacam sijs ttzem catkesta tchan n. Sentähde» wllitka mioä teille ti»
>

«st-

sellans / mutta myös stllä lohdutuxella
jonga hän teildä saanut oli / ja ilmoiiti
meille teidän halu»/ teidän itkcun ja teidän kywauden minusta: nyn että minä
»ielä «nämmin ihastuin.
8. Stllä jos myös mtnä teitä minun
iähctystirjallani murhesen saalin/ embs
mtnä sitä cadu/ ehkä minä olisin catunut.
Stllä mtnä näen se» lahetyskir/a» lettZ
hetken atca murhesa pitänen/
y. Nyt mtnä iloitzen/ en sijtä että te
murehisa oltua/ waan että c« viitta murehisa paranauxexi. Sillare viitta murhelliset Jumalan mielen jällen/ nyn et-

»a Hengen saasiatsudesiq/ täyt»

E«?

Min/

»to

't. ke.

joitia/ichnel st!«ieMtengai» ft» tähde» 7..MutKk 'M<uki te »setta kattis»
tapahtunut joka'riSottUkvK'/ etkä se» Vkkat/ nftdsa ja sanasi» / ja taidofa,
ahserudes/ ja teidä»
tähden Me wääryS tehtin/ wutt» sen» jä caickinaist»'
tMen/ että teidän ahteräden meidän rackaudesan meidän cohtam/' ny» s».
«yös
mttMcat fijs/ etck te
julktsexi tults.
täfä armos
>
me olemina saanet loh- rtckat »lisittä.
lZ.Sentähden
dlttlyte» / että tekin otetta lohdutetut. 8. Embä minä maatlmtftstMi fan»/
Mutta mielä «nämmin ildihtmmame »aan muiden ahkerudest- coettttrit Mi-

tohtäck Jumala» «des

Titnrea ilosta: Sillä hänet, Hengens nä Myös tttdä» rackaad» «a-nuttq.
y. Sillä te tiedätte Midän HER»
»si teildä caiktlda mirmotettu.
ra»
minä
mitä
hänen
edesänS
teistä
JEsuxen Chrtstuxm Armon/
-'t4. Ja
kerscänut olen/ en minä sitä häpe: maan että hän rtcasna ollesans tuli cmettä
nyncuin eatcki omat todet/ enin minä kengin teidän tähten
teille puhunut olen: nyn on myös mei- te hänen töyhydens cautta rtckaxi U>
dän terscauxem Tttuxen edesä todext lisittä.
»o. ÄNi Znun neuMoul minä tästä
tullut.
1;. Ia hänellä o» sangen suuri sydämeMä se »neteille
linen halu teidän puoleen / costa hän tarpellinen/ että te oletk»e«n»n-vumen.
«icketn teidän cimliaisuttan muista/ «et/ et ainoasta»» sitä tekemän/ maa»
«inga te ptlwolla ja »aptftuxtlla hä»- jo menne» muonna tahdoitta sitä.
»i. Täytläkät fijs nyt se työ cut» te ruoiwastan olilla.
16. Minä sijs tloitzeu/ «ttä mini caili- peisttta/ etkä nyncntn tahto malmi»
taidan luotta.
oli/ te myös sen molnmnna perästä
sa afioisa teihinVlll
täytäifitle.
iucu
Neuminä teen teille liettiwc,- ia.Sill§ jos jocu edellämielelltnenon/
ivo aut>
V.» xl/ rackat «veljet/ Jumalan nijn hän o» otollinen hänen «aran»
jälken jota et hänellä
kama» >^H,TArmon/ joca Macebonia» jälkeu/ ja ei
ole.
Judeannettu on:
em wai i. Sillä'heidän ilons oli ylönpaldi. ij. Ei oynkuullen/ että muilla?pita
maisia. ne»/ costa heitä monen »aiwan cautta oleman hnojistus/ ja teillänynahdistus:
palmelcoeteldin/ ja waicka he sangen töyhäto. waan että st tasan olis/
köyhyttäns/
can
teidän
rickauden
heidän
lit/ omat he cultengin rtlnsaft «ckes ytällä ajalla.
fikertaisudes andanet.
14. Että myös heidän rickauden»
3. Sillä he olit caitesta woimastans(se»
minä todistan) ja ylitzektn «voimans hy- teidän puuttumista» palmelis/ että ta-

>-

se»

«äntahtoistt /
4. Ia meitä suurella ahkerubella rucoillt/että me ottnistmma wafta» sen
Gws» työn/ ja sen palweluxe» osal»

san15.tapahduts:
Nyncuia kirjoitettu

..

on: Joca Ejto».
paljo cocois/ et hänellä ollut lyaxi: idilS.
ja joca mähän cocois/ ei hänelda mitän
puuttunut.
oli.
Pyhiin
lisuden «in
16.
Mutta. Jumalan olco» kytos/
ei
«in
me
toiwomma/
nijn
5. Ia
ahkeruden annot Tijoca
»aan he annoit itzens ensist HERralsencaltaisen
sydämeen tetdiin tähten.
le/ ja sijtte meille» Jumala» tahdon tuxen Sillä
neuwon hy.
17.
hän otti
«autta.

s. Että meidän pidäis Tikusta aeumoman/. että nyncuin hän oli ennen
rumennut/ hänen pidäljl sencältaiM
Kymän työn uyn tetdätt ftasa» päättämä».

wäxt/ja tosin/ oli

sen

sitä ahkerambt/että
tygönue.

hän läxi mielelläns teidän

Mutta me alemma yhden pselje»
hänen canstans lähettänet/ jo«a Evanig.

seliumisktztttä» catkisa Seuracunntsa.

»9. M»tt«

Cörlnthtttin

9.t«.

tygS.

ry. (Mutta ei fe ainoastaas/ waan Kifltygön/jaedMMmtftamatsÄitetZäp ennen luwatun hywän lahm»/ että
hän on myös säätty Seuracunntlda
armon
scwalmtsolis/ nynemn hywä teco/ ja
meidän matcacumpanixe tämän
«antza/joca meidän cau«tamHEr«an cun- et nyncutu waatimus.
joca tiwtst
6. Mutta
minä
«iäxt teimitctan/ja teidän hywän tah- kylwä/
tiwtst vyttämän: ja
se pitä myös
kon coettelemiseict.)
pitä myös sinjoca siuna.uxrs kylwä /
10. Carttain sitä/ettet kengän meinyttämän.
yauxxs
tä pancttclts sencaltaisen riclan awu»

sen

puolesta/ lvca tncidan cauttam coimi-

7.

sanon:
sen

jällen/ et

M«n sydäm«ns ehdon

ylönmielden eit «vaatein: Sillä iloista Syr.
telan.
aodajatä Jumala racasta.
cuin
ahkeroitzem sitä
Zs:il.
MSM. ll. Silla me
8. Mutta Jumala on «väkevä nyn so/ ei atnoastans HERon
cunniaöincn
l»; ixArmoteivittaman että kaikkinaisten
ran «des/ waan myös ihmisten edes.
ylönpaldisex tulls e«ta teillä
ai.
mc olemma heidän canstans dän seasan i)ldäkyLä olis/
ja «lisittä
aina
caiklsa
jon/
meidän welzem
hywyn
täihtn:
caickyn
ustast coetellet/ rickat
za me monesa olemma
9. Nyncuin kirjoitettu on: HS» on Ml.
«ttä hän ahkera on / ja «vielä nyt paho hajottanut
ja andanuk köyhille/ hänen un 9'
«hkerambi/ suurella uscalluxella cuin on wanhurscaudens
pysy ijancaicktsest.
teidän tygön.
(Mutta
joca
cc».
siemenen kylwäjälle
iz. sekä Tituxe» puolesta / joca minun anda / hän teillekin anda leiwän syödäeumpaoin on / ja apulaisen teidän seaja caswalja
että myös meidän weljcimwc täh- penue/ lisä teidän siemenen/hedelmän^
san:
teidän
«anhurscaudenne
ta
ApostoSeuracundain
Sen/ jotca owat
n. Etta tecaikisa rtckaxi tulisitta/ cat.
lit/ Christuxen cunnia.
joca metdäncäutkellayxlkertaisudklla/
rackauden
stjs
teidän
14. Osottacat
«airutta.
kytoxe»
tam
J»malall«
mercki ja meidän kerscamisem teistänne/
palwelus / si
Sillä
tämän
wtra»
12.
nyden cohtan/ julkisesiSeuracuniiangln
täytä sitä cuin Pyhildäpuutainoastans
edes.
tu/ waan on sijhen yldäkhlläinen/ etta
IX. iucu.
,
pyhille
Jllä stjtä awusta/ cuin
(Tämän
palweluxen
corttelemuxen
iz.
«t karmita minun reilwo aut
«Mtta ylistainJumalatateidä» nöyrän
/

:

kirjoittaman.

«amao

Evau(uunusiuxenne
Sillä minä tiedän reidän geltumis / ja tähden
myös terdäp. yxikertalse»
waiM»thywän tahtonna / josta minä teidän täh- tasajaon
/ heidän ja-caickein cotz-

wai.. 4

.

.

ten kehun Alaccdoniakaisten seas

Jude.
av. Achaia o» ollut

/

ckta

jo ajastajan «valmis /ja
te oletta monda siihen kywaudellanne ke-

....

laa/)

tähden
'

.

..

.

>

i4.zJa heidänruc»«x»säM,te«danede°
iojca ttttä ika»vöt«ey>ät/ sen ylön.Kä«/
'
'hottcanet.
paldisen Jumalan Armon tehden cuin
Cutcengin minä olen tämän wehen
kerfsentähden lähettänyt/ettei meidän
Mutta khtos olco» Jumalan hätults/ etta
camiscm läsa afias tyhjäxi
lahMS edestä.
nen
sanomattoman
(nyneuin mlnä sanoin) te malmit viiX. tucu
Patva«
li wasittä.
neuwon
minä
minun
Pawalt
4. Etten jos Makedonialaiset
sta ed«,
ja
siveyden
Ehristuxen
«ansiani tnlewat ja et löydä teitä «al- MD» tettZ
te) senm macuben tähdemt minä l»ca siäns
sanotulis.
inisna/ me silloin(en minä
MdSn tykönä» ollesqnt kehno wääriZ
häpiän
kerscamtsest
«altaisest
ivaampeieollesani
»le» minä roh- Apo.
olen/
tarpeSisext
> ;.S«ntähden näin minä
stsletta
«elztä »e»«vo/ että he ensin «eneroät tet> ti» teitä mastan.
-.Mutta wostg,
Eej
~

,

j
«

/

I I

'

».

'

P.

kv.

minä rutdtlen tettä / «M

14. Sillä «mbä me ttziämm»lnviäm«tuua vaaditat» rohkiaxt tykönä ollest- mätdä ulosarma cuin sopi/ nyucuin ««
nt/ janyncuin minulla luulla» rohkeus m« oltscan tethl» ulottunet: M me
muutamtta wastan »lewan / jotca mel» alemma ja hama» teidän tygö» Chrt«
dän luulemat/ lihan jälken waeldawan. stuxen Evangeltumtlla tullee.
5. Sillä ehkä me lihasa »aellamme/
15. Ja e» mc kersca mettäm ylidz» määembä me stntähden lihan jälken sodt.
rän «ieratfa tötsä. Waan me torwom4 Sillä meidän sttaasem et ole lihalli- ma/ cosia teidän
casiva ceisä/ «eej
set/ waan wäkewät Jumalan edes kuki- mekin meidän määräm jäikentahdomm»
staman «arjeluxla:
lewltä yldäkylläifest z
16. Evangeliumita
5. Ja me maahan lyömme aiwoituxet/
«ylle
jacatten.corkeuden/ cutn hänens corotta euin tuolla puolen teitä «sumat / e«gt
Jumala»tundemista »asian/ jafangt- meitämkersca nysiä/ cuin «terän mitan
xi otamme catke» ajatuxen Chrisiuxeu jälken «almlstetut owat.
kuultatfuben ala i
e/. Mutta joca tdzigus kersca/ siker.
'J«r.
6. Ja olemma «almit cosiaman caieidziäns HErrafi»:
kia coiyacormaisntta/ coscg teidän cuuiz.Sllla joca idziäns kyllä/ci »le co.
rC»r.
ltaisaden täytetä».
«teldu/ «aan joca HTRra kyitä.
»:
n.
7. Catzottaco te nyden jälken cuiu flt.
Xl. öucu.
mäin edes owat Z jos jocu «stalda
tvähängin
te
Josca
minuntyh.

uscan

saarnama»

scaecan

se

se

'

se»
se

Pawa.

päälle/ että HS» on Chrtstuxen oma /

'

'

!

'

'

.

'

kärsisitte: Ja »»st» te, it «a»
täasajatelean iyelläns/että nyncuin hän
kärsitte.
»ie.
»n Chrtstuxen oma/ nyn olemma me
1. Sillä minä »ytvan »«itä sta
lä «de.
myös Christuxen omat.
kywauxella.
Sillä
minä
olen
Jumalan
S. Sillä jos minä »tela enämmän ttzl« teitä kihlannut yhdelle
miehelle/ ettäint.'siä»,
»ääiiä
int kerstaifin meidän »allasiam / cutn nä puhean
neidzenChitstuxelle
Apost»
HERra meille andanut on teidän pa> z. Mutta minä pelkän / ettätuotlaifln.
«yncutn
leit»
rannuxextn/jae» cadotuxexen/ «mba mt- kärme «iettelt Evan
:
cawalluxellans
«ähäpetS.
nyn myös teidän taito» turmella» sij- »astZ/
y. Ette» minä näkyiS kettä lähetySktr. tä yxikertaiftidesta/cutn
»nChristuxeö Että
joilla pehättäwän.
joca teidän tyaän tu- M <i»
4. Sillä jos
r». Sillä täh«tyskirjat ( sanovat he ) le/ toisesi JEfiMst teille saarna/ jo-'HM.
»wat rastat jatväkewät/ mUtta ruumil.
me saarnannet/ taickajoste rahti!.
sta e» Hengen
linm lZMolttuus oa hetcko / ja puhe on toisen
saatta/ jota et «e
'

se

el, toisen Eaaageljumin/ jota'^EvaS>
Sencaltatue» ajatclcan/ «tcä ntzn- ,tsaanee/
te ole «astanottmet/ nyn «« »ikein
minsil«ut» me vleckma lähetys kirjain cautta kärsitte.
fanöispötsolduäm: ny» me Myös o, 5. Sillä minä arman / ««e» minä arnan.
kemmachetySSä täsnäolduam.
ole ollut hallvembt nHtä »aickti» k»r.. »t,t.
ia. Sillä «mba me rohkene mettäm
kembia Apostoletta.
tuke eli»erratä ntzhin/ jetcattziäns yli6. Ja ehkä mtnä olen puhesa yxtkerstäwäk: mutta että he che heilläns het- täinen/ »Yn en mtnä ole ktedosa yxiläns mittawat/ ja pitämät atnoasians kerlatnen: cuttengin olemma me kylittzr hetsiäus/ njjn ei he mttän ymmärrä. iä caikille teille eiettälvät.
Cttä
«n me mejtäM kersta yliye 7. Eli olengo miuä fyndiä teh.iyt/ et- hän »li
määrän/ »aan atnoasians eohtulltsen tä minä olen itzcnt qleodanui/ «tä te heille»

ylöneayott».

.

'

ri.

>

l

>

j

!

määrätyn mitan Mken/ cutn Jumsta yletäist,,/ että minä olenreille
S«tlle mittanoton/joca mshStejhinzja Ev»ngeitam>tO ilman palcata Jumalan. saamS.
tl»
ilmoitta-> nut
ukottu.
miipatL. 2«I lSkB»

Cerinthtttln chzö.

3' Ia olen- muut Stu««nnat ryö.
stänyt/ j« heiltä palcan «ttanut/ jolla
minä teitä p«lwelin: Ia costa minä
olin teidän lykönän/ ja minnlda jota.
lin puuttui/ embä minä »elän «sit»
«anut.
9. Sillä mitä miuulda puuttui/
»chet täytit/ jotc« Macedoniasta tulit :
Ia nyn minä pidin ttzeni ««lisa/ etten
minä tenengän «ormana ollut/ ja

sen

l'.

ibtU.

sanon häwäisiyxen eäh- Cttä
den / nyncuin me heicol olimma: Mihingäjocu uscalda (minä puhun tyhmy- hänoll
nyn hy
des ) sijhe» minäkin uscaliao.
wäst si,
22. He owat Hcbrertt/ minä myös. gusta
He owat Israelitit/ minämyös. Heo. cuin
mat Abrahamin siemen/ mina myös.
he,j„ ,
»i. Sen

minä

2;. He owat Chrisiuxen palwcliat/ on e.
(minä puhun tyhmästi) paljo enämmin
»ämän
mina olen: Minä olen enämmän työtä chökä
tehnyt. Minä olen enämmän haawoja tehnyt

tahdo» »«elätin minuni nyn pitä.
,c>. Nijn totta cui»
Christuxen totuus kärsinyt. Minä olen usemmtn faagina
«lnusa ,n/ utzn ei tämä lerstaus pidä ollut. Vstin olen cuolemau hSdäö ollut, «yt
«i«ulda Achajan maacnunist poisotet» 24.Iudalaisilda v/cn minä wydesit
laman.
neljäkymmendä haawa saanut/ yhtä
Mingätähden? Sengötähden etten mailla.
niinä teitä racasta? Sen Jumal»tietä. ls.Lolmastt olen wttzoillaptesiy. Oli»
».Mutta mitä minä teen/ se» minä mthdoin kimitetty. Colmastt olen minä
tahdon tehdä/ että minä heildä tila» tullut haaxt rickohon. Yösen ja päiwän
porottaisin/ jotca ehimät tila heitän» olin minä mere» sywydes.
2.'
terscata/ että he omat nyncuin me.
»6. Minä olen usein waeldonut/ minä
rz. Sillä sencaltaifet määrät Aposto- olen ollut weden hädäsä/ hädäsä ryöwä- A,
lit/ ja pelottfet työutekiät/ teeskelewät rein krstellä/ hädäsä Judalaistenkeskellä/
tyens Chrtstuxeo Aposteletxt.
hädäsä pacanatn keskellä / hädäsä Cau14. Et myös ihmeckän ole: Sillä ttze pungetsa/ hädäsä corwesa / hädäsä meSatana» muutta ttzen» malkeuden En- rellä/ hädäsä wtecaflen weljein seas.
geltpi.
ja tuscas/ paljos walwo27.
».

.

,

rr.Eisijsseole suuri jos myös hänen mises/ näljäs ja janosa/ paljosa paastopalmelians heitän» asettelemat/ nyncuin si:/ wilusa ja alasiomudesa.

he olisit manhurscauden saarnajat/

de» loppu pitä oleman

perän.
16.

lisä
hän

heidän

joi-

töiden»

sanon minä / ettei yhdenpidä minua tyhmäxi luule-

sa ma» maan ellet nyn ole ny» ottaeat
«o l«r, minua mastan nyncuin tyhmäkin että
myös «ähätyiänt kerskaisin.
scau. mtaäSitä
cuin minä nyt puhun/ en mi.
!

/

/

.

t«as

xens

17.

<yyl». nä puhu nyncuin HERrasa/ maan nyncnt» tyhmydes / että me nyt kerscaman
rumennet olemma.
,8< Että moni ttrsca

28.

ntztä enin muutoin tapahtiiman
tumat nimittäin että minua
/

/

jocapäiwä wakvatao / ja pidän,

sierun
kaikista Seurakunnista.
iy. Cuca «n hetcko ja e» mina myös
heicoxt tule? Luca pahoiteta»/ ja en
mina pala?
zo. Että minun pitänyt itziäni kerstaman/ ntzn minä kersca» ttztäut mtuu»
hetlkoudestani.
zi. Jumalan ja meidän HERran JEChrtstuxen Isä/ joca olcon ylistetsuxen
ty tzancaicktsest/tietä etten minä »valehtele.
zi. Damascus/ Arethan Cuninga». Act.
/

ltziäns liha» jäl»tn/ nyn minälin tahdon ttziäni l<rsta««.
19. Sillä »e lärsittä mttltllän tyhmiä/
että te wtjsat oletta.
Maanwanhin / warttoigi Damaskus
20. Te tärsittä j»s jocu teitä «rjuten Caupungtta/ ja tahdot minun o«a kynnt.
»a«ti / jos jolu ttitä syö/ jos jocu ttildä
zz.la minä laflkttin maahan muurin
jotakin olla/ jos zocu itzens c«l0ll»/ ackunast cortsa / ja pääsin ntzn hänen käjos jocu ltttä lyö castvoill».
sistänse
,2.

lu»«c.

p:

lp.
xil. iucu.

T-4

«inu» tersta»
Imlnun ole hy»z
«itengi» natyi»

Pa««.

miststan/tule»
HERra» ilmoituxihl».
2. Mnä t»nn« ihmist» EH"'

llonol

lm cel»
«aiits
Tai»

Wa«j/lc.

ntliätoistatymmendä äjastuxes enne»
olico
minä tie-

ftaic» /

hänruucklst»/

(

«

dä: eli ollco hä» ulcona ruumista/ e»

minä sitätä» tiedä: JuMala se» tietä :)
Se ylöstemmattin haman colmandt»

Taiwastn.

EplMch

11. luc
Merttt
it.NMdklat Kstn
teidän stasau kapahtlMet eiikteS» tärstmisellä/ Merkeillä/ chileillä / ja ivo »mallistlla töillä.
iz. Mitästä ke muita Seuracondl» huonommat oletta/ paitzisttä/ «tteu >maä
tge teidän ldvrmaua» ollut? Andacat
minulle se wäärys andext.
>
7
14. Catzo / minä »ten Malmi» colmau- IuP«IH
»«»kerzau teidän tyzönne tuleman/ ja stälä.
«n tahdo enstngäu teitä rasttta. Sillä em» hm »nl»
bä minäeyi teidän omaa / waaa teitä l»h«.
Sillä ei lasten pidä tawarara cocoman däntz»

PawM N.

z. Ia minä tunne» se» ihmisen/(jos
hän ruumis»/ taicka ulcona ruumista
wanhembatns «araxt/ «aqa «vanhem- g»»»»
li/ «n minä tiedä: Jumala stn tietä
mat lapstllen».
Poradisij»/
ylöötemmatti»
4. Hä»
ijMutk» mielellä» minä tahdo» cu.
/.jotta
tl
sanoza
"uli
sanomalto.nitapuhua.
ol e»i, i"
luita ja ltzeat ulosännetta teidän siete »vähä minua
°°/">
5. Sytä lNtna itziäni tersta» mutta kulune edestä watcka
~!"' e» minä itzestätli tersta/ »aan »mnun nttastatte joea cuitengin sangen jjälj»
>"""
teitä racasta».
heickoudestani.
16. Mutta slcon stlläns/ etten minä
6. Sillä jos minä tahooisi» itziäni terf»
«ta/nK» «tni «kis tyhmästi: M ole teitä rafcättttanat mutta että minä
oita cawalä/ nhn minä olen teidän petol,äne» minätchdontotude» sanoa. Muttiicui.
sijnä pidätän/ ettei xella saawnttanut.
mini
itzeni
ttNHtn
b«cko
teidän
Olengo
mmä
mitä» »vaatllukicnin
17.
tninuc»
t"«
corkiamaxt
hän nut nijden
«l>»»2«
»oeil»,
tahdo» räin minä teille län,jnm»
minusta cuule.
7. 1 a «ttesilmoitusten ylönpaldisus hettänyt olen?
18 Minä ole» Tikusta »euivonut ja
minua ylönpaljo corolais/ on pistin annettu minun lihaani/ mmittäi»/ Sala- lähetin hänen canhans yhden «elje»/
minua/ tttt» ongvsta TttitS jotakin teildä waattnut?
na»
Engö Me dle yhdefä Hrngesä ioäeldanet?
«l»H «tzi3»i ylönpaljo corotais.
olen
8. Sentihd«
mini colmastl Her»' Engö me ole yxiä Mkiä myöden täynet?
19.Luuletraco taas että me wastamm»
ra »ucoillut/ että hän lilis minusta^
teidän edcsän Me puhumme
minulle:
min»»
«destäm
tydy
9. Ia hi» sanoi
Ttrmonii sillä minun »oiman on helc» Chnstures/ Jumalan edeS i Multa catct» nämät/ rackat weljet/ teidän paranloisi» wätewa.
nuxexen:
10. Sentähden minä mielelläni tersta» itziäni «mun heickoudestani eilä 2a. Sillä minä pelkin/ «te» Mlnil
Christuxen »sima mlnusa asuis. I»' tuldnani teitä löydä stncaltaisna cut»
löydätte
ylö»c«tzels/'Mlss/

i

:

»»

:)

/

:

/

/

<<»»»

/

«»

««»«

/

/

?

/

/

ininä lähdön / ja « myös
nun /ci nynculn te tahdoisitta

miiloitzen heickoudes/
Ettet
»ainois/'j« ahtistuxis Chnstuxentäh»
den: sillä costa minä heccko olen / nyn sielläßydae/Catendet/ Wihat/Torat/
minä wcikewaktn olen.
Panetuxet/ Parjauxel/ Paisumistl/
:

olen tällä terscamisellg, ja Capinat olis/
21. Ettei taas minun palailtuani/ mitullut te otttta mitä
Kauris, nua sijhen maattnet. Silla minua pitt nun jumalan teidäntykönän minua nöy«ilbä tytettimin «ten minä ensmzän rycäis / ja minun pldäts monm tähden
«äyembi ole cuin cörkeminiucan A,po< murehtiman/ jotca ennen ckckonet omat/
stoltt/ehken mini mitä» ole.
za ei ole itzläns parandanei/ sijtä saa.

Pä-t»

"'

:

w«,

'

:

sialsudest

staisndtst
cuin

ja

huörudefi

ja

he tehnet owat.
«.s,,

P«w«'

.

suun

«««»,

asiat tynnitttck

»aito.
n»»''

haurendest

iucu.
minä colmannen terran M»
len «idänlygönne. Nijn pitä
eli colmen
cautta

li««ca

3>eut.

Cttlnchittltt

«än.

sa»

lygB.

l,

iUi.

«i;

»«ta/ <««»'«« »«lwoltomal ole.
7. Ia rucoilen lumalam / ellet te
mitä».paha «kis/ et että me telwolli»
shi natyisimme/ «aan että te hywä
«llsittä/ ja me olisimma nyncuin tel.
«vottomat.
8. Sillä «n me mitän woi lotutla
«asian/»aan totuben puolesta,
9. Mutta me tloitzemma/ costa w«
h««cot olemma/ ja «e »oimalliset oletta/
jota m« myös toiwotame/ nimittäln/

Minä olen «nnengin stn teille
»9l ls> nonut/ ja «ielitin edellä sanon/ nyn»
Matth
toisella terralla/ läsnä oltuani/ ja «idän täydellisytlän.
,l! '6. kirjoitan nyt poieollesani nylle jotca io. Sentähden minä myös poisolle.
I»h> ennen syntiä «hn« oltt/ ja muille «i. sant näitä tirioltan/ ettet minun pidäis
«oi»1.7. tille/ että jos minä sinne tulen/ nyn en läsnä ollestm» cowa oleman/
n»an jälten cuin HERra andoi minulMinä siiästä.
ja ei «tistuxext.
3. Että « terran saatte tietä/ «« le ratmnuxexi/
rackat «veljet / tloit. PaZt»
«lnusa puhu/ nimttiätn Christus/ >o°
olcat täydelliset/ lohdut- tä ter»
« et suingan ole heicko teidän cohlan/
ta«t teitän/ olcat yximteliset/ olcat tdety»
«aan hän on wätewä «isä.
ol»
rlstinnaullllu rauhalliset/ nyn rackauden ja «uhan xellä/
4. Ia «hlä hän
o» teidän «nsian.
ja hy»
heickoudes/ nyn hän cultenginmeelä lu> Jumala
pyTerwettätät
tol»
olem.
12.
teltan
wä
myös
sillä
«sienin
malan womiäsa:
pjlä hällä suunandamlstll» Caicki Pyhät wotta»
ma'heitot hänesä/ mutta meidän woi«
«uä terweltäwät.
elämän hänen «nsiane/lumalan
miftlla
ttidä» tytönän.
13. Meidän HERran lEsuxen ChriVtu»
5. Coetelcat tenän jos te oletta usto- stuxen Armo, ja Jumalan Rackaus/
wo p«» si,/ cotecat teitän. Eli ettekö le itzt- )« Pyhän Hengen osallisus/olcon caic»
l««nu« änne tunne/ että lEsus Christus on lei» teidän «ntzan/Amen.
Corintherein tygö.
«isä ? Ellei nyn ole että te lelwotto» Toilfen Epistola
Kirzoitettu Phtllpplsä Macedomas/
mat oletta.
s. Mutta »mä toiwon «ttä te tu». Tituxe» «a lucan «utta.
».

sen

».

:

masa

Epistola
P. Pawalin
Galaterein tygö.
Gala.
leretta.

ihmisistä/

,

,

cautta/ waan sta/ Jumalan/ za meidän Isäm cah»
>V32 «tä ihmisen
Christuxen cautta/ don jälken:
kytos yancaickisest yav»
OzV6 lEsuren
Jumalan/ joca hä» 5. Jolle olcon
Amen.
ylösherättänyt on.)
catckiseen/
-

«vettä

Apostoli

andanut on/ että hän meitä wapah».
da»s tästä nykyisestä pahasta msilma»

non «olleista
ihmettele»/ että te ny n Jhmet
2. Ia caicki meljet/iotca mlnun cansia»
annatte rettän pviSkäa- tcle/etni owat/ Galattan Seuracunntlle
joea reilä Chnstuxen Armoon lä he
stjtä
tttlle
olcon
tä
ja
Armo
«uha
Htaldä
3.
lotfecn Evangeltumyn: nyn pi»
I«m«lalda ja meldän HERraloa IE" cutzunut onei muura
ole i waan että muu- an au»
loca
7.
snxelda- Christuxelda:
exyttäwät
teltä/
meiMsyNdelmebesiä
tahivwal nont»
tamat
4. Joca «««ns
'

ler.

(el

:

i

Paw«.

li

iucu.
,

l

,

Ff

'Chnstu-tzeos

UI
yäne»

P Pllwalin
.

Christuxen Evaugeliumila toisin läätä,

Epistola

~iu-.

Mutta st» cui»' mlnä teille tir»
jollan/ «tzo/ Jumal» tietä ett«n minä
20.

opt8. Mutta ehlä mt/ taicka jocu E»,
sians gel» Taimast/ saarnais teille toisin E» »alehtele.

wietel- vangelinmi/ c»tn me olemma teille
2». Sijtte tulin mini Syrlanja Cl»
lätirottu.
maacundiju.
olcon
cilia»
saarnannet/
9 Nynculn me nyt sanoimm» / »tz»
22.1
«i»ä oli» tundemaeol» «s«ol»
minä »ielä
Jos jocu teille toi- sta »ylle ludean Seuracunnille jolc»
Evangeliuml/ cuin te ott«> olit Christuxes.
si»
net oletta/
olcon kirottu.
23. Mutta he olit ainoastans cuullel/
io. Saarnana» minä nyt ihmisten että
joca meitä «uinen »ainois/
nyl usto/ jota hän muine»
«li Jumalan mielen jälten? Eli/ pyy. hän

se

sanon:
saarna se

a

se
saarna

dängö minä ihmisille telwata? Sillä hä»ilti.
,»s minä tähänasti olisin «hlonut ih. 24. Ia ktjtlt »ninun tähteni luma.
mtsille telwata/ nyn en minä »lis Chri. lata.

p»l«elta.
11. iucu.
Todi. stuxen
«.
minä
teen teille tietlämä.
neljänlolstalymmeue»
Iltte
sta ha>
"»xi/
«ckat »eljet/ «lei se Eperästä/
m«in minä
NiNVP- vangelium cuin minulda saarnattu on/
Barnaban «»«)» ylös
ptus
Jerusalemyn/ ja otin Tituxe» "^
ihmisen jälten.
oleman ole12.
en min» ole sitä ihmiseldä canhant.
~.'.
Juma.
laiva. saanut engä oppenut/ »aan lEsuxen 2. Ia jaminä ylösmenin tlmoituxen 3"'"
jällen/ tiednstel»» heidän «nsians Ä3'
Christuxen ilmoituxesta.
13. Silla «oletta cuullel minun mul- Evangeliumist / jota minä pacanain !,'"'
naisen olendoni Juvalaisten tamotsa/ seas julistan: mutta erinomaistst ny.
«inga ylenpallisesta minä Jumala» de» cansia/ jotca jonakin pidetä» / el»
Seuracunta wainoisin ja häwitin sitä. «n minä huckan juoxis/ eltckä olls jo A?"
>°p"
Act. 9 14. Ia menestyin ludalaiste» menoi- juosnul.
/ ylttze monen minun
stl
/
i.
»ertaitzeni mi- 3. Mutta ei Tilusta» joca minun
nun sugusani/ ja ahleroitzin itziäni ylön- cansiani oli/ ollut itziins »aadittu ympaltlseji Ijäin säätyi» tähdrn.
bärtnsleickauttaman / ehta hän Grett.
15. Mutta costa Jumala tahdoi/ )o« lainen oli,
minun 01l eroluanuc äitini cohd»st«/ja 4. Sillä costa muutamat «väärät »el»
Armons cautta cutzui/
je, he.täns sisälle tungit/ ja jo olit il16.Että ha» Poicans minun «utlani
tullet coetteleman meidän »apasälle
ilmoitais / ja mina julistaisin hänen E- »nam/ joca' meillä
Christuxes lEsuxes
vangellumi» cautta pacanain stasa/nyn on/ että h» mettä orjuten
»aatisit.
mini cohta itzent aldixi annoin/ engä 5. Embä me tosin nyden
hettekän
myöden andanet alla andaxem/ että
lihan ja meren cautta tutkinut:
17-En myös Jerusalemyn nyden tygö Evangeliumin totuus teidän tyköni»
palatnnut/jotca ennen m«nua Apostolit pysymäinen olis.
olit/ maan menin pois Arabia»»/ ja pa» 6. Mutta nyhtn / jotca j»naktn pilaisin jällens Damastuun.
oetän/ mingäcaltaistt he mulnen olit/
18. Sytte colmeu muode» peristä tulin el minun mitä» t»le: Et Jumala c«.
mlnä lerufalemlsn Petarita catzoman: tzo ihmisen muoto/ sillä ne jolca jona.
ja olin hänen «»Hans »ysiloistatpm- ttn pib«än/«l minulle mitä» opellanet.
mensapalmä.
7. Waa» sitä wastan costa he näit/
i9.M»tt«tnminämuila Apostolelta että minulle Evangelium esinahan
yhtän nähtMt/paitzi lacebi HERran puoleen ustouu ,«/ nyncm»
Petanlle
"«.'»
ymbärtnsleickauxen puoleen/
8. (Elliä

5.U

7'"-.
'

Galaltttil. tygs.

~

iuc

z. (Sillä jo«P<t«rtnlt«»)a «li»oi. jota minä färlenyt olen/nyn minä «e»
«allmen Apostolin »tras ymbärinslnc, tyeni ylltzeläywöxt.
««Mnipa, iy.Mutta minä^olenlain «uttalat»
<aux«n stas/st o» «»»«nginollut.)'
«nalnstas «voimallintn
sta poiscuollut/ että minä lunmlast» e»
y. Ia «in hetunsit sen Ar«o»/ «in
minulle annettu oli/ nijn lacotus ja Ce»
phasja Johannes / jotca p«tz«»« pidet,
<i»/ «emoit minulle j« B«r»ab«ll< lättä/
jasonxit ny» meidän canl)am / että «ei»
dän pacanain seas/ ja heidän ymbärins»
s«arna«a» piti.
letckanxen
10. Atiloastans «t»ä »ntidä» pili »ai»
»aisita muistama»; jota minä myös
»le» ahlerotunuttehdä.

seas

b,7

iäisin.

20. Minä olen Christuxen cantza rl»
stinnanltttu: Mutta minä elän/en sille»
minä/ waan Chrisiuselä minusa: sillä

jota minä nyt elän iihast,/

sen minä elän

Jumalan Pojan ustosa / joca on «inu«
racasianut/ ja annot itzens minun ede-

stäni.

21. En minä hyljä Jumalan Armo
Sillä jos»anhurstaus tule laista/ nyn
»i.
cutn Petari Antiochtaan on Christus huckan «ollut.
nyn minä olin jultiseft
111. eucu
E hullut Galaterit/ cuca teidän Monel
händä «a stan: «tä canne oli tullut hä»
nen päällens.
on wimmannul letutta usto- la tooi»
12. Stllä ennen cuin joc» Jacobin tylpidtn silmäm ettln le. stuxell»
kö tuli/ söi hän pacanam cansia/ «aan
Chrlstustlrjoittttuoli/ lei- »ahmi
«in ne tulit/ wiiltci hän itzens / ja eroit» l>än stasan rtstlnnaullttu.
stemn/
ti hanens heistä peliäten nytä cuin ym2. S«n tahdon minä ainoastans ttildä ellei ih«
:

bärtnsleickauxesta olit.
tietä olettaco te Hengtn saanet lain minen
i3>la mu»ttinludalaistt wlecasielilhä- töiden cautta/ eli uston saarnamiscn lain
töillä
nen canhans/ nyn että BarnabasmyöS «utta?
«ieteldin heidän ulcocullalsubellans.
3. Olettaco te nyn tompelit? Hengesä tule
14. Mutta «tn mins sen näin/ ettet he te »lelta alcanet/ tahdottaco te nyt liha. hursttl»
ottein waeldanetEvangeliumtn totuden sa lopetta?
xi.
jälten/ sanoi» minä Pilarille jultiseft 4. Olettaco t« nyn paljo huckan kärsi»
«icketn cuulden ios sina joca ludalat. net? loe st muuloin hucas on.
:

:

ne» olet/ pacanan tawalla elät/ ja et

5. Joca sijs «eille H«gen anda/ ja tele
Indalalsten/ mixis »aadtt? paeanoita Voimalliset työt teidän stasan / tetetij
elämä»
Judalaiften tawalla
hän sen lain töiden cautta/ «li »ston
15. Me «otca olemma ludalatstt luon» jaarnamtsen cautta ?
non puolesta/ja eme syntlst, pacanoista: 6. Nyncuin Abraham »li
Gen.
P"»o ,<z. Että me tiedämme / ettet ihminen ustonut/ ja st on luettu hänelleJumalan
wanhur» »l-t».
N«m.
lain töiden cautta wanhurstaxi tule/ fcaudext.
4:).
7.Nljntemyös
«ut«
jo
jotca
»st»»
Chnstuxen
tiedöttt/
«ti
«n«m!,
lEsuxen
»i)»w«.
olemma ustonet ustosa »wot/ ne owat Abrahamin lapset.
« opel»
Chststuxen päälle/ «lä me wan» 8. Mutta Ramattu oli sitä jo ennen
uston cautta Christu- catzonut/ että Jumala pacanatlin uston m<t,.
»amlllo hurstaxitultmma
m emme iain töiden cautta: «utta wanhurstaxi «te/ sentähden hä»
""bw>'
Sentähden et ei yxitä» liha tule lal» edellä ilmoitti Abrahamille: Stnusa
««Ma
cautta wanhurstaxi.
( sano hän ) «lcki pacanat pltä siunatut
»««»

.

""

,

17. Mutta jos me/costa me tahdomma oleman.
Christuxen «u«a wanhurstaxi tulla/ 9.Nyntule»a»caicki ne/ jotca ustofia
löytän myös ltz« syndijix«/ongo sijs Chri» owat/ siunaluxi sen ust»wa»ftn Abraha»
mi» cansia.
ftus synnin palwelia ? Pois st.
,o. Sillä ny» monoa «in lain toisti
,8. Sillä jos minä s«ä taas «leuna»,/
rippu»
Is,

4. iuc.
«.Muttaßamättn o»«ickisullenut Rom.
D«>,l jottettu on: Klrott» olcon jocainen/jo- synnin ala / että lupaus annetaisin u» n:z»i
päälle
26 «eipysycaicklsa cuin latiramatus lir- s«H «utta lEsuxen Christuxen
jottettuon/ettähä» nyt» «tis.
nscowalsille.
11. Mutta ettet tengän »anhurscaxst». ! 23. Mutta ennencutn usto «uli/ olim»
le Jumalan edes lain cautta/ st on tiet- «am» lain allatättetyt/ ja siihen «sto»
Habac
i sillä wanh»rstan piti elämän u- on suljetut/1»« piti tl«oi«ttama».

P. Pamalin splfiola

?„

'

-

!

rippu»»t/o»«t»iroujee» al». Stllälili/

'

>

24.. Nyn o» lati ollut meidä» opetta» Nejot»
ii.Mutta lali ei ole uscosta/waan ih- jamChristuxen tygö/että me uston «ul» caChri
ll'7. minen joca ne tele/hän elä nysä.
la wanhurstaxi tulifim.
stuxen
päälle
lev.ig:
«tn
nyn
mettä
sijtte
Mutta
on
Mutta
tuli/
Christus
lunasta.
25.
usto
iz.
usco.
5> nut lain ttrouxesta / costa hän tuli tiro» emme enämbi ole se» opettajan «lla.
Deut. uitin meidän «destäm. Sillä tirjoitettu 26. Sillä te oletta caicki lumalanlap» wal/o.
«: 23. gn:
»irottu on jocainen jo« puust» set uston cautta lEsuxe» Chrtstuxm wat !at
stawa»
päälle,
rippu.
27. Sillä ny» monba «ln te «st«ut pai.
14. Että Abrahamin siunaus pidäis
pacanain ylitze lEsuxes Christuxes t«. oletta/ nyn te oletta Christuxen pääl. Rom.
io!1.
leman/ jame nyn salsimma usto» «ut» lenne pakenet.
28. Ei ole täsä Juvalainen eli Grekita sen luwatun Hengen.
5,5
weljel / mlnä puhun ih- iäinen: Ei orja eli wapa/ ei mies eli
'5.
p'
: Ei yxitän ric» waimo: Sillä te oletta caicki yxi Chri4>

Rom.

««sta.

,'

3

~

se wahwistet. stuxes
JEsuxes.
th«ise» Testamentiä/cosca
zy. Mutta jos te oletta Christuxen/
tuon/«itä sijhmmitän lisä.
Gen. .s. lupauxet öwat tosin Abrahamille/ nyn te oletta myös Abrahamin siemen/
2« >B. j<»
perilliset.
hänen siemenellens annetut: ei hä» jalupauxe» jälken
Ro«. sano: ja siemeMe/nyncul» monesta/
iv. jucu.
<l i). »aan »ijncuin yhdestä/sinun siemenesäs/
minä sanon: nyn cau- Paws<
X» T F man cuin perillinen sn lapsi/ li wah->
jocaon Christus.

wä- wista/
17. Mntta se» «inä sanon TestamenHei ole hänen ja palmelian
ti/jocalumalalda oli wahwistet»» Chri.
eroitusta/ maicka hän on että ne
jotca
stuxen päälle/ei rtcota/ette» lupaus lain carkeu ramaranHena:
z. Waan hän on Esimiesten ja haldi- Chri.
eautta turha» rauttis / joca sijtte nellänsadan ja colmenlymmenen «vuoden ain halluö/ Jsäldä määrätty» aican stuxen^
pträstä annttt» oli.
päälle
asti.
me olimma usco18. Sillä jos permbö on laista / ny» et z. Nyn myös me/
ole lupauxesta : Mutta Jumala on lapset/ nyn me olimma waad»tut orjuten wat/ o«
wat lai
sen
Abrahamille lupauxen «utta lah- ulkonaisten fäätyin ala.
jotttanut.
atca oli täytetty / lä- siawi»
4. Mutta
sijs lati? Hän on tul. hetti Jumala Poicans syndynen wai- pat.
AfA, ly>
tehdyn:
3" j/ '"»lut ylitzeläymiften tähd«n/ sij- mosta/lain alasexi
henasti cuin Siemen oli tulema / jolle ;. Että hän ne/jotca lain alaiset olit/
7,
Engeleildä lunastais / että me hänen lapsixmö luenlllu lupaus tapahtunut oli/ ja on
läden
«utt«.
mälimiehen
asetettu
taisin.
«n
20. Mutta «välimies el ole yhden: «aa
6. Mutta että te oletta lapset / lähetti Rom.
Jumala Poicans Hengen teidä» sydä- 8t 15.
Jumala on yxi.
21. Ongo sijs lati Jumalan lupauxia mthln/ joca huuta / Abba/ racas Isä.
/ maan poica:
wastan? Pois se. Sillä joslati olis an- 7. Nijn ei sillen ole orjamyös
/
nyn
jos
poica
nettu tlawäxi tekemän/ntzn tosin »an» mutta
Jumalan
vesjliitM Christuxen ca»ttahurstaus tulis l«»st<».

cosca

1

se

>

j

>

cosca

>«.

!

j

:

„

"'

,

5-luc. 3t^
Galattltin lysl.
2,. Sillä kirjoitettu ou i Abrahamilla Jsma»
s. HNmastlZäajallacdftactteJu.
tundenet/ palwelitca oli caxt poica/ yxt palckamaimosta ja elin ja
Isaa'
tenijtäjotcaet lusnnostanö jumalat ol- yximapasta.
.

2z. Mutta joca palckamaimosta oli/ chi»
oli Lihan jälken syndynyt / ja joca va- Histo»
rtolla.
past oli/ f» oli lupauxen camta.
24. Nämät jotakinmertitzemät: Sillä Genuämat. omat ne caxt Testamentiä; yxi iS: 15.
Stnatn muoresta/joca orjuteen shnuyt-

leican.
y. Mutta nyt fijtttcuin te Jumalan se
tunnette/ ,a tosin enämmin Jumalalda
tutut oletta / cutnga te sijs leitän käännätte Mens hetekoin ja köyhyn saätyihtn/jotta te wastudest palwella tahdolta?
tä/jocaoaAgar:
10. Te otatte waarm pälwisi / ja Cuu25. Sillä se Ägar o»» Sinain ««ori
eausist/ja a,elst/)awuosisi:
Arab»ae/ja
ulott» haman Jerusalemin/
pelkänteitä/
cttenminäturMina
joca nyt on/ ;a on lastens cansia orjana.
han olts teidän tähtenne työtä tehnyt.
Jerusalem joca ylhälbä
se joca
lutn» 11. Slcat nyncuinmma olen/ että mi- on/26 oyMutta
on caicketn meidän
«apa/
weljec/
g«Ga. näktn olen nyncuin le: Kackat
äitim.
/
te
ole
niitän
miminä
rncotlen
teitä
et
lalertt
27. Sillä kirjoitettu on: ilottze sinä
elit
nua mastan rehnet.
/ joca et synnytä/ yacahda
olen
hedelmätöin
minä
ij.Te
että
lihan
mstan
ttedätle/
joca et rastas ole: Silla
sinä/
,a
huuda
Evangelium»
saar- yxtnäistllä 00 «nämbi
hänen heickoudes tttke ensist
lapsia/ cuin sillä
oannut:
ftar»
on.
mies
minä
Ivlla
nons. »4? Ia minun kiusaustani/ cutn
28. Mutta me/ rackat meljet/olemma
ylöncalihan puolesta karsein / ette olecorjaisitta
jälken/lupauxen lapset.
Jfaachtn
/ waan
hyljännet
tzonet/etka
nyncuin
Mutta
silloinLihan Ron»,
29.
minun nyncutu Jumalan Engelin / nynmäinots
jälken syndynyt oli/
sitä joca 9: ?.
cutnChristuxen JEsuxen.
syndynyt
nyknyn
Hk«gen;älken
oli:
i;. Cninga autnat te silloin olitta?
kintapahtu.
olts
/
todistajan
jos
se
Minä ole» teidän
zo. Mutta mitä Ramattu sano! aja
mahdolline ollut/ny» te olisitta teidän sil- palckamaim»
poikinens ulos. Sillä ei g.
minulle
andanek.
ja
mäue uloscaiwanet/
pojan pidä perimä» tv»-,,.
palckamatmon
r 6. Lleng» minä sijs nyt teidän mihol- pan
cansia.
lisexen tullut/ että minä teille totuden zi.pojan
Njjn me fijs olemma / rackat melsanon? teitä oikein kymaudest sea- jet/ en palckamatmon pojat / maan wa17. Ei he
sta / «vaan he tahtomat teitä minusta xan.
»

,

.

se

>

'

se

v. iucu.
poiskaätä/että te heitä kymaudes rasijs fijnä «apau. Neuvo
Pysytit
kastaisitte.
hymä
meitä wapah. t«n
des/jellaChristus
Kyllä
ou/
kymmen
18.
racasta
t7« H
aina hymydesä / ja ei ajnvastans silloin/ I^, '»tanut on/ ja ältät taas «ttä» Chrl.

oleo.
kofta minä teidän tykönän
lapseni/ ;occa minun

Minun rackat
käyty wastaudest kimulla synnyttä / sijhenasti euin EhrlstuS teifä jongun muoiy.

2.

Catz»/ minä Pawalt

stMstH
sanon teille, wapa»

jos le annatte «itä» ymbörinsleicata/

«««

ny» et ole Christus teille hyödyllinen. p,tH.
don sais.
3. Mutt« minä taas todistan/ että jo- män.
Mutta minä soisin olemani teidän «i»en ihminen cuin ymbärinsletcalan/ Act.
tykönän/ että minä taivalsin anentkin se on «icke latta «vtlcapää pitämä».
muutta/embä minä tiedä mitä minä täst4. Te oletta Christuxcn cadotlanet/
edes teen teidän cansian.
jotca l«»n töillä tahdotta w«nhurstaxi
ai.
te mmulle/ jotca tain tulla/j« olena Armosta luopuncl.
«Z«
<.Mutla me »dolgmme Hengesä uston
olla tahdotta; «ttetö tk
l««h«i
«lutt»
F f3
takia
caalk?
l!<l«n

~

L»C>

P. Pawalin Epistola
vanhurscauden toivo. minä eii-ngtn sanonut olen/että nejoeea
Christuxcs lEsuxes ym- sencaltaista rekewät/ et pidä Jumalan
bärtnsleickaus/ etkä efinahca mitän kel- valdacunda perimä».

kautta fitä
S. Sillä ei

pa/vaauufco/joca rackauden cautta työ-

2i. Mutta Henge» hedelmä on; Rac.
taus/110/
Rauha/ Pttkämieltsys/ Y.
p.Tejuoxitta hyvin/ cucasta teidäne- stäwys/ HyvyS/
Vsco/Hthaisus/ Puh.
fii totutta uicomast?
B.Ei f«maltainen yllytys ole hänestä/ az. Sencaltaifia vastan ei ole lakia.
<
l«tä cutzu.
(patta. 24. Mutta i»tca Christuxen omat 0r.Cor. jocaWähä
hapatus caiken taikinan ha- «at/ »e ovat ristinnaulinne»
9.
5t 6.
Lihans/
-10. Minä turvan telhin HERrasa/ himoin/a
haluin
canfia.
ettet te toista mieldä ottats: Mutta i°ca
25. Jos me Hengesa elämme/ ny» wa«
teitä «xyttä / hänen pitä duomtons can. eldacam myös Hengefii.
daman/ olcan cuca hän olis.
25.Ältäm turha cunniata pyytäkö/
11. Mutta jos minä vielä / rackat vel- vihoittatnja cadehtetn toisen
totstam.
jet/ ymbärtnsletckausta saarnan / mtnVI.
iucu.
gätähden minä stjs vaino kärsin? Ia
nyn olis ristin pahennus hävinnyt.
meljet/ jos ihminen osa Ntu»
la.L josca ne eroitettaifin/ Ma teitä
>°bong»nwicaan tulla/ nyn te wvtan
hucuttelevat.
ntzcS
iz. Sillä t« / rackai veljet / oletta wa- <5
fiweyden Hengesä: tarst.
pautee»
voian
cutzutut atnoastans carttacat/ ja «tzo itziäs/ «les sinä myös
ma»
«uolet- ettet te salli sen vapauden Lihalle tila 2. Candacal toinen to»se»ne tluftltats.
cuor»a/ »oica
vaanpalvelcat rackaudes toinen ja nyn Christnxen laki täyltäkät.
hor>ah.
ttha/ toistanne:
3. Sillä ios jocu luule iyens jotakin o» tuwat.
yhdes
täyteja «li. 14. Sillä catckiLatt
sanas
leman/ joca et cuitengan mttän ole/
män tän/»imtttätn: Racasta lähimmäistä» hän «viettele itzens.
Hen- nyncutn tyiäs.
4. Mutta coetelca» culin oman te,
ge» jäl- 15. Mutta jos te toinen toistan puretta «ns/ i» sijtte ha» ««ta ainoastans
«es. ja syötte / nyn catzocat/ ettet te toinen ttzestiins lcrftala/ ja ei yhdesälin
jev ly. toiseldan syödyxt tule.
muusa:
,8.
16. >A«Hurta minä sano»: vaeloacat ;. Sillä «nglnpltä omancuorntt»»»
-^Htngesä/nynet te Lihanhimo «ndaman.
Match
»».zy. käytä:
«. «vkOca
samllla neumstan/ se ja» Ktjtol.
17. Sillä Liha himoitze Henae vastan/
Rom.
Hcacan catckta hy»i> sille/ joca >,««,««
ja
Hengt
10.
Liha vastan: Nämät ovat
n««o.
s^,.
vastan toinen tsistaaS / nyn ettet te tee/ hända
7. Ällät exytö: « Jumala anna itzi. >,«,<«
«itä te tahvotta.
äns pl.cata S«llä mitä ihminen lyl, »ast«»
>8 Mutta ios te hengeldä hastitan/nyn mä/
hän myös nyttä. Joca li»
sitätylwä/
et te ole Lain alla.
husans
se llhasans turmeluxen
19. Mutta lthan tyst owat julkiset: »yltä. Mutta joca Hengesä tylwä/ se

tä leke.

/

<

:

tuin on: Huoruus/Sal«»uo«»s/ Saa-

staisus/ Haureus/

20. Epäjumaloe» palwel»s/N«ituus/

Wain»/ Ryta/ Cateus/ Mha/ T»«t/
«Lripuralsus/Eriseura/

2i.Pahansuo«us/ Murha/ Juopu-

mus/ Ylönsyömys/ j«m»ut sencallaistt/
joilla m«nä ltllleldelläsano»/ »Miun

Hengestä yancaickistn elämän nyttä.
9. Ia osta me hymii teemme/ ntjn »Thess
ältäm suuttuco : Sillä aicananS me- l» »3»
Hywy»
li» saamme nyttä ilman lackamat.
ic,.
teen
nyn
meillä
aica
on/
Costa si»s
tehläm jocaitzelle hywä/ mutta «im» »ocal»
mttten «ylle ,occa meidän canstumel. st" "«»
jtm us,c»sa o»c,t.
st»»'
n.Cayo»

~ iue.
Galclttttin tygs.
lpzs. n.
cutnga suuren iähe. 15. SilläChristuxeslIEsuxes eiymbH,
Hl-tyelirja» minäolen teille omal- rinsleickaus/ tila esinahca mllä» l«lp«/
tis.»
l« kädelläni lirioittanut.
waan usi luondo.
12. lotca tahtowat myös jällen lihai«. Ia nyn monoa «tn tämän «jen«
sn telwata/ ne «itä ymbärinsleickaunusnnora» jälten waelbawot/ heldän
xeen waatlwat/ ainoastans ettei heitä päällens olcon Rauha ja lauplus/ja 1,.
Christuxen Ristillä «vainotais.
malan Israelin päällä.
,3. Sillä ei netän/ jotca ymbörins.
17. Hltön yxitän tästälähin minua sil.
leicalan/lakia pidä/ »aan he tahto, ltn waiwateo: sillä minä «nnan minun
»ai «itä ymbärlnsleicata / «itä h« ruumtsant meidän HERran lEstiren
teidän lihasian itziiins kerstata saisit. Christuxen «rw«.
»4. Mutta pois se minusta / «tä minä
18. Meidän HERra» lEsuxtn Chri»
mnnstaterscaisi»/ waan ainoastans mei- stuxen Armo/ olcon «idän hengene cans»
dän HERran lEsuxen Christuxen Ri- sa/rackat »eljet / Amen.
lähetetty Galatereille Romlsia.
stlstä: jonga cautta mailma minulle rlstinnnnltttu on/ja minä mailmalle.

»«

Epistola
P. Pawalin
Epheserein tygö.
l. iulu

Paw«<

lEsuxe» Chrlstuxt»

l«er.

sauden ja taidon cautta tapahtunut o».
y. Ia onmtille hänen tahtons salatsu.
den hywästä suomastans tiettämöxi tehja

Jumalan tahdon
)«2»V3 cautta/ Pyhille / jotca Evhe- nyt / sen hänen «uttans etestuotta»
sos asumat/ ja Chnstuxen nut saarnatta: täytetty
stlttlä
päälle
uscowat.
ic>. Cosca atca
oli / että hän
lEsuxen
2. Armo olcon teille/,a Rauha luma- caicki cappalet pääldistetn Christnxes

weltä

tphe,

Isaloäm

ja lERralda yhdtstöis/ setä ne jotca Taiwasa / ett»
myös ne jotca maan päällä owat:
11. Häuesii jonga cautta me myös pe.
ja meidän
luma.
olemma / jo ennen hänen
rtllisixt tullet jälk«n
lEsuxen
Chrlstuxenl.
siätyt/ joca «icki
l"t«/ sä/ joca meitä on siunanut«icktnalstlla «iwoiturens
cappaltt
b"
oman
.°ca hengellisellä siunauxella t«t»allisisa
tahtons neuwon jällen
mn ja Christuxm cautta.
»«lcutta
muut
4. Nyncui» hän meitä on stn cautta i2> Että me ollsimma hänen «nnians
on ar. valinnut/ «nencuinmailman perustus kytoxexi/mt jotca«nnl» Christux<» pääl.
?"l' laskettu'oli/ että m« ollsim pyhät ja lait- le toimoimma.
"'"s t«mattom«t rackaudts hänen edesäne.
iz. longa cautia t« myös totuuden st. lohöi,
<utzu»
nancuulletvletta/
nimittäin/ Evange- Ephe.
corjalla
lapsisäätänyt
Mtilä
;. Ia on
nul. f,„g/ lEsuxen Christuxen «„««/ hänen liumin ttidänMtuudestan/ jonga cautta serittin
te myös/ fijttecuin te uscoitta / tynnlte- cntzu»
hywän tahtons jälten.
6. Hänen cunntollsen Armons kytox«- tyt oletti» lupauxen Pyhällä Hengellä. lut s»
14. Joca meidän penndömme pavttt «at.
xi/ jonga cautta hän on m«itä sijna «c- en/
meidän lunastuxehem/ etkä me hänen
«hnyt.
-lasa otollisexl
7. Jonga wer« cautta «tillä lunastus omaitzens olisimma/ hänen cnnnians ky.
»n/ nimittäin/ syndttn andexiandamns/ toxexi.
is>
Armons tickande» jällen.
minäkin/ fittecuin Rucolhänen
»,
»ij.
meille
i»«im sijiä njcosia c«in>l« «ft»
Joca
rnnfaft «icklnaistn

lalda meidän

/

lEsuxtlbaChnstuxelda.
Kt/lla z. Ijtetty olco» Jumala
..

>

>

:

>

«...

teillä l»

P. Patvalii. EpiftelH

,;T
heili,

»lue.

teillä HERran lEsuxen päälleen/ ja >»a/ on hän meitä Christuxen cansa esijnä «idä» «ckaudesta» ««ckein Pyhäin lämäxitehnyl: (sillä Armosta ol«tale
autuaxttullet:)
»alat- tyg»/
6. Ia on meidä» ynnä hänen can»)an<
16. E» lacka kyttämäst Jumalala «i-dän edestä»/ ajatellen aina teit» minun ylösherättänyt/ ja istuttanut laimallt,
sijn menoihin Christuxes lEsuxes.
luconxisani.
17.Että meldä» HERran lEsnxe» 7. Että hän lnlewaisilla aioilla/häne»
Christuxen Jumala/ cunnian Isä/«n> ylönpaldise» Armonsrickauden/ hänen
dais teille »ysauden ja ilmoit»x«n Hen- hywydestäns meidän cohtam Chrlftuxe»
gen hänenlundemtseens:
lEsuxes «sotats.
teidän ymmärryxenne 8 Sillä Armosta te oletta «utuari lul»
Ettii l8.1»r »alaifis
«
ttedäifitte mikä häne cutzu» lel/Vston «utta: ja et le itze teistä» :
he I»«. filmit/että
toiwo
m«tä hänen cunnians Jumalan lahja se on
on/ja
malan misens
'lmtvu- perimisen rtckaus on hänen Pyhisäns : 9. Ei tölstä / ettei yxitän itziiintl ler«

seman.

:

19. Ia cuinga suure hänen moimans scais.
meidän cohcamme on jorca hanes wä- ic>. Sillä me olemma hänen tecons/
ymär. keivän moimans maicmtamifen jälken luodut Chrlstuxcs lEsuxes
ht»/joihin Jumala meidän on j» ennen
räisit. uscomma.
Neuvo
10. Jonga hän Christuxes maicuttl/ waeldaman walmistanut.
Joca
heitä /
/ ja
ohän
hänen
että
le
cosca
cuolluista
herätti
Ehri- pani
olkialle
käoellens
istuma
Taimaisa.
muinen pacanat Lihan endistä
stuxen !i. Caiken
ia mallan/ ja jälken/ja nyldä cutzutti» esinahaxt/ jot- raoolllhallituxsn
herätti wäkewyden/ja henauden päälle/ja caic- ca
Lihan jälken ymbärinsleickauxexi cu- sultans
ja pamuista
ni caic. ken sen päälle cmn nrmittä taitan ci ai- tzutti»/ jsca käsillä tehoan:
man ja
myös
mutta
ii.
Etkä
te
aicsn
ilman
Chrisi/hen
kein Lioastans täsä mailmasa/
tulema ises.
stureta olitta/ muucalaiset Israelin mitkä
in. Ia on caicki pannut hänen jalcaius kyläcunnast/ ja wierat lupallxen Testa, he nyt
raxi/ ja on myös hänen pannut Päaxi
mendistä/ ja ei teillä toiwoacan ollut/ M.
Psal. ala
päälle
ja olitta mailmas ilman lumalara.
caickein
Seuracunnalle/
»i 7.
2Z. Joca on hänen ruumins / sen täyt. iz. Mutta nyt ce Christuxes lEsutämys/ joca calki caickisa täyttä.
xes oletta/ jolca muinen taambana oi
li eucu
litta/ nyt le Christuxe» meren cauttl»
Joca
myös te/ cosca te cuollet olitta oletta lähes päässet:
heitä
14. Sillä hän on meidän rauhani/
ylitzekäymisten ja syndein tähheidän
joca molemmista on yhden tehnyt/ ja
synneii. loisa te muinen ivaelsitta/ maiheaidan särkenyt:
fiäns e- tämän mailman
juoxun jälken: ja sen
15 Että hän LihanS caukta mihaa
lämäxi Paäruhtinan/ jolla tuulesa malda on/
poieotti: Nimittäin/ Lain/ joca käi«kt/tc. nimittäin/sen Hengen jälken / joca nyt skyihin päätetty oli: Ercä hän lahdeepäuftoisis lapsis maicucca.
sta yhden uden ihmisen lois itze hane»
me
caicki
muine»
meiseas
säns/ ja letts rauhan,
3. Joiden
dän libamma hiw'is waelfimma / ja 16. Ia että hän «e molemmat luma»
teimme lihan ja Toimen tahdon »ätten: lan cansia yhdesä ruumis rijiin cautta
Ia olimma luonnostan» »chan lapset/ somltatS ,a on sen «vihon itze caultans
den ja
woima

.

/

"

>.

/

cuoltt^anut.
Myncuin muutti».
17. Ia o» tullut Evangeliumin cauttll
> 4. Muna Jumala/ jocchrlcas on l«urackaudens «äh- rauha ilmoittama teille«otca taamban»
-piuoest/ hänen
olitta/,a nljllejocca läsnä olit.
den/jolla H«N on meitä ra«stan»t/

suuren

s.Eostl»mt

»ieläsynnis«oiittoliM'

13, S»llä

hänen

lauttaus

me molem»
W!»

sphtstttln chgs.
z./«»s.lUt. 2jj
Iu««l«tl »oninainm »is»
MtshyKel
l<« lähestyä. t«<»allisit!
Seuracunna»
«utta liettitväxi
ole
»leral
ja
sans
te
Nyn
etpä
19.
sille»
muucalaiftt/ »aan Pyhäin tylänmie» tulis. yancaickise»
»i.Sm
aiwoitnxen jällen/
het j» Jumalan perhe
jonga
perustu»
Apostolein
Prophemin
20.
hin Christuxes lEsuxes meidän
j»
osottanut on.
jost»
päälle
«lelut/
Chrl»
HECrasam
lEsus
xen paras
12.
cautta
meille e» uscallus/
Jonga
on.
«lmatiwi
stus
»1. longapäälle caicki rakennus toi, ja tygitäymys «itella rohkeudella/ us.
«e» loise«»s lytetän/ j« castoa Pyhäxt con cautta hänen päällens.
»3.
Templixi HERrasa
rucoilen/ ettet Nenv»
22. Jonga päälle « myös raletan.
»ninun »aitvaini tähden wä. heitä
Jumalalle asninsiaxi Henges.
suis / cnin minä teidän edesiän kärsin/ ette, h»
»11. iucu.
sentäh»
joca «idän «nula» o».
polweni
cumanan
minä
den »i»
i4.Sentähd«»
Sano
minä
Entähden
Pawal» IEHERran lEsuxen Christuxen sy.
tyens
Christuxen fangi teidän meidänpuoleen/
I«ru«
Isän
fangltähde».
15. Joca caickein »ilta Isä en/ «i» coile
2. Jos te muutoin cuullel
ki/.hä«
«en oletta Inmolan «rmen »irasta/ joca Taiwahis ja maast» lapsixi cutzutan. luma»
16. Että hän annais teille woima hä- lan hei.
annetl» o».
saar- minulle teidän puoleentimä
»en cunnians rickauden jälten/ että te lä He»
il»
vans
Mus
3. Että minulle on
tähde/ «oituxen «utta tietläwöxi t<hty/nyn< hänen Hengens cautta »ätewäxi tulisit- gelläns
vyn
»ahivi
«uin minä jo «ntn lyhytiiistft tlr. ta/sisällises thmlsts.
17. Ia että Christus «suis vstsncautta st«.
myös joitin:
'
heidän 4. Josta «lutein taidatte minun teidän sydämisän
olisitta rackande» cauttce
tähte,. ymmärryxeni Christuxen salaisubes 18. Että
juurtunet ja perustetut Että te ymmär»l-lja:
ih> roisitta caickein Pyhäin canffa/ mikä
f. Io««l »le endisij» «icoi»nhn
lemeysja pituus/ja sywyys ja corteus
tehty/
«i»
lapsille
liettäwäxi
Miste»
ja olle.
Apostolei««s
nylhä,e«
pyhlllt
ft
tuntisit.
Prophelaillens Hengen cautta ilm»<» »9. Ia Christuxen rackaudenylitzetiy/
«/ joca l«it«n
tundcmtstn
ltettu on.
«tä te olisitta caitllla Jumalan läy»
6. Nimittäin/että pacanat pitä
t

:

:

:

«

:

.

.

«»-

oleman/ j«
lupauxestane
Chrlst».
hänen
«salliset
pes/ Evangeliumin c«utt»
ole»
?. Jonga polweliaxt minä tullut
/
cautta
lahjan
joca
armon
Jumalan
hanen woimans »nicutuxesta minulle
saptrillistt

ja yxi ruumis

:

dtllisydellä täytetyt.
2Q. Mutt« hänelle/ j«« caickl ylön»
paldlsest »oi «hdä/.ca>ten stngin ylitze
cuin me rucoilemma taicka ymmärräm»
me/ stn «oiman jälten/jo«meisti »at»

rutka/
Hänelle olcon cpnnla Senracun- lNkvW
annettu »u.
l.Cor, z.Minulle/joca caickein wahinPyhäl» yasa/ joca on Chnstuxee lEsuxes / cat- tSCHrt
olen/ on tä«ä armo anett»/«tta mi- kin aftotn tzancakcktsefi nyo tzaöratckt.

seas

«.

~.

nä pacanain seas tutkimattoman Chri.
julistaisin/
stuxen rickauden
walteuteen saattaisin
jocaitzelle
Ia
9.
mitä osallisus siinä salalsudes on / ,»«
ljancaicktsest on salattu ollut lumalae/
joca caicki lEsuxen Christuxen «utta
luouur on.
jv. Että nyt hMoi», ja Esiwalletlll

slillifte

seeu/ Amen.

klä.

määo/

!V. iMU

7>k

erin»,
minä fangittu HERras? mat»
sijnä
cutzuU neuivön teitS/ että tc
johottke cutzutut oletra/ la n y,

waellaifittt cutn sopi

ximlkli

-

fiweydellä/ nöyrydcllä ja sYtttN.
».Laitella
tiirfiGg
.

..,

P. tpäMn spsssolci

»,4

4. iue.

ja kärstkät toinen toistan waella nijncuin muutPacauat waeida.-' tanpa.
!

täxstmisellZ/

z.Ahkeroitcat myös pitämän Hengen
yhteyttä rauhan sitten cautta.

wat mtelens tyhmydes.

canali.

,8-Joiden ymmärrys pimitetty on/ sta elä»
ja owai wierandunet fljtä elämästä/ joca mätä

i

ractaudes.

tyhmyden cautta cuin eväiltä.
4. Vxi ruumis m yjtt Hengi / nijncuin Jumalasta
tekin oletta teidän cuyumisesan yhden» heisä on/ ja heidän sydämens cowuden män/ja
cautta.
caltatseen toiwoon cutzutut.
muita
s>yxi HERra/ yxi Vsco/ yri Caste:
ly.Jotca stjtte cuin he olit paatunee/ wtcvija
6
Jumala ja catckcin Isä/ joca ylönannoi» heitäns haureuteen ja tetc
caickem päällä on/ja caickein cautta/ ja catckinaista saastaisutta ylönpaldises hi»

.Hxi

mosa.

teisäcaiktsa.

jocattzelle meille o» Aris. Mutta et te nyn Christusta ole op»
annettu Christuxen lahjan penet:
21. Jos te muneoln hinest cuulle» olet.
mitan jälken.
8-Sentähdenhänsano: hän onylös- t«/ ja hänes opetetut oletta/ nyncninlo,
astunut corkeuten/ ja on fangiuden fan- tuus lEsuxes on.
2l.Nyu pangat pois st wanha ihmi- C»l. z:
gixi wie»yt/ja ihmisillelahtia andanut.
y. Mutta cuin hän ylösastm/ei ole nen/ jonga canha te ennen »aelsitta/ jo, S.
mikän muu/ cnin että hän ennen tänne ca himoin cautta exyxis itzens turmele.!
alesastui/ alimaifijn maan palckoihin ? 23. Mutta udistacat teitä» teidän mie, R»m.
10. Joca alesastnnut on/ h»n on jo. lenni Henges.
6» 4.
«a caickein Taimasten päälle ylösastui/ 24. Ia putecac piille» usi chminen/ Col. zk
joca Jumalan jitten luot» on / lottses
etlä hH» caicki täyttnis.
Apo»
muutamat
H
ja pyhydcS.
li.
ou
pannut
hän
wanhurscauhes
i. Cor.
Ia
Prophetaixi/ mn»»
25. Sentähden pangat pois walhe/ ja l. Pek.'
il' 28. stoleixt/muutamat
tumat Eoangelisteretxi/muutamat Pat» puhucan jocainen lähimmäisens «ntza» i.i.
totuutta / sillä me olemma jäsenet leste»
menixija opettayri.
Min.
Zach.»
Pyhäin
»im.
täydelllfyttlt/palmeluxet,'
ii.
16.
aätäb
työhön/ ja Christuxen ruumin ralenlti 26. Wihasiucat/ ja ällät syndiä tehkö: Ps-l4
ällät andac» Auringon laske ylitze t«»> I.
xeen.
?benalti cuittMe caicki tulennna dän »ihan :
uston ja Jumalan Pojan tundemisen 27.Hltät andaco laittajalle sia.
michexi/ Christuxen' 28. Joca «arastanuton/ ältä» sille»f
««<s>, yhtfydes
"?'!" tsyXllise» »arr« mitan jält«n
«arastaco/ waa» paremmin «htän työ» e
'
V'" 14.Etten »M stllen lapset olis / j»t« ti»'/j« toimiltacan täsilläns jotakinhy<»
horjuifim ja cätckinäiselda opelnxen tun- wä/että hänellä olis lar»itz«»»ll« ja«,
ihmisten coirude» ja mist.
«nna» lelda wle«Msm/
cautta/ joilla he meitä
29. Hlkön yritä» rietas puhe teidän
.

7-

se

se

'

-

»«,
°

c?u

»

:

tI

ritäyivät saadaxens pettä.
15. Mutta olcam toiNMset räckans
dei/ja cafwacam«itts häntsäjoca Päii
o»/Christus.
Eol. 2: 16 Josta coco «umis on coottu /ja
.-

!

!>.!.

,9.
,

yht«lyt«ty/ laiken-yHdistyxen lauua
«in sijhen Äfindy/ «aicntuxe» jctz
määri» jalttn / cut» tullakin jistntllä
«»/ caswa ruumis omaxi rakennuxexmy
rackaudes.

Ntllpo 17.

sen

nyt

sanon/ ja

lodi-

lastan HERrasa/ltttt te Mn

suustan uloslähtelö / »aan «itä s««elt«
as on parannuren tarpexl / «ttä Ml»olllnen cunlla olis.
zc>. I« ältäk lunMllN Pyhä Hellg»

se

mljlhellifexi s<ta«t«c« / jvsa te lunaftnxntz

Mwän

!

31. EäkcNMius/ jansrlästtM3crmi<

tetste?/'cM«n

32. Multa olc«c

'

testenen

ystöwälltft,

j« laupiat/ 1».«Af» ant)«itl »<»« toi»

filltN/

l

Ephestttln lyzö.
5. lue.
„f
/ nyncuin Jumala teillekin
ymmärtäwätset/mikii
waan
mat/
HEr«
Chri.
fellen cautta
ran tahto o».
fiuxen
ande/i andanut on:
V. iucu.
18. Ja älkät juopuco ivynasta/ josta
paha
meno tule/ waan. olcat täytetyt Psal.
sijs
olcat
Jumalan feu- Pyhällä
JK»»»
Hengellä:
rackat
rajat/
lapset.
il
tSNyh'
nyncuin
2. Ja waeldacat rackäudes:
19. Ja puhucat kestenä» Psalmeilla/
tetsest

«XL// nyncuin myös Christus meitä
ja ulosaodot hänens meidän
racastt/
sitllisen
edestäm lahjapi/ uhrtxt ja Jumalalle
elämään. makiaxt hajuxi.
z. Mutta huorutta ja caicke riettautChri-

.

w- Z4. ta/ «li ahneutta/ älkät andaco teidän se-

»j:

>

S-ltU»

nyncuin pyhäin sopi.
asan mainita/
häptälistä sanoja/ ja hulluja pu-

.

».Joh. 4. Jaeli
11. heita
Mrituxia jotca et mchingän
waan
felpa/
parammin kykoesanoja.
Colossettei yxikän
Sillä se te
/

.

»:

.lil.

ja kytoölvirsillä/

j»

hengellisillä lau-

luilla/weisaten ja soittain HErralle
teidän sydämesän.
20.Kyttäin aina Jumalala ja Isä/
jocattzen edestä/ meidän HERram lEChrtstuxen nimeen:
21. Ja olcat toinen toisenne alam-

snxen

maiset
»2.

Jumalan

pelwosa.

olcan omille mtchillens Awl»,

HErralle: «väen

tietkät/
huo- 2Z. Silla mies on waimo» pää / nyn- opei«<»
ttnteklä/ taicka saastainen / eli ahne/ jo- cuin Christus on Seuracunnan pää:
ta epäjumalan palwelta on/ ole Chri- ja hän on ruumin wapahtaja.
on
stuxen ia Jumalan Waldacunnau pe- 24. Mutta nyncuin Seuracunda
rilltnen.
Chrtstuxelle alammainen/ nyn myös
S. Älkät andaco yhdengän pettä teitä» «aimot pitä miehtlleus catkis alam«
turhilla puheilla: fillä sentähden Juma- maiset oleman.
lan lviha epäuscoisten lasten päälle tule.
racastacat teidän wat«
nyncuin myös Chri7. Älkät sentähden olco heidän
weljens.
stus Seuracunda racastt/ ja ulosannot
8. Sillä mvinen te viitta pimeys/ ltzens hänen edestäns.
jo
mutta nyt te elettä walkeus HERrasa: 26. Että hän pyhitäiö/ ja on
Waeldacat nyncuin walkeuden lapset: puhdistanut wedcn pesos
cautta.
y. (Sillä Hengen hedelmä on caikeS 27. Että hän saatats itzellens cunnia- Ln/?.
hywydes ja ivanhurscaudes/ ja totudes:) lisen Seuracunnan/ jolla ei saastaisulra/ ii 4.
Col.
ro. Ja coetelcat mikä HERralle 0. etkä ryppyä ole/ eli Macuta muuta
pyhä
»oiltnen on.
waan
laittaja
että
hän
calcaista/
ri. Älkät olco osalliftt pimeyden he- matoin olis.
delmättömisä töisä/ waan parammin 28. Miehet pitä waimojans racasta,
nuhdelcat:
ma»/ nyncuin omia ruumitans. Joca
;.

osa-

sen

sanan

sen

sen-

sala heildä
häptä sanoackin.
se onSillä
Mutta caicki ne ilmei
12.

mitä

tapahtu/ tvaimoans racasta/
2y.

se racasta itziäns.

Hiöä et yxitän ole oma lihans cos-

tulewat/ can wihammt/ ivaan elättä jaholhosthe, walkeudelda rangaista»: sillä tä/nyncuin myösHEßra Seuracunda:
catcki cuin ilmei tule/ se on walkeus.
zo. Sillä me olemina hänen ruunnns
Ge».
14. Sentähden hän sano: Heräjä st- jäsenet/ hänen tthastans/ ja luistans.
nä joca macät/ ja nouse cuoöetsta/ zi. Sentähden pitä ihmisen ylönanda- 2: 24.
ii.

eosca
Esa.
Sv:

i.

nyn Christus sinua walaise.

manilsäns ja äittns/

ja waimoons

sidot-

Majth

catzocat/ että te wisusti tu oleman/ ja ne caxi tuiewar yhdext 19:;.
Mär.
waellatte/ et nyncuin tyhmät/ lthaxt.
j2.Tämä
on
10: 6.
mutta
wysat:
salatsus
uynculn
waan
fuuxi:
hangitcat teitän ajallans: sil- minä puhun Chnstuxesta ja Scuracun- i Cor«
Ja
>/6.
6: iö.
la aica on paha.
nasta.
g
2
Eniten'
tMNMtd,
G
okl?
ZZ.
i/.Älläksentähdt»
15.

5,<-

teistä

raeasiacan

P. Päwattn kplffolci

Myös cukln
waimoans nyncuin itziänö: matta

Zj. Cuitekgitt

peljätkää vaimo miestäns.
Vl. tucu.
Apsel/ olcat cuuliaiset teidän

el.

iuc.

13. Sentähben ottatat caickl Jumalan
sotaaset/ «ttä « »otsitta pahana päimä»
nä »astanseisoa / ,a caitis asio«« pysy-

»ätset olisitl».
»4. Nyn selsocat »yötetyt cupeista lo«udella/ ja »«nhurscauben rlndarau»
f)
«anhemmillen
HERrasa:
silD
bnlla puetetut.
on oikein.
,«««»
is.lajalat walmixit«ngit«yt/ saar»
v
CunloitaJsäs jaäitiäs/(jo- naman
jollalupaus
on:)
rauhan Evangeliumtta.
täfty/
ca onensimäinen
Ki. Mutta caitis oltacat Vston kilpi/
z. Ettäs menestyisit ja cauwan eläifit jolla
te »oilta sammutta caicki sen r««
maanpäällä.
l'. l.
4. Ja te Isät/ ällät yllyttäkö teidän man »uliset nuolet.
»»'
17. Ia otlacat päähän aucuude» rau«
lapsia» «ihaan «aa» caswattacat heitalacki/ ja Hengen miecka jeca on Iu«
~' tä curttuxes ja HERran nuhtefa.
5. sdXAlweliat olcat cuuliaiset teidän malan sana:
1»
rucoil«t jo« ai«

X"
?

.

,

»

/

"

..

/

.<
"'

/

Ia
«ikella ru.
Jsänuillen/ pelivolla ja «apistuxella/teidän sydämenne yx:> coilemisella ja anomisella Heugesi/ j»
sijnä malmocat calkella ahterudella j«
kertaisäde»/ nynculn Lhristuxelle.
/ »yncuin rucouxella/ caickein Pyhiin tähden/ .
palvellen
6.
Ei
«des
silmäin
»el oiiy. Ia minungi» tähteni/ «ti minulle Col. 4,
«ia chmisten mieldä noutain: «aan nyncuin puhetta
annetaisin amoimella suullaroh. l»
«,!., Christuxe» paliveliat/ tehden sydämesi
tiastipuhuaxeni/ ja»yn tiettiwäxittli»
mitä Jumala tahto.
""'
7. Hyvällä mielellä palvellen HER- sin Evangeliumin salaisuden.
20. Jonga lästyläinen minä näisH
raajaeichmtsiä.
« Tieten että mitä hywä culin tele/
cahleisa olen/ että minä nysä rohliasl
on jällenö HERralda saapa/ puhuisin/ nyncuin minun puhua tule.
ftn HS»
21. Mutta että le myös tiedäisitte/mi»
»lcon orja «li wapa.
9«
te Isännät / tehlät myös ntzn mun tilant/ j« mitä minä «e»/ «ilen
«asian/ ja pangat pois sen on Tychicus/ minun «cas »veljen/
«hcanxet / tieten/ että teidän HERran ja ustolline»palmelia HERrasa / teille
»n myös Taiwahis/ jonga edes ei ole ih- tiettämäxi tekemä.
22. Jonga minä teidän tygön»« lähe,
misen muodon catzomnsta.
sen syyn tähden että « saisilta tietä/
iv
ti»/
«eljeni/
rackat
loeat»
olcat
tilan,/ ja hän «idän sydämen»
meidän
pa »a.
HERrasa/ ja hänen ne lohdutais.
«usta, wälewydens «oimasa.
m«n
11.Pukeca» päälle» calcki Jumalan so23. Rauha olcon »veljille / ja räckans
iyiäns taaset/ että te Perkele» cawalitapäällc- Vston cansia Isäldä lumalalda/ jc»
,

„

W'

perte»

carcamtsia «otsitta «astanfeisoa:
lettä
i! Sillä et meillä ole sota «erta ja
««sta» liha «asian/ «aa» Pääruhtinotta ja
Inma» «alboja «asian/mailman Herioia «ala» st» -stan/ jotca tämä» mailman pimeydes
pahoja henziä «asian Tai.
««aseil.
«a» alla.

HERralda lEsuxelba Christuxelda.
24. Armo olco» caickein «nsia/ jotcn
meidän HERra lEsusta Christustl,
lackamat «castamat/ Amen.
Kirjoitettu Romist

3ychiluMcan«)a.

Epheserein tzgij

P. P«>

t. iltk.

PWppttiin lygS.

Epistola
P. Pawalin
Phtlipperein tygö.
1. tucuAmali ja Timotheu» lEsuxen
tttwetChrtstuxen palmeliat / räikille
tä Ph'
Pyhille Chrisiuxes lEfuxeö/
lippejotca Phtlippis omat/ ynnä
rellä. P,spo«Se ja palwet«s,lle «
a. Armo olcon teille >a Rauha meidän

iz. Nijn että minun fltent omat jlmef
tullet Lhristnxes coco Rastumas ja myös "°s
räikille muille.
"««»
,

>

Pavati

lzf

!

"""°

14. Ia etta monda welje HERrasa
minun siteistäni wahwistetut/ owat palpujo rohttammM tullet pejkämät

i

/

sana

human.

«

15. Muutamat tosin saar»a«»at Chrt.
Jsäldäm ja HERralda lefuxrlda Lhristust cateudest ja rydasta: mutta muutamat hywästä tahdosta.
Mtä z. MÄZnä kytän miau» Jumalalani/
teidän mui16. Ne ilmoittamat Christusta «rtpnnyn
c
«iin
minä
usein
Jumaci puhtalla sydämellä/ waan
raifudest
lala/ «t stan/
ny» ltstimäns minun sitthtnt
luulemat
minun
(Atna
4.
catktfa
rucouxtsant
<ä h«i
ilosta)
rucotlen
murhetta^..
ja
Evan- teidän edestä»/ Evangeliumist
silla he
ofastt- 17. Diutta nämätrackaudest
5. Että tekelettä
gcllupantuna
«uinun
oleman
Evanpäityästä
«yn
tietämät
täsex< tullet/ ensimätsestä
mta
geltumtv edesmastamtsexi.
hän
asti:
timdoö
cuttenMitästä fijs? että ChrifiuS
Semsotisest tieten/ »tta se jocatei- gtn,8tlmottetan/
«ullkt
culnga setapahtu/
on
ehkä
sen
työn
säonhymän
aleanut/
lE«lit.
olts
ett totudella nyn
päättämä:
>

stuxelda.

>

:

<

Chrtstuxen päiivän asti
suxenRyncuin
minulle o» myös cohtulli7.

«e» teistä raitista nyn ajatella/ sentäh.
den «tta minä teidän sydämesäni pidän/
sekä minun cahleisant/ että Emangeltu-te
min edes wastauxes ja wahwistuxes/
eaicki/jotca minun cansiant Armosta osaviset oletta.
8. Sillä Jumala »n minun todistaja,
ni/ että minä sydämen pohjasta catckia

se muodoxi/
mtnll sijtä ilsitzen ja mielatahdon ilotta.
19. Sillä miuä tiedän senmtnnllentjou-

/oco

:

tnma» autuudext teidän

rueouxenne

/

ja

Jesuxen Christuxe Hengen amun cautta.

20. Nynrutn miuä ttämöiten odotan
jatoimou/etteuminä mifänhäptää» tule/ maa» että Christus «pt/ uyncuin ainakin/catkella «vapaudella «inu» ruu-

>

l i

misani ylistetä»/taicka elämän ett ensi.
leman caulta:
teitä lEsuxeS Lhristnxes halaja»:
21. Sillä Christus on minulle elämä/
9. Ia sitä rmoilen /että teidänrastaiden enämin ja «näminhldäkyllätsexi t«- ja cuolema »n minulle ivSitto.
/
minut,
lis caistinatses tundemises ja ymär-yxes.^ 22. Mutta jos tihasd elä se on
0tarpekMen
.ja
/
«itä minä «atttzen/
le
10.Etta te coetteltsitta mikä paras
lts/ ja oltsitta «vilpittömät / ei kellengän en minä tiedä.
2Z, Sillä molemmkda minä ahdistepahennuxexi Chrtstuxen pätmänasts:
Minä halaja» tääldä eritä/ja olla
Täytetyt
ivgnhurscauden
ta»:
i».
hedelwtliä/ jotra lEsuxen Chrtstuxen cäutta Christuxe» cansia: sillä
teisti tapahtumat / Jumalan tytoxext ja btolts.Mutta paljo tarpellisembi vutt24.
eunotaxt.
teidän tähtenne.
<L»HUtta minä tahdon/ että te/ hasa olla minä
Ilmott
tiedäntvtisest/että «mun
/ tiedäisitte että
Ja
25.
«eljet
ta/cutn
rackat
ja teidän catckeiucansta»
pirä
oleman/
minulletapahtunet
omat/ omat
za E. necutn
»«»ge. enämmN Wimgettmnt» «tstestpxext Pysymän/ teidän menestyxexen ja «fton».

lium

hänen

tullet,

s.»

«""°.

"'

»»s

P. Pawalin

Fplstvlck

26. Tttä teidän kerscamlsen olis yldä- corottannt ja «nbanut hänelle
kylläine» Lhristuxes JEsyxes minusta/ joca caickea nimiä suurin on: htmen/
minun läsnäolemisent cagtta taas tetro. Että JEsuxen nimeen pttä caicki
däutykönä».
pokwethetdans cumartaman/jotcaTat- 45:»5.
Reu27. Ainoastans käyttäkät itzen nhncuin Wasa/ ja maan päällä/ja maan alla R°m.
«o hei- Christuxen
Evangeliumille
on/ «at.
14: iz.
tä yxt- että jos minä tulen ja näensovelias
teidän / eli ii. Ja caicki kielet pitä tunnustaman/
«iclt- potsollesani saan
että teo- että JEsus Christuö on HERra/ Isän
syteen letta yhoeö hengescuullateistä/
ja yhdes fielus/ ja Jumalan cunniaxi.
§ywah nijn meidän caostam Evangeltumin
Vs- "'/Tl.Entähden/ minun rackanl/ Cuu.
louteen
kilwoitteletta.
>Mntzncum te aina »letta cuultat2Si Ja älkät andac» mtsan peljätettä set ollet/ ei ainoastans minun
läsnäolleteitä» wastansetsojtlda : joea tostn hetl- sant mutta nyt paljo enämmin
minun
le cadstuxen merckt o»: mutta teille au- poisollesani/ laittacat pelwolla jawa-tnuSsxt/ia se onJumalalda.
pistuxeöa/ että t« autuaxi tulisitta:
5,,.»»,
2Y. Sillä teille o» lahjaxt annettu lz. Sillä Jumala «airutta teisä/
Chrtstuxen puolesta/ ei ainoastans että tahdon eitä tvimitupen / hänen jhywän
te hänen päällens uscotta/ mutta myös
stons jälken.
kärsittä hänen tähtens.
14. Tehkät caicki napisemat» ja camz». Ja pysytte stjnä kiltvoituxes cnia pailemata:
te minusa naitte/ ja nyt minnsta tuu1;. Että te olisitta laittamattomat ja
letta.
yxiwacaiset/ nuhttttomat Jumala» lapli. iucu.
set pahanelkisen ja häyyn >sucucunuan
teidän
sijs
jocu
testellä/joiden seast» te paistatat nyncuin
neuwo
on
ty«eumo
Lhrtstuxes/ jos jocu rac- tyntilat mailmasa/
U
ielti
kauden lohdutus/jos jocu Hen16. Että « elämän sanasi» pysytte:
wielä
gen
jos
jocu
sydämelminulle
osallisus/
Christuxen pätwänc, terscamise.
«r.mie
,<<-!/? linen rackaus ja lauptus/
etten
fi/
.mins huckanjnosnutolis/ «l<
'''""
Nijn tayttäkät minun ikon/ että teil- turhan työtä tehnyt.
'"
««' la olts yxi mieli / yhtäläinen rackaus/
,7. Ia jos minä uhrattaisi» «idän uh»
lyl«n.
ja ce olijitta yximieliset ja yhtäpitä- rlnja uston palmeluxenne tähden/ nyn
minä tloiyen ja rtemuttzen caickein tel»
wärset.
z. Mät tehkö micän rijdan eli turhan dän cansia».
Rom. cunntan caulta/ waan nöyrydesä pitain
18. Sentähden letin minun «nsiani
12: 10. toinen totsens parembana cutn itzens.
ilottcatja riemuitcae.
4. Ja älkän jocainen oina parastans
minä totwon HERras
19.
catzoco/ maan toisen parasta.
että minä pian Ti°
Chrl- 5. Tuliakin otcon seajams cuin Chri- motheuxenttldän tygönnelähetän/ että
minäkin thastuisin/costn minä tietä saan/
stuxen stuxellaJEsuMaoli:oli
?"'
hän Jumala» muo- «inga teidän
tilan o».
ulenoa ö.Zoca/matcka
/ ei lakestut
saalihtxi Jumalan cal» 22. Sillä ei minulla ole keliin/ jollayxl
mifesi doö
'
ja cuu. täinen olla:
mieli minun cantzani on/ ja joca nyn »tWaan
otti
muoorjan
7.
alensi
Mast. don pääliens/ itzens/muiden
sust murhe» teistä pitä.
ia Mli
ihmisten 21. SM he etzilviit caicki omans/ja
H«br.
«' wertaljexi.
~
ei nyti cuin lEsuxen Christuxen owat.
8. Ia löyttio menoisa nyncuin ihmi22. Mutta tt tiedätte hän« coettclei>en/ «öhrytri itzens/ ja oli cuoleman
mnxens:
sillä nyucum lapsi Isäns «ns- '""."
saacka cuuliainen/ ja Ristin cnvleman st» on/nyn on hän minun «NsaNi Evan»
asti.
geliilMlSpallYllllll,
'

».

rosa

,

suo

F"
"

"

<?.

SWähhtN,» InmMhäntl! muös

>z. Tämän

PMfiWtM

nut.

-4, Mutta

minä usealla» HERran
päälle/ että minä itzekin ole pian tuleiva.
lähtiminä ole» nähnyt tartä
teidän tygönne lähettä
MyöS velje Epaphroditusta / joca minun
virEpUja sotacumpanin/ ja teidän
cawelieni/
phro- myös Apostolin on: joca minua myös
tltuxe tarpesani autti:
heille 26. Sillä hän ikäivoitzi caickia teitä/

AHAan/

sa oli

covin

surutsans/ etta te hänen
satraxt cuullet ojitta.
27. Ja kosin hän oli jo cuolema kielis:
Mutta Jumala armahti häne päällenö:
ja et atnoastans hänen waa» myös minun päälleni/ etten minä murhetta mur«
hien päälle olis saanut.
28. Sentähden olen minä hänen sitä
pitemmin lähettänyt/ että te taas hänen
satsitta nähdä/ /a ilottzisitta / ja minulla
myös ivähembt murhetta olis.
»y. Nhn ottacaphändä HERrasa vastan catkellä ilolla/ ja piläkät senkaltaiset
eunniasa:
zo. Sillä Christuxen työn tähden oli
hän ny» cuolemata lähestynyt/ ettei hän
htngestanS totellut/ etlä hän olis minua

tkiSauPuolestanne palvellut.

liwa-

raa

iucu
minun veljeni/ ilottcat
Että mina teille

Philip

v

tavalla kirioitan/ «n

minäsiitäsuutu: MS se teke

pereitä tetdänwahwemmaxi.
i. Cawahtacat leitän coirilda/cawahMA- tacät teitän pahstldatyömiehildä/ cnposto- »ahcacatpoisleickamiststa.
leista- z. Silla me olemma se ymbärinsleickaus/ jotca Jumalata Henges palve.
lemma/ ja kerftamma mettäm Chrtstu.
pes JEsuxes ja emme turva lihaan;
4. Ehkä minulla on johon mtnältha.
Sano sakin turvan. Jos jocu näky lihaan n.
lain sealdavan/ mim paljo «nämmin:
s. Joca cahdexandena päivänä ymivanhur- därtnsleicatcu olen/ Israelin Cansast
staude Benlamin sugusta: HehttnHcbpetstä/

tvääri

>

:

lkilvvt' tsilujäjkcsPhgltseus/

-hingopt lukenut.
sta tule
8. Sillä minä luen raicki »ahingoxl/ Actor.
sen ylönpaldisen Christuxen JEflixen:2j: ä.
mintm HESirani tundemista suhten/
jonga tähden »uinS alen catcktmaht».
goxi lukenutj/ ja ne eatftana pidän-

että «tui Ehnstuxeu mvtttatsi»/
y.Ja hänesä löyttäistn/ ettet mtnum
«auhursaudent laista »lis / lwaan joca tule Uftosta Chrlstux «n päälle/nimittäin/ st manhurstaus joca Jumalalta

Ustolle omisteta».
10. HäudS tutaxentj/ ja hänen ylö».
noustmiftus wotma/ja kärsttmtstns osalisutta/ cosca minä t«le» hänen ruo>
lemans caltaiftxt
11. Jolla muodolla «tztä «»Mttte»
:

ylisnoustmtsts tulema ole».
12. Ei nyn että minä stn jo käsittänyt olen/ eli jo täydellinen »ien ; mut<
ta minä ahkeroiqen suuresi/ että minä
.

,

stn myös käsitöisin/ ayncnin minäkin
JEsuxes ChristuMM«tM,olen,
iz. Miiiun tvesteui/ -embä.jntuä pidq
itzeni sitq käsittänen;
14.Mutta yxi on st/ miuäunhodan
«e cuin taraperin oivat/ ja cecöta»
nhdtn perä» cuin edes omat/ja samoa
eteen'päMuu määMjälktn/ sen rallin taivaran Me»/ jora JuMaucu«umjstn rautia ylhäldä Aristuu»
JEsuxes tlmMttan.
.

ill

Paiva-

matoin.
suhtea
7. Mutta ne evin minulla olit «aitta, ruin
olen
na/
mmä Ehristuxen tählX» »a- Vsto.

'

M- Ne».

delllstä o»/ ajatelcamme «yn/ ja jos t« w»
toist» ajatteletta/ ny» Jumala on stn Philip
pereitellle ilmottalva.
16. Cuitengtn että me yhden mitan tä sitä
jälkeä fijua mäellämme/ johonM jou- myös
teke'

väni/ cofca

z. iuei

»»5
sijs minä toitvon lähettä«.KHmaubestSeuracuMtanVainoja/ lomaminä olen aMnt toimttta- wanhurjcaudes/ joca laista tule/laittaxi/ sen

alemma/ ja että me yximtelistt
män.
plisimina..
,
ra«kat melstt/ mitunet

'

!

nua/ Mcatzpt a t n ytä Ma nyn

maeldamat/ cm» me teitte «sicuma o-

lemma..

17.

SM

4 tue.

P. Pawalin Cpistol»
minä jo «set» olen teille simonut / ja nytptnitkein sanon/ he ovat Lhristuxe» Ri-

stiniy.vihollisel:
Jotdmga loppi» o» cadotus/ja hei-

virvonnet minusta murhetta pitämän: Mc»
ehkä te tehnetkin oletta/ vaan eiteil- dest
cui»
lä ollut tila.
11.Embä minä sitä seutähden san»/ he hä«
että mtnulda jotakin puuttu: sillä minä nelle
ole» »ppeuut/ joisa minä olen/ «Yhin lähettänet
tytymä».
olit.
11. Minä taidan nöyrä olla/ ja taida»
ja
aina
myös corkia olla: Minä olen
caikisa harjoitettu / taidan ramtt» olla
ja isota/ hyötyä ja köyhtyä.

se»

sen

cautta joc»
ij. Mi»ä voin caicki
minun väkeväxi teke/ Christuxen.
14. Cuitengi» te teittä hyvin / että t»
minun murheni päällene oritta.
is. Mutta t« Philtpp-rit tiedätte/ettet

ensin Eyangelinmio alusta / cosca minä
Macedontasta läpin/ yptkan Seuracunda minulle mttän ollUl jäcanut andami»
se» ja ottamise»/ vaan amoastans te:
16. Sillä

cosca myöe minä Thessalonija caxl mi-

cas olin/ lähetitte tekerian

4.K!ottcak

,

nun tarpeui.
17. Ei nyn että minä lahjoja pyydä»/
vaan ahkerotyen sitä / että teidän luz».
hedelmä oli».
san yliyenvuotava
met elämä»Kirja» oivat.
18 . Sillä minulla on caicki/ ja yldäkyl.'Rsiuia; i.
aina HERrasa: jataa» lä: minä olen täytetty / sijtte cutnmtnä
cuin
Epaphrodituxelda
teildä
sen
sain
sanon: tlottcac.
5. Slcon teidän fiweydenne caikille ih- lähetetty oli/ makian hajun/ otollisen ja
Jumalalle kelvollisen uhrin.
»nisille tiettävä: HERra on läsnä.
iy. Mutta minun Jumalan o» teille
б. Mät mtstän murehttco/ waan oleon teidän anomuxeu calkis asioi» Ju- andava hänen rickaudesta»» caicki teimalalle tiettävä/caikella rucoupella/ ja dän tarpenne/ Cunoiasa/ lesupenChristupen cantta.
pyytämisellä kyroxen cansia
-co. Mutta Jumalalle ja meidän Ijvcacaiken
7-Ja Jumalan Rauha/
ymmärryxen ylitzekäy/ varjelcou teidän sallem olcon cunma tzancaickistst han»
sydämen ja teidän taiton Chrtstupe» Je- catckisehen/ Amen.
ai Terwettäkäl caickta Pyhiä Christufuxes.
xes
lEsuxes. Teitä «rwettäwät Nl
mikä
veljet
/
.ll>
rackat
tosi/
owal.
cunniallinen/ mikä oikein/ w«ljet/iotca minun cantzanipyhäl/erlno»
mikä puhdas / mikä otollinen »r./ mikä 22.T«itä lerwettäwät caicki
hyvin cuulu/ jo»)»cu hyvä tapa/ja jo» «altain ne jolcaKelsann huouesia omat»
23. Meidän HEnan lesuxen Christnxe
jocukytos on/ ajatelcat nytä.
Am?.
y.Mitätemyös opitta/ ja saitta/ Armo olcon caickei» teidän
Ppilippertin tygö tiri»i«tt» Romi,
ja cuulitta/ ja nähnet oletta miuusa/
se tehkäc/njj» rauhan Jumala »n teidän stq EpaphrMuxen cantza.
'

'

'

dän watzans on heidän jumalan»/ ja hei»an cunntans jour» heille häpiäpt/ jotca
maallista racastsvac.
20. Matta meidän menomme »n Tai»ahis/josta m« myö» Lunastajat» Herra lEsusta Chrtstusta odotamme:
zi. Jsca meidän heicksn ruumin kircalkasta/ että se/ hänen tirckan ruumin»
taisen oli» silla «voimalla / jolla hän
myös «voi caicki itzellen» alemmatsext
lv. jucu.
«ehdä.
Apominun rackat ja ihaEntähden
stoli
veljeni/ minun ilon jamineuvo
Crunua/ seisocat nhn Herlujurackani.
rasa/minun
»ecn/
а. Euodiat minä ueuwou/ ja Synty.
yximie
minä neuvon/ että he HCRrasaylisytee Hest
xtmieliset
olisit.
ja mutz. Ja minä rucsile» sinua minun uscolhi» linen cumpantn / ole nylle anmlllnen/
Chrt- jotca minun cansiani Evangeltumis
tilstilli- «oitollet oivat/ ynnä Clemetin ja mui.
stjn ta
de» minun auttajat»! canKa/ joidennipoihill.

ÄLHUtta mina olen suuresi iloinen Ktzttä
että te oletta taa» 'st» loh
-

,h. Sillä meuia väeldavat/ joista

10.

>

«JO

-

tHntzan.

jpipll.

?öltsscm'tl

chgs.

r.juc.

»4^

Epistola
P. Pawalin
Colosserein tygö.

-

12. Ia kyttäkät Isa/ joca meitä sotve- Kirjoit
I. iucu.
liaxt tehnyt on/ Pyhäin perimisen o->-ta JoAwalt lEsuren Lhrifiuxen sallisnteen walkeudes:
malan
ltter.
Apostoli Jumalan tahdon iz. Joca meitä pimeyden mallasta hyvät
tvettä
cautta/jaweliThimotheus/ pelast,/ ja on meidän siirtänyt rackqn
Colss.
Nijlle jotca owat Co- Potcans waldacuudaan.
metdä»
sereitä. loffis/pyhille 2.ja ufcsllisille
weljiöe Chri14. lonqa cautta meillä lunastus en cohlZ
ftuxes: Armo olcon teille jaRauha Ju- hänen werens cautta/ nimittäin / syn- Chr».
malalta meidän Jsäldäm ja HERral- dein andexi audamus.
stuxen
da JEsuxelda Christuxelda.
rx.loca näkymättömän Jumala» cuwa cautta.
Kljttä z
kylämme Jumalat» ja met- on/ esicoine» ennen caickia luondocap- Lhri..
dän HERran lEsuxen Chri- paltta:
luma.
stuxen
lam htl stuxen Isä/ jarucoilemma aina teidän
16. Slllä hänen cauttans owat caic- Perso»
dinV» edestä»:
ki luodut/jotca Taiwas ja maan pääl- Johi:
scons
lä owat/ näkptvätset ja näkymättömät/ z.
4. Syttecui» me cunlimma teidän
«oeji. scon Chrtstuxes lEsuxeö/ ja teidän Thronit ja Herraudet/ Wallat ja halrackauden caickia pyhiä cohtan/
lituxet: Ne owat caickt hänen caut5. Sen toitvon tähden / joca teille tans ja hänehen luodut/
Taiwais kallelle pandu on / josta te en17. Ia hän on ennen caickia/ ja caicnen sen totisen Evangelium»» saarnan kt owat hänesä.
18. Ia hän on Ruumin/ nimittäin/ r. Eon
cautta cuullet oletta/
6. Joca teidän tygönne tullut on/ Seuracunua» Pää / joca on alcu ja 15: zo.
vyncuin myös caicken mailinaan/ ja esicoincn molleista/ että hän caickciny- Apocak
1:5hedelmän canda / nyncuin tetsäkin ha-0- litze käwiS:
iy. Clöänyn kelpais Isälle/ettahämast stjtä päiwäst/ cuinte ftn cuullet
.
letka / ja Jumalan Armon totuudc» ncsä cocouaincn täydcöisys asuis:
ollS
cauttans
calckt
hänen
>hc.-7,
-o.Ja
cunsitta.
7. Nyncuin te m>jös meidän rackalda causians sowitelut/ sekä ne min maasa
cansiapalwelialdam Epaphraida opit- että ne miu tajwKlsa
sillä hän
ta/joca teidän edcsiän Chrisruxen «scolli- teki werens cautta ristin päällä rau«en palwelta on:
han/ ttze cauttans.
te olitta muine» oudot ja
8. Joca niyös on meille ilmoittanut 21,
ymmärryxen puoleteidän rackaudenne Hcngcsä.^
Rllcoi- y. Sentähden myös me/ sijtä päiwä- sta/ pahotsa tötsa: Mutta nyt hän o»
le H»5 stä cnm me sen cuulimma/ e» lacannet teidän sowittänut
mola. teidän edestän rucoilcmasi ja anomast/ 22. Lihays
cautta/
«a että' että te hänen tahtons tuodcmisella täyte- että hän teidän fäattais pyhäxt/ lait.
hän läisin caickinaises hengellises wysau- tamattomaxi ja «uhtettomaxt hänen
«vstla deö ja toimes.
castvone edes»
10. Etta te soweliastt waellaisitta/kel.
2Z. Jos te muutoin «scosa pysytte pe- Pawaivaten caikisa HERrallc/ j« hedelmän rusiclruna /a wahwaua ja horjumat- linwir5""l° tekisitte catksa hymcsä röcsä/ ja caswai- tömariä Eäangeljmnin toiwosta jvnga cg.
t'""' sikte I malan lundemtseö/
te cutsttsta/ joc.a on saarnattu ca.ctcm
i-. Ja wahwisteluxl tulisitte caikella luonljciqppäldsp edes cuin Tain an alla
woimalla/ hänen cunnians wäkewyden owät/ jönga xaliveliapt minä Pkwalt
jalken/ caicken karsimiseen ja pitkämie- Mut olen.
24. Joca
Hh
i«M/n ston cgn^a.

°

l

>

»

>

'

«palva-

«-

,
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24. Joca »yr wlnun vaivoistani tut/ ja uscofa -vahvistetut/»ijncuii, te
tloiyen/ jotca minä kärsin teidän cde- oppenet »letta/ja olcat stjnä
runsast ka.
stän/ ja täytän Christuxcn kärsimiset tolkset.
minun lihasani/ hänen Runmins ede8. Latzocat ettei jocu teitä viettele W-a.
stä/joca on Seuracunda:
Philosophtan ja turhai» jaaritusten!ra hei.
25. longa palveliaxi minä tullut olen cautta/ ihmisten opin ja mailmalisten tä nyEph«. Jumalan toimituxen jälken//oca minul. säätyi» jälkcn/ ja et Christuxcn jälken. siä jot.
Z.Y. le teidän cohtan annettu on / täyttämän y. Sillä hänes asu cocojumaluden täy. ca Ph«
delltsys ruumtlltsest.
Jumalan sana:
losophi
26. Sttä salalsutta joca jjancaickisest
10. Ia te oletta hänesä täydelliset/joca at ope»
ja sucucunnista on salattu ollut mutta caike» Henauden ja Estwallan päa on. ttt.
nyt hänen Pyhillens ilmoiteltu t
11. longa cautta te myös ymbärins27. Joille Jumala tahdot sen julista leickatut oletta sillä ymbäriaslecckauxelmikä tämä» salatsuden cunnialinen nc- la joca käsitä tapahtu/ syndtsen ruumiß
kaus pacanottten seas on/ joca »n Chrt- poispanemisen cautta/ lihasa Chrtstu»
stus teisä/ se cunntan toivo.
xen ymbärtnsleickauxella:
28. longa me ilmoitamme ja catckia
12. Pauä hänen canstans Casten cautihmisiä neuvomme/ ja caickia ihmisiä ta haudatut. losa te myös hänen cansraickinatses vysaudes opetamme/ että sans ylssnosnet oletta uscon cautta/jonme jocaiyen ihmisen Lhrtstuxes lefitxes ga Jumala vaicutta/joca hänen cuoltäydellisexi säätäisimme:
teista herättänyt on.
29. Jota minä myös ahleroitzen/ ja iz. Ia on teidän hänencansian» elävä- Ephes.
hänen vaiculuxens Mkcn klivoittelen/ xi tehnyt/ cosca te synnifa cnolle» olttta/ ai.
/

/

/

/

jo«minusH»ätt»Hst« »aicntta.
11,

«

Al"st°

«.

5"»"
heille

Illä

iucu.

«ninä soisi» teidän tietä»

cutnga

suuri tilmoitus «ni»

on teistä/ ja nystä jotca
laodiceas owat /ja «ikistä nnjolca et minun «sivojani lihas»

tUlu»s stä /
HM» nähnet:
2. Että heidän sydamens satsit lohdutuxen/ jalytttyxi tulisit rackaudes «tc«
len rickauten/ täydelltsts ymmärryxes/
Jumala» ja Isän ja Christuxen salai-

ja teidän lihanneesinahas / ja »n meille
catckt fynnit aadexi andanne.
kästkirjot14. Ja on pois pyhkinyl
tuxen/ joca säätyi» cautta mettä mastan
oli/ ja oli meille wastahacoine»/ ftn hän
psisottjja «anlitzi rtsty».
15. Ja on ryöstänyt wallituxet ja mätewydet / ja loi heidän näkymin/ ja sai
heistä soiton cminiantye cauttans.
16.
stj« kengän teitä »nomiteo Ntj»
«li juomast/ taicka määrän myö»
tyistä pyhäpäivistä/ ei «desta Cnusta/ ntzstä

sen

«ttäSabbatheista:
suden tuudemisttn
z.losa caicki lvtzsa»d<njätaid«nta»a. 17. Jotca owat tnlemalste»

jotc»

:

marjo /

mutta ttze ruumis on Christnxess.
kenengä» voitta teiminä stnon/ «lei jocu 18 Älkät anbaco
teili »itttells cavalalla puhella. dän kilmottuxen palcka / joca tahto teitä
5. Sillä »alcka «n mini iihtls läsnä nöyrytten ja Engelitten palmeluxeen/
nysä/joita et hän nähnyt »le/
«le/ nij» minäcnilenglnHenges «idän maeldain
tykönä»olen/ iloitzcnjanäcn teidän tot- ja on tyhmästi hjnen ithallifes mtele-

rattättetytowal.
4.

se»

iaktei

vaa-

deit.

Slio.
ma aja

mstao.

ja tcidän vahva» Vsconna säns paisunut.
pelit.
Neuvö'' mellisuden/
ry. Ia et kynnt ripuPäästi/josta t»co
Christuxcn päälle.
heitä oi 6. Nijncuin te nyt HESiran JEfuxen ruumis/jäsenistä jä ravtotsta saa väkekias o- Christuxcn oletta vastänotlanet/ ny» vyden/xa cocon lhtetty o» / ja ny» siinä
pis pv- vaeldacat hääee:
lisämises caswa/ cutnJumala anda.
ftmä». 7. Ia olcat hänela juurtteeut jarake- ,c>. Jos te fijs oletta Lhrtstuxen cansta

matlma»

Eelosstlein

lygz.

z.iuc.
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maiiman säädyistä cuollet i mixi te tei. des/ htljaifndeS ja kärsimises:
tän annatte säädyillä solmita/nyncut» iz. Iakärsitättoinen toistan ja ande.
:

t« mailmas
»l.

Älä

eläisitte?

siihen rupe/ sanoivat «e /

xi audacat toinen toiselle»/ jos jollaki»
älä o» ca»»n«tta toista «astan» Nyncuin

matsia/ älä pitele.
22. Jotca ca«cki culumtses huckuwat/
ja «hmisten kästyt jaopit owat.
2Z. Joilla kyllä wysauden muoto »n itzewalttue patweluxes ja nöyryde»/ ja
fijnä ettei he ruumistane armahda / eitä
tee lihallens cunniata hänen tarpeisantz.
dän cu-

AQ»

sydenside.

r?. Ia Jumalan rauha hallikco» teidän sydä»nisä»/ jvhonga te myös cutz».
tut otetta yhten ruumisen/ ja olcat ky.

'

!11. tucusijs Chrisiupen cansia y.
lösnosnet oletta/nyn eyikät

tecat päällenne ractaus/joca on taydellt-

te

takin
täcuinylhälläowat/cusaChri.
pahoist (XcsA sius istu Jumalan ottialla täjatel» dellä.
motto,
2. Pyrkikät nyden perä» cuin ylhällä
mist ta owat/ja ei »yde» cuin maan päällä owat.
irvisi. z. Sillä te oletta cuoket / >a teidän elämänne »n kätketty Christuxencansia Ju-

s

-

koliset.
16. Asucan Jumalan sana runsast lei.
sä/ caikella wysaudella: Opettacac ia

>

Kiel-

myös Lhristu» teille o» andexi yndanut/
nyn myös tekin tehkät.
14. Mutta ylitzen nätden caickeio pm

Psalmeilla/a

>

i

>

neuwocat teitänkestenän/

kytosivirfiöä/ ja hengellisillä lauluilla/
tveisarcn armon cautta HERralle tei-

>

>

i i

dän sydämisänoe.
17. Ja caicki mitä te teette puhella ett
työllä/ nyn tehkät caicki HERranlEsuxcn nimeen/ jakytläkät lumalaca ja

1. Cor.
10. ji»

«alasa.
4> Costa Christus/teitän elä«i»/ il- Isa hänen cauttaus.
«oitttuxi lule/ silloin letin hänen canst 18.
olcae teidän miehillen Ne»"»
sans cunnlasa tlmoitelan.
alammatset HERrasa/ nyn. «n
5»
cuolettacat sentähden lei. cuin cohtullinen on.
i,no.
iy. Miehet / racasiacat waimojan/ja «at«wNt/ huoruus / saastaisus/ hiptällnen älkät olco tylyt heitä »vastan.
minp»
himo/ rielta halaus ja ahneus/ joca on 20.
/ olcat
riscun.
cuuliaiset
wanhimepiiumalden palmelus
-»-milltn caicktsa l sillä se on HER- di«.
6. loidengalähden Jumalan miha e- ralle hywin otollinen.
lapsi»
päufcolsten lasten paalle tule.
21. Isat/äität kchoittaco teidän lapsi- j«n>«»
/
7. Joisa «tiu muinen «vaelsilta losta an wihaan/ ettei he araxt tults.
hembi.
«.

:

pangat myös te pois
R°«> nämät caicki/»ih«/ Mrtästys/ pahuus/
8

«'

4-

Ephes.
4:».

luneu

pilcta/illiill sanat «idin

k«.

.

Palwe

»sann.llcn/ Il»lla
«,A>«dan ruumlUtsille
?""/ "'"!""
"'

suustan.
mleldi nonlawa./ »aan >aIy.Hlkä.m«l<ht<lcotesi.nin/ ,a pois. l"«ihm.st«n
/ ,a
yx»t.rla»sudee
sydam«
Jumalan sänlli.
r»jsul«tteistän»«nha ihmlne «coinens:
p""°l"'
päälle» putecatusi/ jocahinm

Ia
"-I» ca ck. «ttä te ««« /letthlät
«PM tund«mist«« «distttan/ hä«<» cu»ans sydämestä»/
nyncu.n HERra»./ ,« ei
«lckijn jällen joca luonut on.
stn
'"""'^
Chri» 11. Cusa ei «le Gretilöine» j« luda""tät «ta te saatte HErralb»
stilli- laine»: ymbärinslttckaus ja ifinahca
sijn ta. BaNareis,a Schyta orja jä »mpa
HGRx4 Chx.stusta.
p«'hl» »aan «ick.ja caickist. Christus.
j«hyi2.N»jn pukeeat sijs teitän/ tchnlnin 's.Mutla ,oc« ««önntete/ sen pitä
wtjn
han »iann teh.
Jumalan »alitut/ pyhätja r«ck«»/ sytmhin. dimel»se«laupi«des/»sty»yd«s/niyry. "9» on: M««pida mu«ioa «tzottama».
io.
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»

iuc.

iv. iucu.
oletta/ jos hi» tule teldin tygön/ ntz»
innit/ «i» oikeus ja cöh- »ttac«t h»ndä wasia».
tuuso»/ nij»ösotta«tpalwe« »i. I» Jesus/,o« lustuxexi cutzutau/
lioille / tieten että teilläkin on jolcaymbärinsleickauxesta owat: Namit ai»oast«»« ow« minun «u««jani
HERra Taiwais.
Neuvo
Olcat alinomaiftstrucouxist»/ tval» Jumala» walda«»daan/ j»«a mi»,lle
""
woin nijsi tytoxe» «n«Ia:
lohdutuxtxi olle» o«at.
Rucoillen y»»i meidängin edestim/ »2. Tntii ttrwettä Epaphras/ j»« »n
3.
l» kytö- ,ttZ Jumala meille
»»en awa»L/ teistä Ehrlftuxe» p«l»»el<a/ ja rucoile
p""'
puhuman
/ jongaaht«r»ft ttidi» edestä»/ etti te tiydellistl
Christux<»falais»tta
luc.is:
«lisittä/ «itella Jumalan tahdolla tay.
tähde» ninä myös sidott» olen:
«tyt.
julistaisin/nyncuin
mini
sen
4. Että
es mmm,
puhua tule.
13.Sillä minä todistan hänestä/ että
pitä/ jattij.
<eldac>tt
cut»
hän
suure» kywaudenja teistä
«ijsast
nyden
cansia
"<?
Hiexapolls
jotca
laodlceas
gwzt/jaottacatajasta»aarl.
owat.
stä
5l l?>
14. Teitä«rrvtttälncasläätäri/stra- 4! li.
6. Teidän puhen olcon aina otollinen/
ja suolalla stcoitettu / että te tietäisitte/ «sja Demas.
»eljiä jotca owa«
Toi» cuinga «idän pitä jocaista »aftama».
15.

se

~

sanans

''

ja Nympha»/ja sitä
minun «enoistani pit»
Hl-Tychicuxen / st» «ckan »elje» Seuracunda cuin hänen huonesans o».
matto- ja uscollistn palwelian ja canffapal. 16. Ia costa tämä lähetystirja on lei.
main «elia» HERrasa/ teille tiettä»ärite» dän ebesinne luettu / nyn laittacat että
Seuracunnas luetaisin/
l««ffa lemä».
sejalaodiceangin
l»kisittl/j«»
«lietti
tekin
sen
laodiceaftch
longa
etz.
minäfitiwarten lähetin/
min. tä mini saisin tietä «idän «lanne/ ja et- kirjoitettu o».
tä hän teidän sydämenne lohdutals
17. Ia sanocat Archippuxelle pidä
9. Vnnä Onesimuxen/uscollistn ja «c- »irastas »aari/ jongasHEßrasa saao», nut olet/ ettäs sen toimittaisit.
-lan weljen «nffa / joca yxi teistä tiet,
Cuinga c«cki täällä omaf/heteille
18. Terwttys minun/P«walm/lädel»
«tewät.
läni.
Muistacat miuun stttitänl. Armo
tälvaxi
3«w«° iv.
minun «nsiafangi- olcon «idä» «»sian/ Ame».
<-»ni terwettä teitä / ja Marcus Colosserein tygö tirjeitettu Romift»
«xet.
Barnaban ne«a / j»ifia le tästyt saanet Tychicnxen ja Onesimuxen cantza.
melli-

seffnsco

7.

:

edellinen Epistola
P. Pawalin
Thessalonicerein tygö.
siamme meidän ruceurisam teitä : n,sco"wali jaSilwanus jaTimoz. Ia lackamat muistamme «idän te- z§)
1
lheus Thcssalonicerein Seu- cojan uscoft/ ja teidän töitän rackaudes/
«cnnalle/Isislumalas/ja j« «idin kärsimisiin toimosa/ joca on
HERras lEsuxes Chr.ftu- meidinbEßram lEsuxen Christuxen
""/! xes/ Armo »lcon teille ja «uha luma. piille lumal»n ja m«tdän Isäm «dis.
lalda meidän Isäldiim / ja HERralda 4. Silli / rackat «veljet / Jumalalta
racastelut / me tiedämme «inga te ««- »zzg-,
JEtuxelda Christuxelda.
P!W 2, <ÄssE kylämme aina Jumalat» litut »letta.
hewa«,
caickein «idin edestin/ ja «ui» 5. Että meidän Evqngeliuml» o» tei/«-

li
''"

"

dän

tzhtssalcnictttltt

«iue.

lpg?.

6. E» me

myös ole ihmisiltä cunniala
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pu»
dän tykönänne bllnt/ li ainoastans
jaPyhaso pyytänee että teildä että muilta: Maithesa/ »aan myös »oimast»
teitä raMa/nynHengesi/ ja wahwas tiedos / cuin li tie- ta me oltsim ratnner
Apostolit:
cuin
tykönä»
«e
teit»»
Chrtstuxen
mingäcalicnset
dätte
7. Riutta me olimma hienot teidän kete»dän lähte» ollwma.
nyncuin imettäjä lastans holho
ja
oletta
meitä
HERra
skellä»/
6. Ia te
stu»
oli myös meidän sydämeni haNyn
«man ruwennet/ ja olelta sana» mones 8.
jacaman teille/ ei ainoasians
lu
teihin/
Henges
Pyhäs
»«sian«aiwas ilolla
/ mutta myös
Evangeltumtta
Jumalan
ottanet:
meille rac.
te
oletta
meidän hengem: sillä
?. Nyn etti te oletta tullet esicuwaxi
tullet.
Ataxi
ja
taickille uscowaisille Macedonias
Act.
9. /TlJllä te muistatte/ rackat weljet
chajas.
20:Z4.
waiwsm:
työmja
ulos
sillä
«. Silli «isii on HERran sana
-Theff
työtä
»cimme/
etten
yöllä ja päiwällä mc
«»ahtanut/ el ainoastans Macedonias
z:ll:
ja Achaias / m«tt« myös jocapaicas on mc kelän teistä rasttais/ ,a saarnaisimme
teidän
Evangeliumi
edesän.
teitä» uston Jumalan tygö cuulunut/ Jumalan
iv.Syhente oletta todistajat za Ju«yn ettei meidän «lwita mitiin puhumala / cuing» pyhäsi / hurscast ja nuhman.
me olimma teidän tykönä»,/
metsta/mmtettomast
9. Silli he itze ilmoittamat
ollut
teijotca ustotla.
lticaltatnen tulemus meillä on
dän lygönne/ ja cuinga le Jumalan tyg» ii.Nyncuin « tiedätte/ «inga mej»,
epäjumalista käälyt oletta / elawatc, ia «ista «itä nyncuin Isä lapsians «lemma »euwonet ja lohduttanet/
totista Jumalalapalweleman:
-

todistanet / että .otokstst JuIa hänen Poicans Taimaista 0- 12. Iaedes
on
malan
waellaisitta/ joca «itä hänen
cuolleista
herathän
«önyt/ lEsuxen / joca mettä tnlewaise. waldacundaans j« cuniaans cutzunut en.
«yös lackamat Cuin13. fNEntähden
fia wihasta »apahm.
>— jytämme Jumalala/«ttä costa ga he
li. iucu.
sanan Jumalasta/ jouga stn M
IU« te tiedätte / rackat «veljet/ saitte sen
cuulitta/ «yn te sen «astan»» »rastan
Mt«/
tnlemisem «idin ly- «meildä
titte ei nyncuin ihmisen sanan/ »aa» vllaettei se ole turha ollut
on) «in Jumalan net/ j«
s»
enne»
( nyncuin st totisesi
hin
~Waan nyncuin me
''
b"l- fZrsinet ja häwäiftyt olemma Philippis/ sanan/ j»« myös «isä nscowaisis »ai- «itii
pesen,
E' nyncuin te tiedätte/ cuitengin olimma cutla.
« oletta tull«/rackat »chet/ tähden
/ puhu14.
Sillä
«e rohtiat meidän lumalasam
seliu' ««n teille Jumalan Evangeliumita / Jumalan Seuracundain jotca«wat lu> kärsinet
«

iv.

doltaman/jonga

««

«

-b

:

.

..

<""'

lEf- ow«t
deas/ lawoitlajaxi/
xes/ etti « oletta «yös nyta kärsinet «i»
peioxes. dän »mtlda lang»ild«n / NM»»n hekt»

"""

s««r«onnut
- snureskilwoiltelemises.
Sillä ei meidän n«uw»m ollut exymyös
;.

A". 16
«»

saastaisudes/ ei
lumalalda coe» Judalaifilda.
J«tellut »lemma/ ja meill, on Evangelium ix.Joica myös tapoit HERran
Ei suren'/ ja omat Prophetans / ja oivat
«scottu/ «yn me myös puhumma.
kelnyn että me tahdoisim ihmisille telwata/ meitä »atnonnet/ ja ei he JumalaVe
owat
»aickille
«astahaja
sydämemihmisille
pa/
«aan Jumalalle/ jvca meidän
4. W«an nyncuin me

me coettele.
5. Sillä

coscan waeldanet
nyncuin te

emba me

liuckailla sanoilla /

«ngä ahneuden tilalla /
staja.

tiedätte/

Jumala on todi-

tteldämät pacänoile
"i6.
Jotca meidänautuqxi
tulisit/ että he
puhumasi/että he

aina heidän syndine täyttäisit: sillä wthg on jo peräti heidän päällene tullut.
,7. Mutta
H Hz

P. Parvalln

l4s
Sano

»7-

tahtonens
tulla

i> Cpi!?elcl

me rackat veljet/ sijtte

ÄAMa me hetke/l
/

olemma keildä

pois otetut/näkymistä/ ei sydämestä/ nyn

»ne olemua sitä enämmin suurella halulhevän la pyytänet teidän rasvoja» nähdä.
tygons- »8. Sencähden tahdoimma me tulla rei»nutta däntygännr (minä Pamali) kerran ja
hän tu- caxt/ mutta Salanas esti meitä.
li esieky. Sillä m»kä o» meidän toi«om t»ictyxl. k» ilon»/ eli meidän kersrauxeme Crunu?
-

;

i"4,uc.

sta tästä ilosta ruin ««iloitzemme teistä
meidän Jumalan» edes ?
10. Pötä ja päivä ruroillen
ahkerasi/
että me teidän casvon aätistm / ja täyttäisin»/ mitä teidän uscostan puutta.
11. Mutta ttze Jumala ia meidän Ifäm/ja meidän HERra JGsus Lhristus Ritti».
saattacon meidän tiem teidän tygön. le/«li
e». Mutta HERra lisätkön tettä/ ja HMandacon rackauden yldäkyllätse» olla tei- ra hei.
dän seasan/ ja jocaista cohtan/ nynrutu lä e-

20. Ettekä myös te meidän HERran
JEsupenChristuxeaedes häuen rulemi- mekin teille olemma:
nä».
sesans?
IZ. Että hän teidän laittamattomat näis/
21. Sillä te oletta meidän cunntam ja sydämen vahvtstais pyhydes/ Jumala» ja lop.
stlom.
ja meidän Jftim «des meidän HERra» pun».
Nr iucu
JSsuxeu Chrisiuxen tulemises/ caickei» siwah.
Sano
ivisiait
Entähden e» me saanet sitä «nä hänen pyhätnseansia.
TimoIV.
olemma mielitheuxe
jäämän Athenaan yxistjs/ rackat weljet/ ru»
lähetnäns.
me teitä/ janeuwom- Nm.
i>
tänen» a. Ja lähetimme Timotheuxe» meidän
JEsuxes/ nyn- wot«
heitä veljem/ Jumalan palvelian/ ja meidän
«min te meildä saanet oletta/ Chri.
lohdut- apulaisem Christuxen Evgngeliumis / cuinga teidän waeldaman ja Jumalalle
siilltst»
taman.
vahvistaman ja lohduttaman teitä tei- telpaman pitä etkä tetäydelllsemmäxi elä»

dän ufcosan:

tulisitta.

mää»

z. Ettei kengän näisä waiwotsa mur- 2. Sillä te tiedätte ne käskyt/ jotca me
hedis sillä te tiedätte että me olemma HEna» JEsuxen cautta teille annotma.
sitämarten pannut. olimma
z. Sillä' s« on Jumalan tahto / teidän
«idän ty- pyhydenne/ että te huoruttaväldätte.
4, Ia tosin cuin me
/ nijn n>« sen teille «dilli sanoim4. Että jocaiuen tttdäis pltä astians
ma/ että meidän piti maima kärsimä»/ pyhydes ja cunmas.
:

nyncuin le tapahtunengin tiedättt.
Ei hlmsluhalguxis / nyncuin pacas.St»tiyd« myös mi»i en tainnut nat/ jolca et Jumalasta mitän tiedä.
«nä kärsiä / mutta liheli» tietämän tei. 6. Ja ettet yxtkan sorrais «ikä pettäis
Din uscoa,,: «ttet kiusaja olis «iti tiu- weljens josacusa astas: / sillä HERra m»
caickein näiden costa/a cutn me «yis
sannut/ ja ntjn m«idän lysm turhaxi teille
enne» sanonet jatodisianetolemma.
tullut.
Min» 6.
ei Jumala ole mettä rutzu7.
Sillä
tuli
nyt
Timothens
ga loh.
mettä» tygöm ja ilmoitti »nt saastaisuteeu/ vaanpyhyteen.
dutu' «idän
«ston ja rackauden / että « aina 8. Joca st/s nämäc ylöncayo/ et hän
meitä hymäs muistos piditte ja halaja»- ylöncatzo ihmistä maan Jumalan/ jo»
5"»
<a myös Pyhän Henget meihin anhi» sai m'itä nihdi/ nyncum mekin «iti.
Timo.
Sentähdi» me saimma «isti / «c» danut o».
Mtljellisest rackaudest et Joh.
th"' kat loiljit/lohdutuxen/«ikest, mnoi» 9.
>l" "' waiwasam «a tuscasam / «idän
tarvita teille kirjoita
«on»,
te
oletta
:
taman:
sillä
ttze Jumalalda S- -;!
tähde»
f'lt
z. Elli nyt me elämme/ jos « HER. opetetut varastaman toinen toistanne.
10. Ja
te myös raitille veljille iJoh.
«st» pysytte.
jokea
Mingi
me
taidamme
teette/
tytoxe»
sijs
rocoMacedomas »ipat s Z!II.
9.
mutta ö-4!^
«<ke,
Jumalaa anoa. «idä» tayceune/

cosco

,

<

I
l>

».

sen

<

usconne

AKUtta

tzhtsstlönletlein

tygs.

s. iuc.

«utta me neuwomme teitä/ rackat »el. 5. Te oletta «icki ««lleuden lapftt
jkt/ että te tvielä täydelltsemmäxi tuli- j« p«i»ö»l«pftt. En «e ole yön engä

sitta
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pimeyden.

:

Ja pyytäkät olla lewolliset/jaot. e). <7s>ljn ältäm sijs «aate» nh». Neu.
tacat »aari omista ascare-stanne/ tehl-«ln«uU»/ »«a» wal»oc«» »otan
stjhcn
den työtä kästllän/ nyncutn me käske- ,a olcon, tallit,
-i.

net olemina.
i2. Etta te

itzen cunnialisest ulkonai-

sten cohtan kaytäisitte/

ettet

te m«tän

rarwlyis.

walmi7- Sillä jotta macawat/ »e yöllä
macawac/ ja ne jotca juöpuwat/ ne staman
Eph.
yöllä juoxis »wat.
8. Mutta me Mca päiwän lapset o- ;:i4.
lemma/ olcam raitit/ puretut
ja rackaudcn rindaraudalla/ja autuuden tolivon rautalakilla.
y. Sillä ei Jumala ole meitä pannut wchaan/ waan autuutta omistaman/ meidän HERran lEsuxen Christuxen cautta:
10. loca meidän «destäm cnollut on/
että/ios me walwom/ «li macam/ me

tahdo teiluscon
salata/ rackat wel/et/ nystä/ jotca nuckuntt owat/ ettet te muniol- rehdi» nyncuin muut/joilla ei tocwo oie
l»il14. Sillä jos me useomma että JE»n y- siis on cuollut ja ylösnosnur/ nyn on
stenou Jumala myös ne/ jotca nuckunet osimi- »at/ JCsuxen cautta edescuopä häne»
causians.
rx.Siöä sen me sanomma teille HEr- ynnä hänen canstans eläisimme.
ran puolesta: että me ,otca elämme ja 11. Sentähden oeuwocgt keitän tejälkeä jäämme HERran tulemiseen/ stenäo/ ja raketcat toinen toistan/njjn'

lohdu-

l

in» 1«
«peiuö

:

'

S».

jte. emme sutagan ennätä nycä jvtca nuc- cuin te myös teette.
i.Cor- kunet o»at:
rucoilemma teitä/ Rakr6. Sillä ltze HERra astu alas tairackat weljet/ että te ne tun- kauteen
wast suurella huudolla/ ja ylimmäisen disitta/ jotca teidän seasan työtä lek», ja rauEngelin änellä/ ja Jumalan Bafu- «vät/ za teidän EsimiehenneowatHEr- halli.
»alla/ ja cuoöec Christuxes ensin ylös- rasa/ ja teitä neuwowat.
suteen
nousemat.
IZ. Pitäkät heitä sitä rackambana heidän
i7.Syt« me jotca elämme ja jälten heidän tecons tähden/j» olcat rauhal- opettai
tans
jäämme/ temmalam ynnä Heidin
liset heidän cansians.
sanspilmihin HERIa »asiantuulihin: 14. Mutta me neuwomme teitä/rac. tvastan
ja nyn me aina HERr«n consia olema, tat weljet/ neuwocal tawattomia/ loh- Erino18 lohduttacatsijs ltltän testenännäil. duttacai heickomielisiä/ holhocat hett- maistjn
lä sanoilla.
toja/ olcat tärstwäiset jocaitzen cansia. hymyn
V. iucu.
Ajosi/
15. Catzocat/ ettet jocu paha pahalla lapoiatg«ist«
ja hetkistä/ rac- costa/ waan noudaltacat hywa / sekä hin.
«si«
Prov.
»«jnitl. X» D fll kat »eljet/ ei teille tarwtta kejkenan eträ jocaista wastan.
20:2,.
«n
»kirjoittama»
16. Olcckc aina iloiset.
Siom.
tuo.
2. Sillä tt itze wifust tiedät.
17. SiucoUcal lackamat.
«/ «ttä HERran päiwä »n tulewa
»ie
18 Kyttäkät raickein edestä: Sillä 12:17Pet.
«poh. »yncuin «aras yöllä:
fe on Jumalan tahto teistä Chnsiu- i.ZtK.
linva
Sillä
o»
3.
costa he sanowal: nyt pe« lEsuxes.
luc.ill:
tn.
rauha/ ja «itän hätä / silloin cado» ih.Ältät Henge sammuttaco.
r»
päällens/
ylöncatzoc».
nynPropheriata
10.
«uslange
ätift heidän
Hlkät
V««h
l<! ,2. cuin rastan »aimon tipu »a «i h« suin-1. Coetelcat catcki/ ja pitäkät se cnin Col. 4:
2.
»Po, gan saa paeta.
hy«ä on.
«o. 4. Mutta te/ rackat »tljet/ «tepä te -i.Wälräkät caicke cuinpahaxinäky.
Apec. ele pimeytes/ «tttl st päiwä «ttä lä>
Mutta rauhan Jumala xyhtllä-

cans-

:

«»

»

ni,

fitäis

nynlM»

»aras.

iSn

P. PtGalin ll.^Mlci
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i»

«.

lue.

löi» teitä ctiiis/ etti «idin he»ze» j» 27. Mmi «vannota» teitä HERr»«
siel»l,j».ruunin/ meidän HERra» cautta/ ett» te tämän lähetystirja»
Christuxen lulemifes nuhte- caickein pyhät» »eljei» edes luke «n»
lEsuxe»
natte.
tolna pidetiisi».
».Cor. i4.Hiso» «stelli»e»/ joca «itä cu28.M«idän HERra»lEsuxe» Chri.
"?»
myös täyttä.
stuxen Armo olcon teidän «»»)«»/
se»
tznnut o»/ja»eljet/
pueotlcat «ttdä» Ame».
25. Rackat

«destäm.
26. Terwettätät caickia »eljia pyhäl.
lä suunanndlla.

Ensimmäinen Epistola Theffalouice.
Athenistä.

rein tygö tirj»i«ttu

Toinen Epistola
P. Pawalin
Thessalonicerein tygö.
Pswa-

I.tucu.

ja hänen cuunian» tväketvytestä»
10 Costa hän tulema »n/ kircastettch
hänen Pyhäins cansia / la ihmelltsext tumetsän lema» catckem ustowatsten cantza; Ma

OMAK racunnalle
Inmatas
meidän todistuxem teidän tygön/ sistä Rucoi.
lflsäm / ja HERras JEfu- pälivästä
oletta tr «stouet.
xtS- ChristureSle ettj
relta.
ei. Ia stntähden me myös aina rucott.Armoolcon teille ja Rauha lumalaldq metsän Jsäldän» ja HERralda lemmateidän edestä» että meidän J«t- Juma.
malam teitä ocollisexi teki» siihen cuqu- latah.
Jesuxelda Ehrtstuxelda.
dois se
täytäis caicken hywyden sus- täyttä
misten/ja
pitä aina teidän edestän/
Piisiä
weljet/ Jumalala kgttä- ston/ i» uston waicutuxe» woimasa
heldä»
meidän HERran JTsuxen cum
vscoäs män/ nyncutn cohlullluen on/sillä teidän ii. Etla Nlmi
hän
leisä ylistettäisi» ja te Hessjakärsi Uscon
/ jä caickein teidän Christuren
ja
meidän
HSRtaas
Jumalan/
hänesä
mytjocaista cohcan.
alcao»!
täus. '4' Nyn etkä me meitämteistä Jumalan ra» JEsuxe» Christuxen armon cautta. oli.
Tt
«ucu.
Scuracunnis kerscamme/teidän kärsi.
/

/

:

mifeffänjaUfcosian/ caikesteidänwaime racoilmma teitä/rac- Äposl»
cutn
te
ja
weljet/
X»
I
ik
kar
meidän HERran lisan»
wainosan/
kärsitte.
tvasa»
ettet
Jotta osottawac että Jumala «n
ZEsuxen Christuxen tulemisen wymel
Lohdut
/

»

ja te Jumalan wakmeidän cocondumise» cauttuletta / jongatäh- ta hänen tygöns:
Chrii. Ettet te atwa nsptast teitä» salli teisiuxcN den td myös kärsitte.
tuleml- 6. Että fe dn oikein Jumalan edes ny- dän mielestä» poiskäätä eli pel/ätettä/
fesi vuo rä taas «aivata jokea teitä waiwawat : et Hengen/eikä puhen/ eikä Kirjan cautmiolie. 7. Mutta teille/ jokea watwatan/ an- ta/ nijncuin semeildä lähetetty olis/nyn
da kewonMeidan eansiam/ coscaHEßra cui» Christuxen päiwäjo käsis olis.
Jesus Taiwast ilmandu/ hänen woimäs z. Ältar andaco kenengäa teitä» «vieE»gel«tten cansia:
tellä Millan taivalla. Sillä ei hän enoen
S. Ja tulen leimauxella/ joca ntzlle co- tule cuinluopumustapahtn / ja synnin
pa jotta «Jumalata tuudenec / ja ntzlle ihminen ilmoiteta» / st cadotuxen lapsi.
jotcaeimeidänHEßran JesuxenChti4. Joca on wastanstifoja/ ja corotta
ftuxep Evangelinmita tottele.
ttzens caickein päälle/ cui» Jumalaxi
y. Jokea watwa kärsimän pitä / tzan- tatcka Jumalan palweluxexl cutzutan/
ta

heitä

-

'

'

catekisen eadotuxea/ HTRrancaswssia/

»ynettähänistuitattzens

»k päiwa ole
nyn pi>
gntult-

wa. j
Ense»
cui»

Anli-

christu»

tule/jo-

stahaa

ylvälyl

läisest

Te- enW.
Jumala» plyn

tzhessaMttM tygs.

plijn nynculn Jumala/ j» tele itzens Iu»

IN. iutll.'

z.lue.

l«/t»

«nalaxi.
rackat »eljet/ rucollca» Neu.
s.Et«ti« muista/ että minä «idän
edestäm/ «euHErian »ota»
tytönän «llesani näitä jo teille sanoin? sHH)sanamenestyis/ janyncunni. rucolle.
6. 1« «itä nyt esti / tiedätte / että
oitettatsin euin tetdingin ty> m«n
lönän:
hi» pitä ajallans ilmottettaman.
lumaSillä hän nyt pahutla waicuttt» st««tä me hiuyistä ja pahoista ih« lan s««
Ia pelastettaisi»:
llnstst/ainoastans tltä se» «in nyt esti/ miMä
sillä ei usto ole nan
pltä poistulema».
mene»
joca miehen.
8. Ia sillon se pahanelliue» ilmoite. 3. Mutta HERra o» ustollinen/ joca fiyxen
«testa.
tan/ jongaHERra snnns Hengellä tap- teitä w«hwista/ ja pahasia warjele.
pa/ja«t«hän«n«nsians lopun/ hänen 4.Muttamelciwomm« HERasa teisiä/ että te teette ja ««»öiset oletta mi,
«lemisens tlmoitnxe» cautta.
«

?.

4'

~

teille olemma käskenet,
«. Jonga tulemus Satanan »aicutu- lä me
ren jilk.n tapahtu /«itellawoimalla ja 5. Mutta HERra ojendacom teidcn,
sydämen Jumalanrackauteen /ja Chri.
«erlelllä ja petollisilla ihmeillä/
petoxella/
tärsimlsten.
wääryden
stuxtn
»o. Ia calkella
me käskemme ««ta/ rac- Ntjt,
«iiden seas j«t« cadotuxee» tulewat:
"» '" "elj" / meidän
HERran pakene»
ettei he «ckaulta totuuden puoleen otto»
Nimeen / etti « m«n/
lEsux«n Christuxt» jo«,tzesta«eljesia/
«et/ autuaxl tullaxens.
jolca
ii Sentäbde» on Jumala heille lihet- teitänne erottalsitta
'«" hähyft itzens köyttä/ ja el sen säädyn häijysi
itzens
'älten cuin hin meildä saanut on.
«M.n
teidän täyltä»
caicki duomitaisin/ jotca 7.S.llä«itz« tiedätte/ cuinga
E«w m. oleta» wat.
ei totuutta uston.»/ waan »ääry«een
,uo!tu»al.
En me myös ole leipä kelbä» ilman loistnllt
Mke lj>
meidän vita aina teidän 8waan työllä ja hiellä/ yöllä ja talroll
MS
Jumalala tyttaman/
olemma m« työtä «huet / ««» .amän.
han/ ja «ckat"»ettstän
«veljet HERrasa/ että Jumala s,,.ällinään teidän stasan «ormaxi
rucotlc
Act.
teidi» alusta autuuteen »alinnut/
on
Juma- Hengenpyhityxen cautta/ ja totnuden
i.C,r.'
lata
heidän «fcosaIshonga teitä meidän Evan- ,Uä me ltzemme opixi teille andaisim/stu- ,1.
r<,taxenne meitä.
14.
hän
«demeidän iQ.lacosca m« «idin tykinän »lim» iThess.
siävs. geliumin cautta cutzuuut on/ cunnian
HERra» lEsuxen Christuxen
«,a/nyn me sencaltaisia teille kastimme/
että jos «i ,ocu »Xlhdo työtä tehdä / nijn «t
om«isutt«n.
,5. Nijn olc«t sijs / rackat »«lj«/ py> hä«<n syömängän pidä.
sywäistt/ iapitätätnesäädyt cuin te op- ».Silläme cuulemma/«timuutamat
pene» oletta / elcon st meidän sa«rna- teidän stasan tawattomast waeldaw«t/
ja el «e työtä/»aan leuiilasna omat.
stam taickaKirjastam.
16. Mutta itze meidän HERramIE» 12. Mutta sencaltaisia me tastenmH

«sc?mal"
"2 Että'ne
MUtt«

,

~

.

*

.

:

HERra»
suSChristus/ ja Jumala ja ««dän I» janeumommemedän
Christuxen «utta/ että he hiljaisudes
säm/ joca meitä «casti/ jaja anboimeille
««ncaickisen lohdutuxen hylvän tpi- työtä tekisit/ «a om« leipärs sitsit.
won «rm°n cautta/

13. Mutta te/ «ckat «eljet /

ällätwä>- Gol.s;

,7.lohdultacen«idänsi)tZmen/ja«i- fykö hywä tetemäft.
<ä «ickinaises »pis jsi bywäsä tuösä »4. Ellii si,s joeu tottele meidän st,,

»ah»»stacon.

..

namlih«ystirjanlanl.la/t!y»mcxklfät

Ii

'"

«p. »pa«l»lin I. Cpistolt,

z;«

~

juc.

pitätö hänen »7. T«rwelys minun Pawalin ladella»
Ft/ ja ällät cantZaläymistä
Jumo
häpets.
«tä
hän
ni / joca on merckt caitls ltrjois näin >«n
«antians/
s«
pitäkö
nyncuin »i» minä kirjoitan.
15. Ia älläthändi
«an
hollisna/ »aan neuwocalnyUcutn welje. 18. Meidän HERran lEsuxen Chri.
Erost. ,6. Multa itze Rauhan HERra/ an- stuxen Armo olcon caickein «idän
tzolss.
tama» dacon teille Rauhan aina laitella la- san / Ame».
»tzens «alla. HERra olcon «idä» caicklin Toinen Epistola Theffalonicerein ty,
götirjoieeltu Athenistä.
«nfian.
:

>

«ns.

lönca.'

Edellinen Epistola
P. Pawalin
Timotheuxen tygö.

I.iMU
«alapattotfille ja mktä my.uta fencak»
JCfuxen Ehristuxen taista sitä termelltstä oppia «asian o».
stoliter
Apostoli Jumala» meidän 11. Se» autnan Jumalan cunnialisea
mettä
lunastaiam asetureu jälken/ Evangelium»» jatke»/ joca minulle nThtm»
Chrt, scottusn.
JEsnxen
theust. stuxen/ joca meidän touvom
on/
minä kijtä» meidän HTRra Kynä
2. Timotheupelle minun magalle poChristusta Jesysta/ joca minun Juma,
jalleni uscosa/ Arms laupins ja ranha woimallisexi tehnyt
ja luki minun lala/jöJumalalda meidän Jsiildäm/ jameidän uscollisext/ asettain tähän mircaan.
ca ha.
ij. Joca ennen ptlckaja jä mainoja ja
nen »K
Neumo HERraldaJTsuxelda Lhristuxelda.
laupeminä Macedontaan häwälstä oli»: mutta minulle on
mam- Z. ?j?Jjncuin
asettaSillä minä tein sitä''nut
»lähte isän käsiin finun olla E- us tapahtunut:
E.
man
cpäuscosa:
neumomas/ ettet he tietämät
vangel.
»uuljoi- Hesos/muutamia
öpeeats.
14. Mutta meidän HERca» Armo tumia
tans toisinEikä juttuja tottelis ja polmilucu- oli
4.
sitä runsambt / ufcon ja rackauden saarna,
määrä ja/ joilla ei loppua ole jotta enämmi» cansta/
joea Chrtstuxes JEsuxes on.
oppia
caicketi »ax«.
matta» saattamat cuin pa15. Sr on totinen sana
tutkimiset
Eva»,
»välttä- rarmtixen Jumalan tyzö/joca on uscosa. mahdollinen mastan o era/ ettäjaChriftus
geliu,
män.
x. Mutta käskyin päätös on rackaus JEsus on tullut matlmaan syndisitä «a- ' mm
Sano puhtasia
sydämestä/ jahyvästä omasta -pahtama»/ joistaminä suurin olen:
iM tunnosta/ ja vilpittömästä uscosta.
16. Mutta sentähden on minulle laupt- Sum»
ma.
Sum6. Joista muutamat omat häträhty- us tapahtunut/ että JEsus Chrtstus
man. nel/ ja oivat turhyn jaarttuxyn kään- miuufa «»fin osotais caiken pitkämtelt- Match
/

Apo-

"

.

'

>

/

-

/

/

'

/

'

°

:

fyden/ nylle estcumaxt / jotta hänen'
Marc.
7. Ia tahtomat Lain opettajat olla/ ja päällens pitä
e.'
tzancaicktften
' 2! 17.
ei ymmärrä mitä he puhumat eli päät- elämää».
tämät.
17. Mutta Jumalalle / tzancaicktselle e
. 8. Alutta me tiedämme Lain hymäxi/ Cuningalle/ cuolemattomalle ja
-Käsi»
jos oikein käytetä»:
mättömälle/ ja ainoalle mtjsalle olo»» Timo,
y. Tieten se/ettet tvauhurscalle oleLaki cunnta ja ylistys yancaickisest tzancalc,-thtlqce
paadu ivaan määrille ja tottelematto- »tsehen/ Ame».
tämä»
käsiyn minä annan st- opin
mille/ jumalattomille ia syndisille/paca- iz.
nallifille ja kclmottomille/ Jsäns tappa,
minun potran Ttnrothee// pttä/
tlle za ättine tappaille /miehentappaille/! endistenennustusten läiten sinusta/ettäsö ja
dyntt:

7; l».

'

>

>

ki annet!»
»n.
N»m.

se

/

>

ja min
gätahden La-

uscoman

.

Huorintekylle/ miesten canha ma«ajikie/thmisten marcaiije/ Ipalthktljillej
10.

se»

rdefl
nhfä sotisit nijncuiiijalt Manile»/
t?.Ja pidaisitnscon ja hyvän »ma» mastH,
»

tunnanN ta.

MschtM lygz.

».jcll.iue.

,«1

»unnon/jonga mulltawal ewat hyljinet/ »stos jarackaudts/ ja pyhydes siwtyde» W«l.
«»»atuscö puolesta haaxlrickon tullet, «nsia.
111. iucu.
mowil»
,c>.
Joista .» HymtNtns ja Alexan»
Eo« totintn sana/ j»s j.cu Pi. <n <»h.
der/ iot« mmi ol«n Salanan halt.u«>«
dunandanut/ettii he tulisi, luriletuxi
«näpilckamost.
11. iucupitä sijs Pispa» ole. Mttlc,
mlnä sijs neuwon/ että en- man nuhtetloman/ yhd?» «männän taw«l
pidetäifin rucouxet/ miehen/ walp«n/ raitin/ siwiiin/ wiera- P,sp««
""
VV li'Hanomiset/
toiw«lux«t j» lylo. st,„ holhojan/ «pellawatstu;
pltä
Ntu»
~ Ei juomarin/el tappellan/e»ilkiön l<m«n.
»otan
x«/ «tckein ihmisten edestä
«icke» 2.Cuningaft«»ja«it«EsiwaUa»tde- woiton pyytäjän: »aan armelian/ ei Til.
i« s.
lhmi. stä: että me rauhas ,aja lewos eläisim. ri)t«ls«n eitä ahne».
«e» me/caites jnmalisudes cunni«lisub«s 4. lotca oman huonens hywin halli»
st en hywäi« »lellinen In- He/jolla «uliaiset lapstt owat/ «i«ll»
«testä 3. Sillä
mtidän
»apahlaiam edes:
rucei. malan
cunnlalisudtlla.
leman, 4. Jocatahto caickia ihmisiä outuaxi/ ;. ( Mutta jos jocu ei taida oma hu««
ja että he totuuden lundon tulisit.
nettons hallita / cutngast hän Jumalan
5. Sillä yxi «n Jumala/ ja yxt Wä> Seuracunn«n taita hallita ?)
limies/ Jumalan ja ihmisten «älil- 6. Ei äskenchristityn / ettet hän paisu,
lii/ Ihminen Christus lEsus.
nuna laittaion duomioon langeis.
d. I°« itzens caickein edestä lu»a» 7. Muita häuellö pitä myös hy»H t«.
stuxen hinnuxi en andannt/ «tä sen- bistus olema» nylbä cuin ulccna »mat:
«ltalsia piti amllans saarnattaman, ««ihan laittajan pilckan japaulan l««.
7. lohonga minä myös olen Saarna» g«s.
jaxljaÄpostolixt asetettu (minä sano» 8 <X>I)N piti myös palwelial lolmel»
».Tim. toden Chnsiuxes /ja en walehkele ) pa»life» ol«mä/«i caxitielistl/ el zuo»
1:11.
opettaja vsco» jatoluudee.
kanain
häpiälisen w,lton Pyytiiät :
«arit/ti
CamL.
minä tahdo» sijs/ että mie- y> Jolca «ston salalsnden puhtas og« pi"'°'
l het rucoilisit jocapaica»/ ja mastunnos pitiwät.
tä ruylös
pyhät
ilman
p.tä
kädet/
miha10.
coeteldaman/
ja
ensin
eeilda, nostaisit
lotca
palwelcan si)tt« «in he nuhttttomaxt p"««ft
",°7«an ta/a epäilystä,
y. Nyn myös mä maimot cohtulisis löytän.
Cmnmaattet» olisit / ja caunistatsil heitän» 11.
tMtndäns pits myös si.
za waj. hämyllä
ja cainoudella/ ei cahara hi»,
<e'w,«t oleman/ ei laittajat/ «i.
«oi»
pilla/ «li c«llalla/ eli Pärlyillä/ eliralpttä
tit/«ikisuscollistt. yhden
Eevra leilla maatteilla.
ii.Palweliat olco» lapseus emännän
«aimoille
ntjlle
ja oman
jolca heidän
e«nna< iv. Waan »yncuin
miehet/
»leman sopi/jona jumaltsude» hymäin töiden huonens hywin hallitzewat.

balala

««

:

:

"A

.

,

'

cautta

osottamat.

I

«.Oppican maim» hiljaifudes/kaikella nöyrydellä.
ii. Mutta en minä salli maimo» vpetka/ engä miestäns »alllta/maan mä hän
(teCma.
».Cor. on htljatsudes.
»4!Z4. iz. tzikä Adam o» ensin luotu / ja sijt-14. Ia ei Adamt petetty multa maiEen. mo petektin/ ja saatti ylitzekäpmtsen.
1:17. 15. Mutta cuttengin hän lasten synnytNZi ö. tämisen kanna autuapi tnie/j»y hän pysy
-

13. Sillä jolca hywin palwelnval/ he
heillens hywän menestyxen ansaitzewat/

ja

suuren »apauden

Christuxes lEsuxes.

ustosa/

joca o»

sinulle/ j«
p«an «ul«»ani sinun

14. 0s>Hiti mini kirjoitan
'

tygös<

15. Mutta jos minä »ywyn: «t«s

tiedäisit cuiuga sinun pttä Jumalan h«»«
a«swa«l»gman/ M»n«iS»S»J«MaZj!»

l«»

"A
"'

lp.

?5»

Pclivtllin

lal» SeliracllNdH/ totuuden patzas ja pe»

rustns.
16. Ia se on jultisest suuri jumalisuden
li.
salaisus/ että Jumalaon ilmeitett»
has»/ »anhurscautettu Hengesä / nähty
Engeliilda/ saarnattu pacanoille/ uiv. iucu.
e??VHO.Utta Hengi sano sclkiäst / että
X» «U »ymetfiSä ajottla muutamat

T^m^»luopu«at»seosta/

Ennu-

fy alati

näisä: sillä

.

nhus JEsuxen Christuxen uscollt«scon sanois ja hymäe
opis casmatettu/ jota sinä seurannut olet.
7>Muua «äldä kelmottomia ämän juttuja :Ja harjoita sinua» jumalisntecn.
g. Stllä ruumillinen harjoitus mäyän
tat /

nc» palmelta olet/

s.TiM.

stnä

sen

teet/

iucu.
«vanha cowln nnhtele/

lsää:Nuoria/nyacuin««l»

>«

se

jos

v.

jaottamat

HengiopetuMa.
perkelettten
Ami- stä/
2. Nyden kautta jotta uicocullaisudeS
christu- »alhenpuhujat omat/ joiden
omatnndo
xen 0- on poldtnrandalla merkitty:
Visiaz. Jakieldämätuajmast/ ja ruoea ot».Tim. tamasi/ min Jumalaloi uftollisille kyt».
Z-2.
jotca totuuden
xclla nautita / ja
2.Pet> ymmärtänet omat. nhlle
Z: ?- , 4. Sillä taicki mitä Jumala luonut
:»»/ o»hywä/ m ei »le mitä» hyljättävä/
V. tS. cuin kjjtoxella nautitan.
5. Sillä Jumalan sanalla ja rncouxella pyhicetän.
6. Coscas nyt scncaltaista meljilleope-

4l<. ;iue.

nyn stnä tqes autuaxi saatat/ja ne jot,
ca stnua cnulewat.

«iettelemistä

stus

2z.

I.EpIM

Prophetian cauttä annettu on/ ma»,
hemmitten kätten päälle panemises.
l;.ota näistä «aari/p>)<y näisä/että fl
nun menestyxeS caiktlle julistetuxi tulis.
iS.Hta itzestäs maari/ja opista/ py.

2. Vanhoja »aimoja nyn»
«in äitejä : Nuorta »tjlncui» sifant»/
caitella puhtaudella.
nytä lestiä «in oililU
-.

H^lest«»»at.
jes jellaculla

4. Mutta

lestellä

lapsi»

«n/«li lasten lapsia/ne oppican ensin oma» huone»s jumalisesi halliyeman/ja

»

»anhemmitttns hywä» työn maxaman
sillä st on hywintehty/ ja Jumalalle o. Cutt»
lefie»
tollinen.
5. Ia st on olkia leski/joca yxinäns on/ Seurs
ja asetta telwons Jumalan päälle/ py. cunnal»
syin aina ruceuxis ja auxhuutamists da e.
wat
yötä ia pälwä.
6. Mutta joca htcumas eli / se on «lä- ruokit,
<aw«»/
»iildä «ollut.
:

7. S«caltaisiaue»wo/ettähenuht«.
ei.
Jumaltsus on tarpellinen tomat olisit.
caikis asioiS jolla on sekä nykyisen että z. Mutta jos «ijocu omistans/lyaten»

kelpa: Mutta
/

tulemaisen elämän lupaus,
gin perhestäns/ mureht» pidä / se on us>
.
/
ja
on
totinen
caikttt
sana
con ttelbinyt/ ja en pacanata pahembt.
K. Tämä
Neu- ° z.mahdollintn
mastanotta:
H. Hlä salli nuorembata leste otetta/
«ota» ' ro.Sillä
ficämarten me työtäkin teem- cuin «usitymmentä ajastaicaista/ joc»
Juma- me jameitä pilcata»/ tttä me elämän yhdenmiehen tmindä on ollut:
lifutee.' Jcknalan päälle toimonet stemma/ joca 10. Ia jolla on hywlstä töistä todistus/
caicfein ihmisten mapshtajaon/ ertno- joshinlapsia «swattanut en/joshin
mattain sscollisten.
»ierasten holhoja ellut on / jos hän Py»
,1. Näitä sinä neumo ja opeta.
hiin jalcojapesnyt on/ jos hin murhelli»
Äkksn kesgäa sinun «noruttas y- sia auttanut on/ jos hän oncaitesahy»
löncäyoco/ «aa» ole sinä «scollisille »asti työsä ahkera ollut.
Uftolli- esicuva sanasa/ canhakäymises./ racn. Mutta nuoret lesket hylti. fill»
hengesä/
puhtaudesa.
suteen kaubesa/
afcofa/
costa he suuttumat Christuxeen/nijn h»
jaahiz.Oea lukemisesta/ neumosta ja opi. tahtoivat huolla:
kerutee.' sta maari/ sijhenasti cutn minä tulen. u.IcM yn lMäl, t)UMsy»S/ lttc,
5«
14. Älä Mhsyg sitä sqhja G» MMI
»».

'

.

««»

tz, sen ensimälsenusten rick«netow«t. op,3. Nyn «nyös juetilasna ollefans
piwathe huoneita ymbärtns juoxendele«an: »aä ,i he ainoastans ole jouttlat/
mutta myös tielewät/ he«b« ja puh».
»vat luwattomia.
14. Sentähde» minä tahdon/ että nuoret lesket huolisit/eikä annatOttia vaHauseisotlle pahoin puhua.
ix.Siöä muutamat ovatjo Satana»
jälken palainnet.
td.los nyt jollakin ufcollifella miehellä
«li vaimolla lestejä «v / se heitä holho.

Eulaga Pa-

<.lut.

chgs.

MilhtUM

2.

Muita loilla «ifcellisit Isännät

Uf§
o- pitä I.

wat/ nyn älkönnytä ylöncatzoce/ittä ht sinni»
weljex«ew«t: waan elcan sitä cunliai- läng
uscelliset ewatja racka,/ «asi»,,
femmat/ «tö he
jo«c«hywäftä työstä «sallisti owat. Näi» «stniä.

tä op«a/ja neuwo.

3> les jocutoisin «petta/ja ti pysy Mil.
dän HERran lEsuxen Christuxen Ferwellisissanois/ jasijnäopis/ cmnjuma.

.

lisutesion/
4. Hän on palsunut/ ja el taida milan/
tysymyxis ja.

sanain
waan on sairas
ryta/häwai.
tilwoiluxls: joista catcus/
stys/ja pahat luulot tulewat:
5. Häyyt campauxct nyden ihmisien st.

«on/ jaälkänSeuraeunda rasittacv/että
oikeille lestille täytyis.
17. (MA«ht«mat/ jotca hyvmhal- as / jetca

heidä» mielesins rywatut o»

i

<vjitzevat/pitä caxikertaises cun- »at/jajoilda totuus peisolettu on: jotca
pit piiä
«riunomattam ne jot- jumalisudenwoitoxi luulewal. Eritä si»
pidet- nias pidettämän/ työtä
«us sencalcaisista.
tekevät.
ja opis
tämän. ca sanas
6> VVHUtta se o» suuri voitto / olla
piEi
san»:
sinun
i«. Sillä Siamattu
D«ut
V/tjmnalinenjä tytyä onnens:
.
dä rihtätappavanhärjän lauta sitomaa,
»j. 4i
SiiMtnbä me olemttän mailmaan
palaansanstunut.'
7.
kynyi:
ja
työmies
on
~L»r.
yhtän
tuonet/
on fijs tiettävä / etten me myös .g.
vastan
Älä
Wanhinda
19.
salli
9:9.. cannetia/vaan
todimitänMldS
«li
colmtn
cahde»
Jdst.
Matjh
mejkä
ja «i».-'
«»Mutta
»0:10. stuxen cantta.
syndia tekewät/ waattet/ ny» tMtäMW»»«M,
tue. 10 20» Nuhtele nyta cutnmuutkin
pettäisit. y. Mutta nejotca ricastua täyttivät/
cuulden / että
catcketn
7.
Minä
rucoilen
Jumalan/»a
HER- lanaevat »iusauxeenjä pausaao/jamo21.
ht.
ja
ran JSWen Christuxen/ vallttuin nihin zyhmy» ja wahingolijhu
tvahingoonja ea»
«ngelitten edes//ttäs nämät pidät il- mothin/ jokea ihmiset
upottamat,
v
«siain vatitzemista / ja älä milän tee toi- dotuxeen
,o. Sillä ahneus on easken staWe»
pstolda pttäiff
I
21. Älä picillsestjongnn päälle käsiäs innri : jota muutamat oivat hiGouinet/
pane : ja älä ole mmden synneistä osallt, ja oivat ostosta exynet. ja itzellens Paljon
murhetta saattanet.
vt»; pidä itzens puhdasna.
11. M>Utta sinä Jumala» ihmisten/
2Z. Älä sille» «että juo / vaan nauticarta »ylä: ja noudata «antze jotakin wyna sydämes tähden/ ja «tmyös
-sätz
usein sairastat.
hurscautta/iumalisutta/ «scoa/ rackaut24. Muutamat» ihmisten synnit ovat ta/kärsivältsyttä ja hiljatsutta. Vylla julkiset / että ne envcngin duomita 12. Kilvoittele hyväuston
»aitan: Mutta muutamain ästen jäls. käsitä yancaicktnen elämä/ jvhonga sinä
siä julkisexl tulevat.
cuhuttu olet/ ja olet tunnustanut hy.
2; Nyn myös muutamat hyvät työt »an tunusture» monen todistajan edes.
Ovat j» ennen julkiset: ja ne'cutn muniz. Minäkäsken sinua Jumalan «des/
««»tapahtuvat / «i taita salata.
joca caickt eläväxi teke/ ja JEsuxe»
!

'

cosca

sen

onHW.

.

..

»

.

"7

"A"

Cm».

Ha pai- K.»
«oli at

VI. imu

Tpilä

jotca ike» alla ovat/
Isäudäns caikes cunniae
ettei Jumalan Nimi

wlid,

Lhnstuxenedes/ joca Ponttus Ptssttuxen alla hyvän todistuxen Mn«,
,4. Ettäs käsiy» faastakoitiva ja nuh-

I jz

ttlsim»

s 'H4

P.

/

tpHDalin 11. TpifiSlc.

».luc»

!

i

>

tetolnuapidät/ hama» meidän HTRiZ. Että he tekisit hylvä ja hyMifti täyllä,
ran Jesnpcu Chrtsturen tlmottuxca asti: »Sisä ricaisiuistt/ andaisithywällä mte. män
Junu». is- longa mctlle aicanans osotra se lellä/ olisit amulliset.
pilä.
iy. Ja tallella panisit ttzellens hymä»
Ia ttr- autuas ja ainoa »aldias / Cuntnga»
luc. l«
jolle, sten Cimtnzas ja catckei» Herrain perustuxe» edespäin/ käsittäpeas «au. >5.
tan.
HCRra.
catckista elämätä.
Apoc«
iS.Jolla ainoalla on cuolemattomus/ 10.0 Timothee/ kätke cuin sinulle
»7:rs: joca asu kirckaudes/ johon et yxikän «scottuon,» ja wäldä turhia ja kelwot.
S: lp: tulla taida/ jota et yxikän ihminen näh- Tomia juttuja/ ja nyt» ryloja cum Pää.
iät.
i6. nyt »le/ etkä taida nähdä / jolle olco» »väärinkerscatust taidosttulemat»
ja
yancaicklne»
«unnta
motma/Ameu. ai. Josta muutamat paljo pitämät/
».Joh.
>: iz.
i/. AÄffc nytä cutn rickat täsä mail- ja uscosta exyner omat. Armo olco»
»ma» omat/ ettei he ylpetlts/ et. sinn» cansias/ Amen.
Joh.
käpanis »otmoans catomaisen rickau- Timotheuxen tygö edellinen kirjot,
a:
Cuin- ben/ mutta elämä» Jumalan päälle/ jo- teitu iaodiceasta/ joca on Phryzeas
La ric. ca meille anda nautitaxemrunsast caic- Pacattanan Pääcaupungi.
kart- tinaisi:

se

»,

Toinen Epistola
P. Pawalin
Timotheuxen tygö.

7. <visia et Jumala ole meille ändanstt heräe»
pelwonHonge/ waanwätewyden/ racka- tämZii.
udc» »a raitiuden.
Roy.
Apostoli Jumalan tahdon 8. Semähden
HZpe meidän HTR- 8:15.
älä
lupauxep
cautta/ elämän
jälken/ joca o» Chrtstuxes ranJEsnxen Chrtstuxen todistusta/ etkä JstV
minua/joca hänen fimgtns ölen : Waan ti»
JEsures/
osallinen Eoqugeliumin »atwas/ EvanMlina rackalle Pojalleni Ttmothe. »le
moima.iMke»,
Jumalan
geliu«pelle/Armo/ kaupius jaRauha Jfälmeitä on
/ st» mm
9.
Joca
dä lumalald»/ ja lEsurelda Chnstu- pyhällä cutzumifella autuaxi tehnyt
cutzunut: ei meidZ, tähde»
xelda meidän HERraldam.
perästä / «aan hänen at«»i- kärsiMdemme
Ntstys z.
)uä kytän Jumalata / jota mi. tuxens ja armons miten/ cm» meille
mä».
hamast minun esiwanhem- ChristuxeslEfuxey
yancatckisita TttiZil
mista» palwelen/ puhtalla omalla run- aicoja annettu on. ennen
nolla / että minä lackamat sinua yöllä ja 10. Mutta nyt meidän Wapahtajam
Xit.i!»
pätwällä minun rucouptsan» muistan.
«lmestyxen cqutta
lEsuxen
Chrtstuxen
/
Ia hala» sinua nähdä cosca minä julistettu/joca cuolema» poisptti/ ja eKnun tyyneles muistan / etkä minä ilolla lämän ja cuolema ttomuden toi Evangc«äytetäisin:
liumincaulta «alle.teen.
cuin sinusa n. Johouga minä olen pandu
s.Costa »ilpttöin
r.Tlyt.
/
»n Minun mieleeni tule/joca ennen si- jaxt M Apsstolixt/ ja pacanain »petta, z: 7.
«untfoiö äicisäs Lotdas myös asui/ ,a fl- Mt.
««»äittsäs Eunicas ja cnin minä toti- 12. longa> tähden minä mpos näitä
stst tiedän/stnusatin.
kärsta/ja encuttengan häpe:
s. Jonga tähden minä sinua nenwon/ tiedän tenen päälle minä «ston/silläjaminä
olen
Stcu- ettäs herätät Jumalan lahjan joca luja / että hän wol minaSe tärte minn»
«oran sinusa on/mtop>» kätttnt pääilc pancmi' sstotu.l calNii»/ lyhen päivän asti.
loruja stp caytkq:
kZ.P?IsSjS
sanain
>

>

>

i.iucu.
JEsuren Christuxen

se

usco

saarna-

j

-

sen

ttMlMn

tzimo.heuxtl, tygs-

~

iue,
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«ysy. nmodoS/ cutnS «tnnlda cuullut olet/ !2.JoS Mt kärsimme/'nyn me myös
havltzemma. Jos me hänen kielMän Vscos jaRackaudes/ joca on.Christuxes ynnä
lämme/ nyn hän meibängin kieldä.
«soen JEsuxes.
nrivcl- »4' Tämä hy«ä uftotku «alu kätke Py-. iz. Ellen eime usco / ny» hän pysy uftolltsua joca ttziäns tteldä taida.
>Acn hänHengen cautta/ jocametsä asu.
p«ain 15- Sinä tiedät sen / että catckt/ cut» 14. Näitä neuwo/ ja todista HERran Warok
M»o- Afiasowat / l»o»uit minusta / joista on edes/ettet he sanoista ryteliö/joca et mt- tan
hingän kelpa / «vaan ainoastanö luowut- «ary»
toS/ PHtgellus ja Hcrmvgenes.
26.
lauptndcns
O»e> kaman nytä jotca cuiilctvat.
doista
HSRra andacon
cuin
vtrsiphoriu
perhellc/
tli>Vydä iyesJumalall, osotta toiminun
joca
«sein
hän
ja laittamattomaxi v. 2).
cuullut gsltimuc on / jaet minun cahlejant hä«euuyt.
työntektäxi/ joca oiket» totuuden
M
i.Xin».
S.ay.
17- Waan «het minna «isiisi RomiS jaca:
Nht.
16. Mutta sijwottomatjakelwottomat
«tilus, olduans/ ja löysiaitnun.
hyljä/ jotca paljo jumalatotnda
-a Hcr« i«. HERra andacon hänen löytä lau»
aioge- piuden sinä päivänä HERra» tykönä, meno saattamat:
mp.. ja cuinsta «ones asias hän minulle Eph» M Ia heidänpuhens syö ymbärildäns
olt awullimn / sinä parhain tiedät, nyncuin ruumin mato: Joista on HyFnestli- iucu.
meneus ja Philetus:
xhvrus
18. Jotca totuudest omat erhettlnet/
sijs sinus/ mtuun pot-7 cani / ftn armon cautta cuin sanoden ylösnousemisen jo tapahtunen/
ja omat muutamat uscost käändänet.
Chrisiuxes om
2. Ja mitä stnä olet minusta
19. Multa Jumalan mahma perustus !ohdu«
cuitengin
pysy/ jora tällä kynnitetty on: tus mul
cuullut/uyn
monen todistaM cautta
kätunde omans: ja lacattcan jo- den paHERra
ihmisille/jotcamyssmutta
fteiufcolltstlle
rainen määrydest/joca ChristuM nime hennuyltflt sowettat opetlasttam
watwa
matnitze.
nynruin
luja
JEsuxe»
xia ja
Ne m Z Kärsi
20. Mutta
huones ei ole atno- lamat«otan ChrtstUxe» sotamies.
e» astans cullaiset ja hoptaiset astiat/ maan tomutkW- 4. Ciyxttän sotamies secotta itztänsjoca
myös puiset ja samifet: ja muutamat ma«Slisy. latuxen menoihin/ sille kelmataxens

sa-

sanan

>-

sanac

sos

suures

tosi» cunniaxt/ mutta muutamat ha-sian.
hänen sotaa» vttlinut »a. ny»
et hän pläxt.
5- Ja M jscu ktlwoittele
21. Josjocuihenssencaltaisist thmtsist
cruunata ellet häntotmeLtftsikllwoittele.
Uin
puhdista/
pyhiletyxt asttse tule cuntaan
pello»rakenda/
6- Peldomteheo ,oca
viraperhentsännälle
carpellisexi/
ja cairpitä
axi/
hedelmäsi
nautitzcman.
s«ns
ensin
hymin töihin malmistetuxt.
7. Vmmär-ä mitä minä sanon. HER- kyn
möldä: mutta Neuvo
ra andacon sinulle ymmäriyxen caikis. 22. -4
mo
päälle/
8. Muista JEsuxen Christuxen
«anhurscautM/usco/ lan
caickein nyden ca»if. ninai:
- joca cuoleista nosnut on: Damtdin sie- rackautta jarauha
sijn hymenestä minun Evangeliumtni jälteu: sa jotca puhiasi sydämesi HERra rucoi- myn
tay. Josaminä maima kärsin/ cahleisiu lemat.
ppihtn.
kysymyxet
hyljä/
ja
pahantektä/
maan ei Ju- zz. Hullut turhat
asti nyncuin
tieten että «e ainoastanö ryda» synnytmalan sana ole sidottu.
10. Sentähden minä kärsin catckt/ wa- tämät
ltttuintähden/ että hekm satsit JEsuxes 24. Mutta et HERra» xalmelian tule
Christuxes autuuden/ yancailk«scn cun- rytaisen olla/ maan stwtck, Maista «va- 1:4.
nian causta.
stan/ opettawaisen/ pahoja kärfiivätsen: Tit.z;

syteen
ja luiu-

/

>

/

/

.!

/

:

Match n. Se on tottuen sana: jos me ynnä 25. HtljaisudeS nuhtclewaisen mastaan«i K. »IM «Ml»/
W Ni» »»hyh hllyS l>M, hgivW? Ipp Juwllla heili» Mus»tlks

S.

TZSS

l la 4 luc.

ip. 'Pi,tv,lin 11. Eplssols

totililtta ymärtilnii,: sille s» tapahtuma/ joka «demmä sitä pa26.1»he jillenS «tuisit j» Pirtele» he.niu/ sekä «viettelylle että mieteldyille.
paula!rapiisisit/j»ldah»hä»e»lahto«s 14. Muita pysy sinä nysä cuias oppe.
jälke» fangltut owat.
«Ut olet/ja sinulle uscottu on/ tieten k«.
neldäs oppenutolet.
m. iucu.
!5.1» ettäs jo lapsudest olet pyhin Ra» kjutsi
se» sinun pitä tletiimin/ matun
ENNn»
tainnut /joca sinun taita autuustuswij XT « »«tä «vijmeifinä pilwini to»a»
te» neuwoa/ sen
cautta joca o»
melsi.
2.
Christuxes
JEsuxes.
Sillä
ne
ihmiset tulewat 16.
stä aiSillä caickinaine» Kirjoitus on Py.
goista. jstea lyiäns ra«sta«at./ ahn«/ lersta.
annettu / ia tarpeiline» opi. hän
jat/ylpiät/
pilckajat/
Jumalalda
l.Tlm.
»anhemmllleus
lyltämättömät/
juma- xi/ auhtexi/ ojennuxexi / curituxexijoca Rama.
4» t.' lottelemaltomat/
o» «anhurscaudes:
tun ylilatlomat/
2.Pet.
«7. Että Jumalaa ihminen täydellinen stys.
z: 3. j«t/iltalts«/tiuckuiset/
3. Haluttomat/ sopimattomat/ laittaolts/ jacaickyn hymyn töihin someltas.
caiet/
/ paisunet / jotca
iv. eucu.
Pettäjät/
tuilnat
v »s
enimmin hecumata cuin lumalata «Minä sijs todista» Jama. Aposilan
edes
/ja HTRran JTsuxen li
«astawat.
c? A A
!hristuxen/j»ca »n tulema duo- ne».
olewanans/
5.10i11a on jumaline meno
H
wo Zi,
miyeina» «lämirä ja cuolluita/
mutta sen «voima» h» peistieldäwät.
«othe<
ja maldacunnasans.
Carla sijs senraltaisia.
häuen ilmcstyxesänspidä
päälle seka hy- ustahla
6. Sillä ne ewat nystä jetca huonesta
z. Saarna fana/
jnoxewat/
ajalla: ran- rast
waimowäe»
ja
sopimattomalla
»ällä
että
hnonesen
fan»
/
jotca
synneillä
gixi wiewit/
rasitetut o- gatse/ nuhtele neumo caikella simeydel- man ja
«at/ ja moninaisten himoinaan»), käy- läja opekuxeöa:.
mircäs
Silla aiea tule/ jona «l he woi ter- toimit.
»ät.
z.
7. Aina oppiwaistt/ja ei costa» totuu» mellisiä oppia kärsiä: Waan omain hl. tamatt»
moins jälken cocomat itzellens Opetta- Act.
Exod. de» tlmdoon tulemaistt.
nyncui»
8.
Mutta
ja
ii,
la»»es Jam. jat/ että heidän cormans syhymät:
7»
bres elit Mosesta wastan/ ny»nämätkin 4. Ja kääudämät cormans poisto, 10:
«wae totuutta wastan: ne,»at ihmiset tuudesta/ ja turhyq juttuihinpoickemat.
taidesta turmellut ja telivottomat uf>
wat«» sinä caikisa/ kärsi
t»o».
kestä
maimoisi»/ tee Evan.
y. Mutta ei heidä» pidä sille» mene. geljumi» Saarnajan työ/ ja toimit»
stymän: silli Heidin hulludcns pitä «i- mircas täydellisesi.
Neuvo -tille julki tuleman/nyncmn nyoengi» oli. 6. Sillä minä jo uhrata»/ ja minun Sano
tärsi» i<2>
sinä oletsturanuc minu» pääsemiseni aiea, lähesty.
aicans
ttälisy»
"»opetustani/ säätyäni/ ai»
hymäs kilmoimxen jojo».
7. Minä»lm
«tt». «oitustani/ ustoni / pitkämteltsyttäni/ kilwouellut/ juoxu». päättänyt/ «sco»>!tu«aq.
pitänyt.
i.Tim. rackauttani/kärsimistäni/
11. Wainomisiani/ waiwojani/ j»t«
4: 6.
8. Tästedes o» minulle kallelle pandn
Ucl. 13: minulle Antiochias tapahduit/Iconias mauhurscauden Cruunu/jouga HER.
«c»,
ja lystras / jotca »ainomistt miniNr- ra »anhurscas Duomari sinä pätwänä
1.»<:2. sti»/ ia caitista on minun HER«pää- minulle auda: mutta ei ainoastans mi19. ftänyt.
nulle/ maan myäs caikillejotca hänen
Mutta myös caickein l«tca juma< ilmcstystäns racastamat.
Kasts
lifts» lEsuxes Chrlstuxes elä tahtowat/ ?> vVHkeroitze ettäs pian minun ty- hänen
pitä wai»» kärsimä»,
tulla ty
tulet:
»z. Mutta pahoille ja petdllisill» ihmi» «v. Sillä ViMö ylänandoi minun/ göklö.
'

'

'

usco»

>

.

b«ls

!

'

saarna

>

s^ANUtta

>

sen

>»,.

j«

NnMtysZ.

l.luf.

ja halats tätä mallmata/ja meni Thes. lant/ ja vahvisti minna / että saaru»
salonicaan/ Crescene Salattaan/ Tt- «tnnn canltani pttlpttlvahvtstettamän/
ja caickt pacanat
sen cunleman:
tus Dalmatiaan:
cansta- jäminä jvlppeuran suusta pelastettin.
Ätnoastaus lncae on/ minun
ni. Ota Marcus tyg Se ja tuo händä 18. Ja HERr» pelasta minun caikeja kutta hänen tatvallicansias Sillä hän »n sangen tarpellt- sta pahasta/
olcon cunnta
veu minulle palvelluxeen.
seen valdacundaane/jolle
,2. Tychtcuxen minä läheti» Ephe- tzaocatckisest yaucaickiscen/ Amen.
PriscacjaAqutlat/ ja PäätLoon.
tätercui»
Se
Troadas
CarPerhettä.
rz. hame
minä
puxen tygö järin/tuo tullfsas/ ja kirja»/ zo. Erastus jät Corinthyn: mutta vety.
Trophimon mtnä jätin Miletoon fatra- MS.
mutta lha kengin pärinät.
14. Allexander vaskiseppä »»minulle staman.
Malit. paljo paha tehnyt / HERra maxacon 21. Ahkeroty« ennentalve Ma. Sinua tervettä Eubulue/ ja Pudene/ j«
ta Ale. hänellehänen työnsjälkeu.
ja Claudia/ ja caickt veljet.
myös
ravata:
Linus/
pauJosta
15.
sinä
itztäe
sil»rm lä häy on covio metdäu saarnojam va- 22. HERra JEftis Chrtsius olcon
pahut- sta» ollut.
stnu» Henge» cansia. Armo olcon teidän cansiau/ Amen.
«a/ja
yxikän
«mtd?
minun
ei
canha- Toinen Epistola Timotheuxeu tygö/
huiktn- ui ollut/ vaan caickt ylönannoit minun: kirjoitettu Romtsta/cosca Pavalt toi»ele. älkön se heille olco soimattu.
se» kerranKeisar Neron «teen setsatetvaisut- »7- MuttaHEßra olt minun pnoltl- tin.
».

-

.

Epistola
P. Pawalin
Tituxen tygö.
postolt
»fconjälken/ja totuben tunnon/ joca jumaltsude» jälke»on:
2. Jjancatcktsen elämän toivoon/ jonga Jumala/ joca ei valehdella taida/
ennen yancaickisia aicoja luvannut »n/
z. Mutta ajastane fanans tlmoikkt
faaroan cautta/ joca minulle usrottu
»n/

Jumalan
lälken.

metdäy

Wapahtajam

»Sskyn

i

'

Jumala»palvella/
Christuxe» AJumala» «attttul»

ja JEsuxen

»

Tertvee
»ys.

man mitä «telä puuttu/ja Pappeja t«t- Pispa»
hungtznCaupungyn asettama»/ nyn- olema»
ptta.
cutn minä sinulle käskenyt olen.
S. Jos joeunuhleloin//a yhden emän- i.TiM.
nän mies on: jolla uscolltsec lapset owat/
eijuomartxieit cangeixi soimatut.
7. Stllä Plspan tule mchttttcman olla/ nyucutn Jumalan huonen haldian:
et röycktäo/ et tylyn/ ei tuomarin/ et
tappelian/ et tlktän motton pyytäjän:
S. Mutta «terästen holhojan/ hywäntahtotsen/ sijwollisen/ hurfcan / pyhä»
ja puhia».
9. Ja kynnipitätvän puhtasia ja epetHänen
tawatfefta sanasta/ että hän elt« wäk«- wirwä terwelltsen opin cautla neuwomau/

-

!.

4. Tituxeile minun totmelltselle pojalleni/ meidän molembaiden uscom jälcans.
len Armo/ laupluö / rauha JsäldS ja pastansetsoita wvtttaman.
on tottelematotnda/
Wapahtajalmonda
meidän
Sillä
ja
Jumalalda/
turhan puhuja ta ja mltlen käändäjätä/ WäSHOM HEnalH Jtsuxelda Ehnstuxelda. eytmmäst
ne Ma ymbänntzlttckaujesta rät o,
minä
5. /Tl.H»tähden
stnunCretaan
:

pin cli

p«lq.

i

Ojalin/ tltä sinun pttä

-

>

MMstn Pa

Kk

».Jot-il-t.

P. lpatvalin Epistola

»i»

,

l

hi. Joiöeugä fuu pitä kukittaman/ iv.Et pettäwäiset/waa» caiken hywän
Eph.
jotcä coco huonet potskSändemät/ ja
näyttäwSiset/ että he Juma- S: s.
häptältsen »otto» tähden kelvottomia ufcollisuden
la» meidän vapahtaja» opi» caikis Col.

Epime

<

opettamat.

kaunistaisit.

z.

I i 1 i

-

-

1

n.Ypt hetstä.sanotheidän »ma Proo
ntdes. phetans»
Jumala» Arm» cattille i.Ptt.
omat aina waleh.
Cr«tala»set
termelliuen on ilme. i:>B.
Luin. teltat/ pahat
pedot/ ja laistat «atzat.
ftynyt:
ga hei- iz.Tämä todistus on
Mingj
tosi/ stnlähden 11. Joca meidä» opetta caiken juma- tähde»
dän nuhtele heitä comtn/että he
«stosa terwek lattoman menon hyljämä» ja matlmal- ntzn e.
cansiss olisit.
lijet himot/ ja täsä mailmas siwiästjq lettj.
olda14. Eikä Juvalaisien turhia juttuja
mäu
hurscast ja jumalisesielämän.
man ja ihmisten käfkojS tottelis/ jvtca
ttzens iz. Ja odottaman autualtsta toiw«/j pitS.
pitä. totuudeff poiskääadäwät.
ja suuren Jumalan / ja meidänLunasta,
Rom.
15. Catcki omat puhtaillo puhtat/ mut.
iti is. ta saastaisille ja astotkomille ei mikä» jam ZEfuxen Christuxrn ilmestystä,
14. Joca ttzemi andoi meidän edestäiä/
puhdas ole/ maan sekä heidän mielen» että
han meitä catkesta wäärydestä lunaettä omatundous on sastaioen.
ja iyellen» ermomaisextLansar»
i
stai»/
16.H« sanomat tundemans Jumalan/ puhdistats/ahkeraxthywst»
töihin.
mutta tötlläus he fen kieldäwat/ ja 0.
15. Nältä sinäpuhUjä
kaimat eauhiat/ ja comacormatstt/ ja caic- kella
myös
todella
i
et
nuhtele
kenengS»
kqn hyvijn töihin kelmottomat.
pidä siima ylöncatzoman.
Cutnlii <vcu.
!i. tucu.
C«t».
gacunpuhu sinä nytä cutn owat
heitä/ ettähePäämie. gaEffg in sää
oppy» someltat/ J k A hillens /a Estmallallens alaw- walda
K
dysans /)» » termellifeen
a. Että wanhat olisit raitit/
»maisetj» cuuiiaiset olisit/ että
eläwasian
sijmolliset/ lujat
oloa.
män pt
ja
olisit.
«scosa/ rackaubesa karsimtstsä.
wan
tä.
z. Wanhat waimot myös käyttäisit i- 2. Ettei he k«täkä»pilckais/etkä rytai- pitä.
Wan- tzens »Muin Pyhäin sopi /et panetteli- setolis/ -vaan sopiwarser/
Har at/ «ikäjuomarit/ mutta hyminopetta- kille ihmisille caicke simeyttä.osottain cat-!Zocat.
manitchet waiset.
z. Sillä me ottmma myös muineu tai-'sta
Wanstan.
4. Että nuoret waimot
hyivtä tamattomat/ co«acorwa,set/ exymätset/ Syy»
hat tapoja oppisit/ mtehiäas heildä
palwellen himoja ja moninaisia hecuracastaisit/
»vailapsens rackaua ptdäisir/
mita / la maelsimma pahudes jä cateu"

j

,

j

Z!

«nstt

Nuoret
vai-

mot/

Olisit siiviät/ puhtat/ cotouanspy-

sywäiser/ hymat/ heidän mtehillens alammaiser / ettet Jmalan ptlcatuxt

sana

tulis.
6. Neuwo myös nuorta miehiä

siwtäst

des/ «vainoten ja wihaten toinen toistan».
sijttecui» Jumalan mei»
4.

siruttaWapahlajamhyMyysjg

rackauslhmisille
5> Et

ilmestyi/

manhurscauden töiden

cautta/ Cuiit.
Nuooleman.
cuin me tehnet olemma: «vaan hänen ga ja
ret mte 7. Catkis aseta itzes hywätn töiden lauptudeus cautta hän
meidän
mchm.
del.
eficuwari/ Vilpittömällä opetuxella/ teki/ vden syndymisen peson / ja amuaxi
Pyhän gamt
Opet. «unniallisudeöa/
Hengen vdtstuxen cautta:
olema
tajat.
8. Terwellisellä ja ouhtettomalla
6. Jonga hän meidän päällemme/ JE- wapah
nalla/että joca itzens wastan pane/
Christuxen meidän Wapahtajam- dttut
häpeis/ eikä mitän löydäis meistä pahoin me cautta/ runsast muodgktanut on:
ja auPalive puhuaxens.
7> Että me hänen Armons cautta man- tuaxi
iiak.
y. Neuwo palweliotta Jsänotllens a. hurscaxi tulisim/ ja yäncaickisen elämän tuvet»
lammaiset oleman/ ja caiktsa ktlwoöi- pertllisexi toivon Men.
i.Tim.

sa-

suxen

i

se

«xi/»nvasta»fanojal;

8. Tämä i;?»

Pbilemöttin chgS.

»n totinen sana: ja näitä
minä tahdon sinun «ahmasi opettama»/
että ne jotca Jumala» päälle usconet 0.
«at/ ahkeroiytsit hyvisä töisä edessetsoa:
nämät »«at ihmisille hywat ja tarpelTurha
opetu- ltftt.
9.Mutta hulluja tutkimisia/, polwtsta ma- lucuja/ rytoja jakilmotuxta «äldä: sil°
fian: lä ne ovat turhat ja kelvottomat.
i.Tim. 10. Eriseuraista ihmistä pakene/jcosca
i: 4- HSndSkerta tatcka cahdest ncu«»ltu on.
2: 2Z.
n. Tieten että senkaltainen on poisMääi Tämä

...

».tue.

.

nuas minun tygönt Nicopoly»: sillä «t.
nä olen aicotnut siellä talme pitä.
iz.Lähetä Zena tatnoppenut/ jaApol.
Lo misustt matcan/ «ket hetldä mitä»
puuttuts.
14. Mutta anna myös nydengta/ cuin
meidän omat/ oppia hymisä töisä mircans toimittaman / cusa nyn karmita»/
ettei hekän hedelmättömät olts.
.n

«k,

...

l

>

1

s

>

>

!

15. Sinua termettämät catckt cuin mi«un cansiani omat. Termetä nytä cutn
meitä uscosa racastamat. Armo olcon
käätty / ja syndtäteke/ nyncmn se joca tctdan catckein cansian/ Amen.
riä
Ktrjotlcttu Ttluren Creta» cnsimäittzens duomiunut on.
opettai
mtnä Arteman eli Tychtcu- Ptspan tygö/ Macedontan Ntcopo.
ta ma- xen sinun tygös lähetän / nyn riennä st- llsta.
>

!

sen

fiaa

Epistola
P. Pawalin
Philemonin tygö.

Pawa.

liter.
»että
Phile.

fangt/

Christuxe» JEsuxen «Den puolasta ennen rveoilla / mtnä joca
ja meli Timotheus/ tatncaltaineu olen/nimittäin/ «aoha

Pawalt: motta nyt myös JEsure»
Chrtstuxea fangi.
moni.
10.Nyn minä fijö neuvon sinua / mi.
Col. a»
pelle meidän causiameljcllem/ja silleSeuOnestmuxen puolesta/jonga 9.
racunnalle/ cutn sinun huottesas on:
z.Armo olcon ttive ja rauha Juma- 11. Joca sinulle muinen kelwotoin oli/
lalda meidän Jsäldäm/ ja HERralda nmttanyt sinulle ja minulle kyllä taroel.
j

I

raekalle Philemooille/>a mcioän apulaisellemme/
а. Jarackalle Apphialle/ ja Archtppn-

Juma-

hä

nen v-

'

Ltucot'
lieOne-

'

sinmxe

.
.
'

.

päälle.

>

«desi
Chrisiuxen

«desi.

HAJnä

,

scons

4.

°

lata

linen/^
kytän minun Jumalala. i». Jonga minä nyt ole» lähettänyt
oi / ja muistan aina sinua mi- jällens/muttaota händä «astau: stllS
hän o» minun »ma sydämen.
nun rucouxtsant/
iz. Minä tahdoin händä pitä minun
sijtä
rgckaudesta tykönäni/
5. Että minä cuulen
että hän minua sinun puolestas
ja «seosta cuin sinulla HERra» JEsuEvangeltumtnsiteisä
palweliS :
päälle
Pyhäin
tygö:
on/ ja caicketu
xen
14. Mutta «o minä tahtonut mitän ihб. Että sinun «scos / joca meille yhteinen o» / tulis sinusa caiken hywyde» tuu» man sinun suosiotas tehdä/ ettei sinun
demisey cautta motmallisext/ jocateillä hywydes pitänyt oleman nyncuin «aa.
ditln/«aan «apamielinen.
Chrtstuxes JEsuxes on.
sentähden hän hetkexi sinulta
meillä
Sillä
»n
ilo
ja
7.
suuri
lohdutus 15. Sillä hänen
yäxi saisit jällens:
sinun rackaudestas / että pyhäin sydämet läxi/ettäs
iS.Einytsilleu
nyittuin palweliau/
cauttas/
mtrmotelut
meljen/
sinun
racas
maan
cutn
palweltan/ ja/
enämmtn
omat.
8. Sentähden maicka minulla on suuri nyncuin rackan tveljen/ «riovmattai»
uscallus Christuxes käske sinua mitä si- minulle/ mutta cuinga paljo enammin
sinulle/ sekä lihan caucra/ että HEnasa?
nun tehdä tule:
9. Ny» minä cultengin tahdon racka- 17. Jos sinä sijs minua cnmpantaas

JEsuxelda Chrtstuxelda.

,

Kyttä

K.k»

pid»^

H>. Pttatil.

1110

pidät nhn olil haudä
/

vastan/nijncutn

vttnuakin.
iz. Matta jos hän jotakin sinua vahingoittanut »n / «li on sinulle velca/
«tzn sano minun syyxeni.
ry.Mtnä Pavalt olen tämä» omalla

kädelläni kirjoittanut / jatahdon sen sivulle maxa/ etten minä sinullt sanois/ ettas myös minulle sinus itze «elcapää olet.
20. Armas veljen/ suo minun ihastua
sinusta HTRrasa; «irvotta minun sydämen HERrasn.
2i Minä kirjoitin sinun tygös/ luot-

tain mtnuani sinun«uuliaisutees: tieten

l.

il«.

sa-

e.,ämmin tekevän / cuin minä
sinun
nongan.
Malmista myös minulle maja:
Sillä mtnä toivon/ että minä teidän ruconsteunecautta teille lahjoteetän.
2;. Tervettävät sinua Epaphra«/(minu» cansiafangin Christuxes JEsuxes)
»4-Marcus/ Arisiarchus/ Demas/
Lucas/minun apulaiseni.
»5. Meidän HERran JEsuxen Chrkstuxen Armo olco» teidän hengenne canp,
fa/ Amen.
Kirjoitettu Philemonln tygS Romssta palvelian Snesimuxen cäosia.

"

Epistola.

P. Petarin Edellinen
näe/

Myös »stött»/
JEfuxen Christuxen A. «hlet te nyt händä näe/ nyn teja«ltengln
poAolt/ Walituille muncalai- saatte iloita sanomattomalla «»nia»
sille hajalla asuvaisille Pon- listlla ilolla
kos/ Galatias/ Cappadoctas/ y- Ia täsitätte «ldan ustonna lopun/

I. tlttlj.

Petari

tervet-,

<ä kää-

dä

jo»ga päälle

«

:

tyjä pa
«anoi-

sieluin autuuden.
Dan.»
Asias ja Btthynias:
autuutta ewal Prophetat
а. Isän Jumala» aivsituxen jälkeu
Fetzinetja tutti»et/jotca teille tu«
Hengen pyhittämisen canlra/ cuuliaija
owat:
sutceu JEsuxen Chrisiuxen veren lewaista armo «nustanet
prijfcottamiseeo Armo jaRauha lisänIa owat tutkinet millä taicka min»
gäcaltaistlla ajalla Christuxen Hengi/
dykön teille.
-MMtä z. t?ljtetty olcon Jumala ja meh> joca heisi «li/ ilmoitti joca oli jo ennen
Juma»aimoista cuin Chri»
HERran JCsuxen Chrisiu- todistanut nystä
lala hä
ja
Jsä/joca
mettä
st«P«s
owat/
cunniasta cmn nijden
laupiudestans
siitä
suuresi
ven ar- xen
on synnyttänyt jällens elävään doiwo- jältentapahtuva oli
vionse
hon JEsuxen Chrisiuxen ylösnousemi- »2. Joille s» ilmoitettu oli sillä ei he
desi/ ,c. sen cautta cuolleista/
»tz« heitänS se» «utta palwellet/ waa»

«a.

'".

«.

:

-

»<.

—

/

/

:

/

-

.

4. Caxomattomaan/ ja saasiuttamac- meitä/ jol« nyt teille nijden cautta julitomaänsä turmelemattomas perindöö»/ stetul owa</c«in teille Evangelium, siar»
joca Tatwahas »eitä varten tähdelle »annet owat Pyhän Henge» «utta Tal.
»«sta lähetetyn/jot» Engeltt nähdä hi»
Pandu o»/
väellä
eautta
mottzewa».
usco»
Nenv»
5 JotcaJumalä
lohdut- autuutee
täckelän/joca sitäwart? valmi- i).
«<«» Pysy»
«yöttatät
teidän
ta heitä
cupet/ »lc«traitit/ pan- män
stettuon/ että se whmetsellä ajalla ilmei
ristis ja tulis.
gat t«dän täydellinen t»i»on sijhen ar> »ah.
surue. б. Jssa te saatte iloita / te / jotta nyt mohon/ cui» teille lEsuxe»Christnxen »««tel
vähä aica dos tarvita») moninaisilla llmestyxen cautta taritan.
»os/j«
tinsauxilla vaivata»;
14. Nljncuin cuuliaistt lapset/ ei «set. pyhäs
7 Ertä teidän ufto» koettelemus paljo tade» teilän nijncuin «n»e»/ c»s« te lei. «lämät»
eallimaxi löyttäisin / cuin calowa culda/ dän lyhmydesinne himoisi» «litta,
joca tulesa coe«llS/fhtoxexi/yltsiyx«xi ja 15. Waan se» jälten joco leltä «tzunut
xun«iari/>?ssca JEsus ChrisiuS ilmädu. on/ja on pyhä/ olcat tt myös pyhät «i»
B'ZstsitsksikaMt/ ivllM ettthä». ttsillidijllMMtsi»,.
Ib.SW
.

>

i

>

l

'

l. «lptssolc.
»Ilui.
Ttt
«„/ »«««
pitä
hyljätty
on:
llrjoltetttl
Teidän
sildä
»s.
Silli
Inlnalalda
ll>.N»
»allltu/ callls
44. H: pyhät oleman/silli minä olen pyhä.
,7. Ia jos tt «coll«t« sitä Isä / jec« 5. I« «yös te / nyncuin «lätvit 11.
ilman lh- »et «tetcat lellin hengelllsexl huene.
duomitze cungin tiidensjilten
nyn
muodon
cntzocat/ xi/ ja pyhäxi Pappiudexi uhrama»
«tzomista/
»isten
hingtllisiä uhrisi/ jotca Jumalalle.
teidän
wypymisenneaianpelweft
että
lEsuxen Christuxen «utta etellistl
«vaillaisittl.
,8. Tieten et«t te ole catowaistlla ho- »wat.
plalla eli «llalla lunaftttut teidän lur. 6. /t3.E»lihdtnonmyöeßam«l»»s: <xft ~
minä panen Zienihin ,z'.
hasta menost«n/ j»ng« te Isiin säädystä
walitnn «lli» culmatiwen/ )»« usto mftl.
s«tt«:
19. Wa«» «allilla Christuxen «verellä/ hänen päällens/ «'hii, tule hipiäin. „z;«.
«ijncui» wiattoma» ja puhlanCaritzan
7. Teille sijs jolc« nyt ustotte/ «n hin
»c». Joca tosin jo ennen oli «iwoitt» «llts mutta «st«tto«ille on st kiwi
«min mailman perustus pandu oli /mut» jonga «lendaja» hyljännet »w«t / cul- c/sa. z>
ja
«« ilmoitettu wymeisinä aicoin« «idän «atiwexi tullut/ ja louckanekiwexi/
pahennuxen «lltext:
töhle»/
21. le«a hänen lauttaus «scettt Iu» «. Nimittäin nyll« jetca itztns sanaan
«alan päälle/ joca hänen cuelltist» he» leuck«««t/ ja«t sitä usto/ johenga he
rätti/ja häntllt cunnian andol/«ti «il- myös asetetut olit.
y. «ssUtta « »letta »alittu sucu/ Ex«d<
le olis usto ja toiwo Jumala» päälle.
Cuningallinen Popplus/ py. »9:6.
Vrino. 22. Ia tehtät puhtaxi teidän sielunna
«atlotuden cuuliaisudes Hengen cautta/«el» hä Canft/ omaisuden Canft/ilmott»
:

«. «.

«

:

:

«.,.

sen

l«tn
jelliseenrackauten / joca «ilpltöin »lis/ eaman
«oima/ joca «itä pilneyde»
«eljelli ja olcat tesiinän palawaists rackaudtS stä hänen ihmelliseen »alteullens c«»
puhtasia sydämestä :
tzunut on.
»ackau- 23.Nyncuin n«iot«jällens syndynet 10. lotca « muinen Canft ollei/
teen.
o»at/ «t ca»o«aiststa/ «vaan catomat. «,„«« nyt oletta Jumalan Cansi:
el nmine» Armosi ollet / mutta »g^
«omasta siemenestä/ eliivistä Jumalan
pysy.
yancatckistst
joca
te
nyt
,s
Armosi oletta.
sanasta/
~.
24. 5i11ä «lck» lih» on nyncninruo«eli«/ «inä neuwon Gal.N
ho/j««ickithmlsencunnianyncui»«e4^>teitä/nyncuinoudoja ja muu- .5.
honcuckalnen. Ruoho on poiscutwanut/ lalaisi«/ wältäkät lihallisia himoja/
'" l" cuckainln lacastunut.
sitiwal sielua »ostan.
pysy yan. j,tcaI«
25. Mutta HERran
«ltätäl hywä meno pacanain
->
/
<«« ne jotca teitä panettelemat/
eaickisest. Ia on st sin» j«« tei.
tän stasan saarnattu o».
nynculn pahointetylä/ natisit teidän h>
11. iucu»ist« töistä»/ j« ltjttäisit Ium«l«la etzi.

seen

~^,

~

»ö-'6
i'«.
,<:

se

,.

lhrifiillisest
«li.

sana

„.

-

pa- «n päi«ä»H.

caicki
poispangat
?hu»«j« caickipetos/ja ulcocul- 'j/«3.Enlähde»
nyt

H laisus

ja «tens

/

ja caicki pa-

olcat «lam«ais« Ncudl,
inhimiftlle säädylle Esiwal

HERran tähden: «lisco se Cuningalle/ e« cuu»
liman,
«yncutn yli«nmäts«lle:
sinan
ter««llistä
sitä
~I« halaitcat
montl. liisca/nllncuin östen syntynet lapsucal. 14. Taicka Päim.ehille/ nijncuin nylle R«m.
jotca hineldä lähetetyt °«at pahointe.
1.
««h s.»/ että sencautta caswaisitte.
T».
"<st"° 3.105« muutoin maistanti ol«t«/ tylle «ngaistuxexi/ja hurs«»llt kytox<x».
~..
»'»«'5. Silla st o» Jumalan tahto/ että
«tä HERra on suloinen
tyhhy«»llä
«yöllä
tutitztltg
hulluin
tygö
myös
l«
lullet
elettä/
Jonga
A«l. 4.
"l 3. «tznluin «l»»än liwtN tygö/ joca ih mi' «äin »hmlsten ftun,
«a»/
"

nttus.

/

«

,,-

«

:

,«

tztttril-i

l. iuc.
P.
i6.Nyncul!t w!»M/ ja ei ny!» että se «viata fybcimes/ tallalla ja hiljaisella
Gal. «vapaus olis nyncuin payuoen peite/ hengellä/ st on callis Inmata» edes.
5. Silli »iii» »wat pyhällin «aimot
5:13. »aan nyncuin Jumalan palwellat.
17. Olcat cunnlatisit jocalsta wastan: muine» heitäns caunistanet/ jotca toi»
R««sta«t »eljiä: peljäctat Iltmala- wsns panit Jumalan päälle/ia olit «n»
ta: «nnioittacat Cuningasta.
hillens alimmaiset:
Ephes. iB.
E palweliat/ «lcae alannnaiset «. Nyncui» Sara oli Abrahamille G<».
pelwolla «idän Isiu- cuuliainen / ja cutzu» hän«n Hermxi/ i, : l».
<5:5.
Col. 3: nillen/ «i ainoastans hywille ja siwiiille/ jonga lyltärixt t« tullet oletta / jos te hy.
»i» «eltä/ja peltämäl oletta.
22.
«aan myös tuimille.
Tit. 2: iy. Sillä se on armo/ jos jocu omanmiehet «yös/ asucat Heidiin Että
-19. lundons lähdt» Jumala» tygö »aiwa
taidolla/ iA«nd««t miehet
Wää- larsi/ ja syyttömäsi lärsi.
waimolliselle nyncuin heicommalle «sti. toi««l.
lyttä
20. Sillä mikä tytos se ön / jos te paalle hänen «unians/ nyncuin myös elä- la
lärsi- hain tecoinne tähden piestä»/ ja «karsit- män armen cantzaperilltsillt/etteiteikln, miudl.
tuiin, «l Mutta costa «hywin «««/ ja cui- rucouxenestelyxltulis.
lins
tengin waiwatan/ ja te sen kärsille/ nijn 8. Muita lvnmein olcat caicki yxlmit. hallitzl.
lisit/ynnilarsiiviisll/ pitäin weljtllistä
st on armo Jumalan edes.
si.
«varten
»letta
te
21.
Sillä
sitä
cutzutut/
rackaulta
testenän/ laupiat/ ystäwä» Nm»,
Chll.
ede;
myös
meidän
"tä
Christus
karsti
liset:
«ur«n
jätti meille esi«w«n/«tä «idin c>.Elcostal»paha pahalla/ eitä liro- muuta»
«>«„
taival- stäm/1"
pitä hänen astcleitans noudaltainan.
uxella kirousta / waan paremmin sinnat- hyM
la
'2. Joca ei yhtä» syndiä tehnyt / eikä c«t tieten etti « oletta cutzutut siunall» <<,«,<.
Esa.
~! y yhtä» petosta ole hänen suustans löytty. st« perimän.
hm.
ei kironnut costa hän kirot.
ic>.Silläio««litahto/ sihywiäpäi- Pro»,
»Job.
ti»/«i uhgannut costa hän karsti: mut» wiänäh»»/ hän hillilkin tlelens pah»- »«?:«.
« andoi hänellecoston/ joca oikein duo»
desta ja huulens «vtlpl puhumasi.
,i.Hän wälttäkän paha/ jatehkänhy. n-. 17.
mitze
24. Joca meidän syndimme itze uhrais wä «tzikän rauha/ ja noubattacan sitä. i.Thes.
omas ruumiftns puun päällä että me 12. Sillä HERran silmät owat w«n- ,;«.
eläisimme wanhur- hurstasten päälle/ hänen corwans Heidin Ps<,,..
Esa. synneistä poiscuollet
: jonga h«a»ain cautta « oleton
rucouxlsins: Mutc, HERran
-53: 5. ftaudelle
« «rwexi tullet.
paheinteliöitä wastan.
Pftl.
25. Sillä t« olitta nijncuin exywäiset
13. Ia cuca on joca »ahingojtta / jos 24:
« oleila palainnet
»aan
nyt
tehy»ipyydät«?
lambat:
"'"'
teidän sieluin Paimenen ja Pispan tygö.
!4.1a jo««wieläoiklud«ngi» tähden
lälsifitte/nyn te «itengin auluat «l«t«
Hl. iucu.
"«
Neuvo
olcan «aimot myös heidä» Mutta älkät peljätkö heidän «aattmi,
myös
hämmästykö.
«miniheitä
»mtehilltnsalammaistt/ tttine- stans/ älkät
ljä mie.
jotca et sana usto «aimoin
15. Mutta pyhittäkät HERra luma- Esa. «:
öicat myös aina «3:
h iiins
tawoist ilman ftuata «oiletuxi la teidän sydämisän.jocaista/
«almit wastaman
cuin «idän W«l«
«ule. .ulisit:
M«».
2. Costa he ttidän puhtan menon nä- toiwonne perustusta tutkistele/ joca «isä mist»
Ephes. lewät pelwoft.
on/hiljaisudella ja pelwolla:
usto»
hywä omacund» / «tä tunnu« pidä oleman
pitäkä»
16.
Ia
loidenga
5«
cau»ist»s
3.
Col. 3: «lconaisis hiusten palmicois / ,a cullan tte jotca «itä panettelemat/nyncuin pa. siuxee.
ll> ymbärins ripuftamises/ «li «aattein hantektjtä/ häpeiflt/ että he owat hä»
.Tlm.^gusi:
wäisnet teidän hywän «enennä Chrl»
«'« l>
4. M»" st salainen ihminen ilman stuxee.
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«swo
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»«

:
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17. Sillä

.

l. Epistola
,7.5111 i sec<nparambi/j«s Jumalan
rohto nyn en / «lä hywän lyön lähdin
kärsitti / cui» pahan.
iz. Sillä Christus myös l,r«n »ärsei
meidän s,)»detmme lahden/ hurscas »äii"", räin edestä: että hön m«lä Jumalalle
9'"' uhrals/ lihan cautta tesin cuoletettu/
mutia Hengen cautta eläwaxi tehty.
iy. Josihän myös poismeni/ ja siar»
«

«.»,

?

nais hengille fangtuxes/

cesca

13

4- luc.

Jumalan jällen eläisit hengesä.
7. Multa nyt «icktin loppu lähesty.
Ny» olcat fitjs «iti»»»» »alpat rnco».
leman.
8. Mutta «»»en caickia pltätät teste- 2"""»
nin palama rackaus : Sillä rackaus "mt»
htn hy.
ptittä paljo ricoxtta.
"?"««
9. Olcat »terästen holhosit lestenän
P°'W>
napistmata.
10. 1« palwelcat toinen loistan/ jo- P"v»

"'
cainen sillä lahjalla cuin hän saanut
»""M.
nyncuin
hywät
t: 7. Jumala terran Neen «icana odotti ja on/
Jumalan moninat.
ll:i3»
dc 5. tärsiwainen «li / costa Arcki »almistetarmon huonenhaldiat.
ti»/ josi harwat ( st on lahdexa» sielua ) ,l. Jos jocu puhu/hän puhucan nijn- °""'
»eden cautta päästeiyxi tulit.
cuin Jumalan sanoja sis jollalin on
Se nyt meitäkin Cosiesi auluaxi jocu wlrca/ hän »ehtän nyncutn sijtä
Costest tefe/ jo»«.siti
awtsti / ( el että lihan sia- woimasta/ jonga Jumala anda: Että »4.
staisudes»annan pois/ »vaan että se en Jumala cattisi lEsuxen Chrisiuxen
hywän omantunnon lytco Jumalan ty- cautta cunnioiteiaisin/ ioll« en cunnia
könä) lEsuxen Chtlstuxen ylösnouse- si walda yancatckistst. yancatckiseen/

Gen.

2<,.101c«

«

muine»

uscenet/

sen

:

Amen.
misen cautta.
22. Io«on Jumalan oitialle kädelle/
12.
rackahani/ ällät oudo. Vielä
Tailvastn ylösmennyt / si hänelle owat
sitä hellehtä cuin teille täsimt»
Engelit/ ja mallar/ ja motmat alam- tapshtu/ että teitä coetcllan/ nyncuin se'
matsit.
teille jotakin outoa tapahduis:

IV. jucu.
fljs
Ttä
YlenChrtstss lthasa meidän
«o tär«destäm on kärsinyt/nyn te myös
teitä» sillä mielellä:
siman
Sillä joca lihasa kärsi/ si lacka
ristiä/
ja mai- synnistä.
2. Ettei hän enä sitä aica cnln hän lt»0.
hasa edespäin on / ihmisten himon jätte»/ «aak Jumalan tahdon Men elsiö.
/ «ttä me edesPaca. z. Sillä kyllä fljnä onculnttmme
pacamenne»
aian
elämäsi
»alisist «atn mielen jälken/«aeldaisam trtau.
«lämäst
<

.

.

Chrt.

Kivisen

iz. Waaniloitcac/ että le Christuxen
cantza karsitte/ että tekin ajallans hänen

cunntanö ilmcstyiceö iloitzisttte ja rtemui-

ytsitte.

.

jos teitä Chrisiu.
xen Nimen tähden ptlcatan: Sillä
Hengi / joca on cunnian ja Jumalan
14. Autuat oletta te/

se

Hengi/len»ä)ä teidän päällänne: HetldS
hän ptlcatan/ waan terlda hän cunni-

oiteta».
15. Älkä» yxtkän teistä kärsikö »yocui»
murhaja eli »varas / tatcka pahanlekiä/
des/ htmois/ jnopumises/ ylönsyömtses/ eli nyncuin Matoisen wircaan rupe:
ylönjuomtses/ jahirmuisis epäjumalde» 16. Murra jos hän karsi nyncuin Chrt-

se

stitty/ alkön häwetkö/ waan kyttäkän JuHe thmettelemät/ ettet te heidän malala sen osan tähden.
17.Sillä air» on/ että duomionpitä
eansians juoxe sijhen säädyttömän hecuMutta jos
man menoon/ ja ptlckamat
Jumalan huonesta /alcaman.
5. Nyden pitä luguutekemän hänelle/ se ensin meistä alca mtngästä lopun ne
on walmtöduomitzeman eläwitä ja saaivat/ jotca et Jumalan Evangeltu-

palmelnxtsa.
4.

-

«»olleita:

6. Slllä sitä »arten Evangelium «»l.
A<t.'o ltillettn saarnattu on/ «tä h< duomt-

««tn usto?
z.
18. Ia jos lmrstas tnftalla »apaxi tu. v"'.
sijtt» jumalaloin ja syndtnen "'i'»
le/

«ft
laisin ihmtstln M«l, lchasi; M»lt« nätyH

19. Sen»

P. Pelarlii
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»».'SeutWe» »e sitca Jumalan tahdon jälten tärstmät/ andaca» sieluni
nyncui» uscolliselle luojalle hymisi tiisä.
V- iucu.
Pappeja teidän s«»
neuwon / jeca myös
3«« l<>m «inäolen/ja
Chriftuxe» tärP°A
,« P«p
ja osilli»en sijtä«nniasta joca tlm«siywä on.
v<""" 2. Cattcat Christuxen laulna / joc»
"'t"
«idä» hallustn oit/ ja pltätät fijlä »aa»
caans.
»aadttut/ »aan hyvällä mielellä/
ei turhan motto» tähden/ »aan hywästi
tahdosta.
3. Ci myös nyncuin Her«t Canftns
päälle / waan olcat laumalle eficu«axt.
4. Nyi» / ylimmäisen Paimenen «l»

AA
~«>»?'

»un saatte.

lue.

hänen Xur,
ielbänMurhei»
päällens Sillä hän pitä murhe» teistä. »«»»«,
pangat

:

raitit / »alwocat:

8.

sillä

da»

ym- In»»»
blirins käy/ nyncuin liljuw» jalepenra/ <ah«».
Matt»)
ja etzi lene» hän nielis.
6: »5.i
«
Sitä
u»
«vahvat
9.
wastanstisecat

«

mestyis catomatloman cunnian

5. la t.

7. Caickl

Crnu-

teidän

«ihollistn Perkele

steft/ tieten/ että ne »ai»»t «pahtu» luc.i»;
»l.
w«l «idän »eljlllengi» «ail««s«,

10.Mutta Jumala/joloa «icki armo
tule / joca ««itä on «utzunut ijantaickt»

seen «nniahans Christ»x«s lEsuxes/
teitä/ jolca »ähä» aica talsitte/ »almi»
sta/ «ahwlsta ja perusta.

Sille »lcon lunnia j» »äl«»y»
yancatckiseen/ Ame».
12. Silwanuxen «idän uscollistn »el»

ii.

tzancalckisest

jenne ca»»)a (ntznc«in mtnä luulen) ole»
minä teidän lygönne Harmoilla stnoilln
tirjoittanut/ neuwoden ja l»»nustai»
että tämä o» se »iti» Jumalan ar«o/

«yös te nuoret/ olcat »«»: j« olcat caictl tolne» toisellenne «lammaistt/ j« pi- joft te oletta.
?«» lätät «itänne tijndiält nöyrytee»/ sillä i3.Terw«tläwät teitä walit«lßaby«
Jumala on ylpeitä «vastan / mutta niy- lonias/ja minun poica» Mar«s.
N""' rille
14. Termettäkät laine» toista» r«ck«<
hä» «nda afmon.
».lv. s.Nöyryttälätsijs teitä» Jumala» «de»
annosa Rauha olco» teille
wätewän läden ala/ että hän tiitä ajal» «ikiUe/jotca Christuxes lEsuxes olett»/
5-

ahoille «l«mmaistt

«<«.

suun

:

Amen.

lans «orotais:

Toinen Epistola.
P. Petarin
iucu-

Pllarl
l«wel.

täcaic»

»ia

saanet

matjacalit lupauxet .lahjoitetut ovat/ liftas
että te nyden cautta Jumalan luonnosta elämA

l

l.

ChriAlitlV Imo»P«tarl lesuxen
ja Apostoli/

osalliftxi tulisitta/ jostecatowaiftnma- IS.

mel. ilman himon waldätte.
»än cansiamme yhdencallaiNhn ahkeroilcat caikella wireydtllS
se»callinnsco»wanhurs«ud«s/ jonga teidän «ftonne awua osottaman/ ja a»
omat

Chri»
Jumalan,/ ,a meidän wapahta- wusa toinda/
«ituits meidän
jam lEsus Chpistus and«.
6. Ja toimesa cohtulisutta/ ja cohtu2. Armo ja Rauha listmdykin «ille lisudes kärsimistä / ja kärsimtseS juma»
Jumala» «a meidän HERram lEsuxen iifutta.
Christuxen iunbemistn cautta.
7. Ja jumalisudes veljelistä rackautz>
hänen Jumalinen woimans ta/ ja weljellifts rackaudes yhteistä rac»
N«u
caickinaiset ( j«t« «lämän kautta.
«ohei.
t« osoc» ja iumalisen menen soptwat) on lahjoit. S. Sillä cosca nämät tävbelliftst teisj
lama» ta»»t/ hauen tnndemlsens «utta/ joca owat/ nya ei he teitä salli löyttä jouttlaufce,s m«ilä cnnniaan ja a»un cutzunut »»:
sna elt hedelmättöminä metdänHEßratt
iuma- 4.l»ld«ga l«ntta mt»ll« n« snxrim» ITsuxea Ehristuxeo lnndemifts.
9. Mllttst
.

>

"

y.Muttä

softa/

Ma »t «Sitä ole/ HS»

II.AiM.
o»

ja ei nS« mtcSn caucaa/ ja o»

»6;
z.luc'
Silli tl yritän Prophetia ole »ie- 2.Ti«n,
lä ihmisen lahdesta edesluotu/wnanpy. 3:16.
hät Jumalan ihmiset owat puhunet
21.

«nhottaaut ttzens ollen puhdistetun e», ««icutttut Pyhäldä Hengeldä.
»istst syimetstiins.
Ll iucu.
»o. Sentähdcn rackat veljet/ ahkeroitolimyös wäiriäProphetai» N<,»«
eatparäMMin sitä / että te teidän cuyu/»
«tse» ja walttzemtsen vahvistaisttte:
taCanZan seas/nyncninteidin- rawää
Sillä jo« te ftn teette/ ntzn
stcanmääriä cpettaittule/ riloäo.
wahingoliset eriseurat «ettail»
«ombastn.
ir.Siilä teidän salitta» aldtst Mli. »uowat/ ja lieltäwät sen HERran jo- hg.
»Zydä meidän HSRran ja vapahtajan
h«dinostanut en/ ftatlai» heillens
<,

JEsuxen Christuxe» tzancatcktften

wal. «opian cabetuxe».

2. Ia menda noudatta heidän cadotu»
Mitä
e» mini tahdo un» stans/joiden cautta totuden tie pilcata».
hänen
ttille aina näistä Muistut» 3. Ia ahneudest ajatelluilla sanoilla Wai«ihän ta/»aicka te tiedätte/ ja w«hwist«tut pitä heidän «iti «uppaman: Joiden rmn o,
Duemi, ei sille» lauman »ymy / eitä pett«»
lieumotäsi nykyisesi teluudcsi.
«"sten 1;. Sillä minä arman sen cohtulistxi/ heidän cadetuxens maca.
si>»
p«lck».

dacnnda».
ii.

«"ti- nyncanwan cuin minä tisi majasi olen/
««t on. tz-rättä «itäja «uistutta teille :
14. Silli mini tiedin/etti «innnpltä
».Tim. pian tämän minun maiani peispane<. 6:
«an/ nynculn m«dän HERra lEsus
ilmoitti.
loh. Christus minulle
,1:18.
15. Mutta minä tahdon myös aina
l
ahtereita/ «tä te nämät minun lähte-

Custa miftnijälkin muistosi pidätte.
Aposto 16. S»llä embä me ole ««valeita jutli«ow«t tuja neudaeellet/ teille tieltämixi teh»
«ppins befäm meidän HERran lEsuxen Chriottanet stuxen woim«ja tulemista: Waan me
olemma itze nähnet hänen suure» «n-

4.

Sillä

jes ei

nytä Enge-

Jumala

leiti/ jotca syndiä «tt/ armahtanut/
«aä en pimeybe cahieillahelwettin syösnyt/ ja

ylönannoi

heidän Duomioon

kätkettä.
5. 1« «i ole armahtanut endisii mail«at/ «vaon «vapahti Noen manhursca.
«de» Saarnasin itze «hdexandena/ ja
toi «edenpaisumuxen

"

"'
'

jumalattoman

mailman piille :
6. Ia on ne Caupungit Soboma» Gen.
ja Gomorran luhaxt tehnyt/ cnt.sta» 19:24.
nutja cadottanut/ja «ti ne jumalat»
lomille peljätyxexi / jolca sijtte tule»«t olit.
sti 7.1« on pelastanut hurscan lotin/ zo»

-nians.
17. Costa hän Isildä lumalalda
«nnian ia ylistyxen/ änen «utta/ j««
.

hänelle niin fildäo»fturclda cunnialda
"'
Minun «cns Poi«pahdni: Tämä
M""' c«»/ l°ho» minä miclistyin.
'lB. In tämän änin «e ««limma tulewan Taiwast/ costa me pyhillä «vuorella hänen «nsians olimma.
Neu19.KA meillä °n wahwa Prepheta»
«°
py'
sina/ ja tt ««tä hywm
symän «tä « sijtä waari» otatte/ nijncuin
P"" tyntllisti joca ptmels walifta/ nyncau.
phe°
wan cuin päiwä waltene/ j« Cointähli
t»>n
coitca «idän sydamisan.
Kirjoi- 20.
Ia se tule «idin ensin tiera/ «tei
<«lis. yrifän Provhetia Ramatuft tapahdu

Flinen

omasta zllityxeftä.

«

riettaisilda ihnnsildä heidän haure»

udens menolla waiwattin.
«. (Sillä hän oli hurscas ja asui hei.
di» seaftns/ ja cultengin sencaltalst»
piti näkemä» jn «»leman/ he waiwai»

jocapälwä heidän
fit sitä hurscasta sielua
wäärilla töillans :)
9- HERra tietä jumaliset tiusiuxisi»
pelasta/ mutta waärat tatke Duomio.
pätwän astl waiwatta:
.

10. Mutta

enimmäst

n» jotca

liha»

jälten saastaisesi himosi waeldawat/
ja Herraudcn ylön<atzowal / rohttat/
iyestäns paljo pttämälstt/xotca ei peliä
»aldvjacan pilcata.

Ll

l».Waick«

P. Pttarin
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;.

lue.

n. Nalcka »t Engel,»? jotca «äes ja c»» olts/ enlnettä he tunsit st»/ja
Nää»äin o- »otmas suuremmat owat/ ei tirst het» polckeifi» pois pyhästä lästystä/ jotta
f«tt«. »ä wastan HERran tylönä pilcalllsta heille annettu oli.
buemiol».
22. Nylle on tapahtunut
jäin
totinen Pro»,
muolo. 12. Cuitt»gln h« nyncui» järjtttö- ftnanlast» : Coira syö oxennuxens ; ja 26: n
mät luo»docappal«t / jotca lu«nnosta»s pesty sica ryp« «pacoft jäll«»s.
lynniotetta ja tturastetta «hbyt o»«t/
111. iucu
pilckawat nytä joita «i h« ymmärrä/
ämän nyt tolstn lähetyslirjan/
ja hucku»«t heidä» lurmelluxeftns :
»inä t«>«/ minu» rackanl/ kir» Ma<.
jella minä h«rätän ja
13. Ia siawa» »äaryden palcan/ pi- c)
stam».
täi» se» hec«m«»a/ tttä h« ajallifis her»
<l"n«u»en «idän «acaa «itldän.
«is «läwät/h« omat illeydet ja pil «t/ 2. Että «muistaifittt n« sanat jetca «n» jo«»H«
««rstamat h«dä» petoxistans/ nauti» n«n pyhildä Pr»ph«ta<lda sanotut owat/
t«n herckuja «idän canfjan.
ja myös meidän lästym/ jotca olemm»
i4.H«illä on silmät huorutt» täynäns/ HERran ja »apahlajan Apostelit.
ja ei taida synnistä lacata/ he haucut. ).
tietlät Ft ensi» / että wymeisi»
«'''
ttltwat tygöns horju»at sielut/ he «wat
Hnä paiwinä tulewat pilckajat/ /""
sydamens
h«rjandun«l/
ahn«ud«s
jälte»
Heidin
»aeldawat:
jotca oma» himons
»irott» Cansia:
4. Ia sanomat : Cuft on lupaus hä> v. »/,
15. lotca ylönannoitottiantien ja e- ne» tulemiststanS ? Sillä siitä päiwästii
xyik/he noudattamat Balaamin Bo- cuin Isät »wa» n«ckun«t/ pysywät caicki
forin pojan tietä/ joca määryde» pale- nyncuin n« luonnon alusta olltt owat.
ta racastl.
5. Mutta tittens ei h« tahdo «elä/ etNum. 16. Mutta hän rangaistin hänen ivaä- tä Taiwat muinen olit/ j« maa w«d«stä/
myckä työjuhta puhui ih- joca wldesi Imnalan
» i 2Z.z. rydestäus:
cautta
/ ia esti feu Propheta»
änellä
misen
6. Cnittngin siihen aican st mailma Gen.?:
hulluden.
nijden cautta/ »eden paisumisella huckut, ,c»/ 21.
17. Ne owat «vedettömät lähtet / ja 7.Ntjnmyös ne T«i»«t,« maa «m Nts»
pllwet jotca tuuliepääldä ymbärinS nyt owal/ hänen ftuane cautta säästetä»
meist.
«jelan/ joille on kätketty fynziä.pi- tulen«ar«xi Duo«l»päiwä»asti/ jona siä du»
meys yancaickiseff.
jumalattomat ihmiset «dottta».
»i»st«.
,8. Sillä he puhumat röykeltä sanoja/
8. Mutta tätä yhtä «pidä teildä salat,
yllyttämät
ta- laman / minun «ckan! : yxi päiwä e»
svtca turhat omat/ ja
Psal.

se

'

triotta»/

sanan

mattomuden cautta lchallisijn himoin
nijtä jotea tofin omat nytä mälttäoet/
euin exyxis «aeldamat:
loh.s: iy Ja lupawat heille wapaude«/«aicZ4. »a he itze curmclluxen palweliat omat:
palmelia
Viom. M jolda jocu woitetau/
«: is
hän myös oy.
Matth »o. Ia sijtte culn he »loat paennet
45. matlman sastaisudest HERran »a «aHebr. -pahtajanlEsuxen Christuxen tuudemi4. seea/ nhn he cuitengtn heitän» «tzhin
»äärlwät/ ja moitetan/ ja on heille
«ymeinen pahemmaxi tnllnt/ rnin «n.

sen

s«so.

HERran «dt» nijncuin tnhanutn aja»
ftaica/ ja l»h«»n« ajastaica nijncuin

«y>

yxi päiwä.
y. Ei HERra wijwytä lup««staus/
t ntjncxi» muutamat stn »ypywän luu»
lt»»t) »a«» h«n »n mtioän c«n»)a«
tärsiwäint» / ja«i t«hdo «tä jongun pi.
däiehucknman/ »«on «tä joc«in«»itzln»

parannux«« täännäis.
»o.
HERran piimä »» tn. lheff
l«wa nijncuin »varas yöllä /ia -''»
silloin T«i««t suurellap««hi»alla pois. Apol.
«tnewät/ mutta Eltm«»dil pitä pala» k«

«AKUtta

'

«

»udesta sulaman
simainen:
ar. Sillä se olis heille parambi ollut/ xet / jolca hänlsä o»at/ pitä ylöspala»
ellei he wayhurscqudt» lltlä lundenet- man.
«.Että
/

ja maa/ j«ratennu-

li. Eplfiolc,.
«.Että «icki niimät pltä

loh.t.i<l,.iuc.

lb>

catoman/ «eljtmP«wali/ fijläwijftudestculnhz- Rom.
«ingäcallaistl teidä» tule silloin o>« »elle annettu on / teille on tirioittanut : 2:4.
pyhisä menoisa j«j»malisu>»s«:
l6.le«myösjo«itzesitiriastns»ät.
12. Ny» «tä teedotatte ja iliwöitzettl siä puhu/ joisi muutamat ow«t työlst
Jumalan päl»ä» tulemista / jonaTai- ymmärtä/ jotca laittamattomat ja hui»
«at tultsta rantenm/ j« Elementit p«- t«nd«le»«is«ltur«elewat/»ync»inmuu<'
tin Ramatnt/ omaxi cadoluxexens.
la»udesta sulamat ?
13. Mutta me «»ottomme «sia Ta.wai- 17. Nyn että «/ minun rackani / stn jo
«st.
iz: 17. t» jautta »aalo hänen lupauxens jäl. ennen tiedätte/nyn «rtl««t/ ettet te
»ietelläis jumalattomain exylyxellä yn»
Hpec. len/ joisi w«nhurstaus
2i: i.
minun rackani/ että nä heidän «nsi«ns/j« poislangeie oma14.
Neuvo
näitä odotatte/ nyn «hieroit- st» wahwnd«st«n.
»»lml- k«t / että t» häne» edesäns puhtaxt j» 'B. Waan caswac«t meidän HERran
ja Vapahtajan lEsuxe» Christuxen
«vtjmei» 15. le, lut««t meidän HERran lE. «rmos ja tunbemises. lelle elcon cun.
sexi pä»
Christuxen kärsimys teidän autuu- »ta setä nyt että y«n«icklseen aican/
»äxt. xenne: Nyncnin myös meidän racas Ame»,

asu.

suxe»

P. Johannexen Ensimäinen
Epistola.

meillä on osallisus kejkcnäm/ja JEsupen Hebr.
9:14.
hane» Potcanö wert pnhdi- Apoc.
Christuxen
Lxa alusta oli/ jonga me cuu- sta meitäcatkesta synnistä.
limma / jonga mesiimilläm8. Jos me sanomme/ et ei meillä ole Nf.

i. iucu.

Johan

nes puhn oppins eli

<

-

'

>

me näimme / jota me catzellet syndtä/ nyn me petämme itzem / ja et ole: Z. Reg.
olemma/ ja meidän kätem totuus metsä.
«: 46.
Eva» pidellet owat elämän sanasta,
y. Jos me tunnustamme meidän syn- Prov.
öeliu- 2. (Ja elämä o» ilmestynyt/ ja me 0- dim/ nyn hän on uscollmcnjahurscas/ zo:y.
mins jemma nähnet/ jatodistamme/ ja ilmoi- joca meille synnit
anda / ja pnh- Eccl./i
wahwu tamme teille sen elämän/ joca yancaickl- pistä meitä caikestaandexl
wäärydestä.
dest. «en on/ joca oli Isiin tykönä/ja on meil- ro.JoS me sanomme: cwbä me syn.
le ilmestynyt.)
dtä tehnet ole/ nyn me teemme hänen
z. Mitä me nähnet ja cuullet olemma/ walehteliaxt/ ja et hänen fanans ol«
me teille ilmoitamme / että teilläkin meisä.
meidän canstamme osallisus olts/ ja mei11. iucu.
dän osalltsudem Isän ja hänen Potcan»
lapsukaiseni / näitä mi-,Evangelium
JEsuxen Christuxen cantza.
XS
S
nä
keille
kirjoitan/ ettet tesyn- Rom.
V
4. Ja näitä me teille kirjottamme/ että
syndiä
Ja jos jocu
teidän ilonna täydellinen viis.
15.
nyn meillä on ebeswasta- Zi
Ja fa« 5. Ja tämä on ilmoitus / jonga me
S-L-.Z4.
no/mi- häneldä cuullet olemme ja teille tlmoi- jaIsän tykönä/ JEsus Christus/ joca Cutca
kä oppi tamme/ että Jumala on valkeus/ja ei wanburscas on.
oi2. Ja häk on sowindo meidan svndeim- sen
««Evä hänesä ole yhtänpimeyttä.
«»m
op«
geltum 6. Jos m» sanomme etkä metlle on 0- me edestä: et amoafiansmeidän/ waan
penetja
mailman.edestä.
salltsus hänen canstans /ja vaellamme myös caiken
pimeydes/ nyn me valehtelemme/ja emz. Ja stjtä me ymmänämme etta me uscvnct
me tee totuutta.
hänen tunnemme / jos me hänen kästyns owat
eli et»
jos
pidämme.
Mutta
me
walkeudes
waellam
7.
me/ nynenin hängiy jvalktnded on / ny»
L>4. Joe»
!

sen

se

<

'

!

s«on.

>

,
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4. loca sano: minä tunnen hänen/ ja
kässyjäns
pidä

/ hän on
hänen
malehet
ole
hänes
totuus:
telia/ »a
5. Multa joca hänen sanans pitä/ totisesi sn Jumalanrackaus hä-ies täydellinen: Sytä me tiedämme että me häne-

ei

fä olemme.

l iue.
»8. ttApsucaisek/uyto» mymeinen ai- Vaalea: ja nyncuin te oletta cuullet/ ra Anettä A»cichrtsiuS tule/ nyn nyt myös ttchrtmonda Antichristusi rupea oleman: stjtä stuxesi
me tunnemme/ että mymetncn atca on. ja mää
19. He omat meistä lähtenet / mutta ei rist o.
he ollet meistä: silla jos he meistä ollet pettäisi

sano
itzens hänes pysymän/ olisit/ ny» he tosin olisit meidän canstamnyn
cuin han- me pysynet: Mutta että ne julki tultstt/
pitä
maeldaman/
hänen
gin maelsi.
ettei he caicki ole meistä.
?. Rackat weljet/ en minä vtta kästyä
teille on moide häneldä/ joca
20.
teille kirjoita/maan manhan käskyn/joca Pyhä Ia
on/ja ie tiedätte caicki.
tetllä alusta oli. Wunha käsky o» se saii. En minä teille kirjoittanut/ nynna/ jonga le alusta cuulitte.
cuin totuden tietämättömille/ maan nynJ°h. 8. Minä kirjoitan teille taas vden kä- cuin tietämille / ja ettet yxikän malhs
sen
iz: ,4- skyn/se cuin hänes totinen on/ ja teisa
sci/U! myös: Sillä pimeys on poiSmeunyt/ oletstudesta.
i!. Cuca on malehtelia / mutta ftjoca»
ja totinen malteus nyt paista.
kieldä ITsuxe oleman Chnstuxen? Se 0»
y. loca sano malkeudes olemanS/ ja
joca kieldä Isän ja Pojan.
»viha mel,ens/ hän on mielä pimeydes. Antichristus
2Z. locatnen cuin kieldä Pojan/«t hä10. loca mel>cns racasta/ se pysy malnellä Isäkän ole.
keudes/ ja ei hänesä ole pahennusta.
tel. Neuvo
24. Mitä te sijs alusta cuulttte /
11. Mutta jocameljens miha/ hän on
pysykan: jos se teisä pysy cuin te alu- pysysä
Zli4. pimeydes/ ja maelda pimeydes/ etkä tie- stacuulitte/ nyn temyösPojasjalsäs mänt»
dä cuhunga hän mene: sillä pimeydet 0- pysytte.
tus towat hänen silmäns ssgaisnet.
tämä on se lupaus / jonga hän tundes,
-25.
Ia
12. Rackat poicatftni/ minä kirjoita» meille lumannut on/
sen yancatckisen e,
teille / että teille synnit andexi annetan lämän
hänen N menS tähden.
26. Nämät minä teille nystä kirjoitin/
iz. Älinä kirjoitan teille Isät: sillä t« jotca teitä miettelemät.
tunsitte hänen joca alusta on. Minä kir- 27. Ia se moide/jonga te häneldä
joitan teille nuorucaiset; stllä te moititte net oletta/ pysy
t«sä/ ja et te tarmttze/
pahan. Minä kirjoitan teille lapsucai- että jocuteitä opetta:
maan nyncuin se
feni: sillä te tunsitte Isän.
moide teitä catkist opetta/ nyn sn se tosi
i4-Minä kirjoitin teille Isät: sillä ja ei malhe: ja nyncuin teitä opetti
te tunsitte sen joca alusia on. Minä nyn myös te
häueS Pysytät.
kirjoitin teille nnovucaiset: sillä te olet-F.lanyt
Lapsucaiseni/pyfykät
hänes:
pysy tetta mäkemät / ja Jumalan
ilmesty/meillä olts turma/
että
hän
pahan
oletta
»oittanet.
ja
te
fä/
etten me hänen «desäns häptäa» tulis hä1;. Älkät mailma racastaco/ eli mitan
nen tulemisesans.
enin mailmas on« Jos >ocu mailma ra29. Jos te tiedätte että hän manhurole
ei
rackaus.
dasta/ hänes Isä»
on/ nyn tietkät myös/ että jocatnc»
scas
16. Sillä caicki cuin mailmas on/ lihat, himo / silmäin pyyndö / ja elämän cuin mauhurscautta teke/ ft on syndynyt
111. jucu.
ÄumarereuS/ei seskliast/ maa» onma- hänestä.
lasti
mingäcaltaisen
rackaaklmast.
den Isa »n meille sfottanut/ että lannl»
17. Ia mailma cato/jä hänen hlmons: FG
»uutta joca teke Jumala» tahdo»/ pyJumala» lapsixi nimitetä'»:
sy ijancaickM,
Scmähdtsi ei mailma teitä tn», "«stuo»
6. loca

se

'

saa-

'

se

sana

"

cosca

se

se

*

««;

L EplM.
«e i sillä ti hän handäkän

ttinne.

se

mecosca se

saamme

se

se

r.Pett teitän wietellä Jocawanhurscautta te2: 22.
te/ se »n wanhurscas/ nyncuin hängin
wanhurscason.
8. Joca syndiä teke hän o» Perkelest:
Ish.s: sillä Perkele teke syndi alusta. Sitäwar44- ten Jumalan Poica ilmestyi/ että hän
Perkele» Höt särkis,
y. Jocaincn cuin Jumalasta syndynyt
v»/ei se syndiä tee: Sillä hänen sieme«ens pysy hänesä: ja ei hän taida syndiä tehdä / sillä hän on Jumalasta synl

i

:

dynyt.

Sytä ilmanbuwat/ Jumala» lap,a
set Perkele» lapset. Jocaine» cuin ei
10.

4 lut.

Jotäinen tuin tveliens tviha/ hän

i;.

Minun rackani/nyt me olemma Jumalan lapset / ja ci ole tvielä ilmcstyriyt/mipimetulemc: multa me tiedamilmesty/nyn me hänen caltulemme:
Stkä me
taisexcns
hänen nähdä nyncuin hän on.
jolla tämä toiwo on häJuma- z. Ja jocamen
puhdista tyens/ nyncuin
la» lap nen tygöns/
hängin puhdas on.
stt tumyös
4. Jvcainen cuin syndiä teke/
stjta»
ja syndi on wäärys.
wäaryträ/
teke
tä/että
Ia te tiedätte hänen ilmestynen / et-ei
he vält tä5.hän
meidän syndim poisottais/ ja
tävät
syndiä hänesä »le syndiä,
ei hän
javää- 6. Zocainen cuin häues pysy / fyndia
mutta
cuin
jocaine»
syndiä
tee:
rytlä.
teke/ei ole hända nähnyt / eikä händä
Esatt- tundenut.
-4t
/.Lapsucaiset/ älkät andaco keueagaa
2.

"""

onmurhaia: Ja te tiedätte ettei murha-

1.6>
M<nch
..

22.

jasoleyancaickinen elämä pysywä.
16.Syra mc tunsimme rackande»/ että
hän on hengens meidän edcstäm pannut;
nyn pirä meidän wcljemme edestä meidät»
hengcmme panema».
17. Mutta i°s jollakin olis tämän ma- Iyc.
ilman hymyttä / janäkiswchcnstarwi- 2:1;.
tzewan/ ja sulke sydamens häneldä/ cuingast!lumalan rackaus pysy hänesä?
18. iapsucaiseni/ alkäm racastaco sanalla eli kielellä/ maatyöllä ja lotudella.
19./Tl.ljtäme tiedämme/ ettämeto.
?
olemma/ ja taidamme
hänen edesans meidän sydämem hillitä.
ZO. Että jos meidän sydämem meitä
bnomitze/ nyn on Jumala suurcmbt cnin
meidän sydämem/ja tietä caickt.
21. Te rackahimmat/ jos ei meidän sy
"
dämem meitä duomitze/ nyn meillä on
.

turma

Jumalaan:

22.Ja mitä me anomme/nyn me sasm- Match
me haneldä että me hänen kästyns pi- 21: 22.
dämme/ jateemme mitä hänelle kelpa.
Joh.
2Z. Ja tämä on hänen käskyns/että me ,;>
hänen PoicanS JEsupen Lhristuxen Nt- Srr6;
me» päälle uscoisim/ jaracastaisim toinen tojstam/ nyncuin hän kastyn meille Joh.
andoi.
d:»?.
24. Ja joca hänen käskyns pitä / se pysy häncö /ja hän st)nä: Ja jytä mc tie.
dämme/ että hä» meisä pysy / sijtä Hengestä/jonga hän meille andoi.
iv. 4ucu.
rackaimmat/ älkät jocaista Neuvo
Henge uscoco/ waan coelelcat
Henget/ joö he Jumalasta o- leman

«e« wanhurscautta/ »tse ole Jumalasta/
Että he ja joca ei racasta hänen «veljens. /
raasta 11./A.Jöä tämä on ilmoitus jonga
te alusta cuulitte/ että me toi«at toi
sillä mvnda «väärä Pro- vpeltavcn toi nen toistam racastaistmme.
ita/joe
tullet
mailmsan.
phetat
owat
pahasta
0nyncuinLa,u/joca
stans. 12. Ei
ta
t«l«Hengi/
ette
Joh.ij li/ jatappoi tveljens. Ja mingätähdm 2. Sytä toteat Jumalan
wat.
Hengi
joca
tä
tunnusta
työns
jocainen
Sillä
Jesuxen
hänen
Z4. hän tappoi hänen?
6c is! olit pahat/ ja hänen iveijens wavhurscat. Chrtstuxe» Lihaan tnöen/ se o» Juma12.
rz. Älkät ihmetelkö minuu weljent/ jos lasta. jocaine» Hengl / joca ei
tunnusta
Lev iyt teitä maiima «vtha.
z. Ja
14. M- tiedämme/ että me olemme cuo- JEsusta Christufta Lihaan tullexi ei se
>7.
ole Jumalasta: Ja se on Antichristuxen
Ge». lemasta elämään stjttyt: Sillä me ra- Hengi/josta
te cuulicta/ että hän on m«veljiä.
weljknp
4: S. rastamme
VtktäJoca ci
pqrhallans mailmasa.
on
jtjpa/
ja
jo
pysy
J°h: sta/f«
cnvitmst».
-k.lapsn,
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P»
se
se

'.

iuc.

4. lapsukaiseni/ le oletta Jumalasta/ »yncuinhänon/ nijln oleMma «e myj»
ja»l«ta heidän «voittanet Sillä joca täsi mailmaft.
««ston/ hän onsuurembl «in joc» 18. Ei pelc, ole rackaudeft/ »«a» läy.
»Xlllnen rackaus «ja pois p«l»o» silli»
«ailmast o».
5. He owat mailmasta / s«ntähd«n he p«l»olla o» wai»a Mutta j»« ptltä/
puhumat ««ilmasta/ j« mailma «ule «i hän oletäydlllinl» rackaudeft.
:

:

:

iy. Me «castam händä sillä hän raheitä.
6. Me elemma Jumalasta -ja joca kasti meitä «nsi».
Jumala» tunde/hän «ule meitä: leca 2<?> Jos jocuftn» minä racasta» In»
et Jumalasta ole/ ei hä» «ule meitä. nmlaca/ja »»ha »eljens/ se on «aleh»
me tunnemme
Hengen
:

leh.

8:47.

:

Syli

totuden

«xytyxen Hengen.

ja telia. Sillä joca ei racasta »eljens /M.

g« hän »z,«/cuinga hä» laita Imnala»
»a «cast«/ jota ei hän näe ?
E
rackahimmat/
toi.
«eastacam
wowrl
"" toistan,
Sillä rackaus o» 21. 1« tä«ä tästy »n meillä häneldä :
jtllift?
racasta/ st jeca Jumalala racasta/hänen pitä myös
Jumalasta ja jecainen cnin
»«ckau- o»
Jumalasta syndynyt / ja lunde I». »eljens racasiaman.

Mu-

?.

:

j

.

:

iucuusto «tä lEsus Uston
on Christus/ hä» o» luma- «oim»
y.Sen «utta ilmestyi Jumalan«t»
lasta syndynyt: Ia jocaine» si.««l.
«us
cohmm/ «ttä Jumala lä»
«casta sitä joca synnytti/ ««„,.
S-»- h«lli meidän
ainoan Poicans mailma»»/ «ttä hä» «casta myös sitä joca hän«stH syn.
znS.
m« hänen caultans tläisim.
dynyt o».
io. Synä en rackaus / tt «ttä «e «c«.
Syzä me tunnemme/ että me raca.
stimme Jumalat»/ »aan «tä hän raca- stam Jumala» lapsia/ costa me lumasii meitä/ ja lähetti Poicans sowtnnexi lam «castam/ja hänen kästyns ptdäme:
«eldän syndeimme edestä.
z. Sillä tämä on «cka»« I»malan »"'
ii. Te rackahimmat/jos Jumala meltygö/että me hine» tästyns pidämme/
,z nyn «casti / nyn meidän pitä «yös j« hine» tästyns
ei ole rasta,.
lolnentoistam
«caft«man.
Sillä
caicki
mitä
4.
Jumalasta syndy»
M.
°l« yltta» Jumalalacoscan näh- nyt on / woitta mailman ja meidän
1,.
«castam loinen toistam/ ustom on se w»itlo/j»ca mailman »oittt.
~Tl». "yt. I"""pysy
«: «i.
Ilnnala
meisä/ ja hänenracka5. Cuca sijs o» ,o« woitta mailma»/ 5.,
ud«« o» täydtlllne» »«isä.
mutta se joca usto että lEsus on luma- ..."
13. Sytä me tunnemme «tt« me pysym- lan Polca?
«ä hänes/ ,a hän meisä / ja että hän an«. Timä on se joca »edellä j« »erel»
?2«
»oi meille hänen Hengestäns.
lä tule/ lEsus Christus « ainoastans A,<
14. Ia
naimme/ ja todistamme/ »edellä/ »aan »edellä ja»erellä: Ia
että Isä on lähettänyt Poicans mail- Heng, todista/ »ttäH«g« totuus e».
U''"
man wapahtajaxl.
7. Sillä colme owat iotca todiftawat ."'.^
i,.locaine» «in tunnusta lEsixen Tatwaft: Isä/Sana / si Pyhä
H«Jumalan Pojaxi/hanesi pysy Jumala/ gi ja n» ceKne yxi omat.
"",".5
jab«» Jumalasi.
z. I« celme owal jotca todistamat <A
16. 1 a me tunsimme ja «scoimme ftn maanpäällä: Hengi ja
Wesi ja W«rackauden / /olla Jumala meitä raeasta. ri ja ne colm« yhdesi oma».
lu.n,la o rackaus /ja joca rackaudes y.los me ihmisten tedistuxen otamme/ '"''
pysy/hän pysy Jumalasi/j« Jumala »,» o» Jumalan todistus siupembi:
hänesi
Sillä tämä on Jumalan todlstus/ jen»
17. Ayiä täyttein rackaus meisä / »tt» ga hin Pojastans todisti.
»o, Ioc«
«tW ylitz tlllsyc» Vliymsipäilvilnii; silli
malan.
8. Joca ei

V.

«casta/ei hän tunne luma»
l«t« sillä Jumala on räckans.
Z,/) »

cuin

I
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12.

Jolla Jumalan Poica on/hänellä

,

,

,

e» elämä: jolla et JumalanPoica 0.
le/ ei hänellä ole elämä.
iz. Näitä minä teille kirjoitin/ jotca
Pää- Jumalan
Pojan Nimen päälle ufcotca:
tös/ että te
»iedäisttte teillä» yancaickisen
mtngäoleman/ ja että te «scoisitre J«»
tähden elämän
malan Pojan Nimen päälle.
hän on
Ja tämä on fe turma cuin meillä
tämän on14.
että jos me jotakin anom.
häneen/
Epistolan ttr- me hänen tahdonö jälken/nyn hän mettä
soitta- 15-cuule.
Ja jos me tiedämme / että hän
nut.
cuule mitä ikönäns me anomme/
meitä
Vlucou
me tiedämme/ että meillä owat n»
ntz»
zest. anomiset/ cutn me häneldä anotmma.

la l lö^

jecu «äle «tljens ttlewä»
Hjongun synnin/ «i cueltmahan/
hän rucoilcan/ nyn hän «n anda»»
nylli tlämön/ jetca syndiä «lewöt/ et
luolemahan. I«e syndi
cuel<ma«
han: stncallaisist en minä sano/ että
«»

jo« rucoilis.
17.

I

jasans.

,

12

ll.EMl».

Jumalan Pojan pääl.
Jota tjfco
Joh.z: hänellä
on
todistus
itzesäns: Joca
Z6. ke/
et usco Jumalala/ hän teke hänen walehteliaxi: Sillä ei hän usconut sitä todistusta/ jonza Jumala »n Pojastans
todistanut.
11. Ja tämä »n setodistus/ että Jumala on meille yancaicktsen elämän
andanut: ja se elämä on hänen Po,0.

Caicki »ärys on syndi -.«n

myös

muutama syndi ei «olemahan.
iB. Me tiedämme/ että jocainen
Jumalasta syndynyt on/ ei hä» syndiä lyn/v-«e: maan joca Jumalasta syndynyt "">"
on/ warjele hanens/ ja st paha ei ru» w«ic«»
lnxest.
pe häneen.
iy. Me tiedämme etti me olemma
lu«alasta/ja l»c» mailma on pahudes.
20. Mutta me tiedämme/ «ttä luma- 1uc.24?
lan Poica »uli/ ja »n meill» mielen «n» 4,.
danut/ «ttä m» st» t»tisen tunntmma :
ja ettmma sijnä tetistsi/ hintn P«.

se

jasine lEsuxes

s'

"tinen

n« tlämä.
21.

Christux«e: Tämä en

Jumala/ ja

se ijaulaicki»

lapsucaistt/ «wahtacae «itän e»

pijumalista/ Am«.

P. Johannexen
Epistola.

Toinen

E wanhin fillt «alllulle Fren» ivaan sen cutn meillä alusia oli/ että me,rackahän«» lapsill«s/)oita toinen tvlstam racastaisim.
ul«n.»e
tot»o«s «castan / ,a «n
S. Tämä «n rackaus/ että me hänen kä- J»h.
«moastan» mini / mutta «yös ssynsjälken vaellamme. Zämä on tä««ickijotca toludtn <undt»« o»a»
jky cmn te alusta kuulitta / että te sijnä
2. S«n t»tu»«n tähden / je« meisä py- «aellatsitta.
<y/ ja meidän lanstam pitä oleman yan7. Sillä mondawleteliäonmatlmaan Käsko
tullut/ jotca ei tunnusta JEfusta Chrt- cawat«tcktseft.
3. Armo/ lanpius/ Rauha Isildä I»< pusia/ että hän on lihaan tullut. Zämä ta «SL
rtä o.
malalda/ja HERralda Itsuxtlda Chri» onwietteltä ja Antichristus.
Kuxelda Isin Po»alda / «oludeft j«r«l» 8. C atzoca: wisust keitän / etten me ca- pettaidotais / mitä me työtä tehnet »lem»u«/'ta.
»«ndtsn»ll«n teidän l«»»)«».
4. ÄKlnä olen suuresi ihastunut/että maan että «e täyden palcan satsimme.
«"4m«zlöysi»sinun lapfisias ny- 9. Jocainen cutn harhaele / ja ei pysy
««/ j«tc« eoludes w««ld«wal nyncuin Christurenoptsa/ «hänellä ole Jumalat» loca pysy Chr.stuxen vptsa/ hä«e käskyn Isildä s««n«l «lemma.
en
nellä
on sekä Isä että Poica.
ny»
rucoilen
sinua
5. Ia
Frou»«/
N«uv» tttönnnävltalästyäfinuHe tir Maisin/ »o.Josjocu tule teidäu tygö»/ ja«EM.

Terwt.

,

tys.

>

-

>

!

:

/

-

.»sg«l»zz

o. tu, Mä ««jelnjlil «»sätts/ niz» älkät rilla ja pläilllii t «llllit mllll toi»»»
teidän tygön/ ja tahbsn läftH
hindä huoneftn o«aco / Hllat myös hin. tulemani«idän
»lduanl
däteewettiito:
ca»si«n puhua / «ttä «el»
ilom
olis.
joca
täydellinen
händ» terwettä/ hän o» di»
C«l»s» ii. Tillä
»3 Terwettäwat sinua sinu» «alit»»
pitä ol- oftllinln hänen pahoista löistäns.
paljon teille tlri'oit- sisves lapset/ Amen.
daman. '!.
lamist/ m»tt» e» minä tahtoyut pape-

räin

pelto,
jäin

Kolmas
P. Johannexen
Epistola.

E tvanhin rackalle Gajuxelle/ io. Sentähde» jos minä
mlnä totuudes racastan. minä tahdon ilmoitta hänen työn«
Minun rackani yltyen catc> enin hän teke/ joca pulltcoitze mettä
kein Minä totmstan «ktäö me- mastan pahoilla sanoilla: ja ei nihinGajunestyisit/ ja termenä olisit/ nyncuin si- gän pysänny/ ja et ha» lye weljiä corsta.
ja/ esta myös mutta/ jotcanycä corjanun sielus menesty.
!> Sillä mini ihastuin suurest/ cosca ea tahtomat/ ja aja hettä pois SeuraMistä weljet
tulit/ ia todistit sinun tolude- kunnasta.
hänen
ii. Mtnunrackant/ älä seura paha/
nyncuin
totudeft maellot.
stas/
ustoZs )> Ei minullasini
ole suurembata lloa/cui» maan hymä: joca hymtn teke/ se on Juja rac.
mutta >oca pahoin teke/et so
»«utlZs / "ti minä cuulen minun sipsent to- malalta:
ole
nähnyt
Jumalala,
»aeldaman.
tuubesi
5. Minun rackani / sinä teet uscollisest/ i!. HXTmetrtuxella onjocattzelda to- Ylisiä
X>olstus/jaitzetotudestai Ia me Deme,
mitäs meljille ja »vieraille teet/
,6. lotca myös sinunrackaudestas Se», myös tovistamme/ ja te tiedätte että trlust.
racunnan edes todistanet omat Ia sinä mc»»än todtstuxem on tosi.
hywin teet/ ettäs Heidin cauuist lähetIZ. Miqnlla ylis paljo finun tygös
tänyt olet/ Jumalan edes.
tirjoiklamist/ maan ea minä tahtonut
7. Sillä hine nlmes tähde he «wat läh- plZkillä ja kynällä kirjoitta.
teet/ ja el ole p »canoiloa mitä» ottanet. 14. Mutta minä toimon sinun pian
B. Ny» meidän piti sencaltaisia cor- näkemäni/ ja läsnä olduanl me saamj«ms/ etti me totuhen apulaiset »llsicka. me toinen toistam puhutellakirjoitin Seuracunnalle:
i;. Rauha olcon sinulle. Ystamät
9.
"»munaDiothrephes/ jeca hei. termettämät sinua. Terwecä ystätyitä/
Walit«
ta D<o di» seasins tahto jalo olla/ masta», eutatinnimeldäns.
trephest ota meitä.

Apoflo
litermeitä

:

,

«»

Epistola Ebrerein tygö.
iucumuinen vsein ja
puhut
Uden
monella
muoto
Isille PropheTesta-miu cqutta / näinä mymeistnä
jiminq »uHän meille puhunut
opp, y
cautta.
Metän Pbeca-isia
Wan- i. Zouga hän su caickein perillisexi
hÄsuh. pann ,t/ja »I, myös hänen cnuttaos matto» ltmaatthnyt.
?.

>

z. Joca/ että han sn hänen

cuniaus

Chrifin

kirckaus/ja hänen olemuxens juuri cu- xenlu
wa/ ia canda caickt moimans sanalla malan
ja on »tze cauttanS meidän syudetmme Po>an
puhdisiure» tehnyt/ ja «stunnt Ä),aj«- cortcudesi »a
stelin oiktalla puolella corkiuptsa
4. On rullut nijn paljo parammaxt Maje:

Engeleitä/

että.hän

yltmmätsemmäu sietisi/
«imen

CbrttilN «»85.

nimen helöäa fuhttttk perinyt.
5. Sillä kenelle HZ» on coscan EngeletM.
»i 7. siä sauvnut: Stnäclet minun Potca»/
».Sam täaäpän minä sinun synnytin? Jataa»:
fi 4. Minä olen hänen Isän»/ jahä» on miPs-l. nunS. Potran?
hän tuo eficotsen
Ja taa»/,
19- 27.
hänpä pttaraickt
mailmaau/
hän:
Ps-l.
t
rucotleman.
Engeli
cumarten
97! 8. Jumala»
Eugeletstä
Mutta
hän
hän
sano:palve7.
Ps-l. tefe Engelins heugipi/ ja hauen
104:4.
ltanö tulenleimauxext.
8. Mutta Pojalle»»: Jumala / sinn»
Ps-l. tfiutmespysy
ljancaicktsest jjaneaicktfeen:
45:7.
Sinun Waldacunda» Waldtcka / on oikeuden Waldtcka.
9. Sinä racastte vanhurseautta / ja
«vihaisit vääryltä: sentähden on sinun/
0 Jumala / sinun Jumalasvoidellut tloöijykä/ «nä tuin sinun osawelje».
Ps-l. ia. Ja sinä HERra olet alusta maan
IVtUS perustanut/ ja Taivatovat sinun käsiala».
il. Ne catomat/ mutta sinä pysyt: Ja
he catcki vanhenevat nyncui» vaate:
>

»«

cosca
sano

»en

4.

«utt« /»le»

se» tunllet
sijh«»

Ia Jumala o»

»»1111.

»7l

olit.

todistuxeus

andcmut setä ihmeillä että tunnustah.
deillä/ nyn myös moninaisilla »oimalli»
silla lö,U«/ ja Pyhän Hengen jacamt»
silla hänentahtons jälten.
5. Sillä ei hä» ole tulevaista mailma- Chri»
ta Engeiittcn ala lmda»ut / josta me pu- stuxen
corteus
humma.
6. Mutta yxl stn todista toises p«i«s/ jaM««
j« ft»o: Mllä »n ihminen/ «ttä sins ,estet<
hindi muistat eli ih«»sen Potta/ ettäs yltste»
:

tän.
händ» etzlstelet ?
7. Sinä olet hänen «ähäxl hetlexi E«-Pftl.
gelitt«n suh«n altnd«nut: sinä olet hä» 8:,.
n«u cunnialla >« ylistyxellä cauntstanut/
si asettanut tittes töiden päälle.

8. Caicki olet sinä heittänyt hänen jal»
«lnsala: Sillä sijnä/ «tä hän caickl
«n hänen «lans heittänyt/ ei hän mitä»
jättänyt / jota ei hän ole hänen alans
heittänyt: mutta nyt en me lvtelä näe
caickia hänen alans heitetyxi.
9 Waan lEsux»» / joca wäh«xt het. Phil.
lexi Engtlitten suhten «lettu «li / «ë. ,-. z.
r-. Ja ntjucui» pugun sinä heitä muut- mä me cuolemans tirsimisen «utta c«utelet/ ja he muuttuvat: Mutta sinä coh- nift«uxt cunnialla j» yllstyxellä : että
ballan» pysyt/ ja et sinun ajastaica» hänen piti Jumalan Armosta caickein

„

i

i

I

l

.

edestä «olemala maistaman./
hän
cof. io. Sillä se somei hänen jonga täh. Ksole»
Psal.
«0: i. can fanouut: Istu minun »tktake kädel- de» «icki o»«t/ ja jonga cautta «icki tä «tti
leni/sijhenastt ruin minä pane» «ihol- owat/ joca paljo lapsia cunniaan saatti/ hänen
että hän heidän auluudens Päiruhlinan corteu»
lises sinun jalcat» astinlaudaxt?
dens
14. Etkö he caicki ole palvelevaifet lärsimist» «utt« tiydellisext tetie.
Henget/ palveluxeen lähetetyt «ylle jot- n.Sillä ne caicki yhdestä owat/ setä lettu
se j»c« pyhillä/ eltä ne jotcapyhttttän hänen
ca autuuden perimän pitä Z
ll tucu.
>"naa tähden et hän myös häpe heitä taisiml
. stn,
cntzua/
Enlahden pitä meidän sitä wi- tvel)ex«ns
Uden
'l.Ta«oben: Minä julistan sinun »..mheen
nysiä
ottaman/
vaarin
sumin
TestaPftl.
menbin (^^lcuin mecuulletolemma/ etten
«nd« sinua »«silla ylistän.
22:23.
«ejoscus paheni».
vpistpt
3« t°°s Mini turwan höu<«. Psil.
tä enä -.Sillä jo»se sana oli vahva cuin En- '?>taas
Catzo/ mmä ,a ne lapset i«tca i8 :2:
waari gelitten cautta pnhuttin / ja catcki yliye. I«
andanut on.
m.nulle
Esi. «:
I«mala
tottelemqttomu»
jo
käymysja
on ansaiPidettä
sijs lapsilla on l.ha ,« «tri/
14.
Ett«
tun
palckan»
saanut/
man.
nysta osilllstxi tullut/ 05t.,,;
Act. 7: z. Cuingasta me wÄtäisim/j«» me sen- nyn o» hän my,<
«oliman «utta hucutta. ,4.'
olis
«ttä
han
ylöncatzsmma?
caltaisen
autuuden
Jozz.
ca sijtte / cuin se ensin HEixralpa saar- nut stn jolla cuolemst» tv«ltl» oli/ se on i.1,:Cor.
;z.
nattu oli/meisa vahvistetusi tuli / ny- Perkele».
,5.
Mm
1«
puutu.

i i

i

l). Mutta kelle Engeletstä'on

«.

i

:

:

:

1124

spljkoll.

l.ia./.iuc.

t;.Jä päästänyt N» jotta kuoleman «xywät sydamelläns i mutt» ci he tunde-

pelwost pitl catkea tkäns orjana oleman.
Engclett
i 6 Sillä et tosin hän
täpäällens ota/ «aan Abrahamin Sie.
menen hän päällens otta.
17. Josta hänen caiketi pitt «eljens
«altatneu oleman että hän armollinen
ja uscollinen ylimmäinen Pappi Jumalan edes oli»/ sowttlaman Lanfan syndejä:
18. Sillä fijtä että hän kärsinyt on / ja
on kiusattu / taita hän myös nytä autta

nelminun teitäni.
li.Nyn että minä mannoin minun
mihasani/ ettet heidän pidä minun
lepooni tuleman.
lz.Catzocat/ rackat «veljet/ ettei teisä
joscus olis kelläkän paha uscotoin sydän/
ja elämästä Jumalasta luomuis
tz.Waan neuwocat teitä» keskenäu jocapätmS/nyncauwan cutn Tänäpän
notan : ettei jocu teistä synnin petoxei»
cautta paaduis:
jotca kiusatan.
14. Sillä me olemma Chrifiuxest osallisepi tullet / jos me muutoin
m iucu,
ahetu»
loppon asti wahwana pidämme:
Neuvo
Entähden pyhät tveljet/ jotca i;.Losca
täLhri
sanotan: Tänäpän/ jos t«
cuyumises osalliset
waari sijtäApo- cuuletta hänen änens/ nyn ältät paadutstuxen
vpispy
stolistaja yltmäisestä Papista/ tako sydämitän/ nyncuin haikeudesa tafymän joyga me tunnustam/ Lhrtstuxesta JE- pahdut.
cuultt)
16. Sillä
hänen suxesta
muutamat
corkeuz. Joca on uscollmen Me joca hänen nyn he wthottil hänen/waan et catckc «tdeos tehnyt oli / nyncuin Moses .coco hänen -ca Egyptistä Mosexen cautta ulosläxtt.
ÄUU."
tähde/ huonesans.
17. !Nutta cuillen hän neljäkymmenoä 14;
ajastatca
jotca
wihatnen
oli?
Eikö
nylle
Mssekunz. Mutta tämä on sitä
xen suh nian ansainnut cuin Moses/ että sillä fyndtä teit/joiden ruumttcorwefa hucuil?
18. Mutia cuillen hän wannot/ ettei
ten.
suurembi cunnia huonesta olis joca

coscan

/

:

sa-

sen

uscon

cosca

-

sen

zs. i

suuremman

sen

rakensi/ cuin itze huonella.

heidän pitänyt hänen lepoons tuleman/

eiköuscomaltomille?
19. Ja me näemme/ ettet he tvsinet
päuscon tähden stnne tulla.
Jumala.
lv. iucu.
Num.
Ja Moses tosin oli uscsllinencaikes
peliätkäm sijs etten me jos7. hänen huonesanö/ nyncuin palwelia/ nydentodistuxexi/ joista stjtte sanottaman
A cus hänen lepoons tulemisen lu4. Sillä jocatnen huone on jolbakin
on
rakettu: mutta joca catckt rakensi/

se

«-

'

°

hyljäts/ ja ettei kengän
pitt:
>axiä°
6. Mutta Chrlstus nyncuin potca ylimeistä tacapertnjäis.
jonga
me
olemma/
z.
on
meille
huone
Sillä
tze huonens:
tlmottettunhncuin
jos me muutot» sen uscalluxen ja toimen heillekin: Mutta ei heitä sanan cuulo
ei he nytä «scokerscamtsen loppun asti «ahmana pi- mitän auttanut /
net/ cuin sen cuultt.
dämme.
nyncuin Pyhä Hen- z. Sillä me jotca uscoimma/ tulemma
7.
95.
Tänäpän/
jos le cuu- lepoon / nyncuin hän sanoi: Nyncuin
Psalminä mannoin minun mthasane / et het- 'aveen
misi. letta hänen änens/
sydämitän/
älkät
dän pidä minun lepooni tuleman. Ja
Nyn
paaduttaco
Psal. 8.
95-8- nyncuin haikeudesa tapahdut / kmsauxen tofin/ cosca ne työt mailina» alusta la>e«ra
täotetyt olit.
:
pätwänä
4. Sillä häk sanot yhde» patcas/ fij- Osotey. Lusa teidän Isän minua kiusaisit/
/ »o näit minun työni
minua
coettelit
tä
seitzemennefiä pätmastä näin: Ja tanlehe
läneljäkymmendä Pastaica^
Jumala lepäis setyemendenä pätwäaä won
hesty.
ro. Sentähden minä närkästyt» tämän caikista hänen tötstäns.
nunnan päälle /ja sanoin: aina he
5-

se

cosca

-

-

'

sano:

corwesa

sm

!

'

;

Ebrtttin tygs.

;.

iuc.

«7^

ma» lahjoja ja uhreja fyndetn edestä, ylimäts>la taas täsä: heidät»
».locanytaarmahdais/ jotca tatta-fenPa.
«un lepooni tuleman.
S. Että stjS «vielä edespäin on/ et- mattvmat ja exymäisct omat: että hän pj„ mitä muutamat pirä stjhe» tuleman/ ja ttzektuhetckoudella ymbärikääritty ou. rasta»
ne joillese ensin ilmoitettu »li/ ei ole fij- z. Ja tämän tähden tule hänen nyn
cuin Cansao edestä / nyn itzekin edestänS
hen tullet epäuscou tähden:
päiwäu/nhn
yhden
«aas
uhrata syndetn edestä.
7. Määrä hän
pitkän a>ay perästä/ ja Dawidin camta 4. Ja ei yxtkän omista itzellens cunntTänäpän/ («yncuin sanottu on ) «ta/ maan se joca Jumalalda cutzutan/
tänäpän / jos te cnuletta hänen änens/ nyncutnmyös Aaron.
Nyn älkät paadMtaco teidän sydämiläo.
5. Ny» myös Christus ei ole ttziänS
B.Slllä jos Josua olis heidän lepoon cnnniotttanur/ että hän ylimmätsexi Pase joca hänelle sasaattanut / ny» ei hän olis toisesta päi- pipi:oli tulema / mutta
not Smit olet minun Potcant/ tänä«ästä puhunut.
y.Stnlähden on Jumalan Cansalle pan minä sinun syunytin.
ti

tväunst

täjot-a

pidä mi-

se

Jumanan uscomat.
lansa,

G<n.i:

sano:

Psal.

S.

"

'

sano

6. Nyncutn han
pxi lepo vielä tarjona.
toises
10. Sillä joca hänen lepoon» jo tullut Sinä olec Pappi yancatckifest/

o»/se leväjä tötstäns/nyireuin Jumalakin hänen töistänö.
A)ljn ahkeroitcam Ms stjhen le.
» poon tulla/ etieijvcu siihen epärsicuwaan langeis.
uscon
Sillä Jumalansanaan elämä / ja
Juma«'

sedektn säädyn jälken.

,

.'

Melchi»

7. Joca on hänen lihans päiminä uhrannut rucoupet ja nöyrät anomiset/ mätygä
kemällä huudolla ja kyyneleillä
joca hänen moei kuolemasta pelasta/za on

sen

myös cuultu/ että hän Jumalat» cunvoimallinen / ja teräwambt cum jocu moitti.
8. Ia matcka hän Jumalan Polc»
caxiterainen mieckä/ ja tunge läpche M«vo,ma henasti «uin se sielun ja hengen eroilta/ oli / on hän cnitengin nystä/ cuin häi»
ja jäsenet »a ytimet/ ja on «jalusten ja sy- kärsei/ cuultaisuden oppenut
y.Ja cosca hän täydelllsexi tuli / o»
dämen aivoitustenDuomari.
!Z. Ja et ole yhtän luondaappalda ha- hän caiktlle nylle/ jotca hänelle cuultaiven edksäns näkymätä/ mutta caicki o. sel omat/ syy yancatcktseen autuuteen:
«at hänen sil««älns edes patjat ja julki/ 10. Ja on Jumalalda ylimmäisext
josta m- puhumma.
Papixi nimitetty/ Melchtsedektn säädyn
Lohdu- 14. Että stjö meillä suuri ylimmäinen jalken.
tus
11 Josta meillä o» paljo sanomist / ja
Pappä on/ JEfus Jumalan Potca/joca
,Chrl- Taiwaistj» mennyt o»/ nyupysykAmsijon työläs selittä: sillä te «letka coivä-, Cbrero
jä nuhsiuxen nä tunnostuxes:
«»rwaisex tullet.
Pappe- l' 15. Sillë meillä ole se ylimmäinen 11. Silla ke/ joidenpitiaica opectajat. della»
«dest. Pappi/ joca ei taida meidän heickouttam oleman/ tarwitzettasags/ että me teille heidät»
taikaGrmahla / waa» se joca cattis kiusattu ensimälset Pookstaiyit Jumalan sanan mattono/nyuruin mekin/ cuitengin «lman syn- opista opelatstmme: j« otetta tullet ny- mu de»
/ jaei
«ltä.
pi/ jokea tarwitzewac
vah- tähden
«des
täyfäm
.i6.S«lähdeu
»scalluxel» vaa ruocaa.
lä Armonistutmen tygö / «lä me siupiu- iz Sillä jollevielä riescaa pitä annetd« satsimme ja löydälfimme silloin Ar° taman / se on harjotttamatoin vanhuron lapsi:)
sqnoap: (
«0»/ costcM»« apua tarwiyemma.
V. iucu.
14. Mutta täygtMen sopi vahqa
jo»«a owat tetlumlsen cautta
bpelt»
I«z jo«i»«n ylimäinett Pap- ruoca/
«lettu lhmlsisiä/ pannan harjoltttut mielet hywä ,« Mha «ro»t»
(>->/»l)misten edest nysä asio»e/ ,ol» tämän.

sanan

-

».

lan

'

s

.

se

nesca

.scauoen

«

JumnlM lulemt/«h«.

Mml

Vl. iucu

Cpisieii

Z?6
Vltuvd

«t»»»»
»yml.

F?>

Vl. iuill.

E»l§hden andacam Ctzt»tfinx«n
opin

olla/ja ru»
nyhin ,olt« täydtlll»

filläns
/

s««tta»«tl «i «astu»
sten
Chrl» dlst perustusta lastein parannuxen cu»»
stuxen lewaifist» töistä / ja nscoon Jumalan
spts. päälle/
2.C«st«n opptj»/ kätten päälle pane»
«lsten/ cuolluitte» ylssnonsemiseett / ,«

ja/ luc.
»4. «llnote» i Totisesi tahdon min» Ge».
siunaten siunata sinn,/ jn e»äten enätä
,
sinua.
i5.1» «tts hän lärfi»«lts«fi od»lli/ny»
hän sti l»paux«n.
'6. Sillä ihmiset tosi» wannowa» se»
cautta/ joca suurembi on
he / ja st
o» «it« h«dä»rllt«ns loppu/jos st
»alalla »ah»istet«».
'7- lost Jumala tahd,i lupauxen pe.
rtllistlle n««wo»s »ah»»oen yldätylläi»
stst»«.oftet»/ »an»oi hän «alan
Että me «ahde» ltzck»«attoma»
«;

«»»

nancaicktseenDUdwioon.
z. Ia sen
tehdä/ jos I».
«ala «»ut«in stldi.
Nti». 4.S,lläs«onmahdotoin/ «ttänesitca lappaltnca»tta/joiftmahd«l,ino»lu»
roi luo» »lhdoin»al«ftut ow«l/ ja sitä taiwal- mala» walehdell»/ juuri ««hwan ustal,
Pum«st l»st« lahja ««istanet/ ja owat Pyhästä luxen pid«isi»m«/ me jotca sijhen t»r»
»amme/että me taritun tot»«n siifima:
Matlh Hengestä oftllisex» tullet/
ntjn«in »ah.
5. 1« maistanet Jumalan hyw« st. '9. longaMepidämme
m«,dan sielun, Anckurin/
ja
wan
mailman
l»i«n
ja
P«. naa/ tul«»atsen
»voimaa/
2: 2».
s. I,s he poislangewat että he »a» joca sisälle» »lottu haman nyhiugi» a»
j
/»/-- fiandest parannuxeen udistettatsin/ jotea st< / »olca esiripun sisilmäisellä puolelln
«V.»s, toistamisen itzellens Jumalan Pojan rl- owat.
I°ho»ga «delläjuoxia on ««idä»
stinnaulitze»«t / japilckana pitämät.
7. Sillä maa joca ftttn sistllens sir- «d«llä« sistlmennyt/ lEsus Melchise»
pa joca »sein ftn päälle «le/ ja «stoa "ttn säädy» jält«»/ ylimmäifexi Papix»
«rpellista ruohoja »ylle jotca sitä wilje» tehty tzancaickisest.
VII iucu.
l«vät/stft«fi«n«nr«n lumalalda.
8. Mutta joca orjantappuroita ja oh»
Illä tämä M«lchis«del oli Sa» Chrt.
Cuningas caickein «or- stus
dacketta lastua/ st on t«l»otot»/ ja lähi»
Jumala»Pappi jo- »«rr».
»iroust»/ jong» loppu on/ «tä st pol»
:

».

/

/

«,

.

«-

/

/

/

/

/

«,?«»««

ö«an.

!

lö»
AVUtta «e t»i«omm«tellbä/rac.
parambata/ Si
««sm
euilite autuutta lihembänä olisitta/ eh»
tä me »«in puhunun».
10. Sillä ei Jumala ole «äärä/ että
hänunhodais «idän «conja työn «claude»/jonga t« hën nimtltns oso.
sttte/ eosta te pyhiäpal»»l,lt»/ ja »ielä
»al««letta.
ii. Mutta me halajamme/ että j«c«,nenteiftä sen ahteruden osotais/ pitsin

«

»'

l«Ab«hami»aftan m«i/«s»
:

:

suguta: j«tihän«»ä«l«päiwäi»«l«a/

eitä elämän loppu«: multa hä» on In»
«alanP«ica» w«rr«ttu / j« pysy P«p-

<oi«onwah»ud«n/ haman loppuu asti. pina yancaicklstft. luinga
,2 Cltet
suuri t«mä
hitaxi tulis / »a«» olisitta 4. Mutta catzocat
t»tjd»ns«!,raj«l/sit«»stonja lälfi«ls»n on/Me Abrahami P<t,tltarchn saalista
tymmenexet andoi.
<a»tt« luwatNN »Mmisön ftaw«l.
«

la»

hiin palats Cuningastt» taposta/ j« Melchi
stdtttjn
fiunaie händä
2. Jolle myös Abraham jacoi lymme- Gen.
nexet caltista: Ensin hän tnltitan wa»« l<, ,l^
hurstauden Cuningaxi »aan sen jäl.
»«» Salemln Cuningaxi/
s« on «uhan
Cuningas.
z. Ilman Isätä/ ilman äitltä/ il««»
«

»«»«

u««ch,

«1
s.l»nejolcao»atlewlypojista/ Patästy
o»
pin»t«n
'

»tznc»i» INm«l« lupais Aoltawat/nyn heillä
ei hä» tainnut yhden»
gän suuremman ««,«» »a»»»/ t»s» hän lyMM«»ex»z Estnftld» ott«/ ft »n heidän M
«tljil»
»«»«iitzefMttiM/
13. Silli»

brnhamille/«stn

"

««

«»

NmönlMz.
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z.l»tV

lauttaus/ jotahänelle sanoit Her»
»rliil. »tljllbän./ latt! jällen/«cilcka n« Abra» hänen
««» wa»nen»t /ja et sila «du : sinä o»
owal.
cupeista
tullel
«A» hamin
sta- let P«ppi Melchlsedetln siidyn ,äl,e»
lir«h«- 6. Mutta st/ jonga sucua et heidän
tymmene-tz «ncaicklstst/)
«! jo le ftne lueta/otti Abrahamilda
»«/«» Nt/ i« sinnais händä/j°«a luvauxet olit. 22. 1« näin paljo p«ra«««n 2«st«.
tullut,
Vavve 7. Mutta ei yxitän sitä tiellä/ että »ä» mendin toimittajaxi o» lEfts
Papixt
nytä
«onda
tuli/
23. Ia
tosin
io.
b««bi siunatansildä cuin enämbi on. ettei
pysyä.
cuele««
heidän
E«ö
«oletvaistt
ihmiset
ftllinut
8. Ia lasi tosin
»ymmenexiä ottawat: mutta siellä hä» 24. Mutta tällä / että bän pysy isi». Chrl»
st«g ««
«ickisest/on «t«m«l«tn Pappius.
todista hänen elämän.
toi««
«yös
yancaic»
täybell.
ne
)
ny»
pitä
hän
(
25. Iost»
y. Ia e«tä minun
j»«» hanen «ut» stmbi
tymmenexiä
ottaman/
tehdä/
tistst
«uluoxi
loltui
joca
le»i
täydyt myös Abrahamis tymmenexiä lans lumalantygötul««at/ja«la «i» Pappi
«a/ j» rucoile «lati h«lbän «d«stä»s.
«mn le»
,l»a :
26. Sillä stncaltaine» ylimmäinen »««t.
cupti10. Sillä hän oli »ielä Isäns
Pappl meille sopi/ p»)hä/ »latoi»/ s««» R«».
st«toin/syn»eisistä «ritetty / ,« lorlem. z:«<.
ii.SenlähdensiStäybellisysoniewin
Ettäle
:
(
»i,«n Pappeude» cautta tapahtunut sillä sen «axi Talwaita tullut
tarwe/nij».
sicapäiwä
«i
sijtte
miiä
27.
olis
)
lvavpl
Jolla
«ll» «n Canft lain saanut
o»
«on oli tar»t»t« ftnoa/ että toinen Pappi cnin muut ylimmäiset Papit/ ensi»
/
main
syndeins
jällentuletva/
edestä
«h«man
säädyn
fiitte
vois» «li Melchistdetin
edestä r Sillc, st» h«n «n
,andu.'ja «i Aaronin säädyn jälten ?
«nftn syndei»
tehnyt/
jo
/
sij>
muuteta»
costa hän itzens uhrais.
Pappius
silloin
12. Sillä cusa
28. Silla lati asetta ihmiset ylimmäi»
nä pitä myös lati muutettaman.
Papeixi/ joi«« heickous «n mutta
13. Sillä josta näitä sinomn/ on toi. sixi
telia «aulia/ josta ei yxitän Altarita »«länsinä/ jo« lain jält<» ftnotlin/
«sttta Pojan yancalcktsest täydellistxi.
Valwellut
VIII. iucu.
i4.Si»ä ston silttn«n/«llä ««idän
tul»n
en pää«ppal« ny- Chrl.
HEllram I«d«n sucucunnasta
stus «N
lut/ jelle s»cutu»n«lle «l Mosts »l« mi» xl N<n cui» m« puhumma / «tillä töydelli
ylimmäinen
,ä» Pappeudesta puhu»»t.
stncaltaine»
/ j«« istu «itialla tä, stmbi
1;. I« st «n »i«li stlttmbi : jos M<l»
Pappi
jällen
y»
teinen
säädyn
M«jest«tn
della
chisedetin
istuimella Taiwaisi/ Pappi
pyhäin loh,«i»p«l»«lia/ja cuin ll»
löstule/
2.1««n
,6. Joca ei lihallisen läikyn lain jsl» s«« totisen «asin/jonga Ium«l« asetti/ tvM.
»en «hty ole/ wa«» loppumattoman «lä» j<, «i lhmin»».
män lvoiman jältln.
3. Silli jolain«n ylimmäinen Pappi
Pftl. 17. Sillä näin hän todista Si»ä olet <,s«l«an «hrama» lahjoja si «hrlja ;
«c»; <. Pappi ijancaickistst Mtlchistdetln sää- S«nlähd«n tar»<tan/ «ttii tijllstin olis
»y»j«lt«n.
jotaki» uhramtst.
,8. Sillä «»si«ät»e» l«li lack« /
4. Sillä jos hän «yt maan päällä o»
:
l«l»«lt»m,de»
j«
tähde»
lis / »yn et hän ollsPappi/ Papit o»«»
h»tcko»d«n
täydellistxi
et
Sillä
lati
tainnut
jot« lain jilllnlahjoja «h«»al :
19.
pajohdatus
«ehdä/ »aan oli sisälle
s.letca pal»«l«»at tai»««ifi«n esi»
»«mh«n l«i»«on/ jonga cautta me lu. ««»aa ja »arj««/ »ijncui» st In««l«l<- "
9»
(»alata/ ««» »astaus Mesexelle stnei / «osta hs«alata lähtnemn»ä.
20. (Ia nyn paljo enämbi/ ettei ilman
piti Majan päättömän : Catzo/ftuo ««.
?,
«Sillä ne olit tofin ilman »alata hän/ ettäs «ickl t««t stn «ivan ,ält«n/
1^
Papixt t«««l ;. Mlt» tämä »»<««<»/ l»ln sinulle »«»ttllll dftlttt» on.

sanoman

se

:

,

:

se»

se
se

«

„«

M«z

«.Mlta

VpWc,
s.iui.
6. Mutta nyt on hin paremman mi- «ifiawainen Aaroni» siuiv»/ ja Testa. Erot»,
ra» sionut/ nyncuin hän paremman Te. mendin Taulut.
stamendingin »välimies on/ joca p«rem< 5. Mutta sen päällä olit cunnialisuden
bain lupausten päällä seiso.
Cherubimit/ jotcaArmonisiuimen »ar»
uust
7. Sillä jos «n»in« olis puuttumatoin joisit: joista ei nytolttrinomattainsi»
ollut/ nyn «i toiselle olis sia tehty
no«ist.
«enll
hz„
6. Mutta costa ne niii» asetetut olit/
z
heitä /ja ftno
p"'Cayo/ Päiwät tulemat/ ftno HERra/ menlt Papit aina si,h<» «simaisten Ma.
l"nvl «tlämtnälsraelin huoneUe/ja
ludan jaan/ja totmttlt Jumalan palmeluxm. Exod.
«anh« huonelle tahdon Ude Testamendin päättä. 7. Waan toiseen meni ainoastans y» 32:10.
>"!«»»
y.On sen Testamendin jälten/ cuin ltmmäinen Pappi l«r,an muodes yxi. lev.iö:
minä lxlidän Isillens sinä pätwänä an- nä»s/ el ilman «eretä/jonga hän uhrais
">k"l
t«a/ ,0,
fosta minä heidäntätens rupeisin/ omain ja Tanftn ricostcn edestä
«pols
Egyptin maalda johbattaxeni: 8. Jolla Pyhä Hengi ilmoittl / «tei
h-llä
panan Slllö
«the pysynet minun Ttstamendtsi. pyhityxen «etä nyncauman julistettu/
I"> ni / nyn e» mtnätän ole heistä lucua pi» cuin se endinin Maja seiso
tinyt/sano HE)ira.
y.loca sillä «jalla oli esicuma/jostlah.
I<r>
10. Sillä tämä on se Testamenti longa Jat «a uhrit uhraltin / jotca <i molnet 0.
5" N' minä «hdon säätä Israelin yuonelle/ mantunnon perin läydelllfexi tehdä sits
nyden pilwiin jälten/ sano HERra: joca Jumalan palmelusta «li/
Zach. Mmä tahdon anda minu» talini heidä» iv.Ainoastans ruilla ,a juomilla/ja ms»
«l s. mieleens/ ja tahdo» ne kirjoitta heidän ninaisilla pesemisillä ja lihan säadyisi/
jydämyns: Ia olla heidän lumalans/ jotca oieiiux? aica» asti olit päälle panut.
i<?.
ja heidän pitä oleman mmun kansin.
Christus on tullut tule11 Jaeiyhdengänpldälähimmälstäns
lawarain ylimmäistä
ilmaisten
loh. opettaman
/ etkä wel,«s
6:4;.
»aftnoman: P»pixl/suuremman ja täydellisemmän
/»/»-. tunne HERra; sillä «icki pitä minun Ma,an cautta/ jocaei käsillä tehty ole/
b«n«»
tundeman / hamast pienestä heidän s«. s« on/joca ei näin ole «kettu/
nyn
astl.
fturlmba»
n.
Ellä cauristen t«lck« »asickain we- i«
stns
12. Sillä minä tulen lepytetyxi heida» ren «utta/ waan on kena» oman we- "b"/«
«iirydestins ja heidän synnelstäns/ja «ns cautta mennyt Pyhää»/ ja yan» '"»«>«
"tau.
Heidin wiiäryttäns «n minä tahdo euä caicklsen lunastuxen löynnyt.
«utsta.
1;. Silläjos härkäin ja cauristen wert/ lev.ls»
13. Sy»ä cuin hän sano: Vst/wanhen- si ehkoisen tuhca pryscotettu saastaisten
fi hän «disen: sillä joca »«nhajayälli- päälle/ pyhittä lihalliseen puhtauteen
»«on/se onläsnä loppuans.
14. Cuinga pal«o «ämmin Chnstuxen '9:
IX iucu.
»eri/ joca itzens liman catttla »iata/ >"'
W«n»
oll tosin myös «ndlsells yancatckist» Hengen «ucca Jumalalle 'i>'
«Majalla
Te
han KN
Jumalan palweluxen uhrannut on/ o» puhdistama meidän omantunne» cuolewaisista lölftä/ eläwäulconalnenpyhys.
stamen.
dln T»
2. Sillä «simainen M«j« eli ta Jumalala palweleman?
berna- «lettu/josiolit Kyntiläjalat/ ,a pöy- 1;. Za sentähden o» hän myös Uden bsol«
cli j« tä/ ja Catzelmusleiwäl/ joca Pyhäxi cu- Testamendin wilimies/ että ne jotca cu- to»
uhri tzuttin.
tzuiut owat/ sen luwatun yancaickisen että
»«rjoite- 3. Mutta toisen esiripun tacana oli se perimisen saisit/ että hänen cuolemans Ehri»
<«n. Maja/ joca «ickein pyhimäxi cutzutiin. sijnä mälilla tä»l/ nyden yliyefZymisten !>ur<»
Exsd. 4. Josi oli se «llainm pyhän simun lunastuxexi/ cui» endisen Testamendin »>»>«»
leman
40:3 astia / j» Testamendin Arck» «ickloloa alla olic.
ld. Sill» liisi Testameml o» / sisiä »« we.
Reg. Cullalla silattu/ sii<lä myös ol, «!!«»»«
pu»
>: ?.
astu, josi oli Tatwalllnen l«lpä/ /a c»i-
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«lli «s Pitä Myös hänen «olemelns oleman/ jomeitä ca Testamendin «ti.
17. Silli cuolemalla Testamentl»ahpuhoi»
sto- «istetdn/ioca el ole nijn cauwan wahwa/
«an/«c cuin se »lä joca stn teki.
18. Sentähden et st «dinengän illnan
«eritä siätty:
19. Sillä

'

»o. lm,

se

ei ikinänstaida Ntjita täydellistxi
jotca uhrama».

tehdä uhri 0.

«läyMuutoin olls uhramast lacattn/ dllline
jos ei nyllä jotca uhraisit/ sinnelst sillen
omatundo olis/ costa he »lydoln pnhdi.
sielut o»a«.
3. Waan sillä tapahtu jo«»«»st syn«
2.

costa Moses oli puhunut cal- nin mutstuttamus.
Cansillt jotaitzen täsiyn iain ,äl- 4. Sillä mahdoeoin on härkäin ja cau»
len/ ottl hin »asickain ia cauristen «verta risien «ere» cautta syndejä potsotta.
wtd«n «nsta/jaPurpura«villoja/ ja s.Senlähden/costa hän mailmaan tu»
Isoppia / ja pryscotti sttä Ramalu» li/sanoi hän: Uhria ja lahja «sinä
että caiten Cansin/
tahtonut / mutta ruumin olet sinä mi'2O. Sanoden Tämä on st Testamen- nulle »valmistanut.
din «eri/cuin Jumala teille käskenyt on. 6. Polttouhril.ja syndiuhrlt el ole si»
iti. Ia stn Ma,an/ ja caicki sen Juma- «un mieleitzcs.
lan palmeiuxtn astiat / pryscotti hin 7.Gilloin minä sinoln-Catzo/minä tule»
Myös merellä.
(Ramatus on minusta kir>oi«ttu)että mi- Chrl22. Ia lähes caicki ««relli lain jällen nun pitä tekemän sinun t«ht»< Jumala, stuxen.
puhdisteta»/ ja pattzi meren»uodatust ei 8 Nyntuin hän lnnen sanoi: Uhria uhrien
ja lahsi/ ja polttouhria ja syndiuhria e» läydel»
yhcin andexiandamust tapahdu.
23. Nyn sijs larmllan/eni laiwallisten sini tahtonut ei myös »e sinulle telwan. lin«n.
«wat stncollatsilla puhdisteta» mutta n« ( jotca laln jilttn uhratan)
itze tätwalliset pitä paremmilla uhreilla 9. Silloin hän sanoi: Catzo/minä tulen tekemä» Jumal» sinun tahtos. Hi»
puhdisteltaman/ cuin ne olit.
24. Sillä ei Christus mennyt käsillä poisotla «disen etti hin loisen aselais.
lelle

:

:

lotistu «iva on/ 10. Jonga tahdon cautta me «vihdoin
«aan hän meni itze «aimasee» että hin pyhitetyt olemma/ lEsuxen Christuxen
nyt Jumalan casmon edes meidän IZH. ruumin uhramisellatem ilmestyis,
-11. Ia jocainenPappi on sijhen pan25.Ei.ttta hänen pitä nsemln itzens uh du/ että Hänen jocapilwä Jumalan palraman/uijncui» ylimiinen Pappi «»«- «elusta tekemin pitä/ ja usein yhtäläi«uosi meni mucalaisella »erellä pyhään: stä uhria uhraman / jotca ei costa» wot
26. (Muutoin olis hän«n usemml» syndezä poleotta.
tullul jo mailman alusta kärsiä) mutt» 12. Mutta costa tämä eli yhden yan»
Nyt term» mallman lopulla on hön oman «lcktsest telpowan uhrin syndein edestä
Vhrins cautta ilmestynyt synnin pois. uhronnut/tst» hän nyt Jumalan oitiall»
tädillä:
pantmisexi.
27 Ia nyncuin caickein ihmisten pitä i3.laobottasitä/ «tä hänen wiholli. W''r,
«ihdotn «oleman/ mutta sen jällen fens panan häne» silcaine astinlauoaxt. uo:
14. Sillä yhdellä uhrilla on häntsinDnomto
v<t. ,8. Nijn on myös Christus «vihdoin uh. «ickisest täydellijexi tehnyt ne j»«« py2» 's. rattu monen syndejii p»isottaman. Mut- hitetä».
ta toisella haamall» on hän ilman synitä
15. Mutta sen todista myös meille itzo
ilmestymä/ «ylle jotca hända ooottawat/ Pyhä Hengi Sillä «tä hän enen sinoi
X ,UtU
i«.Tämäen s«Testam<ntt/ jonga mi«utundexi.
en
ta»a
tähden heilletehdä nyden päitväin jilIllä lailla tulemoistc»
t>so«marjo/ei itze hywyden ten/sano HERra: Mm« tahdon onda 31: 3ti
tan el»
nylli uhreilla cu«n he MMN lakini Heidin sydämijns / si heite, le- »I^/olendo
dän ll: «»
lllinomg «hralpgl/
jocatouosi
»>I/
«ilain
tehtyn Pyhään / joca

«,,

:

'

:

/

:

:

»lluc.
Ron,.
e»
elä»än
l». Hlr«uln«»
KliM
»2, i».
syudejäus
määryttäsijn.
Jomalan
ja
heidän
17. Ja
sijs «ndifis päi»lä/ lohdn,
32.
Äns e» minä enimbi tahdo muista.
Ahjoina te «alistet»t olilla / si tus j«
»S. Mutta cusa näiden andext andasijnä
syndetu
on
et
/
«us
sille»uhria
ede- lärseitte mo««in »ai»ai» lil»oit»f»z N««,«
stä »le.
33. Pu»ltttai» sillein / «osta te setä »«!«>
«ttä tustai» lautta cailllle ih» tirsi.
meljet/
pilckat»
sijs
s»
Neu29. ATtS
meillä/ rackat
»vota»
mennä Pyhää»/ JEsu- m«x» olttta Puolittain «st» te nijbtn «a»,
ta»»)» oftllistt «litta/ joidt» täsi «yös
täsä o- xen wer«» cautta/
pis py- 20. Jonga hä» meille on malmistannt «ijn lä»t.
symän. «dext ja elämäxt tiexi/ esiripun cautta/ se 34. Sillä te oletta «y»s »ijstä »«l»
on/ hänen lihan» cautta:
»»ifta/ jotca minn» sillistäni tapah»
21. Ia meillä on yxt sunrt Pappi/ Ju- luit/ osalliset ollet/ ja «idän hywyde»
malan huonen haldta:
raatelemisen oletta le ilolla talsinet/
22. Nyn käykäm hänen tvgöns totifel- tieten «tta teillä o» par«»bi ja pys»»
Gpistdl»

zz«,

dän mlelijitt Minä ne kirjotta».

.

>

>

:

Nija

myös

Shri-

ptlltsee

la sydämellä/ täydellä ufcolla/ pryfcotetut meidän sydämtsäm/ la päästetyt
pahasta omasta tunnosta.
2Z. Ia pestyllä ruumilla puhtalla we.
della/ japiläkäm horjumatotn toimo»
tunnustus: (Sillä se on uscoöiuen/ joca ne lupats.)
-4.1» ottacam waari toinen toise.
me ahkerotqcm meitä» racstam/ että
tauteen ja hymyn töihin:
25. Ei ytön andain yhteistä Seura-

Tatwats,
wäisembt cawara
sijs poishelttäkö teidän

Älkät

u«

maxo on.
zS. Sillä kärsimys on teille tarpellinen/ tehdaxenne Jumalan tahtoa/ että
te lupauxe» fatsitta.
Z7. Sillä vähän hetken perästä tule
Hah.
se/ joca tuleva on/ jaet vyvyttele.
z8 Mutta vanhurscas elä «scosta: 2:3.
ja joca välitä/ sijhen et minun sielun se 4.

fcallustan/

jolla suuri palcan

mielisty.

Rom.

eläcunda/ ayncutn muutamat» tapa on/ zy. Mutta en me ole ne jotca mei- 1:17.
mään. «aan ueumocat teitä» kejkenän: ja sitä tä» cadotuxeen vältämme/ vaan jot- Gal.
enimmin cuin tt näette ftn patiyän lä- ca «scomme sielun kallelle pitämiseen. 3: il.
hestymän.
XI. äucu
Sillä jos me ehdollani fijtte fyu.
Usco
usco on vahva «scallue
Nhben dtä26.teem
cntn me »lemma totudea tun- ('I
toivotan/ jaet nä- lirjol»
rangat
"6b'"
epätle.
«l«».
stus jot doo» tulleet/ nyn et meillä ole «uä yh>
2. sen cautta ovat ne vanca sijtä tän uhria syndei» edestä:
»7. Waan hirmuine» Duomion odo- hat todistuxen saanet.
luopukylen kymaus/ joca »astahacoimat. tus/ja
z. Uscon cautta me ymmärrämme/
syöpä
on.
set
että matlma on Jumalan sanalla val- G«n-l!
28.Io« joc» Niosexe» kat» ricko/hänen mistettu/ ja että caickt cum me näem. I.
<:4- pitä
ilma»
cusleman cahden me/ ne ovat tyhjästä tehdyt.
Deut. tatcka colmtnarmota
todistajan cautta.
4. Uscon cautta Abel uhrais Juma- UscoP.
>7:6.
29. Cutnga paljo enämmän rangat, lalle suuremman uhrin cuin Cat»/jon- Isis.
fiuxen te luulotta sen ansainen/ joca Ju- ga cautta hän sar todistuxen/ että hän Abel.
malan Pojan jalmotlla talla/ ja Testa- oli vanhurscas/ cosca Jumala hauen Gen.
mendin meren saastatta/ jonga cautta lahjoistanS todisti: ja sen cautta hän 4:4.
hän pyhitetty oy/ ja armoa Henae vielä puhu/ vatcka hän cusllut on. Enoch.
pilckat
Uscon cautta Enoch vietiin pois/ Gen.z:
24.
zo. Sillä me tunnemme hänen/joca ettet hän cuolemata nähnyt; Ia ei 0- Syr.
D«ut. sanot: Minun on costo/ minä tahdo» le löylty/ että Jumala hänen poisotti:
?«Z5. costa/sano HERra/ Ia taas/ HESlra
tnnclttlltl» hän pyjsoierlin/ olt 44! 16,
»

.

»

M

Eausanh

häntllä

.l.

tue.
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hZuellä todistus/
Ju. p«n« silla hän »«lmisli heille Caupu».
«tn.
malalle.'
s. Sillä ilma» «scota ou nlghddtoin 17. Vsc»n cautta nhrais Abraham Ikekmata sJuma lalle
Juma- ftachil,/ costa hän tiustttin /ja uh «is ,'
la» tygö tulla tahto/sen pitä «sroman/ «inocaisens/ costa hi» jo oli lupauxet
että hän on/ ja on nylle costaja/jotc» saanut:
Q«,'
handä etztmät.
i8.I»»e ftnott» oli: Isiachis cutzu- )v.
7. Uscon cautta fak Noe Jumalan la» sinulle siemen.
ly. Ia ajatteli että Jumala «oi cuel»
käsky» kystä cutn.etWelS näkyne»/ pelkät» ja »almtstt Arkin huone»» autuu- leistakin ylösherättä/ josta ha» myös
dtxt jonga cautta hän mailman duo- hänen nijncuin yhdes »ficu«as jällens
mitzi/ ja tuli sen mauhurscauden peril- sat.10.
lisejt/ joca uscon cautta tule.
Vsco» cautta fiunat» Isaac tule- Isaac,
Gen.
8. Uscon cautta tuli Abraham mullat- «aifista asioista Jacobit ja Esaut.
sext/ cosca hän Mtzuttta menemän st,he» 11. Vscon cautta siunai» Jacob cuolle- 17-17.
«aahänsonga hän oli perimä / ja hän sans mslemmatJosephin pojat/ rucotli Jacob,
Gen.
meni / eikä tiennyt / mhutiya hän tule- janojais hänen sauman» pään päälle.
ctta hän felpats

:

,

'

Gen-

St »i.
6c 11.
Syr.

Abraham.

Gen.
12.4.

-

kijti. ma »li.

,1. Bscon cautta puhut Joseph cuolley. Uscon cautta oli hän muucalainc»
Israelin lasten lähkemisest/ ja au- Joseph.
maafa/nyncuin vieralla maal- doi kästyn hänen luistan».
lttvatusa
hän Gen.
ta / ja asui majoisa Jsaachi» ja Jacoiz. Vscon cautta Moses/
bin cautza/jvtca olit sin lupauxeo kans- syudynyt oli / salatttn colme Cuucauttä 50:14

sans

cosca

saperilliset.
»o. Sillä hän oli odottanut sitä Caupunzita/jolla perustus oli/jonga rakeudaja ja luoja on
Saara il. Uscon cauttaJumala.
myös Saara sat »siGen. ma» sijttaxens/ ja synnytti jalken hänen
18! lv. jtäns ajan: Sillä hän piti sin uscollisKim. na/joca sen hänelle luvannut oli.
22. Sentähden myös yhdestä/joca nyn
jo cuollut »li/ synnyit monda / nyncuin
Sm. tähtiä on Tatwasa/ ja nyncuin sanda
meren rannasa/ joca epälucuinen on.
lj.Nämät caickt ovat «scssa cuollet/
ja ei ole nysiä lupauxista saanet / waa»
ainoastans taamba nähnet/ ja cutten-

s

hänen »anhemmtldans / että he nätt/ Mosee
cmnga caunis potcainen hän olj/ ja ei exo».

peijänuetCunioganhaastaa.

2.

Vscon cautta Moses/ cosca hän jo Exod.
cult/ kielsi cutzutta ttzens Phara- 2: ii.
suurexi
on tyttären pojaxt.
15. Ja «valitzi paljo pärammaxt kärsiä
14.

wat»aJumalan jonconcansia/, cuina-

jalltsta tarwetta synaisa nautita.
16. Ja kuki suuremmaxi rtckaudexi
Chrtstuxen pilcav/ cuiuEgyptin kamarat sillä hän catzoi palcau Max».
17. Uscon cautt»jätti hän Egyptin/ ja
ei peljännyt Cuningan hirmutsutta: sillä hän rtpput hänee/jota ei hän nähnyt/
ja Nyncuin hän jo olts hänen nähnyt.
:

gtn nthin turwannet /ja hyvin tydyit
Vscon cautta piii hän Pääsiäisiä/ Cxod.
tunnustit / että he wieratja muucalalsit jaiS.
meren muodatusta/ ettet se,ocaestcot- »2: 21»
maa» päällä olit.
,4. Sillä necuin näitä sanovat / he set tappoi/otts rumennut heihin.
19. Vscon cautta kämit «e punatfeu <xx. 14.
esottawat htidäns yhtä Isin «a«t« e- meren
lapttze/ nyncuin cuima maata 11/».
tziwän.
myöden / jota myös Egyptiläiset coettels, Ia jos he sijtte muistantt olisit/ lust» h« lähttuet ol«t/ olis heillä kyllä «ic« ltk/javppotstt.
palaita pllut.
16. Mutt»

zo. Vscon cautta Jerichon muurit la-

.

he pyytäwilt parambata/ geistt/ cosca nyrä seiyemcn pätmä ymbäExod. seen/taimallista. Sentähden « luma» rius käytin.
z: «5, ja heitä hipe cutzutla heidä» Jumala- zi. Vfto» caujtart portto Rahqb hue- Rähab
°

Rn

kunut

,2. iue.
'spiiM
/
kyllä
tainnut iloita lärsii ristiä/ et
Josu. iunut uscsmattone»!»eansia cosca hän olis ptlcka/
corjats. totellut
janyt istu otktalla kädellä
z. «acojat rauhallisesi huonesens
Sc6:
z». Ja mitä minun pttä enämbi sano- Jumalan istuimella.
/
2Z- man? silla aica tults minun lyhyäxi/jos z. Nyn muistacat händä joca fencal/
pidäts
minun
luetteleman Gedeonist/ tatsen mastahacoisude» o» synneisildä tmouda jaBarachist/ja Samsonist/jaJephtast/ tz, mastans kärsinyt / ettet te mäsy tetdä»
«uuta. jaDawtdista/ja Samuelist/ja Prophc- mielisän ja lacka.
4. Sillä «t te ole miela haman mere»
«aista:
zz. Jotea uscon/cautta omat Walda- asti kilwoitellen/ fyndiä mastan ollet:
cunnat voittanet tehnet manhurftaut. ; Ja te oletta jo unhottanet sen mana»a / saanet lupauxet/ tukinnet jalopeu- uxen / joca teille nyncuin lapsille puhu:
rain suut/
Minun potcan/ älä ylöncayoHEßran
z4. Samuttanet tulen moiman/ malt- curitusta/ ja älä näänny cofcaa hänessä
tanet mtecan terän/omat mäkemaxt heic- rangaista».
Prov.
»sudesta tullet/ omat moimalltscxt sodasa 6. Sillä jota HERra racasta/ sitä hän z:ir.
tullet / muukalaisten focajoncot maahan myös rangatse. Muna jocatsta poica Apoc.
lyönet:
hän p:exä/ cutn hän corja.
Z!
zc. Waimot omat heidän cuollens ylös- 7. Jos te curituxen kärsitte/ nyn Juteille
iyens/
nyncuin
lap.
jällens
Ntutta
muut
mala
saanet:
taritze
nousemisesi
omat ricki remityt/ ja ei pelastusta wa- sillens Sillä cuca on se poica / jota ei
stanottanct/ «tta heidän paraneman y- Isä curtta?
8. Mutta jos te »letta ilman curitustaä
lösnousemtsen saaman piti.
z6. Muutamat taas omat pilckoja ja josta catcki omat osalliset ollet / nyn teohaavoja kärsinet / ja «ielä stjtttkiu cah- letta äpärät ja et lapset»
let ja fangiuxen:
9. Ja cosca meillä omat lihalliset Isät

tlll

/

!

,

,:

:

Z7. Omat kimitetyt / rickt haratut/la- ollet curittajgna/ nyn meolcmmanyka
pitze pistetyt/ miecalla surmatut/ ymbä- camahtanet: eikö meidän stjs paljo ertns maeldamt lammasten ja mohten «ammin pidä sille hengelliselle Isälle anahsisa/ omat ollet köyhät/ ahdistetut/ lammaiset oleman/ että me eläisimme?
is. Sillä ne tosin omat meitä lurittamaimatut.
/ omailma
oli
net
Harmoina päivinä heidän luulons
ZL. Joille
mahöotoin
«at
exynet ja muorilla/ ja mäen jällen/ mutta tämä meidän tarpexem/
että me hänen pyhydens saisimme.
rotcoisa/ja maancuopisa.
zy.Ja catckt nämät omat
cantta ii. Mutta
caickinaine» rangat/ nyn et
on
ole meille iloxi/
lupa«ikä
saanet
sitä
käsis
«odtstuxen saanet
siuS
maan murheji: mutta sijtte anda Hän
usta:
40. Että Jumala o» jotakin param- rauhallisen manhurscauden hedelmä»
minmeille edescahonut/ ettei he ilman ntzlle jotca sijnä harjoitetut omat.
meitä
tullet »lie.
52.
ojetcal teidän joutixii. iucu.
kätenne/ ja väsynet polEntähden myös me/että meillä venne
ws kar
nain suuri todistusten joucko iz. Ja astucat milpittömät astelet teimeidänymbänlläm/ nyn pais- dän jalmotlla» / ettei jocu combasiuis Rausiman
tisi, ja
pangam caickt cuorma ja syn- nyncutn onduma/ maan paljo «nämmin hall,
vaino. dj/ jsta aina meihintarttu ja hilaxiteke/ termexi tulte.
tten/
ja juofcamkärsimisen cautta fijnä kilmot» 14. Noudattacat rauha caickei» cansia japyja pyhyttä / paitzt jotta et yxtkän
tuxes/ cuiu meidän eteem paudu »n:
hytten
2. Jacatzocam
alcajau ja päät- HERra nähdä.
iThess
täjän JTsujlen pääsit / jara / »ofta hän lj.Ja ottqcal mari/ ettet jocu Ju- 4« Z«

corwesa

uscon

cosca se

:

su-

/

uscon

saa

malaa

EbrMn tM

D«ut> malan armasta potstnlts/ ettei jofcus
,9:18, casivais jocu carvas,uuri/ jotaeula wa-

lHtz

viue.

maata/ «uutta myös Taivasta.
27. Mutta cosca hän sano: «vielä kerran/ tahto hän osotta/ että ne jänsewäisiahacoilutta tekemän/ ja monda
cautta knlis saastuteiuxt.
set plkä muurettanian / uyncul» sen joca
i«. Ettet jocu »lie huorlnteklaeli juma. räkettu o» / että ne järiftmättömät py.
katoin nyncnln Sfau/ jocayhden atrian
G». tähden myt pois esicöisudens oikeuden.
28. Senkahde» saamme me
walba,7.S»ilä te tiedätte/ että
hän cunuau/ joca ei järistä taida / meillä on
sijtte tahdot periä siunausta/ tuli hän Armo ivnga cautta me Jumalako pathyljätyxi: sillä et hän löynnyt yhtä» welemme/hänen mlelens noutext/ sivey.
parannuyen sia/ vaicka häasttäkyyne- della ja pelvolla.
keillä etzet.
29. Sillä meidä» Jumala» onculut- Deut.
et te ole käyunet
tawaioeu tuli.
i».
Sillä
«vuoren
4..
Uden tyg»/ johon ruweta saa/j« tulesta palot/
XIII. itttU.
Neuv»
jaMate myös käynet sijhen syngeyten ja
«t
veljelmeljelltses
Te
wahwan»
han
ja sen hirmuisen ilman tyg 6/
ltseeu
fiamen pimeyten/
ry. Sen Basuna» eajauxen / ja saoatn
2. Huonesen ottamist älkät un- rackaudiv/
jota
tygö/
ne jotca sen cuultt/rucotSillä fe» cautta owat teen/»c,
lain ja änen
Evan- ltt/ ettei sana pitänyth««llesanotta- muutamat tietämät Engelitkin huone- Rom.
»2:10.
»elju- ma».
sens ottanet.
20. Silläei he «voinet kärsiä »htä l»»in
min
z.Mutstacat
sidotulta/
nhncuinkehei- S- iz.
«roitus siinä sanottin/ja jos jocu peto sijhen «vuo- da» cansians sidotutollsitta: ja nhtäjot- Gm.
nijnsepitiklvicettämä»/ eli c« murhetta kärsimät/ nyncuttt te itzt iz: z,
Exo». ren sattui/ammuttaman
lapthe.
Sc 19:
vielä lihasa olifitta.
ZyttZ. nuolella
21. Nyn hirmuinen sen näky oli / että
4. Awioskästy pitä cunniallisest catc. AvloMoseskl» sanot: minä olen hämmästy- fei» seas ptdettamän/ ja Awto «vuode kästyst.
xi«/ ja vapise».
saastaeotuua: Alutta huorinlekiat ja Kieldä
22. Waan te «letka käynnet Stouiu
Jumala buomitze.
ahticufälavuoteiftt
vuoren tygö/ ja elävä» Jumala» Couz.Teidän menon olcon ilman ahneut- test.
pnngin/ taiwalltsen J«rnshlemi»/ja mo- ta/ja lytykätnhhin cuin teillä on: StlIssn.
nen tuhannen Engelitten jo«co» tygö/ lä hän on sanonnt: e» sutngan minäsi-1:5.
cocouxenja
2z. Phteifen
esicoisten Seu- nua ylönanna/engä ikänäns sinua hyljä: Psak.
rakunnan tygö/ jotca Ta«waisa kirjotkes.NHnettämehywäs kurvas sanom. 56;
tut owat / ja Jumalan/ caickein Duo- me: HERra on minun auttajan/ ja en S- ilg:
marin tygö/ ja tähdellisten vanhursca- minä pelkä mitä ihminen minulle tekis.
s.
stm Henget» tygö/
7. Mnistacac teidän Opcttaitan/ jscca Juma24. Ja Udea
«välimiehen teike Jumalan sana puhunet ovar M- ian säGen. JEsuxcn tygö/Testamenbin
ja sen priscotus veren den
te seuratcal/ ja ottacac vaari nan 04'. 10. rygö/ jocaparembtta puhu cuin Abelin
loppu heidän menollans oli.
mtllinen
pettaist
(vert.)
8.
«ilcin ja tä-NcuChristus
se
Waaettet te händä poiskielja myös yancaickisest. vovah
raChrt
silläiose«ne pa- y. Älkät audaco teitä» vietellä moni- vana
siuxe» eta saanet jotca kielsit se» joca maan
muucalaifilla opetuxilla. Sil- pysyylon- päällä käskyn ando» / paljo wähcmmtn naisilla ja
hyvä
on
että sydän vahvistu Ar- mä»
se
«atzo- me/ jos me sitä pyydämme cartta / joca lä
molla/ ja «i rualla/ joista ei nemttän Evanmast. Taiwasta puhu/
gcliujotca »chsä vaelsit.
H«g 2: 26. Jonga ani silloin maata järisti: hyötynet
-10. Meillä on Alcari/ josta rt «le nyden mm
7.
Mutta uye hän lupaja sano: «vielä mi- lupa syödä jotca majasa palvelevat, opis.
nä »ytkm keMu tahdoujäristä/ e» aln», «. Sillä cuidtn tläindt» «veren yltm- Le».».
Rn»
»ätNtN »-

astaus

sen

sen

cosca

,

-

se»

se

.

».

'

«scoa
«AEsiiS

/

"

:

Epistola
t. tue.
Pappi
Pyhään
syndein
mle
ry. Mutta päälisex minä neumon teituZiNtN
edestä/ ntzden ruumit ulcona Leirisiä pol- dän näitä tekemän/ että minä sitä ptkemmin teidän tygonne tulisin.
detan.
12. S-ntähden myös ZTsus / että ha»
20. Mutta rauhan Jumala/ joca o»
olipphittämä Lansan omalla werellän»/ cuolleista jällen» tuottanut sen
on ulcona portista kärsinyt.
lammasten paimen?/ yaNcaickisen Testaiz. Nyn mengäm sijs hane» tygöns u- menoin meren cautta / meidän HERlos Leiristä/ canvaln hänen pilckans.
ran lEsuxen/
i4> Sillä ei meillä tjsä ole pysywäistä 21. Teidän caikesa hymäsä työfä toiCaupiinzika/waan tukemaista me eyimä. mellisexi saattacon tekemän hänen tahis.Nija uhratcam fljs aina Jumalat, tonz/jatehkönteisä m,ta hänen edesan»
ChrlstlttylN le tytbSuhrl hanen cauttans/ se on »hden otollinen on / ITsuxe» Chrtstuxen caut«hreisi huulden hedelmä / jotca hänen nimen» ta / jolle olcon cnunia yancaicktsesi tzau.

i

,

suuren z"'

Neuvo
kuultat

suteen

sieluin

paime-

«ita

tunnustamat.
caickiseen/Amen.
16. Mutta älkät hywln tekemist ja ja22. Milli»eu»ont«it»/racka« ««ljtt/
eamist unhotcaco: sillä sencaltaiftt uh- ottacat lämä neuwon sina hywixl: silrit tclpamat Jumalalle.
lä m.»H ol« lyhykäisesi teille kirjoit,
17. Olcat teidän Spettaiöen kuuliaiset/ tanut.
ja seuratcat heitä: sillä he walwowat
23. Tietkiit «tämeidin »eljem Timoteidän sieluja»/ nijncuin ne jotca lugun lheus on päisnyt/ jenga «ntza/ jos
nystä tetemän pitä/ että he sen ilolla te- hi» pian lule/mini lahden «iti nähdä.
kemän pttä/ että he sen ilolla tekisit/ ja 24. Terwittikät caickia teidän Opel»

silla ei f« ole teille hyö- taitan j« caicki»Pyhiä. Teitä t«rwet.
limat meljet Italiasta.
,8. Rucoilcat m«tdän ebestäm: sillä se
25.Armo olcon caickei» teidä» «»«)«»/

ci huocanxella;
dyllinen.

«ohtä.

on Nttidän ustalluxem/ että meillä on hy. Ame».
wä omatunds/ ja että me ahkeroitzemma Ebrerei» tygö kirjoitettu Itallast;
pila hywa menoa caickein
Timotheuxen cantza.

sea».

/ epäilemat : pvyttae
6. Mntta
o»
mer«n
joca
epäile/
alo» cal- man.
st
Jumalan
sillä
lEsuxenChristuxenpalwelia/ taintn/ joca tuulelda aj«tan ja ltzcu»

I.

Xertve.

»ys.

!.

AOÄ

Epistola.
Jacobin
P.
tur»
anocan «stos
ja HERran

Cahdelletotstakymmenell»

sucu-

(^>tÄcunnall«/jotca hajalla owat/

Cuin-

S« riA> ja

tttwokta terweyttä.
i.

rackat

welstnl/ pitäkät

tetan.
7. Ällän st thminenluulc» jotal» Her-

ralda saawans.
8. epäilewäine» mles horju «Ms

sulana riemuna/ cosca te hane» teisäns. joca nöyrä
y. Mutta weli/
en/ tehu- MstS
tiufaust moninaifijn kiufauxyn langette
eorotuxestans.
ierftaltärstt- z. Tieten tttä teidän usconne cdettele- can hänentaas/joca
ricas on/ (se kehu- tama»
tämäi» mus maicutta tärsimisen
lo.la
pitä.
4. Mutta elcon tirsimiselli tiybelli- kan)alendamtsestäs: Sillä nyncui» ruo- pila.
-

:

Rom. n«»työ/ «ti» « täydllltftt ja «lonaistt ho» cucoisius pitä hänen poiscatsman: Esa.
ii. Silla Aurinz» nousi helten cansia/ 40: 6.
,: 3.
»lisittä/ ja «i missn puuttnwaift».
cuckatnen wa- Ettl.
cniwais ruohon/ ja
ja
ttisämysiutta
Cufta 5>
»^^puut<uis/hä»an°ca»sitälu- rlsi/ ja hänen cauneudcns catoi»: nyn 14:16.
»ljsiutl»
«alalda/ joca jocaitzelle anda yxitertat- myös rickan pitä teifäns lacastnman. ..Pel.
».Autuas on ft mttSjoca kiusauren i:-4
pitä stst/ ja ei sttma/j« st hsn»ll« annets.n,

sen

lärfi Mitä

P. Jacobia

cosca

2.

luc.

»N

iy.Se on

bywä färfi: M
hän koetettu on/uizvhäIsaSe jo Jvmaiave puhdas oik«m
saaman/j»nruunu»
za
nenpitä
C
elämän
saastaeoin luonalan palwclus «tziä palwel»
tärs, mi
jotca Vrwoja ja lestejä heidän wurhetsano/ lan.
-n/
«ylle
ga
on.
lutvanuut
Jumala
stst
Job.;:
17.

:

itzmssaastatoinna mailmasiapitä.
händä racastamat.
11. iucu.
iz. Älkän kengän sanoco cosca hän kiuweljeni/ älkät muodon- e<ptsata» että hän Jumalaisa kiusata»:
pitäkö «fco meidä» dä ke»
Sillä ei Jumala olekmsaja pahuteen/
ja ei hän ketän kiusa.
HERran JEsuxen neupäälle,
14. Waan jocatnen kiusata»/ cosca
gän
'

/

.

hän omasi himosi mietellän hucutellan. z. Sillä jos teidän Seuracundaä tulis muoi;.S Ytke cosca himo on sijttänyt/ nyn jocu mies candatn kultasormusta/ jakyl- to uhän synnyttä synnin: mutta cosca syndt däwällä maattella puetettu: Ia tukis scon istäytetty on/ nyn se synnyttä cuoleman. myösköyhä ryysyllä/
sias ca,
-6. Älkät epykö minun rackat weljeni
te catzoisitta sitä joca kyldämts
z.
Ia
tzottaCatcklnaiuen hymä ando/ja caicki- waatleis on/ ia sanvisitta hänelle: istu mao.
nainen täydellinen lahja tule ylhäldä täsä hytvästi: Ia sille köyhälle sanotsitwalkeuden Isäldä/ ,onga tykönä «l ele ta: seiso sinä siellä / taicka istu täsä mi:

,

,g.
».«w/i,

ja pimeyden nun jalwoisani
»aihetusta.
4. Nyn et te sitä oikein ajattele/ maa»
iB. Hän »n meidän synnyttänyt tah- te tulette Duomartxi/ jateette pahan stoiiS jälkentotuuden sanalla/että me u- roituxe».
hänen luondocappaltistans olifima. 5. Cuulcatrackat weljeni/ eikö Juma19. Sentähden minun rackat «veljeni/ la oi» tämän mailman köyhiä tvalinnut/
«lconjocainen ihminen »optacnuleman/ jotca
rickat ja maldacunnan peril(mutta) hidas puhuman/ ja hidas «vi- liset omat/ jsnga hän nylle iupais / jotca

muutosta/ etkä «valkeuden

n»

:

uscosa

haan:
händä racastamat?
20. Sillä miehen mtha et tee Jumala»
6. Mutta te oletta hämäisnet köyhän:
«des sitä cutn oikein on.
Eikörickat ole mäkimallaiset teitä polke21. Sentähden pangat pois caickinai. man / ja mekämän teitä oikeudeneteen?
«en saaststsus ja caickinatnen pahuus/ 7. Eikö he ptkcka sitä hymä nime/ josta
ja ottacat sana fiweydellä mastan/ joca te nimitetyt oletta ?
tetsä tstmeitu on / ja w»t teidän sielun B>JosteCn«ingalisen Lain/ Rama-i lev.!?;
«un jälken täytätte: Racasta sinun ia» 18.
auluaxt saatta.
Eutn- 22. Muta »lcat myös sana» tekiät/ ja himmatstäs/ nyncuiu ttztäs / nyn
te hysia Iu- «j ainoastans cuuliat/ pettäin teitän. win teette.
malan
2z.SilläjoSioc«onsanancuulia/ ja
jos te ihmisten muotoa catzoksana pi »i tektä/ ha» on sen miehen caltainen/ te/y.Mntta
nyn te syndiä teette/ ja rangaista»
»ä cuul

s»ca ruumtlltsen casmons

speilts curtt- tailda/nyneutnsen rickojat.
is. Sillä jos jocu ceco lain pitä/ja
24. Ja stjttecui» hän itzens curkistellut »teko yhdes/ hän on mtcapää caikis.
»»/ nyn hän mene pois/ja unhotta cohii. Sillä se joca sanot: Ei sinun pidä
«g millinen hän oli.
huorin tekemän: hän en myös sanonut:
täydelmapauden
joca
Mutta
catzo
Ei
25.
sinun pidä tappama». Jos el sinä
liseen lakyn/ ja pysy/ ja ci »le «nhvtta- huorin tee/ mutta tapat/ ny» sinä olet
ma cuulia/ maan tekiä/ tule hänen lain rickojaxt tullut.
i:. Näin te puhucat/ ja näin te tehteosans autuaxi.
26. Multa jos jocu teistä näky luma- kät/ nyncutn ne jotca mapauden Lain
ltnc» ol«wan/ja et suista kieldäns/ maan eäutta pitä Suomittaman.
miettele sydämsne/ fcn Jumalan palMtiz. Sillä armotokn duomiv pitähäneu

taman. stil,.

Matth

Rom.

se

Cuinga Iumalat

lusonturha.

pMen»

Epistola

1136

z lue.

päällens tuleman/ jota ei ole laupiull»
111. iucu.
tehnyt: j« laupins tehu duomwta »alkät/ rackat weljeni/ jocaine Ktel.
V<H«i -stan.
pyytkö opetcaiana olla/ tie» dän
weljeni/
s«a»tta/rackat
«sto el ".<MHIci jecu
etti me sitä siuremma» turha,
ftno hänellins uscen
,1- js.
Huomion siamme.
cunnlä
ei
»l«
ja
«loman/
hanelli «itengan tsi»
2. S»llä moninatsis me cu- pyy»'
?
autuaxi siatta"! ti» puuttumina. Mutta joca «l puhes nbsti.
h»wi» tä Taitaco nsco häu«n
»5. Mutta jos yxi »eli taicka sisar lange / se on täydellinen m«es/ joca
tz
«voi Match
alasti olis/ ja puulluts jocapäiwäistä coco ruumins suista.
.z. rawtndota/
23: z.
panemma
3.
Catzo/me
he»oiste»
st».
joc»
m«gät
.''s is.la teistä heillej«si»»is
h»»suitzec/«ttä he meitä «uilsit/ ja hei- '4:l.
rauhas/lämmittälät/ rawitcat tei- di»
coco ruumins m» ymbärinstäan»
tän ja «t «itengan anna heille mi- nimme.
16.
tä» ruumin tarwelta: Mitä se heitä
/ lai»»t «yös / ehti «inga
4.
Catz»
«uttals!
he owat / ja jaloild» tunlcldauje- >c>.
17. Näi» «yös usc»/ jos ei hänellä suuret
/ cuitengin he ymbärins täätän wä- Opel»»
ta»
liitä ole/ on «uolln itzisins.
,z alulla stnocan j««: sinulla on halli perälaudalla/ cuhunga se tahto j». to» »h.
miste»
ol»tla- „s„/ ja minulla o» lyöt bsot» mi. «sitähollitze:
s.Ny»myöstieli o» pistuine» jäsen/ tielest,
ny»
nulle
«l<
uscos
sinun
sinun
töilläs/
ja cuitengin suuria«sietta toimitta. Ca»
l?s utahoon minu» usc»nl osotta mi» tzo/
»iha tul» «inga suuren
,

''

:

:

«

»»

.

:

"°""

metzzäust
»un töilläni.
Sina »stot <ttä yxi Jumala on/ sycyttä.
»»
6. Ia kieli myös kuli/ mailina «ää,
oikein teet : Perkele» myis
st«
rykta
tqynäns: Ry» «a Ntyöe kieli meiuscowat/ ja «vapisema».
dän
feas/joca coc» ruumin sda.
jäfendem
20. Mutta tahdotcos tietä/ sinä turja fytyttä catke» meidän m«»»m/
stutta/
löit,
«ttä
ilma»
«olha ihminen/
rosca se helwetist sytty. p»t»in
lut e»?
/«Sillä caicki luondo sekä
että
«.Etkö Abr«h«t» «eidii» Isim
kärmettenja
liuduiu/
ja
merellisien
tehden lautta »a»hurf«x» tullut/ costa
jO»»laktaxi tehty tuhimillthä» Poicans Iftachin Altarlll» »h» dä» latiaxt
luonnoldq.
ftldä
r«ts?
Mutta kteldä ei taida yxtkä» ihmi,2. Näetkös/ että
»std on myös «ai- nen8. asetta/
sitä lemsteända pahutta/ rueja
hänen»Äisäas/ «tt» usto o»
myrckyä täynäns.
lettamaisia
töistä täydellistxi tullut?
y. Se» cauttame ktztämme Jumala/
täytetty
Alnmått»
o»
»l« Ia fe
stoa
ja Isä / ja sencautta me myösktroiftno: Abraham »stoi Jumalan/ j« st ta
«»
l«etttn hä»ellt«anhursca»dexi/ j« Iu» lemma ihmisiä/ jotta Jumalan ruman
jälkenluodut omat.
»alan yjtäwäxi cntzuttin.
ro. Yhdestä suusta kytss ja kirona u24. Nijn te sijs näette/ että ihminen
loskäy. Ei
«öisiä »anhurfcaxi t«te/ j» e» ainoastans man pidä. «tzn/ rackat meljeui/oleustosta.
ii. Luohucojocu lähde yhdestä huogomyös portto Rahab/ eikö hän
«»osi. »5. Ny»
maktata jacarmasra mettä?
sta
/ töistä wanhurstax» tullut/ costa hän c»r11. Taitaco/ rackat meljeni /
Ficunajais»« «vacosit / ja toista tietä heidä» puu canda Öljyä / taicka mynapuu
ficulospäästi?
l«,l.
nita? Nhn et taida myös yxikänlähde
2<i. Sillä nijncuin ruumis ilman he».
ja makiaca mettä muota.
N«i->
«.«äo» cuollut/ »ij» myös usto e» ilmi»» suolaista
iz. Cuca mysas ja taitama o» teidän wolaa
töitä ««»llllt.
osottaray hyvällä menollans Hiljat»
°"

«t- a,t*t

sen

»sco

"»

sen

»-

seasan s«

hälitt» sittlll»

P. Jacobit.

4 ja ?. lue»

s«

siweytes.
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y.blt«ts«rMstt/
hänen
«ffstubtN
lltöt. Teidä» n«uron t«ändy»ön<tl«xi/
14. Mutta jos teillä on «ttera tywa«s/ ja ryta sydämesi»/ nyn ällät lerstat» j«ilon«urh«xi.
lQ.Niyryttilat teitän Jumalan
«o/ ja ällät »althtelc» totuutta wastan.
15. Sillä <i st ole se wysius joca ylhäl- «on »des/ ny» hä» «itä ylendä/
dä tullut 00/ «vaan «aalinen/ inhimilli11. Hltot töine» toistan panttelco/rac- "."««
nen/ja Perteltlinen.
«t »tlittl j»« »eljens panettele/ ja ""«.
i 6. Sillä cusi ly««us jaryt« on/ siel- «tljtns«uouutze/ stpanlttele l«li«/ ja '""»
lä on myös seeaseuraisus / ja caicki paha duemitze lain. Multa jos sinä du»«itz«
«eno.
lain/ nyn «l si»s ole tai» teliä/ »a«n
lengc,»
Tm» »7. Mutta «ijstus joca ylhäldä o»/ Duomart.
»alli» «nensisttosin puhdas/ sijtte «uhalli. 12. M onkain andaja/ joca »oi »a-! panesten nen/ siwlä/ ustowa/ täynäns laupiutta/ pautta ja cabotta: Cuca sinä olet/ joca telco.
tvYsiN' ja hywiä hedelmilä/ <rls«ur«toln j« ul- teista duemitztt?
leen. l»c«llat«in.
rz> ?f>yt hywin/te cuin sanetta: «en»gäm tänäpä» taicka huomen sij18. Multa »anhurscauden hedelmä
rauhasi tylwetiin nyllej»tca rauhan pi- hen eli stjhen Caupungyn/ ja wiettäkam
täwöt.
fijnä yxi wuost/ ia tehkam cauppa/ ja
woittacam.
IV. iucu.
14.Jotca et tiedä mitä huomena tapah- Älkän
tulewat
ja
tappeluxet
kusi»
sodat
Sillä mikä on teidän elcmän? Se mitä»
tu.
>«
teidän seafan? Eikö sijtä? (nlsoloja
joca »ähäxi thettepi) näky/ akcoco
löykä
on
miitäi») teidän himoista» / jotca
lappe»
ilman
mutta sijttecato.
»s tule
teidän jäsenisän sotkivat?
Jumapiti
Mutta
teidän
sanoman
15.
Jos
i. Te himoitzetta / ja ette saa sillä mi/ ja me elämme / nyn me lan tah
tan: Lecad«ttttajakyt»atte/ ja ette Mä HERra tahto
»ota.
cahdomma tehdä.
»voita mitän: Te soditta,a kappeleita/ tätä taicka sitä
Ei
pinyt
Mntta
te kerscatta teitä» teija et teillä mitän ole/ ettet te mitän adän ylpeydesän: Calcki sencaltsinen ker- dä minockan.
tän hy«
on paha.
Mlxe! z. Te anetta jq ette saa / että te ketivot, staus
joca taita hywä tehdä ja ei wä teSillä
17.
«ina temastanotta/ että t« teidän himotsan
temat
tee/ nyn on hänelle synnixi.
saada
jätettä»
culutaisitta.
jmlt.
V.
m:tä
4. Te huorintekiätja huorat/ ettekö te
mä».
hpivl» te rickat/ itkekät ja ul»nomn tiedä/ että maitman ystäivys on wiha
/? »orat teidän iviheliäifyttän/jo- Jac»mafijs
Joca
tahto
Jumalatawastan?
bu»
teidän päälle» tulewa o».
ilman ystätvä olla/ hän tule Jumala»
nuhte2.
Teidän
owar
G"' tvihamiehejti.
rickauden
mä- le »ääteidän waatten owat coidellut: riä
5l '7>
5. Eli luulettaco/ että Ramattu sano dänaet/
rlc».
«,Pet. turhan: Hengijoca metsä asu/ himoitze z. Teidän culda» ja hopian owat ruo- katta.
pitä
olema»
teille
janyden
?
ruoste
stunet/
cateutta wasian
tyons

/l"»"

se

-

sen

'

luma- ö.JaandarunsastArmon/ sentähden
lal» on hän sano: Jumala seiso ylpeitä «astan/
luule- mutta nöyrille anda armon.
«i.li «c. 7. Nljn olcat sijs Jumalalle alammaiEph>
set/ mutta wastanfttsocat Perkelettä/
<l27> mjn hän teistä pakene.
Paran 8. Lähestykäl Jumalata/ nyn hän lähenus
sty teitä: Puhdistaeat kälen te synnei»ilemi set / ja peratcat mdän sydämen te «axivt».

mieiiset.

se

todistuxexi/

japitä syömän teidän lihan/

nyncuintuli: Te oletka rikkauden coon»et teillen wymetsinä päiwinä.
4.Catzo/ työmiesten palcka jotca tetdän maacundain elon nytlänet o»at/ joca petoxella ceildä pidetty on/ huuca: ja
«lonleickattteu parut ja huudot oivat tullet HERranZebaothin corwy».
5. Te oletta hercuis elänet maa»
päällä/ ja elttta teidän hecuman pitänet:

l»t^
Epistola
Ei
ny».
sy>ö',ne»
syilellet
länget».
ole:
ettet
te
Matth
teidä»
«el si
»lcocullaisutee»
«i» teuras päiwäni.
iz. Jos jocu kärsi vaiva teidän sea- 5- Z4«
6. Te «lett» »oo»ln!««t/ tappanet sa»/ se rucotlca»: jos jocu o» hywällä Opctt»
murhek
»»»hurst»»/ joca ol» teitii »astan mielellä/ se weisätcan virsiä.
ollut.
14- Jos jocu sairasta teidän feasa»/ listaru,
Nen»» 7.
»lcat sijs färfiwilset/ rac» hän cutzucan tygöns Senracunnan Pa- cotle»
«
poljei»»
»eljet/ HERra» tulemi- pit/ ja ne rucorlcan hänen «destäns/ ma».
Satrak
«tärsi säästi. C«yopeldomies odetta «lllft» voidellen händä öljyllä HErra» nimeen. kaauda
Miftm. «aan hedelmiltä/ ja o» lirsiwiine» stj» 15. Ja Uscon rucous paranda fatran/ man r»
jaHTRraojenda hänen: Ja jos hän
henasti cuin HH» st» »alhaisen j« hil- on
synsiä tehnyt/ nynne hänelle ande- coilla c«
jaisen siten.
anoetan.
destäno
ja
myö<tZrsi»iistt/
8. Ny» »lcat te
xi
Marc,
sydime»:
16.
Sillä
teitoinen
wahwistacat
HER»
Unnustacat
toiselle»
»a» tulemus lähesty.
ricoxea/ ja rucoilcat töine»
y.Hllät huogatco/ rackat »eljet/ toi- toisenne edestä/ että te lervext tulisitta.
ne» toistan »astan/ ettet te «dotetuxl Wanhurscan rucous voi paljo / eosc»
1138

~

:

««

se

totinen on.
ro. Latzo/ Duomart seis» ow«n edes. 17. Elias »li ihminen nysä haluisa Slucoavoj
10. Otkacat/ rackat veljeni/ vaivan wicapää cutn mekin/ ja hän rucoili ru- xc»
ja kärsimisen estcuva nysiä Prophetai- couxell» ettet pitänyt satama» ja et ma.
fia/jocca HTttan nimen puhunet owat. satanutcan maan päälle colmena vuo- z.Reg.
I7it«
n. Cayo/ me fanomma ne aukuaxt/ tena ja cuutena Cuucautenajorca kärsinet owat. Hiobin tärstväi:B. Ja hän taas rucolli/ ja Taivas Lciii4s
lo- «ndoi saten/ ja maa casioot hedelmän», !uc. 4.
syden te olecca cuullet/ ja
pun te nähnee »lett» sillä HERra o» ly.Rackat veljeni/jos jocu teistä exyts. 2;.
euiis.

-

:

sangen laupias ja

toludest/iajocu palata»»/

armollinen.

20. Se ciettän että ,»ca synneisen pa«
»eljeni/
FNne» caickia / rackat
roi tur»
eitä Taiwan lautta/ tien» erhetyxestä / se wapaht»
hissa «utta «itä «aa»/ «i «yös yhtä» muu» fielu» kuolemasta/ ja peittä syndel»
lo«l«l° « »«la: mutta »K»n «idin puhe»/ paljouden.
st». Ny»/ cuin «ly» o»/ ja olcon Ei/ cuin

Waa»

«.

se

Terwt-

khS.

'

L-

Neuvo
man oi
tlasu-

pvsa.

P. Judan
JEsuxen Ehristuxen

Epistola.

joiretut tähän duomioon/ jumalatts-1. Ptk.
welia/ mutta Jacobin we- mat/ jotta meidän Jumalan Armo» 2:10.
li/ nylle eutzutuille/jotta Jsäs vetävät haureuteen/ ja kieldävät In- Epäuscolste»
Inmatas pyhitetyt ovat/ ja malan/ joca ainoa hallltzia on/ ja met- jajum»
dän HERran JEfuxe» Ehristuxen.
JEsuxes Lhristuxes vapahdetut:
a.iaupius ja rauha jarackaus lisän. 5minä. tahdon teille mut- lotto.
»ykän teille.
vihdoin main
ftutta / että te
rackat/ että minulla oli suurt tiedäisttte/ että cofca HERra Cansan» rangatz.
teille yhteisestautudest Egyptistä terwenä pelastanut oli/ huc- stus.
Num.
tarpcllis- kais hän fijtte ne jotta et usconet.
kirjoittaman/ pidin minä
'4: 27.
ptei
alcuanS
tirjotmxella
Engelit/jolca
neuvo»/
että
te
kettä
O.Jane
puolesta kilVoittelisttta/ joca tänet waa»ylönannaoit eotons/on hän 2. Pet,
kätkenyt pimeyteen yancaickisitta cahleil- 2:4.
wihdoin Pyhille annettu on.
Gcn.
päivä» Duomion asti.
4. Sillä muutamat ihmiset owat la
>7: »4>
Sydomaja
ja
Gomorra/
jo
myös stMt.luicahlanet/ muine» tir- 7. Rhncui»»
Nd
pal-

>

sen

sen suuren

sen

P. IchaMxtn Ilmestys.

WSSrälv-

>.

lue.

»3?

ne lihicaupungll/jotca sillä muoto «in tähde»/joilla he paha tehnet owat/ j«
jumalattomat
Helin huorin tehnet olit/jo muucalaisen «icke sitä cowa/ cuin ne puhunet
owat.
hända wastan
lihanMen mennet/ owat pannut muille syndisel
opixi/yancaickisen tule «aiwa tirsimän. 16. Nämät owat naptsiat ja «alitta»
z. Nyn ow«l myös nämät unennätiit/ jat. omain himoins jälten «aeldawaiset:
jotca lihansiasiuttaw«t/hallil»x«ylön-

pelta- catzowat/ja Majestetin pilckawat.
jot tir.
y.Mutta Michael ylimmäinen

En.
st
toiletä. gttt/ „sta hän Perkele» cansia rijteli ja
Mose- campailiMosexenruumista/ei roh,en-sc» «ut sanoa sen pilcan duomiota / waan
ruusanoi HERra sinun «ngatscon. nijtii
vi istrtz
ic>. Mutta nämät pilckawat
»Mo. j«tstaei he mjlön tiedä/ waan mitä he
:

luonnon cautta tietiwit/nyncuin muut

järjettömät eläimet/ »ysi he turmel.

ja Heidin suunspuhu röykiötta sinojo/
ja he ihmetlelewit ihmisiä / hyödytyxe»

tähden.

«isssUtta te rackat / muistacal ny- i.Tlttt.
"^täsanoja/ «in ennen meidän 4«».
HERran lEsuxen Christuxen Aposto. 2. Tt»
17.

leilda ftnottin

3:2.

:

18. Etcä wymeistllä ajalla tulewat 2.P«.
pilckasit/ jotca jumalattomis himoi- 3: z.

sons waeldawat.
Nimit owat ne/jotca
19

eriseurat tt.

tewit/ lihalliset/ jollla ei Henge oletiywit
Cainin
-20.
Mutta te minun rackani / rake».
'i.
Wol
heitä
silli
he
Ge».
exytyxen
tiellä/ja
dacat itztin teidän caickein pyhimmän
langewat Balaamin
4: ».
Num, palcan tähden/ ja huckuwat Coren «- ustonna päälle/Pyhän Hengen «utta/
ja rucoilcat/ pitäin teitän tästenän Iu«
pinaft.
hipiän
pilcatcoreilewat
malan
12.
«ckaudesi.
Nämät
N«m.
16:1. teidän lahjotsian peltämät/ caiten itzi. 21. Ia odotlacat meidän HERran leäns/ he owat wedettömicpilwet/ jotca ftxenChristuxen laupiutta yancaickisee
».Pet. tuulelda
ymbärinsajet«n/palsit hedel- elämään.
»i v.
mättömät puut / cahdesti cuollet / juu. 22. Ia pitikät se eroitus / «tä te muu«
tamita armahdaisitte:
rinens ylösrewöistyt.
13. Meren julmat «110 l / jotc« heidän 23. Mutta muutamita pelwolla autuoman höptiäns wahtuwat/ «xywäistt axl tekisitte/ ja ulostemmalcat heitä tutähdet/joille pimeyden «nhins on yan- «Ka/ >a«ihatcatsitälihaldastastutetduwat.

:

tua hametta.
«ickisest tähdelle pandu.
24. Muna hänelle / joca teidän «oi Pää'
14. cV>ljn on myös Enoch/ seitzemes
l-Adamist stncaltatsita enn«. «lasta «arjella ,a asetta nuhtetoinna/ los.
chin
«n»u- stanul si sanonut: Catz»/HERra tu- «nnians «swoin eteen/rlemulla.
pus le monen tuhannen pyhäins cansia/
25. Ainoalle «ysille Jumalalle meldän
»vljMti 15. Tetemän caickein duomiot»/ j« «apahtajallem/ olcon cunnia/ «a Maeangaiseman caickia jumalattomia jesteli/ si «valda/ ja «oima nyt «a cal.
fest
»US«tckein htidän jumalattomain töidens »es yancaickiftoes Amen.

e»»«

/

/

/

/

lNtost.

Theologin Ilmestys.
P. Johannexen
I. iucu.

2. Joca todisti Jumalansana/ ja sen
Christuxen Ilmestys/ t,distnxen
lEsux«st« Christux«st«/ j»
jonga Ium«l« hänelle «»döi/
tlmetttt palwelioillens MH mitä hän nähnyt »li.
,a
.

o<o.

Lanes
«utte»

l,.ästä

Pian t«paht»man pitä:

en tiettiwäxi tehnyt/ ja lähettänyt

Ia
«ans. EuaelMs cautta Palwtlsillens lohgn»

Kiriä»
"

'

neM.

).

Autuas on st/ joca lul«/

cuul«

,irj«it«ut owat» Maa«aon läsnä.

O"

4.1".

»Zo
3er-

P. lohMtxtl.

4.

«etts
F
siitze». «on teille
dä A»

sto»

Sen»
racund«.

fildä joca o» / ja
ftltzemeldä Hengeloi/ iotc» hint» istuimens «des owal: Ia lEsuxelda Chrlstuxelda/ joca se ustollinenjatodistaja en/
maa» Cuja «sicoine» cuolleista/
ningasten Päämies: joca meitä «casti/
ja on meitä werelläns meidä» synneija rauha /

jo« eli/ja jeca lulewa on: ja nylds

iuc?

~

»ylle slitz««tll« A. «ln lumi : Ia
: Armo oltule» liecki :
Senrocunniue
sian

hänen silmäns

nijncuin

,5. Ia häne» j«l«ns «alandowaslen
«ltaistt/ nyucuin pätzis palawaistt:
Ia hinen änens «li nyncui» paljo »«,
d«» «ohina.
»6. Ia stitztme» tiht, olit hänen ellia.
st lidesins Ia hänen stmstans nlos.
läwi caxileräinen mlecka / ja hänen «s.
:

Hebr.
wens nyncuin Auringo paisto hänen wol.
9:12.
pestyt:
masans. culn minä
I.IOH. stäm
6. Ia «ti meidän Cuutngaixtja Pa7.
i?- KA
hänen näin/ la»«
minä hänen jalcatns «tee»
1. Pel. peixi Jumalan ja hänen Isins edes
1: 19.
Hänelle olcen cunnia j» »alba tjan» «tzncutn cuoklnti Ja hän pani oikia»
»ätens minun päälleni/ ja sanoi minulle:
l.Pel: calckistst yancaickisee»/ Ame».
»;y>
7. Catzo hän tule pilweincansia/ja Älä peliä minä olen ensimäinen ja wtzMatth jocaitzen silmän pitä hänen »ätemän/ja meinen
pistänet
eliwi/ja
,:

:

/

:

ewal: ja «att»
24:30. ne jolca hindi
ti maan sucucunnat piti parcuman.
12: ic>. Nijn/ Amen.
Esi.4l . 8. Minä olen Aja O/ Alcn ja loppu/
HERra/ joca on/joca oli/ja joca
4.
K 48: tulewa en/ Caickiwaldtas.
i2.
9.
Johannes «idin «veljen/
Rupe
osallinen waiwasi ja walluette- da«nasi/si lärsimists/ lEsures Chrilemon stuxes/ olin sijnä luodosi joca cntzulan
ja lesuxen
häne n Patmos/ Jumalan
näky.
tähden,
Christuxen todistuxen
jins
10. Mini «li» Hengesä yhtenä Suni.Cuin »undaina / ja «ulin minun Mjesän.

Zach.

sano

VAlnii

sanan

«li» cuollut/ j« catzo/ Eft.
18. Ia
«ini elen eliwi yoncaickisest yancaicki» 44'.s>
sten: Amen. Ia minulla on Helwilin
si cuelema» «waimet.
iy. Kirjoita mitäs nähnyt olet/ miti

mitä tästälähin tapahtu»» »n. g<,
Se ftlaisus nystä seitzemestä Täh. <51>.,.
desi/ cuins minun ottiosikädesin»nähnyt ol«/ si ne ftitzemen cullaista kyntili» fM.
jalca. Ne ftitzemen Tähte/ owat nyden s,M»,
Engelit: ja n«
ftitzemenSeuracundain
ftitzemen kynliläjalca cuins nihnylolet/ jastnc,
ewat ftitzemen Seurcunda.
nli,zst
nyt on/ja
26.

11. iucu.

s« ha» suuren önen/ »chncuin Basunan/

«uuli

n. Sanoman: Minä olen A ja O/

Chri- ensimiinen ja »ymeinen: Mitäs näet
stuxen kirjoita kirjaan/ ja lähetä Asian S«»

puhu- racunnille / jotca Ephefts o»at / ja
«an. Smyrnas/ jaPergamos/ j« Thyathi-

«wisio.

Irj»tta Epheson Seuracunan Chri»
Engelllle: Näitä stnoft ,o« fius
seitzemettä Tähte pitä oi- »äft»
käd«säns/ joca käy seitzt- I«.

cullaiftn kyntiläjalan testellii

hoiit»
työs ja «cos si nexen
sinun
Ia nä ras/ ja Sardts/ ja Philadelphias/ j» fin«n lärsimlfts/ettet sinä «oi iärsiä pa- ttfj«l<
te ha» laodtceas.
sinä olet ntztä jo tiusinnut/ jot«
i»> Ia minä liiänsin sitä ändä «aho» h«dä«s»Apostolixi stuowa»/ ja el ole phesttl
«en
««

2. Minä tiedän

:

/

<« «»

:

man «in minun cantzani pnhui: I« si siyfit heidän w«lehteli«xt
Scu»
minun täätesini näin minä ftitzemen ~ Ia sinä canneit ja tärstit / ja minun rac«n»
«ulloi- l«llaista Kyntiläsilca :
Nimeni tähden sinä työtä teit/ja «t»ä. »on e.
Kyntiläjalcain
synyt.
nyden
pello.
iz,
st»
Jo
lullaisten
Kyntiminulla on sinua »astan/
/„«
ihmisen Pojan muotoisen/ »aa.
«sk«llä
lija» teletu» plttällä hamella/ ja »vyötetyn tä sinä sen sinun «simaisen rackaudtö ,yg§.
lan le» rlnl,,l»d« cnllaistlla wyöllä.
nlönannoil.
siellä. 14. Mutta hänen paineja hiuxens olit 5. Muista sijs custas poislanZeisit / ja
««lkiat / nlsicuin waltia »illa / ja ntzn- tee parannus / ja «e »ylä ensimäifiä töitä,
sejtze
«en

:

»s-

se

Hengi Seuracunnillt stn». W«itlaj«»
annan minä syödä sijtä salatusta M«n»

»»st»/ jatahdon hän«ll« hy»an todistu»
x«n «nd«/ si sillä lodlstuxello uden »irjvl-

letun Nimen/ jvt« ei yxitän tiedä/ «aan
stjet» fen
Thyatiran Seuracunnan E». Thya»
Hgelille tirjeila : Näitä sinoIa» tiro».

saa.

Paradisia «n.
Ntj» ftellä Jumalan
S«n«c«n»an En»
Smyrno»
B.KA
Myös
Hgtllllttirjoita
nättäsino«si. malay'Poica/
Smyr
:

«an.

mainen

14

Ilmestys.
>.lue.
minun
dän canfans
ftuni mitiall«.
»7. J011a l»r»« en/ se «ulca» mitä

,5. Naan jos el/ «tzn minä tulen sinulle
pian/ ja poissyöxän sinun lyntiläjalcas
fialbans/ ellet sinä «eonparannusta.
6. Mutta sinulla / «täs »lhaist»
Nicolaiterein töitä/ joit» minätii» «ihii.
7. Ioll» corwa «n/ st cnlcan «nilä Hengi Seuracunnille
Wöittnsille »n»
na» minä elämä» puusto syödä/ «in te»

silmät owat ny».

ja «ymeinen/ joca«li «ollut/ cnin tulen lieti/ sihän«jal«nswalan»

ja elä:
9. Minä tiedän

sinun «cos ja «ai»«s

dowast««ll«iftt:

19. Minä liidän sinun «cos / jaracka»
iatöyhydes/ ( mutta sinä olet ric«s) si »td«s/sipalwtl»x«s/jaustos/ ja sinun
nyden pilcan / jotc» heitäns Indasiisixi lHlsiMtstS ja sinun «cos/ ja ne »ymeiset
«simäiset
sanowat/ ja ei oleckan / »aan ownt Sa- Ufiammntluin
20. Waan minnlla on «vähä sinua wa»
tanan^joucko.
ic». Alä sinä nytä «nsingän pelta/ «in stan/ettäs siillit sen waimon lesibtlln/
sinun tärsimän pitä- C«tzo / Perkele on joca hiinene Prophetissaxi sino/ opttta»
«u»t«mita teistä heittämä fanginteen/ »a»/ ja Minun palweliottani witttele«lufttta: Ia teillä pitä olema» w«i»a «än / ftlawneteudes macawan/ ja epäkymmenen päiwä. öle uscollinen cuole» jumaloin uhria syöwä».
21. Ia minä annoin HZnelll aja» pa«anasti/ nynminäsinulle «läutän Cru«un anna».
rannusta «hdä häne silatvuotiudisians/
ii Jolla corwa on/
«ul«n mitä mutta ei hän «hnytkän.
Hengi Seuracunnille sano. Joca woit22. Catzo / minä pane» hänen»»ote.
ta/ «l fttoiselda cuolemalda wahingoita. sen / ja «e jotca hänen cansians huorin
Pergo 12. KAPergamonSeuracunncmEn' tttewät/ sturemban waiwaan/ ellei he
men<».
Hgelille kir>oil«: Näitä ftno st/ ««parannustaheidän töistäns.
jella on se caxiteräinen teräwi miecka
23. Ia hänen lapseus minä lapan luo. Pf.7t
10.
/ ja cufts ltwolla: Ia jocaitzen Seuracnnnan pi»
tiedän
«cos
Minä
sinun
13.
«sut/ cusa Saeanan istuin on: si sinä tä ttltämän / «ttä minä olen se joca nm»
pidät minun Nimeni/ ja et kieldanyt nascxut ja sydämtt tullin : Ia annan
minun uscoani / j« minun päiwinäni on tulletin teistä/ teidän työn jälten.
24. Mutta teille mini sinen/ ja muille
Antipas / «lnun uscollinen Todistajan/
«idän tytinän taptttu/ cusi Satanas jolca Thyatiras oletta / joilla ei tämä
oppi ole / ja jotta ei Satana» sywyträ
«su: Mutta minulla on
»«.
tundenet/nijncuin
14.
«vähä sinua
he ftnowat: «minä
: «ttä sinulla siellä on nytä jotcaBa> lasie «idä» päällenne muuta cuorma.
sian
3l»m» loamln oppla pltäwit/ je« opettië. 25. Cuitengin se cuin teilleen/ pitätät
22:5.
lachin andaman pah«n»usta Israelin sijhen asti cuin minä tulen
««25:2 lasten
epijnmalden uhria syödä/ja 26. I« jeca woitta ja minun teconl
maa»a
haman loppun asti pitä/sille minä anna»
salawuoleudes
15. Nijn myös sinulla on nytä jotcaNi» «eiman pac««e«tten päälle
«elailerein oppia piläwäl/ jota mini»
27. Ia hänen pitä heitä «ntaistla Pf. -t
«ihan»
«itzalla hallitzeman/ja nyncuin Sa««n- !
16. Tee parannus »aan jos «/ nyn «alajan astioita heitä särkemän/ nyn«inä tulen sinulle pian/ )«, tappelen hel- «<» minäkin IfZldänt M:
Ke,
»11. I»
:

se

:

.

:

:

:

'P IchanntM
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,

iuc.

»8. Ia «n»«n hänelle Celntähden.
ro. Ettäs pidit mtnu» kärflmijeni sa.
»»/
/ ja minä tahdon sinun «varjella ktucorwa
«»lcan
mitä
nat
se
29. J011a
Hengi Seuracunnille ftno.
hetkestä / joca coco maan phrii»
päälle tulewa on «ytä ttusaman/ jotca
Hl. iucu
kirjoita Sardin Seuracun» maanpäällä asumat.
Sar.'
dl». HOI nan Eng«lill«: Näitä stn» st ie. Latzo/ minä tule» pian: pidä mitä
jolla ne stitztmen Jumalan He» sinulla o» / ettei kengän sinun CruuunaS

sauxen

ge/ja ne ftitzemen

Tähte

owat: otats.

Minä li«dän sinun «cos sillä sinulla on
nimi/ «ttäs elät/ ja olet «ollut.
2. Ole »valpas ja »ahmistanytä muita
jotca cuolemallans owat: Sillä en mi«ä löynnyt sinun tecojas täydelltftxi I».
«alan «des.
3. Nyn ajattele sijs cuingas saanut ja
«ullutolet/ japidäse/ ja tee parannus,
Ellet sinä sijs walwo / nyn minä tulen
sinunpiillesnyncuinwa«</ ja «sinä
tiedä millä hetkellä minä sinun päiilles
tulen.
4. Sinulla on myös muutamat nimet
Sard.is/ jotca ei ole heidän waatteitons
hieronet/nyden piti minun cansiani wal«
»eismaatteismaeldaman: silli he owat
:

mahdzlliset.

se

11.

JocaIvoitta hänen minä teen pa-

pungm sen uden

Esa.

»!!!!.

Hiob.

Jerusalemin

Nimen/

joca Taiivast minun Jumalaldani alastuli/ ja minun uden Nimeni.
cuulcan mitä
iz. Jolla corwa on /

Hengi Seuracunnille

se
sano.

Seuracunnan En- taodiHgelille kirjoita: Näitä sano se cean.
Amen / se uscollinen ja totinen Todistaja/ se Jumala» luondacapppaloen alcu.
15. Minä tiedän sinun tecos/ ettet sinä

kylmä etkä palama ole/ o jofcas kylmä
taicka palama olisit.
16. Sentähden ettäs pensiä olet/ ja el
kylmä eckä palama/ rupean minä sinua
minun suustani ulosoxendaman.
17. Ettäs sanot: Minä olen ricas/
minä olen rtcastunut/ ja en minä mttän tarwitze ja et tiedä ettäs »viheliäinen ja radolltnen olet/ köyhä/ sotia/

5. Joca woitta / pitä ny» malleilla
«aatteilla puetettaman/ ja en minä pyhi hänen nimens elämän Kirjasta/ ja minä tahdon tunnusta hänen nimens minun
Isani edes / ja hinen Engeleins «des.
6. Jolla corwa on se cuulcan mitä
Hengi Seuracunnille sano.
PH ila. 7> KA Philadelphian Seuracunnan ja alastoi».
delph tan.

/

tzaxt minun Jumalani Templisä/ za et
hänen pidä sillen sieldä uloslähtemän:
Ja tahdon kirjoilla hänen päällens minun Jumalani Nimen/ ja mlnun Lau-

:

18. Minä neuivon

sinua minuldani o,
selitettyä/ ettäs riCulda
tulella
Pyhä/ st totinen/ jolla on Dawidin staman
awain: joca awa/ ja ei yxiliin sulje : jo- castuisit: ja walkiat waatet/ joilla? si-

se

FEngeltlle tirjotta: Näitä ftno

nus pukisit / ettei sinun alastomuves häsulke/ ja ei yxitän awaja:
8. Minä tiedän sinun «cos : catzo/ mi. py näkyisi ja woitele silmäs silmäin
nä annoin sinun «ees aulian o»«n / ja el woitella/ ettäs näkisitT'
iy. Joita minä racastan/ nytä minä Prov.
yxitän woi sitä sulke : sillä sinulla on «vämyös
/
nuhtelen ja curitan: Nyn ole sijs z: n.
ja
/
pidät
minun sanani «itä
hä moima
««'lunNimeni kieltänyt.
ahkera / ja tee parannus.
Hebr.
20. Catzo/ minä seison owesa/ ja col. 12:16.
9. Catzo/minä annan sinulle Satana»
joucosta / ne jotca hettans lutalaisixi rutan: jos jocu minun äneni cuule/ ja
tygö minä tahdon sisälowen/
sanomat/ ja ei oleckan/ »aan he «valehle. awa
lewat: Catzo/ minä tahdon maatta hei. lemennä/japitä ehtolista hänen
tä sijhen / että heidän pitä tuleman st cu» sans/ ja hän minun cansiant.
«

sen

cans.

,

martaman sinun jakais
21. Joca ivoitta/ sen minä anna» istua
«MW« h«idän: Minun
pitä tietämän/ etUminäMMglastm
«inhani Minna istuimellani/

ntzncuil»

'4-ka 1- M.

ZlnttM,

5S

10.Risn neljäcolmattakymmendä
nyntttl» Mlnätin «ottln/ si
langeisit sm istuimella istu»
Wanhinda
«n»)a
istunut.
hänen
istuimellans
Isäni
/ ja eumarten rucoilit sietten
luulca»
«itä
22. Jolla corwa on se
maisen
tä joca elä yancatckisest yancatcktjeen:
Hengi Sturacunllle sino.
ia heitit heidän Cruununs istuimen e»
IV. iucu.
ja sanoit:
,I.N«.
Ijt« «äin minä/j« e«tzo/o»< teen/
/ sinä olet mahdollinen
11.
HERrä
ty cuin
Taiwas/ ja st «nsimäiyltstyxen ja cnnntanja «voiman: 5:».
saaman
«ulin
minä
jonga
änl/
6".
ja sinnn
nat«
nijnluin Basunan »uhuwan Sillä sinä olet catckija luonut/
luodut
omat.
luma. «mun länsiäni/ astu»änn« ylös/ja mi. tahdostas he omat/jucu
v
la" l.
«,,„«. mitä tästälähin «pah»
,„.'
A minä näin istuimella istu- luki.
tiin
hantn 2. 1« cohta minä olln Htngest : ja
maisen oiktas kädes Kirjan/ Kir.
ulcoa
kirjoitetun/
sisäldä ja
tatzo/ istuin oli pand» Tatwaftn/ si
janJi»
seitzemellä sinetillä lukitun.
istnim-u, oli (yxi) istuwa
«/"'"S
malan
Engelin
1. Ja minä näin mäkemän
""«'
3- Ia st joca istui/ oli näkyäns stn kiMilla. we„ laspixen ja Sardin c«ltain«n : Ia suurella änellä saarnaman: Luca on kädesä/
jota et
24- Taiwan Caart istuimen ymbäri näly- mahdollinen tätä Kirja amaman/ ja yxikän
päästämän?
Wan> äns Smaragdin «llainen.
hänen sinettiäns
awata
hinda. ->. la s«n istuime ymbärillä oli neljäcol. z. Ja ei yxikän moinut/ eikä Taimasa/
«allalymendä »stumdo: ja nylli istuimil- eikä maasa/eikä maan alla/ sitä Kirja tainut.
la näin minä nclsicolmattakymmendä amata/ja sijheucatzoa.
4.Ja mmä,tkin comin/ ettei yxikän
wanhinda istuwan/ «alleilla «aatteillöytty
mahöollisexi sitä Kirja amaman/
la puetettuna/ ja heidän poäsins olit
eikä
sitä näkemän.
«uliaiset Crunut.
5. Ia istuimesta ulostälvit lelmouxet/ 5. Ja yxt nystä Vanhimmista sanoi Maa»
jaPlttäistt/ja «net :,« ftitzemen tulisia minulle: älä tike: catzo Jalopeura mott- Chrilampua paloit istuimen edes/ jotca fti- ti/ joca on Judan sucucunnasta/ Da- stus
midin juuri/ amaman sitä Kirja/ ja
tzemen Jumalan Henge owat.
luma.
päästämän
sinettiä.
sen
Elosi6. Ia istuimen edes oli nynculn clasi.
seitzenhä
lan
i6. Ja minä nät»/ja catzo/ keskellä Cart»
«n
nen meri Christallin muotoinen ja temeri stellä lstuinda ja ymbörins istuinda nel- stuinda/ ja neljän eläimen/ ja Wanjancl- si eläindi/ edestäsi «« silmiä töy- himmitten kestellä seisoi Caritza / nyn- tza.
cuin tapettu/ jolla oli settzemen sarme/
j« e. «äns.
laindä 7. Ia «simainen eläin oli lalopeu- ja settzemen silmä: jokea omat settzemen
Ezech. ran muotoinen/ ja toinen eläin «vasicon Jumalan Henge caikelle maalle lähe»
lt 5. muotoinen/ ja colmannella eläimellä tetyt.
olit nyncuin ihmisen caswo/ si neljäs e» 7 Ja se tuli ja otti Kirjan istuimella
minun

!

!

>

I l

««

«o

,/,'

"

<.

istumaiscn oikeasta kädestä.
lätnlendäwäistn cotcan muotoinen.
Ieläimellä ollt culJa cofta hän Kirjan ottanut oli/ cuinga
I« «yllä neljällä
latin cuusi sijpeä ymbärillä ja he olit langeisit ne neljä clcitndä ja neljäcol- händä
fisildi silmiä tiiynine. laei heillä 01. mattakymmendä Wanhinda Caritza»
lut lepoa piiwilli «ki «Mii/ si sanoit, eteen/ xa jocaitzell.» oli candele ja cul- sen e»y.
Pyhä/ Pyhä/ Pyhä »n HERra luma. laiset maljat suitzutusta täynäns/ jotca dest
liste»
la Caickiwaldias/joca oli / ja joca «n/ omat pyhät» rucouxet.
tän j«,
sanojien:
ulta
«virta
y.
on.
weisaisit
joca
tulema
Ja
ja
runniKirja
ottaman/
9. lacoscane eläimet onnoilllijtoxen sinä olet mahdollinen
ja cunnian ja fiunauxen sille cuin istui- ja sen sinetteitä amaman: sillä sinä olet oitttan
mella istui/ MN tlä sancsilckistlt tzan» tapettu/ »«,re«äOMktiä Jumalalle
«.

«-

/

/

lgickislt», -»

Kpz

luua- »1.

6. lue.
P.loh»nn<xtl.
lunastit/ caickinaifista sucucunmsta / ja 6. Ia minä euulin' äne» ntzden neljän
kielistä/ ja Cansoista/ ja pacanoista: eläimen keskeldä sanoman: mitta nisuja

10. Ia olee meidän tehnyt meidän Jumalalleni Cuningaixi ia Papeixi: ja me
i.S. saamma mallita maa» päällä.
i.Pet 11. Ia minä näin ja cunlin monen En»: 9.
gelin änen istuimen / ja elälnden / ,a
Wanhimmitteenymbärillä: >a heidän

lucuns oli

monda kerta tnhannen tuhatta.
Ia sanoit suurella änellä: Caritza/joca tapettu on/ on mahdollinen otta».

man/ja woima»/ jaricka»den/ja wljsau.
den/ ja cunnian/ ja kykoxen/ ja siunauxe.
ij. Ia caicki luondocappalet/jotca Zai.
wasowat/ ja maan päällä / ia ma» alla/
ja meresä/ >a caicki c«in »Ijsä owa«/ ciiulin mina sille
joca istuimella i
siui / ja Caritzake siunaus ja cunnia / ja
ylistys/ ja woima/ yancaicklsest hancaic-

sanoman

/«/>.
?:

li.

wa en-

fimäi-

sen fl-

«etin/
ja mitä sijtle
«apgh-

r«.

iy: ii.

Soisen

cosca
minä neljännen elät- jäney,
men änen sanoman: tule/a catz».
8. Ia minä «am ja cayo yxi hhrencarwamen Orhi/ ja joca sen paallä istut/
fen mml oli cuslema:
nou/

»alli

/

ia Helwetti
haudä: Ia hänelle annecrm moima

osa

lappa neljättä
maan päätva miecalla ja »ällällä /ja surmalla/ja pcdoilda

maan päällä.

cosca hän mhdennen sinetin a- Wy.
nam mmä Ätcarm alla ny- denen'
den sielut jocca Jumalan sana» cähsen
lapeiut olit: j» sen todlstuxen tähde»
cutn heillä oli
.

kiseen.
lo.la he huusit suurella änellä/sano14. Ia ne neljä eläindä sanoi»: Amen: den:
sinä pyhä ja totinen / cuinIa ne neljäcolmattakymmeudä Wanhm- ga cauwan
et sinä duomitze i» meidän
da langetsit maahan / cumarsir ja rucoi- mertamme
costa nyllej»tca maanpäällä

lic sitä joca elä
kift»».

Christus a-

yhten pcnningyn/ ja colme mitca ohria
yhten penningyn: ja älä myna eikä öljyä
wahingotta.
7' ??A
han awais neljänne» si- Ncl.
>
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yancaickiststa

asumac?

ii. Ia cullekin heistä annettia walkia
vi. s»cu.
«vaare: ,a sanotti» heille ertä heidän piti
minä näin/
Caritza en- wielä wähan aica lcwämän
ensimäisen sinena awais: ja cum heldä» cansiapalmeiiains siihcuastt
ia melminä cunlin yhden nhstä nel- jeins lucu täytctyxi tuiis/ jotca piti raiästä eläimesi» sanoman/ nyn- peltama» nyncuin hekin.
cxinPikkäisenjyllnän: kuleja cayo.
cuuden- Cuua. Ia minä näin/ ja cayo walkia Or.
sinetin
awais/
nijn ta- dcneS,
catzo/
hi: ja se joca päällä istui/piti jousta: pahdut suuri maan Mistys/ ia Auring»
annelti»
)a
läjt
Cruunu/ hän
ja hänelle
tuli musiajti nyncuin carwasacki/ ja Lui»
»oittaman/ ja saaman woltto.
tuli coconans nyncuin weri.
5>
hän toisen sinetin awais/ iz. Ia tähdet pukoisit Zaiwast maa»
cosca minä
toisen eläimen sano- päälle/ ntzncnl» ficunapuu ficunans maman: tule ja cayo.
nsia/cofca hän suurelda tuulelda hääly-

cosca

AO»

/

sen

AA

4.

ca

sta

Ia ruflia Orhi ulosmeni/

ja sille jo. tetar».

päällä istui/ annettln rauha maasenpsisotta
että
piti kejkenäns
/

heidän

»öinen toisena tappaman: /a hänelle o.
li suuri miecka annettu.
Colhän colmannen sinetin ackanen 5>
/ euulin mrnä roimanne» eläimen
tuleja catzo. Ia nttnä näin/ ia catzo / musta Orhi / ja stllä
joca päällä istui s »lj-ivaaca kädes.

cosca

sanoman:

s«n

i4.

Ia Taivas pakeni »yncui» kämllr-

tynyt Kiriä

/

ja caicki muoret ja lnodo»

sijrttn fioistans.

is> Ia Cuningat «aan päällä/ ja ylimmäiset/ja rickat/ ja Päämiehet / ja
wäkewär/ ja caicki or>atja caicki wapat
kätkit heitäns luoly» ja wuorte rotcoihln.
16 Ia sanoit muorille ja cuckoloille k

langktcat me,dä>» yääll»m/ja peittäkät

«litä

0/?«
«vi

l»

?ja».iue.
JlwestyS.
sxf
ja
caswvi» edestä
sen
sucutunnista/ Tanssista jä kielistä/ merktt.
seisowan istuimen edes/jaCaritzanedes/
zo. istu/ ja Caritzan wihasta
Esa. 2. 17. Sillä se suuri hänen wihans päiwä malteilla waateilla puetetut: ja palmut <t».
on tullut/ ja cuca wot pysyä?
heidänkäsisäns:
Vii- iucu.
10. Ja he huusit suurella änellä/sanostjtte näin minä neljä Enge- den: Autuus olcvn meidän Jumalat6uin<
ga 4. AOÄ litä seisoman neljän maan cnul- lcm joca istuimella istu/ ja Caritzaile.
11. Ja caickt Engelit seisoit ymbärtns
man päällä/ ja neljä maa tuulengeiuc.lz: meitä

joca istuimella

:

da pitämän/ ettet tuuli olie pu- tstuioda/ ja «anhtmbita/ja neljä eläin»
haldanyt maan päälle/ eikä meren pääl- dä/ ja langeistt castvotllens istuimen e»
teen/ cumarsttja rucoilit Jumalata/
man le/ eikä yhdengä» puun päälle.
i:. Sanoden: Amem Siunaus / ja
Aurin,
minä
»äin
Engelin
z.
maat»!
Ja
toisen
ylistys/ja
wysau-/ja kytos/ja cunnia/
ylöstuleman/
jolla oli elä«ahin- goncottosta
ja woima/ja wäkewyS/ olcvn meidän
gojtta. män Jumalan sinetti: ja hän huusi
Muttq rella imellä neljälle Engeltlle/ joiden Jumalakem/yancailktsesttzancaickisee».
toinen' maata ja merta oli annettu »vahingotta/ Ame».
yxiwanhimmtsta mastats/ ja Cutcq
estä
z. Ja sanot: älkät maata «ikä merta »z. Ia
cutca nämät walkeilla nämät
minulle:
cuin
puita
mahingoittaco/
etkä
sanoi
fijhenasti
heitä/
puetetut
waatteilla
owat/ ja custa h« »llt/
«Zlhen- me merkitzemmä meidän Jumalamme tullet owat?
zaheipalweliot
heidän
otzisins.
«st!
14.Jäminä
HER-däo
«ui»
4. Ia minä cuulin että mertittyin lntiedät. Ja hän sanoi mi- cunnlhän «, oli. .sitä ja neljäwydetläkymmendä ra/sinäpä
nämät
«ulle:
owat ne/ jotca suuresta ans.
jotca
«ickein Israelit» lasten
luma tuhatta/ merkityt
ja ja he omat heidän
tulit/
elit.
watwasta
lon
sucucunnista
polwe- 5. Judon sucucu»n«st«/«xitoistakym- waattens pesnet/ja ne Caritza» wcresä
walatsnet.
lj«t
mendä tuh«tt« merkityt Rubenin
«nerti- cucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhat» 15. Sentähtu, omat he Jumalan istuila merkityt: Gadin su«cunnasia/Ica» men edes/ ja palwelewat hända pai.
z
tze.
mällä ja yöllä hänen Temxltsäns: Jä
xitoifiakymmenbä
Cutca
tuhatta merkityt.
joca istuimella istu/asu heidän pääl6 Asserin sucucunnasta/ caritoistaIsrol- tymmmendF
läns.
merkityt
Neph,«
tuhatta
16. Ei heidän pidä enä tsoman/eikä Esi»,
lapsi. talin sucucunnasta/ caxitoistakymmenenä
janoman/ eikä Auringo lange hei- 4?u».
dä
merlilyt:
Manassen
fia mer tuhatta
»ittin. cunnasta/ caxitoistakymmendä tuhatta dän päällens/ ei myös yxikän palawus
17. Sillä Caritza/ joca istuimen keskelmerkityt.
lä on/ cattze heitä/ ja johdatte» heitä e-Esi»,
?. Simeonin sucucnnnasta/caxileista<ymm«ndä luhatta Mtrtityt lewin st- lämäin mesilähdetken tygö: ja Juma- 15. z.
«»»cunnasta/ laxltoistakymmendi tuhat- la on cuiwawa caickt kyynelet heidän
2,; 4.
ta merkityt: Iftftharin sucucunnasta/ silmistäns.
VM. L»cU.
.«xttoistalymmendä tuhatta merkityt.
Se>.

litä sait
«si-

suu-

sen

su-

:

se

:

sucu-

:

:

z.Zabulonin sucucunnasta/ coxiloi-

stakymmendä tuhatta merkityt: Josephin sucucunnasta / caxitotstatymmendi tuhatta merkityt Benlamin su-

cofca han

awais/ oldin änctt

sinetin tzemes

Taimasa

sinetti,

z.Näsy
lähes puoli helke.
1. Ia minä näin seitzemcn?.En.
lucunnasta/ caxitoistakymmendä tuhat- Engelita Jumalan eleen astuwan/jotlle gelitä/
ta merkityt.
scttzemen Basunata anncttin
Basujälten niin mini/ ja
Culca 9.
z. Ja yxi totne» Engeli tuli/ja seisot nalla.
pocasuuri joucko/ jota ei y.n- Alcarin edes/ ja hänellä oli cullaincn py- Jaloi»
lule
neisla tän
toinnut/«ifista pac«no<sta/ia hänsawun astia: jolle paljo fuitzutusta f«n En
:

«-

annetkin geljn/

P. Johannan
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joc» aimetti»/ eatckein Pyhäin rucouxista /
luma» sille cullatselle Altarille andaxens / joca

istuimen «des.
pyhät» 4- Ja ft suitzutuxen sawu pyhät» rurnc«u» couxista/ nousi Engelen kädestä Jumalalle

o»

xst uh» lan eteen.Engeli
otti pyhän samua astian/
5. Ia
ja täytti Altarin tulesta / ja heitti maa»
Pftl. päälle:
,4»: i.
Ja ny» tapahduit Pttkätse» jylinät jäänet ja lttmauxerja maan M.

r«.

Cuin-

styxet.
6.

stmäinenEn
««ll

Basunalla/ hangtyit
Basuntlla soittaman.
7. Ja eastmätnen Engeli Basunalla

«m«n»

<FA ne

seitzemen Engelttä nyllä

p.luc.

l-?. iucu.

wijdes Engell Basunalla soit- WP
deSE»
ti/ ja minä näin Tähden Tai- geli.
päälle
masta maan
putowan/ Ia. r.
ia hänelle aneltin sywyden cat- W»i.
wen awain.
2.lahä»awais sywyden «iwon/ j«
caiwon siwu ylöstäwt nyncuin fture»
pädzinsiwu: ja Anringojailmapimis
caiwen ftwusta.
3. Ja simusta läxil metzisircat maa»
piille/ ja heille annettin woima/ nyn»
cuin Scorpioilla o» woima maan päällä.

4>la heille sanotti» «tn heidän pitänyt wahlngoitiaman maan ruohoa/ eitä

,

soitti ja tuli ratehtta ;a tulda merellä milän wiheriäistä/ «myös yhtan puu. 7»l.
soilta/ fecoitettuja/
jotca maan päälle hettettin: ta/ waan ainoastans
ja mitä
ihmisiä / joiden ocoimas osa puista palo,/ ja caicki mi- yisi ei Jumalan Sinetti ole.
Ja
Ej.9!4
liftte
«pah- herjäine» ruoho paloi.
5. Ja st annettin heille ettei heidän pt»
8.
toinen Engeli Basunalla foit- täny» hetcä lappaman/ waan wysi Cuutu.
ja meren hettettin nyncuin cauita waiwaman: ja heidän walwamiTöine.
walwa«i»
suuri wuori tulefa palama: ja colmas fens 01l nyncui!, Scorpionin
nen/ costa hin on ihmistä pistänyt.
tuli merexi.
osa merestä
6. Ja nyni piiwini ihmiset «»lema- /»/>.
9. Ja colmas osa elämistä luondoctippaleista meresä cuoli? ja colmas osa taetziwat/jaeilöydi hindä: pyytäwät 0:16.
cuolla/ waan cuolema pätene heitä.
haaxlsta ckui.
ler.zz
eo>
7. Jane metzäsircat owat nyden Orih- z,
Engeli
colmas
Basuualla
«ltaistt/ jotca sotaan walmistetut
/ ja
Osoitti
suuri xäht> langets «n
owat:
ja Heidi» piisins nyncuin Cru».
palama
njjncuin
/
tulifoitto ja
Taimast
langetscolmannen osan mirtain ja mäfinynculn ihmisten «swot.
lähdette» päälle.
«Ja heillä olit hiuxet / nyncui» »01.
ii. Ja se Tähti cutzutan Coiruohoxt:
hiux«/ si heidä» ha«ba«s oli.
colmas
osa mesistä muutut CoiruohoJa
/

«.»

"

"«'

'

«"«

xi/ja monda ihmistä cuoli metteu tähden/
»tta ne hatkiaxi tehdyt olit.

«Nel.

iis

'"''

nyncuin««.

«pantzarit: si heidän sijpeins hawin»
neljäs Engeli Basunalla ««ncuin
».
monda
«lasten tituma/
/ ja colmas
Auriugo.
juoxewat.
pyrstöt nijncuin
sia lyötin/ ja eolmas Cuusta / ja col-

cusa
osa
h,'„,ist<,
Osoitti
osa
mas osa tähdeistä t ny» että colmas osa Scorpioilla/ja heldan vyrfiöisins »lis
heistä pimeni / ja et colmas osa pätma- neulaiset/ st heidän woimans ol» ihmi,
pa malaisnut/«ikä yöstä.
wysi Cuucautta Vahingoitta.
minä näin ja cuulin yhden EnJa Heidi» Cuningons on sywydtn
gelin/ keskelle Tatmasta lenoämän/ ja Engeli: jonga nimi H«br«n tieltllä
suurella änellä sanoman: Woi/ Woi/ on Abaddon/)« Gretan kielellä on hä»
Wot asumaista maan päällä/nyden muinimens Apollyou.
den colmen Engelin Basunan äntstä/jot12. Pxi Woi o» edesmennyt/ «tzo/wie»
,ä «x» Woi stn jälten .»ilmat.
<a ««elä Basuriill» sotlkamll» plkä.
«Ja
«.

«<»

IMiM

lo.siit.lUt-.

»aseman

»'T'

maa» piille.
Euuy. Ja euudtS Cazelt Basunala fot-ti/ päölle/si
de< En ja minä cuultn änen nystä neljästä cullat- 3. Ia huusi suurella änellä nyncui» j«.
kilju : Ia costa hän huusi/ puS«tt i s«n Marin farmista/ joca Jumalan e- lopeura
ne
'lhuit ftitzemen Piltäistä änens.
ja
des on/
4> Ia costa ne ftitzemen Pittäistä elit
Engecuudennelle
Woi.
sanoman sille
D«».
lille/ jolla Basuna oli: päästä ne neljä änens puhunet/ tahdoin Nltna sen tirjeic. 8:20.
Engelitä/ jotca sijnä suureS Cuphra- ta« Ia minä «ulln änen Tolmast ftne- «ll:4,
wan minulleni: luiiye se mitäneseitzetin mirrafa sidottuna omat.
puhuit/ ja älä nytä kiri;. Ja ne neljä Engelitä päästettin/ men Pittäistä
joita.
päimäxi/
jotca olit malmtt hetkexi/ ia
5. I» st Cngeli/ jonga minä meren
ja Cuucaudexi M muodexi/ tappama»
päilli
ja maan päällä näin seiso»a»/ noroimatta osa ihmisistä.
tätens
lucu
Taimasen piin/
sotajoncon
sti
16.
ratzasmiesten
Ja
Dan.
mannoi
/
kerta
b.la
st» «utta joca elä han»
ja
tuhatta
?: jy. olt monda tuhannen
«ickisest yancaickisten / joca Taiwan
minä cuultn heidän lucunö.
luonui oli ja ne cuin siinä on / ja maan
»7>Ja nyn minä näin ne Orhit näösä/
ja cuin
ja »ylläculn heidän päälläus istuit/ olit ja ne cuin sijni on/ ja meren ne
/ ettei
ai«
enämbiolcma»
on
kellaiset/ja
tulikimisct Pantza- siinä
sille»
«ultset/ja
rit: ja örhitten päät oilt nyncutn jalo- plbä:
Waan
seitztMinnen Engtltn äpeurain päät: ja heidän suustans kämt 7.päiwinä/
nen
costapitähä» «pe Basunalla
ulos tuli/ ja samu/ ja tulikimt.
Jumalan ftlaisis 11:15.
18. Näillä colmella witzauxella tapet. soittaman/ ny»
tin colmas osa ihmisistä/ tulella/ samul. täytettämän/ nijncuin hä» on palmelt»
ilmoittanut.
la ja tulikimekä/jotca kämit ulos hechän oillens Prophetaille
jonga minä cuulin Taiani
se
8.
Ia
suustans:
ja saiy. Sillä heidän ««imans oli heidän wast/ puhui taas minun cantzani/
noi:
Enmenejaotaftomojoin
Kirsi
pyrstöisins:
ja hei.
suuftns ja heidän
dänpyrstins olit tarmetten muotoiset/ gelinkädestä / joca meren )« maan päälhiillä olit päät/ ja Mä h« »ahingoi- lä seiso. minä meni» Engelin tygö : >»
9. Ia
tzewat.
zo. Ja muut ihmiset / jotca ei «atlla sanoin: anna st kirja minulle. Ia
t«v
wtyauxtlla ole tapetut/ ei heidän kättens sanoi minulle: ota si syö se: ja se on «r- ;. 1 H,
sinun
tehnet: ettei he olis wasielewa sinun watzasis/ waan
Psirh tölsta parannusta
cumartanet/j«cullaisia/ja
stusos pitä stn oliman mallan nyncuin
Perkelettä
jakimisiäjapui- hun«jan.
«vsal h-ptaisia/ja maskisia/
Kirsin Engelin
ei
)otc<r
siaepäjumalita/
nähdä taida/ 10. Ia minä otin st»
»ie: 4/
:
ja
käydä.
/ja
sein
stn
st oli matiami»
myös
«ikä cuulla/ ei
kädestä
«5
nijncuin hunaja: Ia cuin
" 21. Ja ci tehnet parannusta heidän «un
minä sen syönyt olin/ carivastcli se mimurhtstans/ eikä melhoudestans/ että nun
myös
ei
watzasant.
marcaudestans.
huorudestans/
11. Ia hän sanoi minulle: taas tule flX. iucu.
nun propheterata Cansoille/ ja pacaDäkeminä «äin toisen tvaketvä» noiöe/ja
iieltle/ ja moneLeEuvivgälle.
»vä En
Engelin tuiewii alas Taimast/
XI. tucu.
joca pilmellä puetettu vii / ia
Heli
minulle annettia ruoe.o
Kirja
Taiwan Caart hänen pääns
kädcs. päällä /ja hänen casmons oli nyncutn
sauma/ ja sauottm!
Szech.
H cuin
ja mitta Jumalan Tnnplt ja 4v:iMatth Aurtngo / ja hänen jalcans nyneuin tuMari/ja St Mnsijyarmoile.
»7i». le» patzat.
2. Ja hänen kädesänS oli amojotnKir- !M.
Mutta
,
Pp
ja / ja hän pani olkia»» jalkana »ncre»
»

"'

'

sen

'

.

.

.

-

suusam

°

nouse

>

AO

.

1148
PItHlllMB»
ll.iuc.
Mutta fhSpäMlmÄitt» Chusri u. »Z. J»sillä
Matth losTeMplistä/
sunr«
,:i».
ja älä sitä mitta: Mä st ma anjäristys/ja kymmenesosa Caupu».
/»/>. »n pacanotlle annettu: ja. he tallamat gist langeis
maahan.' Ja sijnä maan jä,z: 5. Pyhä Caupungita caximydettZkymmen- rlstyxes capettin stitzemen tuhannen ih,misten nimi/jane muut hämmästyit ja
Juma- bäz.Cuucautta.
<
Ja Minä annan cahbelleminu» to- annoit
la an«
cunaianTaima» Jumalalle.

1

.

>

'

».

/

da cah- distajalleni/ ja heidän pitä tuhannen
14- Se toinen Woi »n edes mennyt/ ja ?-,p.
caxi sataja cuusikymmendä pätmä p/o- catzo/ colmas Wot pian tule.
. z,.,,
-5.
feiyemes Engel, Bastmalla s^y.
«ovista- pettämän/stiteisäpueteetuna:
jallens 4. Nämäe omae caxi öljypuuta/ja caxi
Osoitti/ja

e

se

>

-

ytlle

,

KA

,

suurekKtteaukuitTalmoi, »y»tiläjal<a/jottstmaan Jumalan edesS »mafa/fanoSen: Matkmänmaldacunnat
Set.
man stisowat.
ovat meidän HERraklcmja hänenChrt. k-mea
josjocu
mabingoit<
heitä eahts
«nckka. 5. Ja
stuxellens tullet / ja hän on hallitzewa Em»lk
»a/ ny» tuli käy ulos heidän fuustans/ hancatcktstst llancai-kisten.
ja syö heidän mihollistns. Ja josjocu IS.
»eljäeolmättatymmmdä
j Iajotca Jumalan edes heidänWan- Bak»,
tahto
ML wahingoitta/ nhn st tapetan. hlnda/
Sack' 6. Näillä
istuio» malda Taimasta sulkea/ ,millans istumat/
ettei ntznä pätmtnä / joina he prophete- ja
j cumarsitJumalata.
tä kkramat/ sataman pidä: Ja heillä on mal. -17. Sanodea: Mekijtämmeflnua
Hermt»
da
lyödä
muutta/
maa.
ja
mesiä
merexi
«Rod
ra Caicktmaldtas
joca olet/M mvah.
ta caitinatstlla mchauxella / nyn »set» ,olit/ja tulema Jumala/
olet: että sinä olet saanut-.»
ruin hetahtoma».
sinun snuren moimas/ ja haNnut:
'

'

«

>

,

costit he heidän todistuxens

Ja pacamtt omat «ihastunet/ jF
s
mihas on tullut/ ja cuoiluttten at»
sinun
cckastui ylös syMydest/ on heidän cansbeinap sgjyz sttlcka/ija heiiä moitkama ja tap. ca/heitä duomitta/ ja sinun palmettats
v.
ProphetaM palcka
l«

<

Peto/jo-

'

maxelta/ ja Pyhäin/
ja nhdcn jotta sinun nimes pelkämät,
piendenja suurten: ja cadotta nytä jstea
maan turmellet »matt

/.

1

pama heidän.

.

poh<>'

sa

,

,

,

11. Jaheidän rnumtns pitä macaman
stji suuren Caupungincatuilla/jocaheogillisest cutzutan Ssdomaja Egypti/ cu- ly. Ja Jumalan Templi aukeni Takmyös meidän HTRram rtstinnaulit- mafa/ja hänen ZefiamMtins Mcckinäh-'
tuon.
tin hänen TemptisZns/ ja tapahduit let.
.0. Ja Muutamat sucucunnistä/ja Eii-'1
mauxet/ ja änet/ ja pittäistt / jamaansoista/ jakielistä/japaranöista/ pitä nä- järistyxet/ jasuuret rake».
kemän heidän ruuminS colme pätwä ja
XI l. iucu.
puolen/ ja el he salli heidän rnumitans
haudata.
suuri ihme ilmestyt Taimasa: 4. NS10. JaMa maan päällä asumat / ne AO I «aimo oli puetettu Auringol- 'o:
la/ja Cuu hänen jalcains alla/ Ra.
tloitzemat heistä riemuitzemat: ja lahjoja kejkenäns lähettelemät: sillä nämät
hänenpaasaus Cruunu cah- scaS
caxi Prophetat ahdistelit nytä cul» mall destatoistatymmenestä tähdestä
waim«
2. Ja hän oli rascas / ja huusi synnyt- puetit,
päällä asuitl
zodin. Ja colmen pätevän perästä ja poo- tätsens ja hänellä olt
waiwa syn- tu Ausvjat
len/ me.ni Jumalalda elämän Hengi hei- nyttä.
ringotvsrcs- hin/ ja.he seisoit jalmoillans/ ja suuri
toinen ihme nämyt Taimasa/ la.
M»
tuli ~'yden päällä jotca heidän näit.
suuriruskia Lohttärme/ jol- Set»
jiistns. pelco
ia- Ja Hu cuulit suuren anen Tatwast la oli seiyemea päätä ja kymmenen sar- tzeme»
heille: astucat tänne. Ja he a- we: ia hänen päisaos seitzemen Crunua. piMen
stuit taiwa sen pilmesä ja heidän »thM. 4. Ia hänen pyrstönö weci tolmannen rusti»
.

j

,

-

suur»

sanoma»

stns nDt heidän.

-

Z'KA

«saa»Dlatt

Ilmtfiys.

.».tue.

.5?

«aina astm Taiwan tähdistä/ ja heitti ne maan »5> Ia lärme puuscais waimo» jällen «v/e/s
sitä päällä: Ja Lohikärme seisot waimon e- suustans «että nyntuin «osien: «potta- «ai»
mo».
xens händä..
wai- desä/ joca oli synnyllämäöäos/eklä
vliSsyönythä- 16. Mutta maa autti sitä «aimoa/ ja Dan.
nioa. han olts synnyttänyt/
maaawais suuns/ja särpi wed«/jon» 7:25.
Gen. nen lapsens.
joca
ga
;.Jahänsynnyttfpotcalapsen/
lohitärme suustans puustannut oli. öc 12.
1:15.
17. Ia lohitärme wchastul matmon 7.
oltcaicki pacanat hallitzewa rautaisella
ry- ie. witzalla: Ja hänen pottans lemmotkin piille / ja meni sotiman muiden cansi»
tygö/ jahänen tstuimens tygö. hinen siemenestäns/ jotca Jumalan ti«s. l. Jumalan
sky» kittewit/ ja lEsuxen Christuxen
6.
Ja nxumo pakeni cerpeen/
o
hänelle oli sia Jumalalda walmistettu/ todistuxen pitäwät.
siinä ruokitta tuhannen caxt sata jacuu- 18. Ia seisoi meren sannalla.

se

cosca

sen

cusa

se

.

sikymmendäpätwä.
XIII. iucu.
tapahdut Tatwas:
minä näin Pedon merestä y- 7. »il»
7suuri
sota
A
Micha
hänen Engeltns so- HQV lösastuman/ )olla oli stitzemän n«
deit iohtkärmen cantza; Ja Lohikärme
päätä jakymmenen sirme: ja P«to
sodet/ ja hänen EngelinS:
hänen ftrmisins kymmenen «st» y.
8. Ja et he wotrtanet/eikä heidän fiaus Crunua/ ja hänen päisine pilcan nimi. >zs m««
«oämbtlöytty Tatwas.
2.l«st peto/ jonga minä näin/ 01l
,o woir
iohikärme/se wanha ma- Paroin muotoinen/ ja hänen jolcans
to/joca Pcrkelext ja Satanaxt cutzulan/ olit nynculn Carhun käpälät/ ja hincn
oli ulosheiretky t joca coco maan pyrin suuns oli nyncuin jalopeuran
Ia
wietteie/ hän oli maan päälle heitetty: lohitärme andoi sille woimans/ ja istui»
-

suu

ja hänen Engeltns olit myös hänen

cans.

sans sinne heitetyt.
»uc.io.
cuulin suuren Zuen TaiNyt on autuus/ja woiwasa
sanoman:
ma/ja waldacunda/ ja wäkt meidän Jp«

malam/ ja hänen Christuxens walda:
Juma» «ttä meidän «eljeim päällecandaja on ukata Y- los heitetty/ joca heidän päällens yötä ja
Ststetän pätwä Jumalan edes candot.
/«n e» ,i. Ja he o«at hanen wotttanet CariHest. tzan tveren cautta /ja hänen todistuxen»

mene/ ja

suuren

...»

:

«vallan.

3.1 a minä näin yhden hänen päistäns/
nyncuin se olis cuoliaxl hawoitettu ol»
lut: ja hänen cuolemähaamons vara»
ni Ia coco maan pyri ihmttteli sitä
Pito».
4. Ia «marsit lohikirmittä/ joc»
:

Pidolle «otman andoi Ia he «marsit
Petoa/ ja sanoit: cuca on tämän Pedon caltainen? «ca woi sotia hindä
>°^u.
Aach. sana» cautta: ja ei he heidän hengens wastan?
5. Ia hänelle anntttin suu puhuaxens
?: t.
ruoleman asti racastaaet.
suuria ja pilckoja/ ja hänelle anneni»
Nom.
iz. Sentähden te tatwat lloitcat /ja walda pitä
!°"
sota/ caximydettälymmendi, von"
»: Z7.
jotta nysä asutta: Woi maan ja meren Cuucautm.
afuwica: sillä Perkele astu alas teidän 6 Ia hin awais suuns pilckoja pu°
»o. eygönne/ pilätn suuna wtha / tieten hä- human
Jumalala mastan/ pilclaman
Pfal- nelläns »ähä» atca oleman.
nimens/ja hänen majons/ja nyhänen
p6: rr. ,z.
7: 3.
sijtttcuin tohikärme näki hä- tä «in Taiwas asumat.
Eiamaahanheilecyrl/wainots 7. Ia hänen
sallitti» sotia Pyhäin
4y: iZ. hän
sitä waimoa/joca sen pojan synnytti. «nisi/ ,a woitta heitä: Ia hänelle
14. Ja sille «vaimolle annettin caxi annetti» »valda caickein sucucundfitn
Li iZ. suuren Lotcan sijpe että hän slis cor- päälle/ jo Cansiin/ j>, tielden/ ja paDraki pee» hänen siaans lcndänyt / cusa hän e- canatn.
Dan.
tvaino lätetäna«an/ja capi aica/ japuolen til8. Ia caicki/ joccamaasa asitwat/ c«. 7. 21.
lä/kärmoncaftvon edestä'
marstehändä/ jojhen mmi n »le kirjoi:

""'"'

'

"

"'

"-

/

Pp»

MM ui 7»

Nl»lsit.i.txtl.
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ktrjafa/
joca ma. ga minä cuulku/ oli nhncnin candelen pyhä»
kettu
elämän
Caritzan
Phil. ilman
soittajain/ jotca heidän candrlettans cansiaalusta tapettu on.
4ZZ.
y. Jos jollakin corma on/se cunlcan.
soittamat.
iv.Jocafangeuteen«vie/ se sanzeuz. Ia «veisaisit ntzncut» utta wirttä -7! 4..

se

teen mene ,a joca miecalla tappa/
mtecalla tapetan. Täsä on Pyhäin kärsimys ja
:

o»

eläimen edes/
istuimen edes/ ja neljänyxikän
ja manhtnden: Ia ei
tacnnut
ficä wirttä oppia/ paitzt nytä sala ja

c.i:»s.

c.;:?.

Gcn.

i

>

ii.

.

usco.
öciy.
minä nät» toisen Pedon maa- neljä mydettäkymmendä tuhatta/ jvlca 6.
KA
9:6.
ylösastuwan/ ja hänellä oli maasta ostetut omat:
Esa.zz:
omat ne/ jotca ei «vaimoin
caxi sarmea nijncuin lamballa ja pu- 4. Nämät
1.
ole sastutetut: sillä he omat
canffa
nyncuin lohtkärme.
hui
Töine
Z.4.
ie. Ja se teke caiken sen endise» Pe- neitzet: nämät omat ne jotca seuramat
«axi. don moiman/sen
leh.
mene.
Nämät
cuhunga
ja
teke maan Carttzata
hän
ro: 4.
farmi- ja sen asumatset nähden/
ja
omat
ihmtsildä
ostetut/
Jumalalle
sitä ensimäistä Petoa
nen
pa- Caritzalle utisepi:
kumartaman/ jonga
»-,»

Z/« a

>

.

>

/

Peto
xlösa-

suusa

>

cuoicmahaama

.

et ole petosta löytty: Ps-Z».
5. Joiden
rattu oli.
2.
ilman saastatsutta Jumaiz. Ja teke suuria ihmeitä / nyn että fitlä he omat
Soph.
lan
edes.
tulengtn
langeman
istuimen
taimast 6.
massia hän saatta
maan päälle/ ihmisten edes.
minä näin toisen Engelin Z.ij.
Tele alas
Taiwan testitze/ jolla Enge.
14. Ja «viettele maan afuivila nhllä
thmeiEvangelium
oli/ jota hä- li yan,
-tä/ja ihmeillä cuin hänen olit annetut Pedon hancatckine»
jano maan asumille/että nen pitä nylle ilmoittaman cuin maan caickipetkä edes tehdä: ja
catkille pacanoille ja ftlla
Pedon cuman/ jolla miecan päällä asumat/jakielille/ja
mond» he tekisito»/
eli.
ja
ja
Cansoille: Eva»,
sucucunnille/
Matkh haama
peljätkät gcliuanella:
hengen
7. Ia sanot suurella
15. Ja sällitkin hänelle anda
millä.
24:24:
Pedon cumalle/ että Pedon cuma myös Jumalat» ja andacat hänelleoncunnta:
-Thess piihuts/
tullut: Ecck.
ja tekis että jocainen cuin et Silla hänen duomions hetki
2! 9.
i?«
fitä/joc» TaiPedon cuma cumarra/pitä tapettaman. ja cumartacat jarucoilcat
/»/>.
Psal.
tekl:
ja
ja
wan
maan
meren
pienet
ja
>6. Ja saatta catcki/
ia
mesilahtet
16:14. ret/ rickat ja köyhät/ mapat ja palme8. Ja toinen Engeli seurais/ sanoden: 146:6«
Ja an- liat/ ottaman merki» »ikiaan käteens langeis/langeis Babylon/ suuri Cau- Toink
da en- taicka otzijns.
pungi: Sillä hän oli hänen huorudens huut»,
kengän
diftn
tainnut
etkä
«vihan mynalla caickt pacanat juottanut. Baby17. Ja ettei
osta
o»
/
Pedon myydä/ jolla ei mercki ollut taicka y Ja eolmas Engeli seurais ntztä/ lon
caatti»
jos
«umal- Pedon nimi/ eli hänen nimens lucu.
äncllä:
jocu
Pesanoden suurella
uut.
Ie hen18. Tasa on mhfaus. Jolla o» ym- toa ja hänen cumans cumarta/ jaotta Cvigen. märrys/ lastecan Pedon lugun: silmerkin hänenotzahans taicka käteens,
/«/>. lä
on ihmisen lucu/ ja hänen lucuns «o Sen pitä myös Jumalan «vihan mas/
uhcs
29:20. on cuusi sata cuusikymmendä ja cuusi. «vynasta juoman / fijtä selkiäst mynast nytS
caattu
on:
xiv. tucu.
joca hänen mihans Calck-n
pitä tulella ja tulikimellä py- jotca
minä näin/ ja catzo/ Caritza ja hända
15 2.
Engelttten
edes ja Carttzan «des Peto»
hä- hai»
S-17-9
seisoi Siont»muoreäa/ja
rucoi.
waiwattaman.
neljä
mynen cansians sata ja
Caritza
lemat.
ylösast,»
ri.
maiman»
Ja heidän
dettäkymmendä tuhatta / joilSio/»/>.
et
jjancaicktsestyancaickiseen:
Ja
heillä
nin
la oli hänen Jsäns nimi kirjoitettu heiole lepoa päimällä eikäyöllä/ cuin Petoa i6;i?.
kvuodän otzisans.
ja hänen cumans cumartamac/ ja jos jo. Esa.
rella
l. Ja minä cuultn änen Taimasta
,4» ro.
on hänen ntmens merkin ottanut.
c«
«edey
nijncuin
paljon
änen/ja
nyncutn
monen
kärsimys
o»
Tasa
ia.
T-sä
änt/jv»PM»
iuhanPilkätsen än»»; I»
ns
N« »y.Z.
»9i).

KA

se

suu-

se

se

>

se

sen

samu

suure»

s»

!

«en

>

.

>

.

,

>

>

se

-Jlnttffyk

'
>

>;

ksttä.sue.

M

mens lugusta/ seisoman sen clasisen me. Ivoittane owät jotca Jumalan kasiyt ja JTsu- ren
päällä/ ja heillä oli Jumalan can- n«t P«
pcnuscon pitämät.
don/
delet.
iz. KA minä cuult» änen Taiwasta
Ppt
pal- ylistäJumalan
Mosexen
z.
Ja
weisaisit
kir>oita:
Hintnulleni sanowan/
äni.
wirttä/sano- wa't
ne cuollct/ jokea tästälähin welian wirttä/ ja Caritzan owat
»Thess. Autuat owat
ja ihmelltset
Suuret
sinun te- Jumaden:
Hengi
/
san»:
1:14. HERrasa euolewac Ja
caickiwaldias:
ros/
HERra
Jumala
heidän pltä lewämän heidän köistanö: otkiacha totiset owat sinun ties sinä Py- lala.
heidän tecons noudattamat heitä.
Jhmi- sillä
Cuningas.
4! 6.
14. KA minä näin / jacatzo/ walkta häin
4.Cucaeipettä
HERra/ ja si. Exo».
ien
päällä
ih- nun Nimeö ylistä?sinua
ja pilwen
istui
yxinäns
Sillä siuä
Poic« misen Pojan muotoinen/ jonga pääsä 0n:
nyttä
olet: sillä caickt pacanat tulemat/
pyhä
sirppi
ja
leräwä
ja
sirpillä lt cullainen Cruunu/
ja sinun caswos edesä cumartawat ruhänenkädesänS.
«10.
että sinun duomioö julistetut Jer.
coilewat?
läpi
Templtst/
Engeli
15. Ja toinen
Ezech. huutain
owat.
is: 7.
päälsuurella änellä sen pilwen
26.
näin minä / jacatzo/To5.
/ja
sirptlläs
tygo
simalla
Dan. lä istuwatsen
majan Templt «maltuli hetki leicatapes/
n: 1?.
7! iZ. leicka:onstiiä sinulle
tin
Taiwasa.
tullut.
cuiwapt
päällä
6- inz.
ja el» maan
6. Ja Templtstä läpit ne seitzemen En- Cutnga
16. Ja se joca pilwen päällä istut / st1: iz.
gelitä/ joilla ne seitzemen witzausta olit/ nyllo
walst sirptlläns maan päälda: ja maa puetetut
puhtalla ja kirckalla lynawaatJoel. tuli
letcatuxi.
ja wyötetyt rinnoilda cullaisilla stiye.
?:iz.
tella/
läpi
Templist/
Engeli
mclle
Match «7- KA toinen
Taiwas o» / jolla myös te- Mötöä. ypi neljästä
Eng«andot
iZi Z9>
eläimestä
seitze- l«l!«an?.Ja
oli.
Tome rewä sirppi
melle Engeltlle seitzemen cuklaista malja
teinen Engeli läpi Altarista/ läynäns
18.
Ja
leicka
Jumalan m,ha joca elä yan- netan
päälle/ ja huusi
malja»
«vyna- jolla oli malda tulen)oka
sirppi caickisesi yancaickiseen.
se teräivä
täypuisen rella änellä sen tygö
Tewpli
täytettin
8. Ja
sawullaJumaoli/ja sanot: siwalla sinun terawällä siroxia. pilläs/
eunniasta/ za hänen woimostans ja näns
,a leicka ne wynaopan werfvt mas la»yxtkäu
wotnut Templyn sisälle men- Jumapääloä: sillä hänen wynamarjans owat ci
sijhen asti/ cuin ne seitzemen Engelin laa winä/
kypsynet.
ha.
täytecypi tulit.
iy. Ja se Engeli siwalst terawällä sir- witzausta
Seitzoxvi.
iucu.
My/
ptlläns maa» päälle ja nytti maa»
mea
änen?e>
minZ cuult» suuren
nämäen / ja heitti »e Jumalan wthan
Engt»
plistä/«ylle seitzemelle Engelil- l.lä
»
cuoppan.
le sanoman: mengät ja wuoEs.6z: 20. Ia cuoppa solcuttln «lcona Cau>
raatadattacal ne Jumalan mihan
cuopafla
/
pungtsia ja wer!
uloscnohui
mat
päälle.
haman Srihte» futtzin asti/ tuhannen ja maljat maan
/ ja «vuodatti matmeni
2.
Ja ensimätnen
~Nû! cuusi sala wacomttta.
jans/
maljans maan päälle: Ja tuli paha ja
X V iucu»»!
waiwo»
thinisten päälle joilla Pe- nea«.
7-EnA minä näin toisen merkin Tal- häyy haawa
/ ja nyden päälle jvtca
oli
mercki
don
gelitä
Seijathmelltfen:
wasa
suuren
I.
»vymei
tzemen Engelitä/joillane seitze- cuwa cumarsit.
Exod.
maljans
Engeli
wuodatti
sen
wymeistä witzausta olit? z. Ia toinen
cuolleu »veri: 9: 9.
«voiSilla nysä on Jumalan wcha täytetty. mereen/ ja se tuli nyncuin
11.
cuoltt
catckt
meresä.
ja
eläväiset
sielut
man
me.
nyncuin
».Jäminä näin / clasisen
malwuvdatti
Engeli
colmas
Exo».
4. Ja
«antza. ren/ tulella secoitttun ja ne jotca PeNe jok. dosta wo ton saanet olit/ ja hauen cu- jans wirtohin/ ja ivestlähteisin; ja set», 7: i?i
111.
«g olit
wastans ja hänt» Mtpkistäne/ ja hällt til- ttlverexi.
:

!.

:

suu-

:

suureen

se

sen

tp.

1152
L.

SÄ/,.
N4/S-

Ichannextl.

>7. luc.
tt. Jaänkltulit/ jstMälftt/ jaleima,

I« mina cunlin mettet» Engelin st.

HTRra sisä olet maahurscas/ uxet: ja suuri maan järistys tapahtui/
joca ol«t/ ja jocaolit/ja Pyhä/ ettäs nä- jouga caltatsia et ole »Suc si/tteculn 4i 5.

«Swan:

L-i k.
chmtftt tulit maa» päälle/ ftucaltaiuen
järisty».
maa»
suuri
»y. Ja se suuri Caupungi t«ii

a

l

-«-4-8. mätduomitztt:
6. Sillä he owat Pyhäin jaProphe.
Matlh tain
weren wuodattanet / ja sinä annoit
»Z: ?4.
heille merta juoda: sillä he omat sen ansainnet.
7.1 minä cuulin toisen

»saxt/ japaca«ai»Caup«ngil laugeistt: 3«r.
Ja se suuri Babylon muistetrin Juma- »5: if.

s

lan «des/ «itä hän annais hänellejuoma-

Altarista sanoman: laHTAraCaicki- astian hirmuisen wihans wynasta.
15:
maldtasJumala/ stnun duomiosomat »o. Ja caicki luodot pakenit//» ei muototiset ja villatria löytty.
IV. -B.la se neljäs Engelt «vuodatti maljans »i. Ja suuri raje nijucuin leivistän
Auctngohon/ ja sille annetttn ihmisiä paino länget» ala» Taivasta ihmisten
päälle: Ja ihmiset pilckaisti Jumalala
maimata heidellä tulen cautta.
y. Ia ihmiset tulit palamaxt suuresta rake» wiyauxe» tähden: sillä sen »Hau»
7»/,. heidestä/ ja pilckatsie Jumalan nime/ oli sangen fuurt.
y.n/»i jolla

S«/,.

nyden mitzausten päälle malda oltz
ja et tehnet parannusta andajens hänel»

V.

le cunuiatq.

AO»

Ja vtzbes Engeli vuodatti «alias» sen Pedon istuimelle/ ja hänen valis.

».

sen

a se
ralla/jameren

.

>

aan/joca tltyutanHebreaxi Amageddö

carmaisella/

täynäns cauhistuxia ja hauen
riettautta.

.

Tor.

».

9:1»

>oma»

paise»

P'dm,
päalla.
ksUj.
Zi 4°

ja rullalla 14:

oli rullattu ja ralleilla liivillä ja Pärlytllä/ ja piri kädesäns rullaisen maljan rz;

'

»«

6: 14.

XVII. tucu.
tuli yxt nWä seitzemestäEn-.
geleistä//oiva ne seitzemen malja olit/ia puhut m«nun cansta»t/ja sanoi minulle: Tule/ Vat»»-

dacimdans tnli pimiäxi: ja he pureste- mtnä osotan flnulle sen suuren porton
lit heidän kielens ricki kiwuillans :
duomion/joca pal/oiu wetten päällä istu.
«.
Ja pllckaksit Taiwan Jumalat» -.longaransta maan Cunlngat huoheidän ktpuns ja haavams tähden: ja
ja uejotcamaanpäälVI» »i tehnee parannusta heidän tälstäns. rintehnetowat/
lä asumat / omat hänen huorudensmyZa «««»«s Engeli vuodatti mal. nasta juopunee.
jans sin suikren virran Euphrattn z. Ia hän mei minua Hengefä rorpeen:
pääkle/ ja
vesi cuiwi/ että tte olis Ia minä näin watmon istuman meren
«almistettn idZisiäe Cuningoiste.
carmatsen Pedon päällä täynäns pilcka'I- Jäminä nät»Lohitärmen suusta/ nimiä/joilla oli ftitzemen päätä sa iymPedon suusta/ ja väärän Prophetan menen sarme.
maimo oli maatetettu Purpufmtsta lähtevän rolme riettaista Henge 4.1

fammackotn ««otoista:
i4.Sillä'he »watPerkeleittea Henget/
Hotca-ihnvettattkevät/ja
menevät maan
kevät
ja roco maan pyrin Cuningasten tygö/
eocaman heitä .sotaan/ sinä snurna
«EatcttmNldian Jmnaian päivänä.
15.Latz»/ minä tulen utzucuinvaras:
Auraa» »n se jvca walwo/ jakätke vaat.
5- tens/ ettei hau alasti käwis //a ettei hä
Matchi neahäp-ätäus nähdäis.
»4l 4v IS.Ja hän on coonnut heitä fijhen st

i«: »s.

seiqeme» Engeli vilooatt
KA
Amalian» ilmahan: ja Tatvar

huorudens

S«
1.

/»

,

Ia hänen otzasans oli nimi
zThesf
tu: Salaus: se suuri Babylon / huo'
ruoen ja maan cauhistuxeu Äiti.
6. Ia minä näin sen watmon juopu- ./
nunna Pyhäin ja lEsuxen todistajain
merestä: Ia minä thmettyltn suurest/
'

minä sen näin.
cosca
Eugeli
7>

KA

>

-

v il.

i

sanoi minulle / mi- Heilhmetteiet? Muia sanon st- dän
/»/»'' templtstä läxi
amisiusuuri äni / istuimesta/ /a vulle se» mlme»» salaifutka/ sen pedon
cujs» xene,
»r;S. «a ftooi; S« on tapahtlMt.
v,r

IlmeM'

«uin häädä canba/jolla on seitzemen päätä jakymmenen

sarme.

suurt Caupungi/jolla »n »alba maan

Cuntngasten päälle.

xviii. jucu.
8. Peto jongas näit/ on ollut/ ja et «le:
ja on symydest ylöstulema/ ja pitä casijtte näin minä toisen CngeHod. dotoxeen menemän: ja ne ihmettelemät
iin alasculcman Tatmast/jolla
z-:z-. jotca maan päällä asumat/ <joioengani.
oli suuri moima: ja maa maltn»«t ei ole elämänKirjasa matlman alustni hänen ktrstaudcstans.
lj» 8sta kirjoitetut) cofca he Pedon näke- -.la hän huusi mäkemästi suurella ämät joca »li/ ja et ole/ maista häncut- nella / jasanot: langeis langeis
tengi» on.
ri Babylon / ja »n tullut Perkeleitten aScp.ii y.la täsä on mieli jolla mysaus on. sumasiayt/ja caickein rietasten henget»
Ne seitzemen päätä omat seitzemen muor- »Ztköxt ja caickein rietasten ja mthattaia/ joidengapäällä mainio istu.
matn lindutn kätköxk:

se

'

sen

l
l

Wyfi

Ja ne omat seitzemen Cuntngasta:
omat langennet/

ja yxi on/

ja toi.

«en et olemtelä tullut/ja cosca häntule/
«tzn hänen pitä mähän aica pysymän.
11. Ia Peto joca oli/ja et ole /je on
cahoexas/ja»n nysta settzemest/ ja mene

se

Dan.

eadotuxeen.
1-. Ia ne kymmenen farivea/jotcas nä-

«il.

delle hetkellesen Pedon cansia.

it/ omat kymmenen Cnningasta/ jorca ei
7: »0.
mielä maldaeunda saanet ole/ mutta
nyncutn Cuningat saamat «oima» yh-

Nätllä on yxi

petaa

se»

p«t
rea
Babylon im»

lange»
se suu- «usz

se

ic>.

j»z

»»lue.

'

nenmo/ ja he andamat

fille Pedolle heidän wotmans ja malvans.
i4. Nämät sotimat Caritzan cansia/ ja
Caritza on heidän motttama: Siliä hän
Lei.' on HESKain HERra/ M Cuntngasten
dän so- Cuntilhas: ja ne jotca hänen cansians
lans owat/ cutzutut ja walitut ja uscolltset.
earl>5 Ja hän sanot minulle/ ne »vedet
han iotcas näit/ cusa se portto istu/ oivat CseanKa. latja joucot/ japacanatjakielet.
~rim. 16. Ia ne kymmenen sarme/ jotta jinS
öirp.
Pedosa näit/ ne pissitä porttoa mthaman/ ja pitä hänen hämtttämän/ ja ai'y: iS. lastomaxt tekemän / j« heidän pitä syöep. män hänen lihans/ja sen tulella poltta-

Eft.

»n?.

Jer.
SN.S»
wyz. Sillä hänen huorudens mihan
«asta omat catckt pacanat juonet: ja l4! S.
maan Cuningat hänen cansians huorin,
tehnet/ ja cauppamiehet maan päällä 0watricastunet häne herstuins motmssta. !7»r.
4.
minä cuulin toisen äoeo Tai- Nen.
Te minun Ca- wo«a»
sanoman:
ulos
sani/ lähtekät
hänestä/ettet te hä- Baby»
nen synncistäns osalltsext tulis/ ettet te lonista
myös jotakin hänen wttzauxistans sats. lähte.
Sillä hänen syndins omat ulottunet mäa.
haman Taimasen asti/ ja Jumala mui- Eft.».

sti hänen

ti:

määrydens-

6. Maxacat hänelle/
maxot teille/ ja kertoicat

hängin

hänelle caxt-

J«r.

»»!

»i

kertatsest hänen töidens jälken: stllä
s.
juomaasttalla cuin hän teille sisälle pani/ nyn pangat hänelle caxikertatfcst. i. Cor

7. Nyn paljo cuin hän itzens cunni- 6. 17
ottti/ ja coretlt/ «yn andacat hänelle Zii N-?
«hn paljo maima ja itcua; Sillä hän
sydämesänS: minä istun ja olen HZaM
Dröttngi ja en lesti/ ja et minun pidä
itkua näkemän.

sano
8-

Sentähden pitä hänen lvitzauM

i

!

yhtenä päimänä tuleman : Cuolemaje öi-it.
itku ja nälkä: ja hän pi-ä tulella -pol
kaman: Sillä HEStra Jumala s)? - 5«/,
»t- mat.
kemä/ joca hänen duomitze,
7: ZS»
17. Sillä Jumala on andanut heidän y.la händä pitä itkettämän/ja m n Z-z»a»
8. sydämthins/ että he hänen suosiona jäl- Cuningat pakcumat händä/ jotca
Lnra keä tekemät/ ja että he senyhdestcahdost «en rdnsians huorin teit ja hecumat, /
Kmä tekemät / ja andamat heidän maidacunhe hän,n palons fawun nä! a l?oi!«
porto dansPedolle fl,henastt cuin Jumalan
is. Ia pitä taambana snsvm
hä-t »e Ba
«n.
nat täytelypi tulemat.
nen matmaos peimon lähden/ ja > - .z,
»».Jast ipgtmojooga fliiä M/ o» man: Moi/ Woi strä
C, «pm rH
Idi »A,

sa- cosca
se

suarra

--,

»y.iuc:
P.Joh'nn<M
/
Babykö
»i
,>tä
wäketvätä Lau- mala duomltze telbatt bltomisn hänen rtems
gtta
pungita: Silla yhdellä hetkellä tul» st. päällen».
Baby»i. Jayxtwäkewä Engeli ylösnosti t- lonlan
Esa. nun Duomeos.
il-Ja cauppamiehe» maan päällä te- s»tn k:wc»/ nijncuin myllynkiwen/ ja häwiky
»1: y.
kemät
murehciwat ttzelläns/'ettet heitti se» mereen/ja sanoi: Näin äkistä xe täh«
,»
Jer.
heidän caluians osta: pttä se suuri Caupungi Babylon pois- den.
LttS. kengän enämb:
ja calletta heitettämän/ ja ei hända pidä enämbt Jer.
Ejech. 1». Lulda ja
ja calletta lynawaat- köyttämän.
kiwiäja
PZrlyjä/
6^,
»7: z6.
»».
teitä/ ja Purpurataja Silcktä/ja RoJacandelein soittajain / ja laula. Esas.
sunpunaista: ia caickinaisia calltta jain/ja hutlui»/ jaBasunan soittajain »4:».
lpuita/ ja caickinaista astioita Elephan. änt/ ei pidä enämbi stnufa cuuluman: Ejech.
ttn luista/ ja caickinaista astioita cal- ja jocaine» wircamieS custaki» wirasta 2b: iz,
ltmmista puista/ jawastesta/ja rauda- el pidä enämbt stnufa köyttämän: Ia
myllyn änt ei pidä enämbi sinusa cuulu«ö-/ sta/ ja marmorista/
iz. Ja Caneli/ja hywin hajullist/ ja man:
wo»detta/ ja Pyhä sawua ja wyna/ ja 2Z. Ia kyntilän tvalkeus ei pidä sinusa
öljyä/jasämbylitä/ja nisuja/ja car- enämbt waltstaman Ja yljän ja mor- A is,
jja/ lambatta/ ja hewoista/ rattaita/ siamen ani ei pidä enämbi sinusa cuusieluja.
luman: Sillä sinun Lauppamiehes o- 2!'8»
ija orjoja/ ja ihmisten
14. Ja hedelmät jotta sinu» steluS hi- ltt maan Päämiehet/ ja sinun nouilu»moitze/ owat sinulda pois paennet / ja mises cautta owat caicki pacanat exynet.
caicki cutn lihawat ja caunit olit/ne owat 24. Ia hänesä o» Prophetain ja Pylöytty/ ja catckein uyden jotca
sinusta poisoljennet/ja et stnunpidä ny- häin wert
maan päällä tapetut »wat.
tä sillen löytämän.
XIX. iucu.
15. Näiden caluin cauppamiehet/jotca
hänestä ricastnnet owat/ pttä laamba.
äne» Vftolli
stjtte cuulin minä
na setsoman hänen wmwans pelwon
nyncuin paljolda Cansalda tat- sten ri«
tähden/ itkemän ja murehtiman:
was/sanoman: Halleluja-Au- mu se»
16. Ja sanoman: Wot/ Wot sitä
»uus/ja ylistys/ cunnia ja woijoca puetettu oli ma olcon HEZtralle meidän Jumalalle. suure»
suurta Caupungita/
PortS
Silkillä ja Purpuralla / ja Slosunpu- ».SillähänenDuomtons owat totiset rangat
yldäcullattu/
ja
Lullalla
ja
«aisella/
jawanhurscat/ että hän on sen Diuren stuxest.
«allilla kiwillä/ jaPärlyillä: Sillä yh- porton duominnut/ joca huorudellans
dellä hetkellä owat senealtatset rickau- maan turmeli/ ja onhänen palweltan»
det häwitetyt.
meren sen kädestä costanut.
,7. Ja caicki hahdenhaldiat/ ja caicki
z.Ja taas he sanoit: Halleluja. Ja
axtwäki/ jotca latwoisa asuwat/ ja stnsawuylöekäwt yancaiekisest yancatc- z)kut.
rimiehel/ ja jotca merellä ivaelda- kiseen.
zr: 45.
seisoit taambana:
4. Ja ne neljä colmattakymmeudä walanhänen hinda/ ja ne neljä elätnds maahan
huusic/ cosca he
ians »au/ ja sanoit: Luca on tä- geistt/ja rucoiltt Jumalata istuimella i6
»uren Caupungin werca?
stuwaista/ jasanoit: Amen. Halleluja.
tqhsheitit mulda päidens päälle/ 5. Ja änt ciiulut istuimesta / sanoden: 4'-4.
tttkitja murehdit/sanosey: Woi/ Kyttäkät meidän Jumalatam caicki hätä suurta Caupungira/ josacaicki nen palwelians / ja jotca hänyä pelkätte HeiDan rie
itt owat/ jorlla laiwat mercsa sekä pienet etkä suuret.
caluistans;
Sillä
6.
paljon
Cansan.
mencalleista
KA minä cuulin
<
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'
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5«4
Ezech.
»<j:»6

,

:

<

>

suuren

?

.

-

Ha

sawu»

'

'

ja njjncuin suuren meden
hetkellä on hä» hätvicetty.
astu Tatwas hänestä ia te py- äueu/janyacuin suurieuPilkäisten änet/ ?«>!>»«
jotea
stoltt,a PropheM: Sillä Ju-

»o-

Ilmestys.

Tatwi!»
lenda/vät: 7
sttt» sanoit Halliluza. Elllä Caickl-on jotca
coconducat
ja
ftn suuren lumai.
»aldias Jumala meldin HERran»
toliftlle/
Ezech.
waldacunnan omistanut.
18. Syömän Coninzaffen liha/ ja Z9 -7.
7. Ilottcam )« riemutcam /ja andacomcnnniahänelle; Mä Caritzan hääl Päämiesten tiha/ ja «väkeivttten liha/
owat tullet / si stn emänsä valmistit. ja Srhttten liha/ ja nyllä ajawatsi-.'
ja caickei» «apain ja orjat» liha/ ftkä
Ps>il. tzens.
4?' !4. «.
että suurten.
pienden
puh.
Ia hänen »nnetti» hinens pnle
Peta
19. KA mmä »äin ftn Pedon/ ja t«ie
«llaja kyldiwällii Siltillä joca SiicCuningat/
ja
Hmaan
»i on Pyhäin «anhurscaus.
hetdär ss- händä
«.Ia hän sinei minulle/Kirjoita:«»» tawäkene coottuna ftttman ftn ca»
wsstai,
tual omat ne jotca owat Caritzan HZihyn jsca Orihin paäklä istui/ ja myös häehloliselle cutzutut. Ia hän sanoi mi- nen sota«äken<> otettin
»ulle: Nämät Jumala» sinnt ow»t lpW»i/ ha- Fanqieo.laft Pcco
uen canhans ft «väärä Propheta ca tan,a
tiset.
10. Jo minä langeisin hinen jalcoins ntztL ihmeitä hänen edesanS teki/ sili.<
«e« händs lucoilima». Mutta han so- hau nytäwiettelt cuin Pedon «,?rk!" ion PN»oi minulle: Catzo/ «les sitä tee / minä otit/ ja jotca pedon cuwa cumarDt. Rs
olen sinun/ja sinu» meljeis «nffapalme- mit caxi omat eläwäldätulisten jcv ce» scen mc
lia/ ja nyden joilta lEsuxen todistus on heitetyt/ joca tulitlmesti paloi.
Cumarr» si rucoile Jumalala: Sillä 2i.Jane muut tapetttn sen mi« «illa ätt?»-.
joca sen suusta 'Uloskowt' cuin 01-in -Z- '4.
lEsuxen todistus «n P°ophetia» Hengi. päällä
lumc>A mini nälnTaiwauawatuxi/
istui/ si caicki linnut rc>! ,-m Dan»
joca
7; Ik.
«valtm
catzo/
Orhi i« st
Heidin lihastans.
XX
ja
pZ^z,stn</
cutzuttin
iucu.
ustollifexi
sen
Jolca totiscxi/jawanhurscaudellahänduomlmini «äin Engeli» «stu > m Seiv«i«
sywy. haDra
alas
tze ja soti.
Taiwasta/
c3-l?» de» a!vain/j«
12. Ia hinen silmine o»al nyncuin
k- sidoc«)t«
suuri
l
ne» kidesins.
l«n lu'
tulen liecki/ja hinen päisäus «n monda
Eruunua/ja hänellä ollkirjeitettu nimi/ 2. Ia hi» otti iohikärmen ky» i/
jota ei kengän lienny:/ maan hän itze «onhan madon/ jocc» on Pe '.
13. 1 a hä» oli «vaatetettu wer«en caste» Satanas: ja sieoi hine." tu 1 "umex,
tulla «äänellä. Ia sen nimi cutzuta» wuodexi.
Jumalan sinaxi.
;. Ia heitti hinen sywyteen/ si silli Z!4.
,4. Ia st sttajoucko cuin Taimasi on/ hinin/ ja
iulitzi piiida /
fturais händä »aikeilla hemoisilla / «ämbi pidäis pacansita
waaletetut wollialla puhtalla Gilkillä. sijhcn
cuin tuhonnen
15. Ia hänen ftustons, ulostäwi caxi-,
dz!
e »itä ha» »ihäp.
miecko/ joia hinnl pitä pa< sietll^mcin.
loh. teriinen lyömän
. z, in, hän on 'hallitzecanoita
rf.inii Mnistuimet/ sihe i. Siöä
wä! il.'s
»o rautälftlla »itzM». Ia hän o» ftlnijden päällä / ja heille an2: 9. «m» Caicklwoldiw Jumalan «ir/«- netti» duomio ,a nyden sielut jotta
siyxe» ja wihcm »'ijnacurnan.
snxen
todistuxen m Jumalan sinan l. pybÄ-,
lö. I
..maailes!
den mestatut olit
' deisinö
martanel/ «lä hine»!
e: oi- Da».
»?«

«

>

>-

i

l

-

!

:

,

'

'

!

?'

.

:

„,

<

'

!''

'

'

?«<.->
"

'

:

,«

?.

'

?..

:

«nerckiäns
taicka fäsijns: ja heilit/
..',

Östman Anringoo/jocahui

reV ss«elä/ja ftnoj co,W«

ll

j«

haäitzit ».TM,

Lhristilxe» cansiatuhannen «vuotta.

t^nizef

«i.:.

P.lMtWxm'
ajastaica
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«ui» tuba»»»
imä on enfimsinc ylösnousemus.
as ia pyhä on se / jolla on osa
nstmäises ylösnousemtses; Nyden
ole toisella cuolemalla yhtän
.

.

Äaan

he tulemat Jumalan ja

cea Papixi/ja halliyemat hänen

han- tuhannen ivuotta
cosca tuhannen tvuötta culu
9net owat / nyn Satanas päästö-

in fangiudestans:

Ia hän ulosmene pacanoita

Ia mlnii lohanltds niin fyhä»
Caupuugin/ vden Jerusalemin alasa-

/

Ja he astuit maan awaruden päälj 5 .znrlt Pyhäin leirit /ja rackan

'.

z:

Pel.
»,.

stuwanTaiwasta lumalalda walmiste. SeVst
tu»/ nyncnin morMmen caunistetun hä- leru»
nenmiehellens,
salein/
;. Ia cuulin sturenänen Talmasta si- jäsen
noman: Catzo/Jumalan masi ihmisten cunnia,
seas/ ja hän »n asuma heidän «ntstns/
ja he tulemat hine» Cansixens / ia itze
Jumala on olema heidän cansians/ j»
heidän lumalans.
4. Ia Jumala on pyhlimil pois caickl Eftt.
kyynelet heidän silmistäns/ «a ei «olemata pidä sillen oleman: eikä tttua/eikä >-'«/»''.

wieta»/ jotca neljällä maanculmatla
Gog ja Mqgog/ että hän heitä
! crcots / joidenga lncu on nyncutn parcuo / eikä kipua pidä

i
t !

uu'

z». iuc.

2.

sillä ne «diset polsmenii.

sillen

oleman : 7:17.

5. Ia ftjoca istuimella jstui/sinoi: Ca-

tzo/mini
»distan caicki. Ia sanoi minulle Kirjoita
nämät

1.

Co»,

5:17,

Sills
sinat «wat
Ja tuli langeiö Jumalaltotiset si wahwat.
Ta!wasta/ja söi heidän.
E»,,,
6. Ia hän sanoi minulle: st on tapahz
Za se Perkele jocy heitä «vietteli/ tunul.
ja loppu:
Minä olen
ttin tuliseen )q tulikiwiseen järmee/
s-käsc
Pers että se «väärä Propheta Minä anna» janoman sijtä «liman we''»
ja ne pita watwattaman paiwä ja den lihtestä iahjaxi.
7. Joca «voitta/ sen pitä «icki nämät
ancatckisesttzancaicktseen
minä näin suuren ivaltian i> perimän/ja minä olen hinenlumalans/ s^/,'
päällä istuman/ ja hinen piti oleman minun Poicani.
istuimen/ jäsen
/
8. Mutia pelcureille ja uscoitsmille/
-rr
«aa ja Tatmas paedestä
ja ei heille löytty sia.
si hirmuisille/ ja murhaille/ ja jalamuomtnä näin cuollet / ftkä suuret «isille/ ia ««ihoille/ ja epäjumalisille/
u ne: / seisoma» Jumalan cäsivon ja caltille waleh«l,ille/ picä osa oleman
sijnajirmesi/ joca
ja

> au.

:

:

:

<-.

,

-

:

...

.

"'

.

..

iulesta tulitimestä
ja Kirjat amactin: ;a toinen K«r"itkin/joca on elämän: ja cuollet pala/ joca en toinen cuolema.
minun tygoni tuli yxi nysti
l.r-ottetnt 9.
Fstitzemcstä Engelistä / jojlla oli
>a merrannol «ecnollet cuin hänc? nestl^emenmalia tiyninsstitzendä my.
.
. ui
jg/'Umettia inoi ne
«hui minun llinsia»
.i:tule. minä osöttm sinulle
'sl!»L ainheH oli:: zs ne dsomtltta

KA

5«/«>)
i;;.'

5.

...

'

»norsiamen/stnCa:ltzan emönnän.

cuslema ja HelmMi heitettin 10. Ia hin w«i minun Henkesi suurelj.jeen>.! Ntten. Tämävlt seizinen tuo- leja cerksille muorille, jaostltiminulle v. 2»
Caupungin / pyhin lenifssliintn öc c zti lsytiy elämän Kirjasa «lasastuman Tolwasto Jumala ioa.
».
'lia oli Jumalan
kjpivtte-u!. -/ lutifttn järmsm h'eiir«tis.
I
oli caickein callimman ki»
XX«. iucu.
mina nain vdcn Taiivan ja wen muotoint»/l!yncuin Hlrcas I.'!
K
j« c«
Ia hänellä eli
vdM maan! Ma «nsimätne»
---..'s .s-s-ra.,s »a esstinämea m»q ea- ri/ jella ?l! carilotstakym
'

suuren

se

A

7.

:

sen

.

smu

'

-sk/-aejjqeU.Mskvie,

.

>

psrtessss/cOxiioistakynlMlii..

3'!^a

-

'

/

.

)a nimet kirjoitekut /

ntoistakymmenen
sucutundain nimet.

c'

i

ZImMS.

24. Ja,lt PScanatjoteä

jotta omat

pttähmn.
Israelin lasten tvat/
man: jamaan L'Mtr>g>kcucwalyti»än
cunntans sijhei:

pohjaisesta/
ldäsä/ colmet porttia:
porttia
/

-io

nlM päimallä: öc e V
etelästä
sillä et siellä yötä pidä olema». nnrlq
IZnn 'sä colme porttia.
sij.
26. Ia pacanatn ylistys ja
14 Ia sen Caupungin muurilla oli ca'akymmendä perustusta/ ja nysä hentuoban.

rolige

porttiä:

colme

t

>

Ja ei pidä hänehen mitänftt.!:
sisälle tuleman/ taicka si ä cum cau
tt» nimet.
cliwalhen saatta/ n nejop
/ cutn minun cauffäni pu.
htstuxen
Ia sillä
ca Larihan elämän Ktrjasa
siter
Caupungita
/
cullaincn
ruoco/
oli
hui
owat.
W
muuport«janö/ja
witataxens/ja hänen
xxir. iuen.
rians.
hän
osotti minulle pul. z,i elä- Eiä!ö. Ia se Caupungt en pandu neliculmän wcden wirran/selk n m. .yä?
maisexj / ja hänen pituudene on nyn suitcuinLhrystallin/wuota> a»Jn- weden
ti cuin känen leweydenS?. Ia hän mitmalan / a Larihan istm .
z elä
ruowolla
caxttviCanpungen
ta
sillä
2.
«vacomitta:
hänen catuans / ja 1
siakymmcndä tuhatta
Ia milläKeskelle
puolilla mirta seisoi elämä ue/ p«,
hänen pttuudens ja leweydenö ja cor- joccr-candot
caxitoisiakymmenises .
yhtäläiset.
keudens omat
jaandsihedclmäns cunaktr Lw:mät/
ja
l
änen
mitta/"
muurins/
sata
!7> Ja
«esjä mydettäkymmendäkyynärärä ihmi- caunna/ ja puun lähdet pacanvitt l t?x.
weydept.
«n mitan jälten cuin Engelillä «li.
enstngän . .
oli
lasptmuurin
rakennus
z. Ja/et kirousta pidä sillen
18. Ia sen
jaCanhan
waan
oleman
Jumalan
xesta: ,a ttze Caupungi puhtasta cullastuin pitä hänes oleman: ja
caltaineo:
fia/ puhcan clasin
pitähändä palwelcman.
ro. Ja sen Caupungin muuri» peru- welians näkemän
hänen caswom
kimilla
4.
ralleilla
Ja
olit
caickinatsilla
stunet
perustus oli Ja- nen nimens pitä heidän otzisans
raunistetut: ensimäinen
i !
'
5. Ja yötä et pidä siellä olema
spis/ loinen Saphirus / colmasCalcemyös
kyntilälä/tateä
tarwttze
Neljäs
Swaragdus/
doutus/
? >
20. Wijdes Sardontj/ cuudesSardi- gon walkeutta: Sillä HESn
r
la
ja
piheitä:
heidän
Bewalatse
Chrysolitus/
cahdexas
scitzemes
yancaickis.
»uus/ yhdejäs Topazius/ kymmenes man yancaickifest
6.
Hyhän sanoi
.hrvsoprasus /
'"ä»ntn
27.

rltzamtahdentoistakymmenen Aposto-

<

.

tapa

-

>

<

I

!

,

A'A
>ssanat

-

<"r?rtvki-et.
yhäea Prophetai»:
Wus.
2Z.Ia ne caxitoissakymmenoa porttia ra
i si. hai n Engeiuis iähettäny!
Silk caxitoistakymmendä Pärlya / jacu- tmau palMklio,llens nytä cutn v.a >a.
pitä.
,
kin porttt oli yhdestä PariyD ;a se» pahtuman
7. Jaeayv/minä tulen «optap. !e'u
C aupungin calut olit puhdas cuida/nyn.
tuas on i«/)oca kätke rämän
r«inlap'!ztpaistswainenclasi.
m>nä hänesä Templianäh- rphettan samu
8. Ia minä olen
Johann«yo/S-..-»HSOtrase CatckimaldiaSluttä ruultn ja näin: Ja cesc'
Templius/jaCaritza.
'a!'pi.ag> tarwitze Aurin- cuukia ja «Si» lanaMh W
, "..nsMis malistaman/ hhan u.oiicnm
-'...u-walista hänes/ja c««Wm-nu-e
/M
Caaya .
st int»zus/

töine nkoistakMNienes Ame-

>-

owat

«>

..

.

.

:

r

.

''
'
-

,

se

--

e

,
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malhctta racäsiawat ja tckem
16. Millä JEsuS lähetin minun
z
geliui todistaman näitä teille Seura ni.stnun
'"U..
Mina olen Dawidin jum
'jair sanat kärj.c>:Narra ja ru.o
Lnmaläta. ja suzust» / tircas Loinlähti.
luulle; Älä tämän
:o.
17. Ia Hengi ja morstan sanvlmt: A .
T i
5lentj, kirjan Propkelian sauojaluktye: Sit- Tule.,Jazocacuule/
.
sn!äs-i^
loca jan» / kulcan / jajoca tahto'
scs?;.ba« :/ olcon wielä pa- ottacan elämän wctkä lahjaxi.
s> «eno» tulconwle> 18. Mutta minä tpdista» jscaitzel
joca wanhurscas euln tämän Kirjan Propheetaa faasia
i
>
urscarl- ja joca. cuulema sn: Jos jocu lisä näihin/nhn.
c-^äpyhaxt.
Jumala on panema hänen päälle-s ne
?;:!en puin: ja Ml- witzaupet c«i« täsä Kikjasa kir/olletut
?iigei» ,z.-"ta«»tzs/
!»pa
nmipalckan on
-.«mtzani/ anda- omat.
-c> u-hänen työnö oar.
19. Ja jos jocu tämän Kirjan Prophe- V.
tian
.
'
sanoista poisotta/ nyu
Uat.
puslcst'
S/ Älcujaioppu/ poisotta hänen
elämän Kirjasta/
' /
sttä
ja siitä pyhästä Laupungista/ ja tzstä
'' .
tca hän«n ka- puin täsä Kirjasa ktrjotketut omat.
ejocu näitä todista: Ja mi40. Se
'iOhl' .^«.-.. /..'s.tt.- »ttä
lfia Canpun- nä tulen pian: Amea. Nyn tule Hex.
'>
ra JEsu.
.? 'i
»jin st älle mcuts-.
ceirat ja wel^ 41.Meidän HERran JTfuxen Chr-.
Auccs ulcvna
/ ja
ät/ n murhajac/ja stnxen Armo olcon teidän cMein
i'Ma!««palweUa»/ - catcki ne joiAmen.
etkss ca

>

canha-

-

msa:

'

-

-

se

,

'

se

sesanocan:

s-

se

?»»"'

>

osans

:

sano

"

'

san.

T M annexen Hlmestyxen Loppu.

cans-

.

